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Förord

Forskning och kunskapsutveckling om det industrihistoriska kulturarvet är ett 
angeläget område för kulturmiljöarbetet. Den här boken En historia om kraft
maskiner av Bengt Spade är resultatet av ett forsknings- och utvecklingsprojekt 
(FoU) som bedrivits i samverkan med Riksantikvarieämbetets verksamhet kring 
industrisamhällets kulturarv.

Att bygga upp och tillgängliggöra kunskap om det industrihistoriska arvet 
är en viktig uppgift och den här boken ger omfattande kunskap om maskiner 
som drivits med allt från vattenkraft, ångkraft och elkraft till förbrännings- och 
jetmotorer. Teknikutveckling och förändring i produktionsprocesser har varit 
snabba under de senaste decennierna när datorteknik har ersatt tidigare lösningar. 
Det innebär att äldre industrier och tekniska system har övergivits och förutsätt
ningarna för att förstå arbetsvillkor, förvalta maskiner och teknik avtar snabbt. 
Med den här boken får alla med industri- och teknikhistoriskt intresse en faktarik 
och omfattande kunskapsöversikt som stöd i bevarandearbetet. Boken har karak
tären av uppslagsverk där författaren med stor detaljrikedom och säker systematik 
förmedlar kraftmaskinernas teknikhistoriska utveckling. Boken är rikt illustrerad 
med foton, ritningar och skisser och är en omfattande dokumentation som också 
ger värdefull inblick i ingenjörskonstens utveckling och svensk företagshistoria.

Boken ger kunskapsstöd och vägledning för alla som är engagerade i tillvara
tagandet av det industrihistoriska arvet inom kulturmiljöarbetet. I Sverige finns 
idag dessutom omkring 1300 arbetslivsmuseer där människor med ideella insatser 
är engagerade i att vårda maskiner och miljöer men också att skildra arbetslivets 
historia. Bokens avslutande kapitel vänder sig särskilt till dessa arbetslivsmuseer 
med praktiska råd om vård och underhåll av gamla maskiner.

Boken ingår i Riksantikvarieämbetets satsning på forsknings- och utvecklings
arbete kring programområde 2, Kulturhistorisk kunskap inom FoU-programmetfór 
kulturmiljöområdet 2001-2005. För framförda åsikter och sakupplysningar svarar 
författaren.

Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsanslag FoU, syftar till att utveckla kunskaps
uppbyggnad och stimulera till forskning om kulturarvet och kulturmiljön.
FoU-anslaget används fór att stödja forskningsprojekt som befinner sig i mötet 
mellan kulturpolitik, kunskapsuppbyggnad om kulturmiljöer samt de vetenskapliga 
disciplinerna.

Riksantikvarieämbetet
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Än i dag kan man köpa leksaksångmaskiner som denna fullt 
körbara, tyskti 11 verkade modell av en ångvält. Foto BS 2006.
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Till läsaren

Som liten drogs jag oemotståndligt till maskiner, sårskilt kraftmaskiner. Det var 
maskiner som dundrade, puffade, ven eller blixtrade och som det ofta rök om. Det 
var också maskiner som exponerade sig så tydligt att jag kunde förstå eller nästan 
förstå hur de fungerade. Intresset höll i sig till vuxen ålder och som ingenjör blev det 
så småningom mitt levebröd.

Ingenjörslivet var bra men det gav inte den rätta tillfredsställelsen. Det livet hand
lade mest om nu och framåt och det skulle alltid ske med sådan fart att jag sällan 
hann skaffa mig det nödvändiga bakåtperspektiv som jag ofta kände att jag behövde. 
Så småningom vände jag på det hela och i 25 år har jag nu försörjt mig med att samla 
och föra vidare kunskap om teknikens och industrins historia. Kunskap har jag 
inhämtat under resor, i facklitteratur, vid många goda samtal och inte minst i intres
santa uppdrag av alla de slag som jag har haft.

Åren går och för en tid sedan tyckte jag att det var dags att dra mig tillbaka. Men 
först önskade jag skriva och berätta om något av det som jag har lärt mig om tekni
ken och dess historia och lite om mina erfarenheter från ett mångfacetterat liv.

Nu inträffade emellertid det som ibland händer den som vill skriva om en hjarte
sak - en obeveklig kraft drar pennan till favoritämnet! Boken handlar därför om just 
kraftmaskiner och deras historia.

En historia om kraftmaskiner? Är den inte redan skriven? Både ja och nej! Det finns 
stora mängder teknisk litteratur som är skriven av fackfolket - för just fackfolket. 
Men för mig och mina tänkta läsare, alltså vi som bara är intresserade lite på distans 
men som vill veta mer, för oss är det inte särskilt mycket skrivet, åtminstone inte på 
svenska.

En historia om kraftmaskiner vänder sig således till dem som i likhet med mig är fasci
nerade i största allmänhet av sådana kraftmaskiner som i ordets bemärkelse driver 
vårt samhälle, oavsett om det rör sig om sågverk, ångkraftverk, lokomotiv eller turbo- 
propflygplan. Den som däremot i den här boken väntar sig några djupsinniga utlägg
ningar om Carnots cirkelprocess, Mollierdiagrammet, Bernouilles ekvation eller Sie
mens dynamoelektriska princip får i stället söka sig till facklitteraturen liksom den 
som är intresserad av ekonomihistoriska, socialhistoriska eller idéhistoriska betrak
telser i ämnet.

Till sist vill jag tacka Fredrik Linder på Riksantikvarieämbetet som har gjort den här 
boken möjlig, Peter Ragnarsson på Intermezzo Grafik i Hemse som haft tålamodet 
att forma floran av manuskript och bilder till en bok samt alla dem av mina teknik- 
intresserade vänner som inspirerat till det här arbetet.

Liselund, Varberg i december 2007
Bengt Spade
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Inledning

I den här boken har jag valt att skriva om maskinerna i vattenkraftens, ång
kraftens, förbränningsmotorkraftens och elkraftens historia. Kärnkraft och 
vindkraft har jag inte tagit med, kärnkraften eftersom den vad själva maskin
sidan beträffar dels går in under ångkraften, dels liksom vindkraften är så ny, 
att den ännu inte ger ett tillfredsställande tidsperspektiv.

Det hela inleds med vattenkraft, den kraftform som är äldst i samman
hanget. Den beskrivs utförligt, inte minst för att många av de områden som 
berörs är tillämpliga på de efterföljande delarna. Delen vattenkraft är liksom 
delen om elkraft för övrigt en bearbetning av motsvarande i min De svenska 
vattenkraftverken från 1999.

I den följande delen ångkraft beskrivs ångpannornas, ångmaskinernas och 
ångturbinernas historia. Särskilt intresse har ägnats åt ångmaskinen eftersom 
den var den första väl fungerande värmemotorn.

Förbränningsmotorn, som i flera sammanhang kom att tränga undan ångma
skinen, behandlas i förbränningsmotorer. Delen inleds med en allmän 
översikt över motorhistorien fram till sekelskiftet 1900. Utvecklingen efter 
1900, då motorteknikens huvudgrupper blivit tydliga, är uppdelad på tändku- 
lemotorer, gasturbiner och dieselmotorer. Eftersom ottomotorer efter 1900 och 
dieselmotorer för vägfordon är förhållandevis väl beskrivna i populärlitteratu
ren skriver jag inte om dem.

Sista delen handlar om elkraft, där generatorer och omformare har tagits 
med. Här har jag således avstått från den enorma flora av maskiner som drivs 
med el. Delen avslutas med Omriktare ocb HVDC som skrivits av min gode vän, 
elhistorikern René Sjöstrand i Göteborg.

I samband med temadagen ”Antikvarisk maskinrenovering” i Hässleholm 
under hösten 2007 skrev jag en kort handledning i ämnet tillsammans med 
en annan av mina vänner, mekanikern Hans Wessman i Älvängen. Denna 
har bearbetats något och är medtagen sist i boken som Att vårda en gammal 
maskin.



Elektrolok Bs 573 med persontåg 1472 vid 
Varberg den 27 september 1963. Foto BS.







VATTENKRAFT





U
nder flera tusen År har människan använt det fallande 
vattnets kraft för att ersätta tunga sysslors muskelarbete. 
Denna naturkraft har tagits till vara med olika slags maski
ner som byggdes på ett enkelt och traditionellt sätt ända 

fram till dess att industrialiseringen inleddes. Industrisamhället krävde 
nämligen en ökad krafttillgång, vilket gjorde att de gamla maskinerna 
som var långsamma och klumpiga och hade små effekter, blev olämp
liga. Förhållandet ledde till en av det nya samhällets många epokgörande 
uppfinningar, vattenturbinen, en maskin som i många avseenden var 
en fransk konstruktion. Teoretiskt föregicks turbinen av erfarenheter 
som gjordes i samband med det sedan 1600-talet nymornade intresset 
för naturvetenskap. Praktiskt gjordes dess utveckling och tillverkning 
möjlig av det tidiga 1800-talets snabba utveckling inom gjuteri- och 
verkstadstekniken.

Med 45 meters fallhöjd störtar sig den ganska obetydliga Mölndalsån 
med stor dramatik nedfor branterna vid Mölndal. Här har vatten
kraften utnyttjats sedan medeltiden i ett antal mjöl- och pappers
kvarnar. Med tiden blev hela fallet utbyggt med vattendrivna verk 
som på båda sidor stod tätt inpå varandra. Vattenkraften i ån utnyttjas 
numera endast i begränsad omfattning. Foto BS 2006.



Vattenkraftmaskiner före 1850

När man vill tillgodogöra sig kraften i ett fallande och forsande vatten vill man 
normalt ha denna som ett vridande moment eller mer vardagligt, som en axel 
som snurrar runt och kan driva olika slag av maskiner. Vattenkraftmaskinen 
är en maskin som omvandlar vattnets naturkraft till det praktiskt användbara 
vridande momentet.

Som omvandlare kan vattenkraftmaskinen utföras efter några olika princi
per. Enklast är att den utnyttjar vattnets lägesenergi, vilket sker i vattenhjulet 
där vattnet genom sin tyngd får hjulet att rotera. En annan princip är att vatten
kraftmaskinen tillgodogör sig vattnets tryckenergi, vilket sker i maskiner med 
en fram- och återgående eller roterande kolv. Sådana maskiner kallas för vatten-

Vattenhjulsdriven mölla i södra Skåne. 
Foto BS 1998.
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pelarmaskiner. Vattnets tryckenergi kan också tas till vara i lyftkraftmaskiner 
för exempelvis vågrörelser. Vattenkraftmaskiner kan slutligen utformas så att 
de drivs av vattnets rörelseenergi, vilket sker i turbiner, vissa typer av vattenhjul, 
hydrauliska vädurar och hydrauliska kompressorer.

Vattenhjulen är de äldsta vattenkraftmaskinerna med ursprung mycket långt 
tillbaka i tiden. Övriga maskintyper är samtida med industrisamhället och 
utvecklades i stort sett parallellt med varandra. Den främsta av vattenkraftma
skinerna, turbinen, som är en huvudsakligen fransk uppfinning, trängde dock 
snart undan övriga typer till följd av sin stora enkelhet och sina goda prestanda. 
Turbinen är därför numera allenarådande inom vattenkrafttekniken.

Vattenhjulet

Redan långt före vår tideräkning hade människan kunskap om att utnyttja 
det fallande vattnets kraft i vattenhjul. Under årtusendena förändrades hjulen 
mycket litet. Först under 1700- och 1800-talen skedde påtagliga tekniska förbätt
ringar som ledde till att verkningsgrad och effekt förbättrades. Under 1800-talet 
började hjulen trängas undan av de effektivare turbinerna. I vårt land har vat
tenhjul knappast använts sedan andra världskriget.

I Europa omtalas vattenhjul redan cirka 300 f.Kr. Den romerske arkitekten 
och ingenjören Vitruvius lämnar cirka 20 f.Kr. i sin De architecture! libri decent 
(Tio böcker om arkitekturen) en generell beskrivning av ett romerskt vatten
hjul. Tyvärr har illustrationerna i Vitruvius skrift gått förlorade. Under 1908 
gjordes emellertid ett intressant arkeologiskt fynd vid Venafro, några mil norr 
om Neapel i Italien. I det lilla vattendraget Tuliverno hittade man resterna av en 
mjölkvarn djupt nere i sedimentlagren. Några märkliga avtryck i sedimenten 
strax intill identifierades cirka 30 år senare som härrörande från ett vattenhjul, 
utformat så att det motsvarade Vitruvii beskrivning! Hjulet har inte med säker
het kunnat dateras, men det antas vara från tiden strax före Kristi födelse.

Vattenhjulet vid Venafro visar liksom övriga avbildade äldre vattenhjul att de 
från teknisk synpunkt varit hjul med stötverkan. Detta innebär att hjulens pad- 
delliknande skövlar varit raka eller svagt böjda och utan botten och att vattnet 
letts till dem i kraftigt lutande rännor. På så sätt har drivvattnet fått hög fart 
och träffat skovlarna med en stöt. Vattnets rörelseenergi har således utnyttjats i 
hjulen ungefär som när biljardklot träffar varandra. Eftersom vattenrännorna 
varit riktade mot hjulens nedre del kan hjulen med nutida språkbruk klassifi
ceras som underfallshjul. Venafrohjulets primitiva utformning och verkan för
stärker teorin att underfallshjul med stötverkan är den äldsta vattenhjulstypen.

Skisser som visar underfallshjul, bröst- 
fallshjul och överfallshjul. Ritning BS 
1979.
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Rekonstruktion av vattenhjul, grundad på de 
rester av ett antikt vattenhjul som hittades 
1908 vid Venafro i Italien. Bild ur Reindl.

Till skillnad från övriga vattenhjulstyper med horisontell axel kunde under- 
fallshjulen av stöttyp fås att gå med höga varvtal, i synnerhet om hjuldiame
tern var liten. Hjulen var därför populära långt efter det att effektivare och star
kare typer hade konstruerats. Ett speciellt användningsområde fick hjulen i de 
skeppskvarnar som byggdes redan under medeltiden. De bestod av flottar eller 
pråmar som förankrats i starkt strömmande vattendrag. På flytetygen fanns 
mjölkvarnar kopplade till underfallshjul med stora skövlar, så kallade vadhjul, 
vilka drevs av det starkt strömmande vattnet. Skeppskvarnarna anses ha sitt 
ursprung i Rom under kejsar Justinianus I:s tid (482-565). När staden belägra
des av fiender år 537 täppte dessa till de stora vattenledningarna som även drev 
stadens mjölkvarnar. Kejsarens fältherre Belisarius kom då på att man kunde 
montera kvarnverken på farkoster, förankrade i den strömmande Tibern.

En viktig funktion hade vattenhjulen vid konstbevattning där de också 
använts in i vår tid. Hjulen var i regel av underfallstyp, i Orienten kallas de för 
noria, och drevs ofta av ett vattenfall med låg höjd. På de ganska stora hjulen 
satt skopor ute i periferin som lyfte vatten upp till en högt belägen ränna eller 
kanal. Denna ledde vattnet ut på de fält som skulle bevattnas. Funktionen kan 
ju förefalla paradoxal, men den vattenmängd som lyftes upp var blott en liten 
del av det vatten som drev hjulet.

Norrländska vattensågar var ofta försedda med underfallshjul av stöttyp. 
Hjulen hade liten diameter och stor bredd som gjorde dem både snabblöpande 
och kraftfulla. Med de snabbgående hjulen behövdes inga dyra och kompli-

Underfallshjul för mjölkvarn vid Omans, 
Frankrike, med en konstruktion som 
påminner om skeppskvarnarnas vadhjul. 
Hjulet som numera saknar skövlar är höj- 
och sänkbart och placerat över ett hastigt 
strömmande vatten i den svagt lutande 
rännan. För att hjulet trots vattennivå
ändringar ändå ska kunna driva kvarnverket 
- som givetvis inte flyttas med vid höjd- 
ändringar - är det monterat på en diagonal 
stålbalk som är ledad i nedre änden och 
lyfts eller sänks i övre änden. På hjulet sitter 
en kuggkrans som griper in i ett kugghjul 
vars axel går in i kvarnverket. Flera hjul med 
lyftverk har tidigare funnits efter varandra i 
rännan. Foto BS 1993.
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cerade uppväxlingar för att få tillräckligt höga varvtal på 
sågramarna, något som inte minst var angeläget så länge

0 0 0 0 ö 18 Mola cvm dvobvj pontonibvs.

ramarna var enbladiga.
Efter samma princip som underfallshjulen arbetade 

också de små, enkla och snabba skvalthjulen. De hade 
dock vertikal axel och ett propellerliknande hjul med 
snedställda skövlar utan yttre sammanhållande ring. Driv- 
vattnet tillfördes även här i en lutande ränna och träffade 
skovelhjulen med stöt. Skvalthjulen användes nästan ute
slutande för drift av små mjölkvarnar av husbehovstyp,
”fotviskor”. Hjulens ursprung är oklart, typen är dock 
mycket gammal och har förekommit i de flesta kulturer.
I Sverige introducerades skvalthjulen sannolikt ungefär 
samtidigt som underfallshjulen, alltså under noo- och 
izoo-talen.

En förbättring av vattenhjulens egenskaper fick man när hjul av överfallstyp 
infördes, vilket man tror skedde i Europa under 8oo-talet. Vid överfallshjulen 
strömmade drivvattnet till i en horisontell ränna som mynnade antingen över 
hjulet eller tätt utmed periferin mellan dess överdel och axelhöjd, i det senare 
fallet kallades hjulen för bröstfallshjul. Utmed hjulens omkrets satt skövlar med 
botten, utformade så att de bildade fack eller celler. Drivvattnet rann ner i och 
fyllde facken och bringade på så sätt hjulet i rotation med sin tyngd. När facken 
var i sitt nedersta läge gjorde deras form det möjligt för vattnet att rinna ut i 
hjulgraven och återförenas med vattendraget.

Överfallshjulens verkningsgrad var ofta flerfaldigt större än underfallshju- 
lens, vilket gjorde dem särskilt populära i trakter med blygsam vattentillgång.
Prov som gjordes med vattenhjul under 1800-talet visade på verkningsgrader 
upp mot 75-80 procent för överfallshjulen. Hjulen gick däremot långsamt och 
måste därför förses med uppväxlingar om de skulle driva mer snabbgående verk

Skeppskvarn med ett brett vadhjul 
mellan två förankrade pråmar. Hjulet 
driver ett stenpar på varje pråm. Bild ur 
Camerer.

Vattenhjul till Näckådalens vattensåg, 
Orsa kommun. Det nedre hjulet är 
ett snabbgående underfallshjul som 
driver sågramen medan det övre är 
ett långsamgående överfallshjul som 
används for att dra sågens timmerspel. 
Foto BS 2006.

Skvalthjul i husbehovskvarn vid Råryd, 
Varbergs kommun. Vattnet strömmar ner 
i rännan till höger och träffar det verti- 
kalaxlade hjulets skövlar. Hjulaxeln går 
upp genom golvet till malgången som står 
omedelbart ovanför. För att man ska kunna 
ställa in avståndet mellan malgångens löpare 
och liggare är hjulet nedtill lagrat på ett 
höj- och sänkbart ”lätteverk”. Hjulnav och 
skövlar är tillverkade av trä. Foto BS 2007.
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Uppmätning av radialekrat överfallhjul 
vid Åsbotorps kvarn i Götene kommun. 
Drivvattnet kommer i rännan till vänster. 
Nere till vänster visas ett snitt genom hjulets 
skovelparti. Uppmätt och ritat av BS 1978.

ASBOTORPS KVARN
VATTENHJUL

UPPMÄTT 1978-08-27 AV BS 
RITAT 1978-12-13

Stort bröstfallshjul vid Gamla Pershyttan 
utanför Nora. Hjulet som står inne i bygg
naden förses med driwatten från rännan till 
vänster. Till hjulet är kopplat en stånggång 
som har gått till en gruva i närheten. Anlägg
ningen är bevarad som industriminne och är 
fortfarande körbar. Foto BS 2006.

som såg- och mjölkvarnar. Överfallshjulen kom så småningom att bli den van
ligaste hjultypen i vårt land.

Överfallshjulen lämpade sig väl för att byggas med stora diametrar, de kunde 
då tillgodogöra sig högre fallhöjder än övriga hjultyper. I Sverige har hjuldia
metrar på över io meter inte varit ovanliga. Ett av landets största hjul är Pol- 
hemshjulet (Morbergskonsten) utanför Norberg i Bergslagen. Hjulet som fort
farande står kvar är byggt 1877 med en diameter av 16 meter och avsett för Mor- 

bergsfältets gruvor. Mycket stort var också Lombergshjulet 
vid Grängesberg. Hjulet som fick en diameter av 15,2 meter 
byggdes 1822 för gruvdriften i Grängesberg. Tyvärr brann 
hjulhus och hjul ner 1934 men på de väldiga grundresterna 
har man för några år sedan byggt en attrapp. Stora över- 
fallshjul fanns även utanför Bergslagen. 1 Torsvik söder om 
Jönköping byggdes exempelvis 1869 ett 14-metershjul för 
drift av ett nyuppfört massasliperi. Hjulet var i bruk till 
1906 då det ersattes av turbiner. Ett av världens största vat
tenhjul är Lady Isabella, byggt 1854 för gruvbolaget Great 
Laxey Mining Co på den brittiska ön Man. Med diametern 
21,9 meter hade hjulet en effekt av cirka 150 kW. Det väl
diga hjulet var i drift till 1926 och har därefter bevarats som 
industriminne.

Vattenhjul med de största diametrarna har vanligtvis
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dragit till sig mest uppmärksamhet till följd av sin monumentala framtoning. 
Från teknisk och byggnadsmässig synpunkt måste emellertid de kraftfulla hjul 
som utfördes för bergsbrukets hammarsmedjor betraktas med största intresse. 
Till skillnad från exempelvis de lugnt löpande gruv-, pump-, kvarn- och såghju- 
len utsattes hammarhjulen för stora påfrestningar. Ett hammarhjul skulle lyfta 
den tunga hammaren flera gånger under ett hjulvarv, vilket gjorde att belast
ningen på hjulkonstruktionen växlade starkt. Det var därför nödvändigt att 
bygga hjulen med mycket grova dimensioner och med en stor svängmassa så 
att den ryckiga gången kunde dämpas. Vidare krävdes det att hjuldelarna sattes 
samman med största noggrannhet så att de inte lossnade under den ojämna 
driften. Förhållandena kring hammarhjulens drift uppmärksammades sär
skilt vid en nyligen genomförd rekonstruktion av ett sådant hjul för Trångfors 
smedja vid Flallstahammar i Västmanland.

Både i Sverige och utomlands utvecklades vattenhjulen under senare delen 
av 1800-talet mot allt mer fulländade konstruktioner med anpassning till olika 
driftförhållanden. Utformningen av underfallshjulen närmade sig dessutom 
turbinens form. De på så sätt uppkomna gränsformerna mellan vattenhjul och 
vattenturbiner gjorde det ibland svårt för samtida tekniker att skilja maskin
typerna åt. Detta framgår inte minst när Carl A. Ångström berörde ämnet 
1895 i sin lärobok Vertikala vattenhjul. Ångström (1821-1896) var en av det sena 
1800-talets främsta auktoriteter inom ämnet och var professor i tillämpad meka
nik vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm.

Det kraftfulla vattenhjulet till Trångfors 
smedja under montering. Vattenrännan som 
ännu ej byggts färdig syns i bildens högra 
del. Hammarhjul och hjul för kraftigt varie
rande drift hade av hållfasthetsskäl i regel 
radiella ekrar som Trångforshjulet medan 
kvarn- och såghjul oftast hade korsarmade 
ekrar. Foto BS 2007.

Uppmätning av äldre hammarhjul av 
överfallstyp till Trångfors smedja, Hallsta- 
hammar. Hjulet som visas från sidan är 
mycket kraftigt byggt och har radiella ekrar. 
Uppmätt och ritat av BS 1992.

Hallstahammarshj ulet sett framifrån. Uppmätt 
och ritat av BS 1992.
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Skiss som visar Segners reaktionshjul. 
Vattnet rinner ner i den vertikala, 
rörformade axeln och leds till de fyra 
munstyckena. När vattnet sprutar ut ur dem 
börjar hjulet rotera. Bild ur Camerer.

Vattenturbinen

Vattenturbinen har en knappt 200-årig historia. Dess utveckling och utbred
ning är därför ganska väl känd. Trots turbinens relativa enkelhet grundar sig 
dess funktion på ganska komplicerade hydrodynamiska teorier, klarlagda 
under 1700-talet av några av den tidens främsta vetenskapsmän. Med teorierna 
som grund inledde fransmännen i början av 1800-talet utvecklingen av de första 
praktiskt användbara vattenturbinerna. Utvecklingen gick därefter snabbt och 
omkring 1850 hade även några svenska företag börjat tillverka turbiner.

Till skillnad från vattenhjulet kom vattenturbinens princip och konstruk
tion att grundas på metodiskt arbetande vetenskapsmäns iakttagelser, experi
ment och beräkningar om hur vatten och andra vätskor beter sig när de är i 
rörelse. Under 1700-talet hade de vetenskapsmän som studerade naturens ord
ningar frigjort sig från kyrkans dogmatiska påverkan. Man sökte nu fysikens 
och kemins grundlagar med nya metoder. En av dem var den schweiziske mate
matikern och fysikern Daniel Bernoulli (1700-1782). Han intresserade sig bland 
annat för vätskors rörelse och i detta ämne publicerade han 1738 sitt stora verk 
Traitéd’bydrodynamique (Avhandling om hydrodynamiken) där vätskors ström
ning för första gången underkastades en matematisk analys. Bernoulli påvisade 
också den reaktionsverkan en vattenstråle som strömmar ut ur ett kärl utövar 
på kärlet. Det är samma kraft som exempelvis uppkommer när vatten under 
tryck får strömma ut ur en slang och som till och med kan göra det svårt att 
hålla kvar slangen.

En av de som tog intryck av Bernoullis hydrodynamiska rön och den be
skrivna reaktionsverkan var engelsmannen Robert Barker som 1743 offentlig
gjorde sin reaktionsturbin ”Barker’s Mill” som den kallas för i England och 
USA. Ungefär samtidigt, eller 1750, hade läkaren och fysikern Johann Andreas 
Segner (1704-1777), verksam i tyska Göttingen, konstruerat en liknande maskin 
som kom att kallas för ”Segners reaktionshjul”. Barkers och Segners maskiner 
kan betraktas som de första vattenturbinerna. De drevs runt av reaktionskraften 
från vatten som fritt fick strömma ut ur löphjulet genom munstycken. Flera 
vattendrivna verk försågs också med sådana hjul. Hjulens verkningsgrad var 
dock inte särskilt god och numera brukar man skämta om att de passade bättre 
som vattenspridare för gräsmattor.

Med det segnerska eller barkerska reaktionshjulet introducerades en vatten
motor med den elementära och än i dag allmänt accepterade skillnaden mellan 
vattenhjulet och turbinen, nämligen att drivvattnet till turbinen vanligtvis pas
serar genom själva löphjulet.

En annan schweizare, matematikern Leonhard Euler (1707-1783) som varit 
elev till Bernoulli, blev intresserad av Segners reaktionshjul och inspirerades 
att söka efter de grundläggande teorierna bakom detta. Sitt resultat redovisade 
han i tre delar 1750,1751 och 1754 och med dem lade Euler grunden till de 
turbinteorier som gäller än i dag. Euler föreslog även en reaktionsturbin som 
var en utveckling av Segners hjul. En nyhet i Eulers maskin var att tillförseln 
av drivvatten till löphjulet var riktad i hjulets rörelseriktning. Arrangemanget
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kan betraktas som ett embryo till senare turbinkonstruktioners ledskovlar.
Teoretiskt sett var nu isen bruten för turbinen. De grundläggande erfarenhe

terna hade gjorts av några samtida vetenskapsmän som inspirerats av varandra. 
De var för övrigt verksamma på kontinenten där den fortsatta turbinutveck- 
lingen skulle komma att ske och alltså inte i industrialiseringens hemland Eng
land. Förhållandet avspeglar att man i England tills vidare nöjde sig med ett 
redan välutvecklat kraftförsörjningssystem, baserat på kol och ånga och under
stött av tidigt utvecklade kanal- och järnvägskommunikationer för bränslets 
transporter.

Fransmännen inleder turbinutvecklingen

Den närmaste utvecklingen inom turbinområdet kom att domineras av Frank
rike. Vid en begynnande industrialisering av landet ville man i mycket större 
utsträckning än i England grunda denna på landets mycket rika vattenkraft
tillgångar. Arbetet med att utveckla en praktiskt användbar vattenturbin kom 
därför att bli något av en nationell fransk angelägenhet. Ansträngningarna 
kröntes också med den fullträff som en turbin uppfunnen av ingenjören Benoit 
Fourneyron så småningom blev.

Fourneyrons konstruktion blev en kulmen på många goda idéer och lös
ningar som presenterats av hans landsmän under 1800-talets första årtionden. 
Manoury-D’Hectot redovisade exempelvis 1807 en konstruktion som var en 
vidareutveckling av Segners och Eulers hjul. D’Hectots maskin återkom för 
övrigt 1841 som skottarna Whitelaw och Stirrats turbin (skotsk turbin), vilken 
vid sidan av Barker’s Mill är det enda viktigare brittiska bidraget till den tidiga 
turbinutvecklingen. Vidare hade den franske matematikläraren Claude Burdin 
(1788-1873) utarbetat en praktiskt användbar reaktionsturbin där drivvattnet 
styrdes av en Eulersk ledapparat innan det nådde löphjulet. Burdin var verksam 
vid en teknisk högskola, inrättad 1816 i S:t Etienne, och 1824 redovisade han sin 
konstruktion för Franska akademien. Samtidigt föreslog han att maskintypen 
skulle kallas för turbin (lat. turbo, snurra). Ett annat betydelsefullt steg i turbin
utvecklingen togs 1826 då matematikern och artillerikaptenen Jean Victor Pon- 
celet (1788-1867) föreslog en centripetal turbin där vattnet strömmade genom 
löphjulet utifrån och in. Tidigare konstruktioner hade utförts som axiala och 
centrifugala turbiner, det vill säga vattnet strömmade genom hjulet parallellt 
med axeln samt inifrån och ut. Poncelets hjul var en vidareuteckling av ett vat
tenhjul av underfallstyp med böjda skövlar som han konstruerat 1825.

Claude Burdins turbin väckte intresse hos några av Franska akademiens 
ledamöter. Efter ett förslag från dessa utlyste Société d’Encouragement pour 
l’Industrie Nationale 1826 ett pris om 6000 francs till den som kunde ta fram 
en fullt användbar turbin för drift av en större fabriksanläggning. Société 
d’Encouragement var en statlig institution som inrättats 1802 med syfte att upp
muntra fransk industri. När tävlingstiden gått ut 1827 hade flera förslag kommit 
in, bland annat från Poncelet och Burdin. Inget av förslagen ansågs dock fylla 
de krav man hade tänkt sig, även om Burdin med sitt bidrag fick en del av pris
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summan. Tävlingstiden förlängdes därför hela fem år till 1832, närmast för att ge 
Burdin möjlighet att arbeta vidare med sin turbin.

Det blev emellertid inte Burdin som skulle förverkliga drömmen om en 
praktiskt användbar vattenturbin utan Benoit Fourneyron (1802-1867), en av 
Burdins tidigare elever vid högskolan i S:t Etienne. Fourneyron hade efter skol
utbildningen fått leda byggandet av en industrianläggning i Pont-sur-l’Ognon 
som ligger i östra Frankrike. I samband med detta kom han i praktisk kontakt 
med vattenkraft och de problem som de traditionella vattenhjulen förde med 
sig. Flan började därför 1822 konstruera en turbin och fem år senare hade han 
fått fram en liten maskin på 4 kW

Fourneyron inspirerades 1826 av det stora turbinpriset och koncentrerade 
sig därför på att ta fram en turbin med de eftersökta egenskaperna. Flan arbe
tade metodiskt och hade bland annat klart för sig nödvändigheten av att utföra 
ständiga prov för att veta om han var på rätt väg. Ett av de viktigaste momen
ten i sammanhanget var att göra effektmätningar, något som redan gjordes på 
ångmaskiner. Mätningen innebar att man med en yttre anordning bromsade 
maskinen och mätte det vridmoment som bromsen utsattes för. Med känne
dom om detta och varvtalet kunde effekten sedan beräknas. Bromsdynamome- 
tern som Fourneyron använde hade uppfunnits 1821 av landsmannen Gaspard 
de Prony (1755-1839) och kallades efter honom för Pronybroms. Konstruktio
nen var emellertid opålitlig och den noggranne Fourneyron började därför för
bättra den. Pronybromsen används än i dag vid mätning av mindre effekter.

För sin försörjnings skull tvingades Fourneyron att flytta till Besanęon där 
han 1832 fick tillfälle att bygga två turbiner på 7 och nkW till ett järnbruk. 
Flan betraktade nu sin konstruktion som fårdig och tog därför patent på den. 
Under 1832 lämnade Fourneyron dessutom in en beskrivning på maskinen till 
turbintävlingsjuryn. Fourneyrons bidrag var klart överlägset konkurrenternas 
och han fick priset.

Fourneyrons turbin var vertikalaxlad och hade en verkningsgrad av närmare 
80 procent. Driwattnet tillfördes uppifrån och kom först in i ett plant, fast hjul, 
ledhjulet, som runt om var försett med spiralvridna kanaler, ledskovlar. Med 
dessa riktades vattnets strömning samtidigt som en del av dess tryck omsattes 
till hastighet eller rörelse. Vattnet strömmade på det sättet ut ur det fasta led
hjulet med ett kraftigt sprut. Ledhjulet omslöts av löphjulet och även det var 
försett med kanaler i form av spiralvridna skövlar. När driwattnet rusade från 
ledhjulet in i löphjulet sattes detta i rotation och från löphjulet strömmade 
sedan vattnet slutligen fritt ut ur maskinen.

Fourneyronturbinen kunde placeras antingen över eller under nedre vat
tenytan, vilket gjorde att den till skillnad från vattenhjulen inte stördes av varia
tioner i nedströmsytans nivå. Effekten reglerades genom att vattenflödet ökades 
eller minskades med en plåtcylinder som sköts in i utrymmet mellan ledhjulet 
och löphjulet. Med tanke på regleringsanordningens utformning nåddes den 
höga verkningsgraden endast vid fullt pådrag. Vid delbelastningar störde reg- 
lercylinderns kant vattnets strömning genom turbinen. I senare utföranden 
försågs turbinens löphjul därför med plana skivor som delade in kanalerna i
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flera ”våningar”, varigenom verkningsgraden förbättrades vid 
varierande belastningar.

Fourneyrons turbin väckte stor uppmärksamhet och kom 
snabbt till användning för skiftande effekter och fallhöjder. 
Redan 1834 byggdes en 30 kW turbin för 108 meters fallhöjd till 
en industri vid S:t Blasien i Schwarzwald i sydligaste Tyskland. 
Turbinen som var innesluten i ett cylindriskt tryckskåp hade ett 
löphjul med endast 0,55 meters diameter och roterade med hela 
2300 varv/min. Anläggningen vid S:t Blasien betraktades av 
samtida fackmän som ett underverk. Att en så stor effekt kunde 
utvecklas av ett så litet hjul med så högt varvtal och att en så stor 
fallhöjd kunde utnyttjas hade tidigare setts som en omöjlighet. 
Den lilla turbinen finns numera på Deutsches Museum i Mün
chen. Framgångarna ledde till att Fourneyron 1838 anlade en 
egen verkstad i Paris för maskin- och turbintillverkning.

Nya turbintyper

Fourneyrons konstruktion innebar ett genombrott för vat
tenturbinen som kraftmaskin och fransmännen hade fått en 
maskin som kunde utnyttja landets rika vattentillgångar. Snart 
myntades också det franska uttrycket houille blanche (vitt kol) 
som betyder just vattenkraft. Kunskapen om de nya effektiva 
vattenmotorerna spred sig snabbt och vid tiden kring 1850 hade 
vattenturbinen blivit allmänt känd. En snabbt stigande efterfrågan ledde till 
att flera gjuterier och verkstäder tog upp turbiner i sin tillverkning. Dessutom 
förde intresset för turbinen med sig att Fourneyrons maskin förbättrades men 
också att nya konstruktioner togs fram.

En ännu bestående indelning av turbinerna i de två huvudgrupperna reak
tionsturbiner och aktionsturbiner började nu användas. Indelningen grundar 
sig på hur turbinen omsätter vattnets tryckenergi till rörelseenergi och meka
niskt arbete. I den renodlade reaktionsturbinen frigörs tryckenergin först då 
vattnet strömmar ut ur själva löphjulet som i de tidigare omtalade Segners reak
tionshjul och Barker’s Mill. Vid inträdet i löphjulet har vattnet högre tryck än 
omgivningen och av detta skäl är munstyckena eller utrymmena mellan skov- 
larna här helt fyllda med vatten. Turbintypen kallas därför också för fullturbin. 
Löphjulets form gör att trycket omsätts till rörelseenergi när drivvattnet lämnar 
hjulet. En reaktionsverkan uppkommer därvid som driver hjulet runt. Reak
tionsturbinen består således endast av en del, löphjulet.

Aktionsturbinerna, den andra huvudgruppen, är däremot alltid uppbyggda 
av två huvuddelar, til ledningspartiet och löphjulet. I denna turbingrupp omsätts 
tryckenergin till rörelseenergi i tilledningspartiets munstycke, vattnet sprutar ut 
ur detta med hög hastighet men med samma tryck i strålen som i omgivningen. 
Strålen får därefter träffa löphjulets skövlar som roterar fritt i luften, vattnet 
omböjs i skovlarna och rörelseenergin omsätts i mekaniskt arbete. Aktionstur-

Principskiss av Fourneyrons turbin. Själva 
löphjulet är den nedre, yttre delen med de 
tre ”våningarna”. Drivvattnet strömmar 
in uppifrån och ner i den cylindriska 
tilloppsdelen, styrs av ledskovlar i dess 
nedre del samt rusar därefter in i löphjulet 
som således omsluter tilloppsdelen. Vattnet 
lämnar hjulet med ett sprut. Löphjulets 
axel rör sig fritt inne i ett stillastående rör 
som håller ledskovlarna på plats. Flödet 
genom turbinen regleras med en plåtcy
linder som kan skjutas upp och ner mellan 
led- och löphjul med hjälp av några stänger. 
För att turbinens verkningsgrad inte ska 
störas för mycket vid delbelastningar är 
löphjulet utfört i tre ”våningar”. Skissen 
visar två ”våningar” öppna. Löphjulet lagras 
längst ner. Av skissen att döma tillförs detta 
känsliga lager olja genom ett rör. Vidare före
faller det som om lagrets/löphjulets läge är 
justerbart med havarmen, vilket gör att det 
kan röra sig om en turbin till en mjölkvarns 
malgång. Bild ur Camerer.
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Principskiss av Henschel-Jonval turbin. Driv- 
vattnet kommer in uppe från vänster och 
styrs i axiell led av ledskovlarna innan det 
passerar genom löphjulet som är den nedre 
delen med pilen. Under löphjulet finns ett 
sugrör som går ner under nedre vattenytan. 
På en arm i sugröret sitter ett dubblager för 
löphjulsaxeln. Bild ur Camerer.

binen kallas därför ofta för fristråleturbin. När aktionstur
binens munstycken endast berör en del av löphjulets peri
feri kallas turbintypen även för partialturbin.

Av de renodlade turbingrupperna är det bara aktions- 
turbinerna som har kommit till praktisk användning. 
Av största intresse har emellertid ett mellanting mellan 
aktions- och reaktionsturbinerna blivit. I dessa hybrider 
omsätts först en del av vattentrycket till rörelseenergi i ett 
tilledningspartis ledhjul. Detta är uppbyggt av ledskovlar, 
ofta med ett vingliknande tvärsnitt, vilka sitter i ring och 
styr eller riktar driwattnet mot löphjulet samtidigt som 
en del av tryckenergin omsätts till hastighet. När vattnet 
lämnar ledhjulet finns med andra ord fortfarande en del 
tryck kvar och vattnet strömmar således in i löphjulet med 
både tryck och hastighet. Själva löphjulet fungerar här 
samtidigt som aktions- och reaktionshjul. Denna hybrid 
kallas i dagligt tal något oegentligt för reaktionsturbin.
Den förenar de båda renodlade gruppernas bästa egenska

per och har därför blivit i särklass vanligast bland turbintyperna.
Turbinteknikens utveckling årtiondena efter Fourneyrons epokgörande kon

struktion kom huvudsakligen att ske i Frankrike och USA. I Frankrike liksom i 
övriga Europa riktades intresset i första hand mot reaktionsturbiner med axiell 
genomströmning, aktionsturbiner samt olika förbättringar av Fourneyrons 
turbin. I USA arbetade man däremot helst med reaktionsturbiner av radialtyp 
(centrifugal- och centripetalturbiner). Redan vid mitten av 1800-talet hade de 
grundkonstruktioner utkristalliserats som med successivt gjorda förbättringar 
skulle komma att dominera under andra halvan av seklet.

I Europa kom det största intresset att riktas mot den reaktionsturbin med

Dubbel Henschel-Jonvalturbin som använts 
vid Munkfors järnverk i Värmland. De två 
inre hjulen är fasta ledhjul som styrt vattnet 
till var sitt löphjul. Turbinens två sugrör som 
varit placerade utanför de två löphjulen är 
borttagna. Turbinen som är tillverkad vid 
Forsviks Bruk i Västergötland har uppen
barligen haft genomgående axel som drivit 
maskiner i båda ändar. Med ringarna vid 
axelns ändar har tätningen i sugrörsgenom- 
gångarna ordnats. Foto BS 1995.
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axiell genomströmning som maskinkonstruktören och verkstadsägaren Karl 
Anton Henschel (1780-1861) i Kassel i Tyskland tog patent på 1837. En lik
nande men förbättrad konstruktion patenterades 1841 av verkmästaren Feu 
Jonval vid det franska verkstadsföretaget L’atelier de construction mécanique 
André Coechlin 8c Cie i Mulhouse (efter 1872 med tysk stavning: Elsässische 
Maschinenbaugesellschaft Andreas Köchlin 8c Cie i Mülhausen), grundat 
1826. Turbintypen som kom att kallas Henschel-Jonval- eller enbart Jonvaltur- 
bin blev en allvarlig konkurrent till Fourneyrons turbin trots att den var svå
rare att reglera. Till följd av dess utformning var det dock möjligt att förse den 
med sugrör (Jonvals uppfinning) så att hela den tillgängliga fallhöjden kunde 
utnyttjas oavsett nivåförändringar i de övre och nedre vattenytorna. Jonval tur
binen, som dessutom var enkel att installera, kunde placeras på betryggande 
höjd över den nedre vattenytan, vilket underlättade tillgängligheten vid service 
och reparationer. År 1850 fanns redan cirka 300 Henschel-Jonvalturbiner i drift i 
Europa och turbintypen blev också 1800-talets vanligaste. I USA introducerades 
Henschel-Jonvalturbinen 1849 av Emile Geyelin i Philadelphia och kallades där 
förJonval-Geyelinturbin.

Henschel-Jonval- och Fourneyronturbinernas egenskaper gjorde dem lämp
liga för slättområdenas vattendrag med låga fallhöjder och stora vattenmängder. 
I bergiga och starkt kuperade trakter var däremot fallhöjderna oftast höga och 
flödena blygsamma, vilket gav reaktionsturbinerna för höga varvtal. En ganska 
komplicerad utrustning var dessutom nödvändig för dessa turbiners flödesreg- 
lering, en utrustning som även ledde till dåliga prestanda vid effektreglering.

I Schweiz hade verkstadsföretaget Escher Wyss, grundat 1805 i Zürich, börjat 
tillverka Henschel-Jonvalturbiner 1840. Men verkstadschefen W Zuppinger insåg 
snart att turbintypen var mindre lämplig för förhållandena i alpländerna. Efter 
Poncelets principer, angivna 1826, konstruerade Zuppinger därför 1841 en cen- 
tripetalturbin av aktionstyp där tilledningsapparaten endast berörde en del av

Perspektivskiss av Henschel-Jonvalturbin. 
Det övre hjulet är det fasta ledhjulet. Bild ur 
Mead.

Uppmätning av installation av Zuppinger- 
turbin i f.d. Skämningsfors kvarn i Habo 
kommun. I kvarnen som byggdes 1862 instal 
lerades inte mindre än fyra Z-turbiner för 16 
meters fallhöjd, vilka drev varsin malgång. 
Kvarnrörelsen avvecklades 1974 varefter 
kvarnen revs. Uppmätt och ritad av BS 1978.

PA DRAGS
VENTIL LÖPHJUL

MUNSTYCKE

TURBINAXEL

GJUTEN JÄRNTUB

AVLOPP FRÅN TURBIN 1 et 2
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Uppmätning av detaljer till Zuppingerturbin i Skäm- 
ningsfors kvarn. Upptill snitt och vy, nedtill plan. 
Uppmätta och ritade av BS 1978.

Vid gruvområdet i Nordmark i östligaste Värmland användes länge ett gruvspel som 
drevs av en dubbel Schwamkrugturbin. För att kunna reversera spelet gick hjulen åt 
olika håll, de kunde således bara köras ett åt gången. Turbinen togs sannolikt ur drift 
i början av 1900-talet då gruvdriften i området elektrifierades. Delarna till turbinen 
har dock tagits till vara av en hembygdsförening.Till vänster i bild syns det dubbla 
munstycket med skjutspjäll som manövrerats via ledade stänger och snäckskruvar. 
Längre bort ligger de två turbinlöphjulen med kugghjulsförsedda axlar. Foto BS 1987.

Girardturbin i Sannarps kvarn, Falkenbergs kommun. Driv- 
vattnet har tillförts i en trätub till munstycket som syns i 
bildens högra del. För flödesregleringen har munstycket ett 
skjutspjäll som via en reglerstång och vinkelväxel manöv
reras från kvarnens malbotten. Foto BS 2004.

Zuppingerturbin i full fart i Hovgårds kvarn, Varbergs kommun.
Drivvattnet tillförs i det gula munstycket från en tub till vänster. 
Turbinen utnyttjar en fallhöjd av 32 meter. Dess ursprung är oklart 
men enligt den siste mjölnaren ska turbinen vara tillverkad på 
Warbergs Mekaniska Werkstad & Gjuteri och monterad när kvarnen 
byggdes 1868. Foto BS 2001.
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löphjulets omkrets, således en partial turbin. Apparaten formades som ett mun
stycke och flödet reglerades genom att en skiva eller ett spjäll sköts in i munstycket. 
Turbinkonstruktionen kallades Zuppingers tangentialhjul och blev snabbt popu
lär. Redan efter några år exporterades Zuppingerturbiner till andra länder.

Med samma problem för ögonen som Zuppinger konstruerade tysken Frie
drich Wilhelm Schwamkrug (1808-1880) 1846 en aktionsturbin av partial typ 
med horisontell axel. Schwamkrug var konstmästare vid de sachsiska berg
verken i Freiberg och behövde en lättstyrd vattenmotor med ett varvtal som 
låg mellan vattenhjulens och reaktions turbinernas. Flans turbin var i många 
avseenden lik Zuppingers. Till skillnad mot denna leddes dock vattnet genom 
Schwamkrugs turbin inifrån och ut, den var alltså en centrifugal partialturbin.

Några år före Schwamkrug hade fransmannen Fontaine 1843 föreslagit en 
aktionsturbin av axialtyp. Hans idé togs upp av landsmannen Dominique L. 
Girard som 1851 tillverkade sin första turbin. Girard var en skicklig konstruktör 
och hans Ursprungskonstruktion förbättrades och kompletterades flera gånger 
såväl mekaniskt som hydrauliskt. Efter Henschel-Jonvalturbinen kom Girard- 
turbinen att bli den vanligaste turbintypen i Europa fram till sekelskiftet 1900.

Reaktionsturbinen vidareutvecklas i USA

I USA väcktes intresset för vattenturbinen först i de nordöstra staterna (New 
England) där landets industrialisering inletts i början av 1800-talet. Här var 
reaktionsturbinen lämplig eftersom vattendragen hade låga fallhöjder och 
tämligen stora flöden. Amerikanerna tog sig därför snabbt an både Segners- 
Barkers renodlade reaktionsturbin och Fourneyrons maskin och började sam
tidigt förbättra dem. Redan 1838 patenterades en konstruktion som kom att fa 
stor betydelse för den fortsatta turbinutvecklingen. Samuel B. Howd i Ontario 
County, New York, redovisade då en centripetal reaktionsturbin av ”omvänd” 
Fourneyrontyp där ledskovlarna omslöt löphjulet och inte tvärt om. Ett stort 
antal Howdturbiner tillverkades under 1840- och 50-talen i USA och kallades 
där för United States Wheel.

Howd var troligen inte särskilt medveten om att den princip han använt 
skulle leda till flera mekaniska och hydrauliska fördelar för efterkommande 
reaktionsturbiner. Med Howds konstruktion kunde nämligen reaktionsturbi
ner med radiell vattengenomströmning så småningom dels förses med sugrör, 
dels med en enkel och strömningsriktig regleringsanordning (vridbara ledskov- 
lar). Dessutom kunde turbinens varvtal ökas när löphjulet fick en mindre dia
meter och effekten höjas eftersom den axiella utströmningen ur löphjulet tillät 
ett större genomflöde.

I textilindustristaden Lowell, som ligger i Massachusetts i nordöstra USA, 
fick förhållandena under 1840-talet mycket stor betydelse inte bara för den 
fortsatta turbinutvecklingen utan även för hydromekaniken i allmänhet. Efter 
europeisk förebild hade handelsmän från det närbelägna Boston 1823 grund
lagt Lowell som en renodlad industristad vid Merrimac River. Drivkraft till 
stadens fabriker hämtades från den fallhöjd som floden bildade vid Pawtucket

Samuel Howds patentritning till den turbin 
han uppfann 1838. Ritningen förvaras av 
Smithsonian Institution. Övre bilden visar 
Howds vy av turbinen där man ser ledskov
larna längst ner. Med den gaffelförsedda 
armen lyfts eller sänks en ring (cylinder) 
runt inloppet till turbinen och med den 
regleras flödet. Den nedre bilden är ett plan
snitt genom turbinens ledskovlar (de yttre 
skovlarna) och löphjulsskovlar. Den tänkta 
fallhöjden är mycket låg varför turbin- 
sumpen är öppen. Bild från Smithsonian 
Institution Libraries, www.sil.si.edu
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Falls. Färdiga vattenvägar stod redan till förfogande eftersom floden hade gjorts 
segelbar med kanal och slussar förbi fallen under slutet av 1700-talet. Vattenvä
garna som förvaltades av Locks and Canals Company kom nu till användning 
för att förse industriernas vattenhjul med drivvatten.

Till följd av ständigt nya industrietableringar började en tilltagande kraft- 
brist bli besvärande i Lowell under de första åren av 1840-talet. Merrimacflo- 
dens resurser var i det närmaste uttömda och åtgärder var nödvändiga för att 
säkra stadens framtid. År 1834 hade kanal- och slussbolaget anställt den invand
rade och endast 19 år gamle engelsmannen James Bicheno Francis (1815-1892). 
Denne blev 1837 bolagets tekniske chef och 1844 dess direktör. Francis vikti
gaste uppgift blev att trygga drivkraften till Lowells industrier, en uppgift 
som han kom att ägna sig åt med allt vad det innebar från vattenreglering till 
turbinkonstruktioner.

Vid en analys av förhållandena i Lowell insåg Francis bland annat att de 
klumpiga och föga effektiva vattenhjul som drev industrierna borde ersättas av 
vattenbesparande och smidiga europeiska vattenmotorer, turbiner, som då hade 
börjat användas i USA. I detta sammanhang kom Francis i kontakt med Uriah 
A. Boyden (1804-1879), en mångsidig tekniker som bland annat konstruerat en 
modifierad Fourneyronturbin. År 1846 hade några av Boydens turbiner instal
lerats i en av Lowells textilindustrier. Den intresserade Francis lät genast testa 
turbinerna och fann dem klart överlägsna vattenhjulen. Han rekommenderade 
därför en allmän övergång till turbiner i Lowell.

De goda resultat med verkningsgrader upp mot 88 procent som nåtts vid 
provningen av Boydens turbiner inspirerade Francis till fortsatta experiment 
med vattenturbiner. Han tog av den anledningen upp Howds konstruktion, 
den centripetala reaktionsturbinen och 1847 inledde han en flerårig serie tester 
med sådana turbiner. Med ett praktiskt sinnelag och målmedvetna arbetsme
toder lyckades Francis stegvis genomföra avsevärda förbättringar av konstruk
tionen. År 1855 beskrev han turbinexperimenten liksom övriga insatser för vat
tenkraften i Lowell i ett verk med samlingstiteln Lowell Hydraulic Experiments 
(Hydrauliska undersökningar vid Lowell). Detta kom under långa tider att bli 
ett standardverk för vattenbyggare och turbinkonstruktörer, vilket gjorde Fran
cis namn känt även utanför USA. Den turbintyp som han förbättrat och anpas
sat till praktisk drift och som han själv kallade ”center-vent water-wheel” (ung. 
vattenhjul med utloppet i centrum) i stället för turbin, kom så småningom att 
kallas Francisturbin. Turbintypen är i dag den i särklass vanligaste.

Det har spekulerats mycket kring varför Francis och inte Howd fått ge namn 
till den centripetala reaktionsturbinen. Liknande förhållanden förekommer då 
och då vid namngivning av upptäckter och uppfinningar. I USA blev Francis 
till att börja med mest känd för det arbete han utförde för att vattentillgångarna 
i Lowell skulle utnyttjas på bästa möjliga sätt samt de iakttagelser han gjorde i 
samband med detta. När den centripetala reaktionsturbinen under senare delen 
av 1800-talet började tränga undan de traditionella turbintyperna i Europa för
knippades konstruktionen spontant med Francis namn mycket tack vare hans 
Lowell Hydraulic Experiments. Mot slutet av seklet myntades därför uttrycket
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Francisturbin av tyska ingenjörer. Francis framhöll själv för övrigt att arbetet 
med Howds turbin, som han ansåg vara tillverkad ”in a very simple and cheap 
manner” (på ett mycket enkelt och billigt sätt), avsåg en förbättring av denna 
varvid han så småningom åstadkom ”a wheel essentially different from the 
Howd wheel" (ett hjul som väsentligen skilde sig från Howds hjul).

Vattenturbinen införs i Sverige

Efter framgångarna på kontinenten med Fourneyrons och Henschel-Jonvals 
turbinkonstruktioner dröjde det inte länge förrän den nya vattenmotorn upp
märksammades i Sverige. I tidskriften Jernkontorets Annaler (JKA) 1840 redo
gör exempelvis C.J. Malmgren för en studieresa åren 1836-39 till Frankrike och 
några andra länder. Vid en vistelse i Paris besökte han en verkstad (troligtvis 
Fourneyrons) där det ”... gjordes de s.k. Turbines Hydrauliques i mängd.”

Den kanske främste initiativtagaren till att vattenturbiner infördes i Sverige 
var Jonas Samuel Bagge (1803-1870). Bagge hade under åren 1830-1838 varit 
lärare vid Teknologiska Institutet i Stockholm, en föregångare till Kungl. Tek
niska Högskolan. År 1838 tillträdde han tjänsten som lärare i praktisk mekanik 
vid Bergsskolan i Falun och var verksam där som professor tills skolan 1869 slogs 
samman med Teknologiska Institutet. Tack vare goda kontakter och ofta före
kommande studieresor höll han sig väl underrättad om den tekniska utveck
lingen både här hemma och utomlands.

Sedan Bagge fått kännedom om vattenturbinen och dess fördelar inledde han 
1839 praktiska försök i Falun. Han insåg den nya vattenmotorns fördelar och fick 
redan året därpå tillgång till Bergslagets experimentkammare vid Falu gruva för 
fortsatta försök. Under hela 1840-talet testades turbiner i Falun tillsammans med 
Bergsskolans elever och 1848 kunde Bagge dessutom komplettera utrustningen 
med en dynamometer från Brefvens Bruk. I JKA 1841 talar han om de provade tur
binerna som ”strömsnurror” eller ”Tourbine hydraulique” och i JKA 1861 anges 
turbinerna vara av Fourneyron- och Cadiattyp. Inget sägs om deras ursprung 
men det är troligt att det rör sig om en eller flera importerade maskiner.

Under sin tid som lärare vid Teknologiska Institutet hade Bagge haft två elever 
som båda senare skulle bidra till att införa turbinen i Sverige. Bägge hade genom
gått Institutet 1832-33. Den ene, Antenor Nydqvist (1817-1914), hade därefter haft 
några års praktik vid Rosendahls bomullsspinneri i Mölndal (senare Papyrus) 
innan han 1836 sökt anställning vid olika verkstadsföretag på kontinenten. Efter 
att en tid ha arbetat vid bland annat Escher Wyss verkstäder i Zürich hade Nyd
qvist 1837 kommit till André Coechlin i Mulhouse där han stannade i fyra år. Vid 
båda verkstäderna hade han fått kunskap om turbiner och deras tillverkning.

Den andre av Bagges elever, Johan Lidström (1814-1850), hade blivit god vän 
med Nydqvist under studietiden. Lidström fortsatte emellertid på Institutet 
som assistent fram till 1836 då han anställdes som verkmästare på Brefvens Bruk 
i sydöstra Närke. Bruket hade under några år genomgått en kraftig upprustning 
och modernisering och verksamheten hade utvidgats med gjuteri och meka
nisk verkstad. Under Lidströms tid på Brefven utvecklades verkstadsvarutill-
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verkningen och bruket kom att bli ett av landets mest framstående verkstadsfö
retag vid sidan av Bergsunds och Owens i Stockholm, Malcolms i Norrköping, 
Motala Verkstad samt Krokfors Gjuteri i Ljusnarsberg.

Med motsvarande befattning som på Brefven fick Lidström 1841 en ny anställ
ning på Hellefors bruk i Sörmland (numera Hälleforsnäs för att inte förväxlas 
med Hellefors bruk i västligaste delen av Västmanland). Detta hade liksom Bref
ven gamla anor och hade också moderniserats under 1830-talet samt utvidgats 
med mekanisk verkstad.

Som Lidströms efterträdare på Brefven anställdes 1841 studiekamraten Nyd- 
qvist som därmed avbröt sin vistelse i Mulhouse. En intensiv kontakt uppstod 
nu mellan de två verkmästarna på Brefven och Hellefors. Deras intresse riktades 
bland annat mot vattenturbiner och här rådfrågade de ofta sin gamle lärare J.S. 
Bagge som nu arbetade i Falun.

Den väl förankrade kunskap om turbiner som framför allt Bagge och Nyd- 
qvist hade samlat på sig var nog ett tungt vägande skäl till att Brefvens Bruk 
1845 tog upp tillverkning av vattenturbiner, sannolikt som det första företaget i 
Sverige. Brukets första beställning kom den 5 mars 1845 från brukspatron Georg 
Camitz (1788-1868) på S kagersholms bruk i sydvästra delen av Örebro län. Vid 
S kagersholm bedrev Camitz industriell verksamhet med kvarn, såg, trätoffelfa- 
brik och ett tegelbruk. Den beställda turbinen var troligtvis avsedd för att driva 
sågverket. Ytterligare tre turbiner beställdes vid Brefvens under 1845. En av dessa 
levererades till Lidström i Hellefors där den monterades i ett sågverk. Professor 
Bagge besökte samma år de forna eleverna Nydqvist och Lidström vid respek
tive bruk och konstaterade belåtet året därpå i JKA att

Det är ock med tillfredsställelse jag i detta hänseende kan nämna, att de omför- 
mälte byggnaderna (turbininstallationema, förf. anm.) i allmänhet lyckats 
ganska väl, och att strömsnurrors användande för sådana verk, der de i synnerhet 
äro lämplige, såsom sågar, qvarnar, tröskverk m.fl. synnerligen i trakten kring 
de nämnde Bruken, och äfven på andra aflägsnare orter, börjar blifva temligen 
allmänt.

Under åren 1846-49 levererade Brefvens Bruk ytterligare 15 turbiner till i första 
hand kvarnar och sågverk. Turbintillverkningen fortsatte att vara framgångs
rik och kom under 1800-talets senare hälft att bli en av hörnstenarna i brukets 
produktion.

Efter Brefvens Bruks pionjärinsats tog flera verkstäder snabbt upp tillverk
ning av vattenturbiner. Vid Alexander Kedlers verkstad i Göteborg tillverkades 
redan 1846 en turbin till Nääs textilfabriker i Tollered mellan Göteborg och 
Alingsås. Fabrikerna hade grundlagts 1833 och drevs med vattenkraft ur den 
strida Tollereds ström. Efter en tids problem med Nääs fabrikers vattenhjul 
beslöt man sig för att prova en turbin. Sedan fabriksledningen undersökt saken 
i England beställdes en skotsk (Whitelaw och Stirrat) turbin hos Kedler. Alex
ander Keil ler (1804-1874), som 1825 invandrat från Skottland, hade 1832 grundat 
Jonsereds fabriker utanför Göteborg tillsammans med landsmannen William 
Gibson. Efter en schism med Gibson startade Kedler 1841 en egen mekanisk
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verkstad i Göteborg ur vilken Götaverken så småningom 
växte fram.

Under 1847 började ytterligare två svenska verkstäder 
tillverka vattenturbiner. I Norrköping anlade fyra bröder 
Malcolm från Skottland 1837 en mekanisk verkstad, när
mast för att förse stadens textilindustrier med maskiner 
och vattenhjul. Tio år senare levererades verkstadens första 
turbin, en reaktionsturbin, till Torshags bomullsspinneri 
som då höll på att uppföras vid Åby strax norr om staden. 
Malcolms fortsatte med turbintillverkning fram till 1868 
då verkstaden lades ned.

~7

Samma år som Malcolms började även Krokfors Gju
teri och Mekaniska Verkstad att tillverka turbiner. Före
taget som låg vid Garhytteån (Arbogaån) i Kopparberg i 
nordvästra delen av Västmanland hade grundats 1823 för
att förse omgivande gruvor, hyttor och bruk med mekanisk utrustning. År 1836 
anställde företaget mekanikern Johannes Holmgren som verkmästare. Han 
hade vistats i England 1832-35 där han gjort flera studiebesök på verkstäder och

Kopia på order till Trollhätte Werkstads 
första turbin, beställd av Hans von Essen 
på Kaflås egendom som ligger i nuvarande 
Tidaholms kommun. Bild ur Water Turbines

arbetat som gjutare. På Krokfors Gjuteri moderniserade han produktionen och and Accessories.
gjorde flera egna konstruktioner. Holmgren slutade sin anställning redan 1839 
men fortsatte under många år att både konstruera och sälja maskiner för Gju- 
teriets räkning. Vid mitten av 1840-talet hade han tagit fram en reaktionsturbin 
som började tillverkas vid Krokfors 1847. Under åren fram till 1857 då verksam
heten vid Krokfors överfördes till det nystartade Arboga Mekaniska Werkstad i 
Arboga, tillverkades cirka 130 vattenturbiner.

1847 grundade Antenor Nydqvist på Brefven och Johan Lidström på Helle- 
fors tillsammans med verkmästaren Olof Holm (1804-1881) från Rosendahlsver- 
ken i Mölndal ett företag i Trollhättan för tillverkning av ”de för orten behöflige 
arbeten i mekanisk väg ... varibland synnerligen turbiner eller strömsnurror”
(grundarnas ansökan till Forlagslånefonden). Företaget som kallades Trollhätte 
Werkstad fick i april 1848 en första beställning på en turbin från friherre Hans 
von Essen på Kaflås gods utanför Tidaholm i Västergötland. Beställningen avsåg 
förmodligen en modifierad Cadiatturbin, en fransk Fourneyronliknande kon
struktion utan ledskovlar. Under 1848 beställdes ytterligare tre turbiner och året 
därpå fick verkstaden en order på sex turbiner. År 1850 avled Lidström varefter 
de kvarstående delägarna antog firmanamnet Nydqvist & Holm (senare förkor
tat till Nohab).

Före 1850 hade minst fem svenska verkstäder levererat över 50 turbiner som 
drivmotorer till sågverk, kvarnar, tröskverk, textilindustrier med mera. Tillver
karna var oftast nyetablerade och stod under ledning av invandrade skottar eller 
svenska mekaniker som praktiserat vid utländska verkstäder. De äldre redan 
etablerade mekaniska verkstäderna verkar däremot inte ha intresserat sig för 
turbintillverkning. Landets då främsta verkstadsföretag, Motala Verkstad, köpte 
exempelvis sin första vattenturbin 1852 från Nydqvist & Holm i Trollhättan.
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Qvist & Gjers konstruktionsbyrå i Arboga 
kom att bli den viktigaste svenska ingen- 
jörsbyrån inom vattenkraftsområdet under 
senare delen av 1800-talet. Turbiner som 
byrån konstruerade tillverkades framfor allt 
av Arboga Mekaniska Verkstad och Brefvens 
Bruk. Bilden visar byråns och tillverkarens 
signum i relief i gjutgodset på en Arbogatill- 
verkad turbin. Foto BS 1991.

Vid mitten av 1800-talet hade vattenturbinen blivit en användbar motor och 
den fortsatta utvecklingen avstannade i Europa. De konstruktioner som hade 
tagits fram här fungerade tillfredsställande och genomgick endast mindre 
modifieringar. I USA arbetade man däremot vidare med den turbin som Howd 
uppfunnit och Francis förbättrat och mot slutet av seklet nådde den mycket 
goda prestanda. Samtidigt utvecklade amerikanerna en aktionsturbin för höga 
fallhöjder som i allt väsentligt kom att överträffa motsvarande europeiska 
konstruktioner.

Trots att vattenturbinen blivit en stor konkurrent till vattenhjulet fanns det 
ett visst motstånd mot den. Det berodde bland annat på att verkningsgraden, 
särskilt för reaktionsturbiner, sjönk kraftigt vid delbelastningar, ett förhållande 
som framför allt vattenhjulen av överfallstyp var i det närmaste okänsliga för. 
Vid tillverkning av turbiner krävdes dessutom till skillnad mot vattenhju
len både andra material och större noggrannhet. Turbinerna kunde därför i 
regel inte som vattenhjulen tillverkas av användaren utan man var liksom vid 
övriga tekniska nymodigheter hänvisad till särskilda gjuterier och mekaniska 
verkstäder.

Turbinerna blev emellertid snabbt populära för drift av jämnt belastade 
anläggningar som mjöl- och sågkvarnar eller järnbrukens biåsmaskiner och 
valsverk samt för nytillkomna näringar som textilindustrier, träsliperier, meka
niskaverkstäder med mera. Däremot ansågs turbiner inte lämpliga för att exem
pelvis driva bergsbrukets tunga hammare till följd av den ojämna driften.

Under senare hälften av 1800-talet genomfördes inga större förändringar i 
Europa inom turbintekniken. Mot slutet av seklet uppstod däremot en situa
tion som ledde till en ny utvecklingsfas. Från att tidigare enbart ha använts 
till direkt mekanisk drift av verk och anläggningar togs vattenturbinen nu i 
anspråk för att även driva elektriska generatorer avsedda för långväga överfö
ring av kraft med elektricitet. Detta ställde nya krav på turbinerna med hög 
effekt och verkningsgrad samt högt varvtal och snabb reglerbarhet.

De gamla turbintypernas prestanda visade sig inte motsvara tidens krav när 
europeiska vattenfall omkring 1890 började byggas ut med elektriska kraftverk. 
I stället kom den nya situationen att bereda väg för en främmande turbinkon- 
struktion från en annan kontinent, den amerikanska Francisturbinen. Den hade 
kontinuerligt förbättrats under hela senare delen av 1800-talet och kunde visa 
upp egenskaper som gjorde den vida lämpligare för drift av elektriska genera
torer än de europeiska turbinerna. Mot slutet av 1890-talet började dessa därför 
att trängas undan av Francisturbiner som till att börja med importerades från 
USA. Sedan de europeiska turbinverkstäderna strax efter sekelskiftet lagt om 
tillverkningen kunde de dock framgångsrikt ta upp kampen med de amerikan
ska tillverkarna.



VATTENKRAFT | VATTENTURBINER I85O-I9OO 39

Reaktionsturbinen förbättras i USA

I USA insåg man snart att den turbin som konstruerats av Howd och som 
väsentligt förbättrats av Francis medgav ytterligare utvecklingsmöjligheter. 
Redan 1858 förändrade As a Methajer Swain (1830—1908) turbinens löphjul så att 
vattnet kom in i hjulet radiellt men lämnade det axiellt (mixed-flow) och kom
binerade på så sätt Howd-Francis löphjul med Henschel-Jonvals. Swain som 
var modellsnickare i Lowell, trängde eller vek helt enkelt ihop hjulet så att det 
blev högre men fick mindre diameter, en genial åtgärd som skulle visa sig ha 
den allra största betydelse för den fortsatta turbinutvecklingen. Hjulet kunde 
med Swains åtgärd fas att gå snabbare än Howds och Francis hjul, ett förhål
lande som börjat bli angeläget vid lägre fallhöjder. Den nya konstruktionen 
togs genast upp av verkstadsföretaget Stout, Mills & Temple i Dayton, Ohio 
(senare The Dayton Globe Iron Works Co), där den med stor framgång mark
nadsfördes som American Turbine.

I händerna på flera olika amerikanska konstruktörer genomgick Swains 
turbin ständiga förbättringar under resten av 1800-talet. Den centripetala reak
tionsturbinen kom därmed att få många olika benämningar som Leflfel Turbine 
från i860, uppkallad efter konstruktören James Leffel eller Hercules Turbine, 
konstruerad 1876 av John B. McCormich. Fabrikanterna kunde också ge sina 
produkter mer fantasifulla namn som Humming Bird (Kolibri), Monarch, Mar
tins Economical, Merchers Reliable (Manufakturhandlarens pålitliga!),Success 
och Nonesuch (Makalös). Det var först i början av 1900-talet som amerikanerna 
började kalla turbintypen för Francisturbin.

Den väldiga inflyttningen till USA under 1800-talets senare hälft ledde till en 
mängd nya samhällsbildningar. Med dem uppkom också behov av anläggningar 
för befolkningens försörjning, vilka immigranterna i stor utsträckning utförde 
med den gamla världens teknik. Vid etableringen av industrianläggningar för 
produktion av livsmedel, byggmaterial, kläder och verkstadsprodukter avstod 
man däremot ofta från att använda den gamla världens klumpiga vattenhjul till 
förmån för den behändiga nyheten, vattenturbinen, och en betydande efterfrå
gan på turbiner uppstod. I den vattenkraftsrika delstaten Massachusetts fanns 
således redan 1875 inte mindre än 2300 vattenturbiner i drift och 1878 hade 
landet som helhet cirka 80 turbintillverkare. Den mest framgångsrika av dessa, 
James Leffel & Co, Springfield, Ohio, hade 1880 tillverkat över 8000 turbiner 
sedan starten 1862.

Eftersom en turbins effekt och framför allt verkningsgrad endast med stor 
svårighet kan mätas, ledde den betydande efterfrågan i USA till att oseriösa 
tillverkare marknadsförde och sålde maskiner med undermålig kvalitet och 
dåliga prestanda. Till följd av detta upplät Swain 1869 sin provningsbassäng i

!T>t

Skisser med snitt genom ena halvan av 
några tidiga amerikanska turbinlöphjul. 
Överst Francis (1847), därefter Stout, Mills 
& Temples (1859) och nederst Swains (1858) 
skovelformer. Bild ur Hunter.
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Detalj av äldre Peltonhjul med en mängd 
små dubbelskopor. Illustration Peter 
Ragnarsson 2008.

Lester Peltons ursprungliga skopform. Bild 
ur Hunter.

Skiss som visar hur vattenstrålen i en Pelton- 
turbin delas av kammen mellan de två skop
orna. Bild ur Hunter.

Lowell till mekanikern James Emerson som anlade en provningsanstalt där han 
mot en ringa kostnad testade turbiner. Emersons verksamhet bringade så små- 
ningon reda i den vildvuxna floran av tillverkare och deras produkter och 1873 
konstaterade han i sin Fourth Annual Report att flera oseriösa tillverkare "have 
been silenced and their wheels consigned to the ’Old Junk Shop’” (hade tystats 
och deras turbiner deponerats hos skrothandlaren). Anstalten flyttade 1872 till 
Holyoke, Massachusetts, och blev under många år ett nationellt centrum för 
amerikansk turbinprovning. Som sådant kom den också att tjäna som förebild 
för motsvarande anläggningar i Europa.

Förutom en välbehövlig sanering av branschen ledde turbinprovningen i 
Holyoke så småningom till behovet av att kunna jämföra olika turbiner med 
varandra. Metoder växte fram för att dels utföra enhetliga mätningar, dels kunna 
beräkna karaktäristiska turbinvärden. Med hjälp av de värden som man fick 
fram genom de så kallade affinitets- och likformighetslagarna, kunde man på ett 
enkelt sätt beräkna en turbins prestanda (varvtal och effekt) vid ändring av fall
höjd eller storlek utan att behöva göra omständliga och dyrbara provningar.

Turbinprovningen i Holyoke inspirerade konstruktörer och tillverkare till 
förbättringar av turbinerna och "Tested in Holyoke” blev snart ett garantibe
grepp. American Turbine utvecklades mot allt högre varvtal och större effekter 
och kallades med ökande prestanda Standard New American (1884), New Ame
rican (1894), Special New American (1900) och Improved New American (1903). 
År 1859 utvecklade en American med ett 120 centimeters löphjul en effekt av 
knappt 60 kW, 44 år senare bromsade en lika stor Improved New American vid 
samma fallhöjd inte mindre än 240 kW. Med endast ett hälften så stort hjul för 
den yngre utvecklade de två turbintyperna för övrigt samma effekt och skilde 
sig dessutom betydligt åt i varvtal, den yngre gick nästan tre gånger snabbare.

Utvecklingen av American Turbine hade i stor utsträckning styrts mot att 
anpassa turbinen till förhållandena i New England. När de väldiga Niagarafal
len började byggas ut med elektriska kraftstationer under 1890-talet visade sig 
de snabblöpande amerikanska turbinerna olämpliga, de fick för höga varvtal 
i de mäktiga fallen. Europeiska typer som Henschel-Jonval- och Fourneyron- 
turbiner kom därför till användning här de första åren. Till de amerikanska 
turbinkonstruktörenas förtret tillverkades till och med några av maskinerna i 
Europa!

Lester Peltons turbin

I USA skedde utveckling och tillverkning av Francisturbinen i de östra staterna 
där topografiska och hydrologiska förhållanden gjorde reaktionsturbinen bäst 
lämpad. Vid mitten av 1800-talet hade immigranterna emellertid börjat söka 
sig tvärs över kontinenten till landets västra delar och Kalifornien där guld och 
mineraler lockade.

Guldgrävarnas och gruvägarnas ansträngningar för att komma åt de eftertrak
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tade resurserna i väster underlättades väsentligt om naturkraft kunde användas. 
Som i så många andra sammanhang blev det vattnets kraft som kom att utnytt
jas. Förhållandena i Kalifornien var dock annorlunda än i New England. Här 
handlade det inte längre om lugnt flytande vattendrag med måttliga fallhöjder 
utan om nyckfulla åar och bäckar som med stor fallhöjd störtade sig nedför 
branta forsar och fall. New Englands reaktionsturbiner visade sig olämpliga i 
bergsområdena eftersom de var för dyra och tunga och gick alldeles för fort.

För att kunna utnyttja vattendragen i väster framkom i stället en ytterst pri
mitiv turbin av aktionstyp. Den bestod av ett hjul med cirka en meters diameter, 
vilket i periferin hade urtag så att det såg ut som en sågklinga med mycket grova 
tänder. Hjulet bringades att rotera med en vattenstråle som riktades tangentiellt 
mot dess omkrets. Ett karaktäristiskt ljud som uppkom när hjulet gick gjorde 
att den enkla turbinen kom att kallas för ”Hurdy-gurdy wheel”. Verkningsgra
den var inte mer än cirka 40—50 procent, men hjulet var okomplicerat, billigt 
och lätt och passade utmärkt för de aktuella förhållandena.

Hurdy-gurdy-hjulet uppmärksammades snart av konstruktörer som under 
i860- och 70-talen stegvis förbättrade det. Av största vikt var att man kom under
fund med att de primitiva ”kuggarna” borde ersättas av skopor. En av dessa 
konstruktörer var den forne guldgrävaren och sedermera kvarnbyggaren Lester 
Allen Peiton (1829—1908) i Camptonville, Kalifornien. Peiton fann till att börja 
med att hjulet gick bäst om vattenstrålen endast träffade skopans ena vägg 
och inte dess botten. På så sätt splittrades inte strålen och dess riktning kunde 
omböjas utan att en effektminskande stöt uppkom. Arrangemanget innebar 
emellertid att hjulets axel ville skjutas åt sidan, vilket ställde särskilda krav på 
axiallagring. Peiton införde då en dubbelskopa där de två skoporna skildes 
åt av en tunn vägg med en vass kant. Riktades nu strålen mot kanten delades 
den elegant åt två håll och hjulet behövde inte längre utsättas för besvärande 
axialkrafter.

Peiton arbetade också mycket med hur vattenstrålen skulle formas och 
regleras. Efter flera tester fann han att en uppfinning från 1857 med en rund 
stråle, formad av ett munstycke med en förskjutbar nål i mitten, gav det bästa 
resultatet. Under sitt arbete med turbinen hade Peiton byggt en testanläggning 
efter de anvisningar och erfarenheter som Francis meddelat i Lowell Hydraulic 
Experiments. År 1880 ansåg Peiton att turbinkonstruktionen var så tillförlitlig 
att han sökte patent på den. Några år senare grundade han Peiton Water Wheel 
Co i San Francisco och tillverkade där turbiner som snart fick bära hans namn.

I sammanhanget ska nämnas att en annan konstruktör i San Francisco, 
Abner W. Doble (1829—1904), fullkomnade Peltons konstruktion 1889. Doble 
ersatte Peltons rektangulärt formade skopor med skopor som var ellipsformade 
samt lämnade en öppning vid eggen, vilket gjorde att vattenstrålen splittrades 
mindre vid in- och utträdet ur hjulet. Även Doble tillverkade aktionsturbiner 
på sitt företag Abner Doble Company.

Peltonturbinen nådde Europa under 1890-talet. Med dess förnämliga egen
skaper vid höga fallhöjder trängde den snart undan de traditionella aktions- 
turbinerna här.

Abner Doble vidareutvecklade Peltontur
binen och gav skoporna ellipsform. Bild ur 
Hunter.

Stillastående Peltonturbin i Torpa kvarn, 
Kungsbacka kommun. Munstyckets nål 
läcker något. Foto BS 1997.

Peltonturbinen i Torpa kvarn i full fart med 
ett kraftigt vattensprut. Foto BS 1997.
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I Häldeholms kraftstation söder om Hjo står 
sedan 1946 landets mest avancerade Pelton- 
turbin. Stationen, som författaren har några 
års erfarenhet av som maskinist, utnyttjar 67 
meters fallhöjd i en 240 hk, tvåhjulig turbin 
med fyra strålar, tillverkad av Finshyttans 
Bruk. Turbinens två löphjul döljs av den 
gjutna, rundade kåpan. Med de två rattarna 
styrs munstycksnålarna vid behov manuellt 
och därmed också effekten. Till höger står en 
pendelregulator som endast är kopplad till 
en av nålarna. Regulatorns nödstoppanord- 
ning påverkar dock alla nålarna. Generatorn 
skymtar bakom svänghjulet. Foto BS 1978.

Varvtalsregulatorer och vridbara ledskovlar

Apparater och andra anordningar som drivs av teknikens motorer roterar nor
malt med varvtal som är gynnsamma för maskinerna. De flesta motorer vill 
emellertid ändra rotationshastighet när belastningen växlar. Vid minskad eller 
ökad belastning stiger eller sjunker således motorns varvtal, vilket kan störa 
maskinens funktion eller till och med skada den. Särskilt angeläget är det att 
snabbt kunna stänga av motorn om belastningen plötsligt skulle falla bort och 
motorn vill rusa. Motorerna förses därför med särskilda anordningar, varvtals
regulatorer, som ökar eller minskar effekten när belastningen ändras och som 
strävar efter att ge motorn ett konstant varvtal.

Precis som många andra motorer är vattenturbiner känsliga för förändringar 
i belastningen. Det vanligaste sättet att fa en turbin att hålla konstant varvtal vid 
varierande belastning är att förse den med en anordning som ökar eller minskar 
vattenflödet genom löphjulet och därmed anpassar effekten till behovet. Två av 
den moderna turbinteknikens viktigaste hjälpmedel för att på så sätt behärska 
turbinen i drift döljer sig bakom rubriken, de vridbara ledskovlarna och varv- 
talsregulatorn. Dessa båda utvecklades under den senare hälften av i8oo-talet 
och hade vid sekelskiftet 1900 nått en hög grad av fulländning.

Anordningarna för att ändra vattenflödet genom själva turbinerna, pådragen, 
var länge mycket primitiva. De bestod nästan uteslutande av spjäll i olika former



VATTENKRAFT | VATTENTURBINER 185O-I9OO 43

som vid delbelastningar eller stopp sköts in i kanaler och utrymmen i turbiner
nas tilledningsapparater eller i deras sugrör. Turbintestningarna visade emeller
tid att spjällen hade en negativ inverkan på driften eftersom deras strömnings- 
störande form orsakade en nedsättning av turbinernas verkningsgrad. Särskilt 
reaktionsturbiner konsumerade oskäligt mycket vatten vid delbelastningar.

De enklaste och vanligaste pådragen av spjälltyp för reaktionsturbinerna var 
en vridbar eller höj- och sänkbar lucka som satt i utloppet från turbinen. Van
liga var också cylinderpådragen. De bestod av en cylinder som uppifrån eller 
nerifrån sköts in i en spalt mellan led- och löphjulet. Konstruktionen inför
des av Fourneyron och användes under hela 1800-talet till reaktionsturbiner

När Söderfors gamla kraftstation i Dalälven 
togs i bruk 1899 var den försedd med sex 
USA-tillverkade Francisturbiner på vardera 
250 hk. Stationen ersattes 1979 med en ny 
varvid en av de gamla turbinerna togs till 
vara. Turbinens effekt reglerades med ett 
cylinderpådrag. Detta doldes av det runda 
partiet över de fasta ledskovlarna. Cylindern 
manövrerades uppifrån med en axel som via 
en led (uppe till vänster) och en vinkelväxel 
påverkade en horisontell axel i turbinens 
överdel. När denna vreds höjde eller sänkte 
den två kuggstänger som var fasta i cylin
dern. Den koniska delen under ledskovlarna 
är sugröret. Foto BS 1979.
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Uppmätning av Francisturbin med gallerpå
drag vid Stribergs turbinhus, Nora kommun. 
Turbinen är monterad i ett tryckskåp av trä 
och konstruerad av Qvist & Gjers ingenjörs- 
byrå samt tillverkad 1890 av Brefvens Bruk. 
Uppmätt och ritad 1981 av BS.

med både axiell och radiell vattengenomströmning. Så sent som 1899 var några 
amerikanska reaktionsturbiner som importerats till Sverige försedda med 
cylinderpådrag.

Mot slutet av 1800-talet infördes en annan typ av flödesreglering som kom 
att kallas galler(i)pådrag eller galler(i)slid. I denna utnyttjades själva ledskov- 
larna för att reglera turbinens effekt. Skovlarna var delade mitt itu så att de inre 
delarna mot löphjulet var fast förenade med turbinhuset. De yttre delarna var 
däremot ordnade som en ringförmig rörlig del. Dessa gallerslider kunde vridas 
så att vid stängd turbin kom de yttre ledskoveldelarna att täcka över öppning
arna för vattnet mellan de inre skoveldelarna. Vid fullt öppen turbin stod led- 
skovelhalvorna mitt för varandra och bildade en enhetlig skovel. Gallerpådraget 
medgav liksom cylinderpådraget goda strömningsförhållanden vid fullt öppen 
turbin. Vid delvis öppen turbin uppkom däremot virvlar som störde löphjulets 
gång och sänkte verkningsgraden.

Under åren kring sekelskiftet 1900 framkom även flera andra pådragstyper, 
alla dock med kort varaktighet. En av dessa var luckpådraget med en krans av 
små klaffluckor runt ledhjulet, en annan Zodelpådraget som var ett modifie
rat gallerpådrag med ledplåtar som minskade strömningsstörningarna vid 
delbelastningar.

TURBIN5KÅP 
FRÅN SIDAN

VERTIKAL
SNITT GENOM 
TURBINSKÅP

VERTIKALSNITT 
GENOM TURBIN
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FRÄN SIDAN

FRAMIFRAN

Uppmätning av Francisturbin i tryckskåp med gallerpådrag. 
Turbinen stod tidigare i den lilla Karstorps kraftstation i Habo 
kommun men har numera tagits om hand av Habo Hembygdsför
ening. Ritningen visar tryckskåpets utsida. Regleringen sker med 
en ratt som påverkar gallersliden via en snäckskruv. Uppmätt och 
ritad 1979 av BS.

LÖPHJUL

FASTA LED-
SKENOR

PADRAGSRING

Snitt genom turbinen till Karstorps kraftstation. De delade 
Iedskovlarna är mörkare på ritningen. Pådragsringen vrids 
med kugghjulet och den korta kuggstången. Uppmätt och 
ritad 1979 av BS.

Som ett enklare alternativ till vridbara 
ledskovlar användes turbinreglering med 
klaffluckor under några av 1800-talets 
sista år. På Forsviks Bruk i Karlsborgs 
kommun installerades år 1900 en sådan 
tvillingturbin av Francistyp för drift av 
en generator. Foto BS 2008.

Fyrhjulig Francisturbin med gallerpådrag. 
Turbinen som är tillverkad av Arboga 
Mekaniska Verkstad levererades 1917 som 
magnetiseringsturbin till Tidaholms Bruks 
kraftstation. Foto BS 1975.
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Francisturbin med vridbara ledskovlar av 
äldre typ. Skovlarna påverkas via stänger 
från ringen ovanpå ledapparatens lock. 
Ledskovlarna kan här ses som ett mellanting 
mellan luckor och fullt utbildade vridbara 
ledskovlar. Turbinen är tillverkad omkring 
1900 av okänd verkstad och har använts i en 
kraftstation vid Bergvik i Hälsingland. Foto 
BS 1991.

Tillfälligt torrsatt turbinsump med Fran
cisturbin som har fullt utbildade vridbara 
ledskovlar. Skovlarna regleras genom att 
stången till vänster vrids. Från stången 
överfors manövern via plattstålsarmar till 
ringen nedanför skovlarna som är vridbar. 
Vid ringen är korta, ledade länkar fasta, vilka 
i sin tur är förenade med fastöron på ledskov
larna. Foto BS 1991 i Årebergs kraftstation, 
Tibro kommun.

Med cylinder-, galler- och de övriga pådragstypernas enkelhet i tillverkning 
och funktion var de lämpliga för 1800-talets behov då kraven på god verknings
grad vid delbelastningar inte var särskilt uttalade. Förhållandet ändrades under 
1890-talet när turbinerna började kopplas till elektriska generatorer. De elek
triska kraftverken var dyra och komplicerade att bygga och ägarna var därför 
måna om att få ut största möjliga effekt ur det fallande vattnet. Det innebar 
bland annat att dåliga turbinverkningsgrader vid delbelastningar inte längre 
kunde accepteras, i all synnerhet som kraftverken sällan gick fullbelastade.

I detta läge visade sig en pådragskonstruktion som introducerats under 
1870-talet vara en utmärkt lösning. Den tyske professorn Fink hade 1877 beskri
vit ett turbinpådrag med vridbara ledskovlar i sin lärobok Theorie und Construk- 
tion der Turbine. I stället för att vara fastgjutna i turbinhuset var Finks ledskovlar 
fästa i tappar så att de kunde vridas. Härigenom kunde de ställas in med en 
yttre anordning så att de antingen delvis överlappade varandra och stängde 
turbinen eller åstadkom spaltformade öppningar med valfri bredd. Eftersom 
ledskovlarna hade en god hydrodynamisk form störde de inte strömningen vid 
delvis öppet pådrag mer än vad de gjorde med turbinen fullt öppen. Även om 
ursprunget till de vridbara ledskovlarna inte kom från Fink så var det han som 
slutförde konstruktionen och även beskrev den i sin lärobok.

Finks vridbara ledskovlar vann snabbt terräng under 1890-talets sista år trots 
att de var dyra och ganska komplicerade att tillverka. Framför allt var det större 
verkstäder som tog upp tillverkningen för att kunna vara med och konkur
rera om de efterfrågade leveranserna av de elektriska kraftverkens allt större 
turbiner.

Med de beskrivna pådragsanordningarna kunde vattenflödet genom tur
binerna anpassas så att hjulen löpte med jämn hastighet oavsett belastning. 
Någon eller något måste emellertid avläsa att turbinen ändrade hastighet. 
I början skedde detta genom att personal som arbetade vid den maskin som 
turbinen drev, med syn och hörsel observerade varvtalsförändringar och regle
rade turbinpådraget med en ratt eller spak. Att ständigt passa turbinen kunde 
emellertid bli påfrestande, särskilt om den drev varvtalskänsliga maskiner. Man 
började därför ganska tidigt förse turbinerna med automatiska regulatorer. 
För att känna av varvtalet använde man en roterande centrifugalpendel. Kon
struktionen som vid det här laget redan användes för att styra ångmaskiner
nas varvtal kunde emellertid inte utveckla den stora kraft som behövdes för att 
ändra pådraget till en vattenturbin, särskilt inte om den hade vridbara ledskov
lar. Det hela arrangerades då som en indirekt verkande regulator där pendeln 
enbart behövde styra en annan motor, en servomotor, som fick utföra själva 
reglerarbetet.

Servomotorn kunde arbeta efter flera olika principer. Den enklaste innebar 
att mekanisk kraft togs från turbinaxeln när pådraget skulle ändras. En popu
lär sådan mekanisk regulator var klinkregulatorn. 1 den påverkade pendeln två 
armar som hela tiden rörde sig fram och tillbaka med kraft från turbinaxeln. 
Beroende på om pådraget skulle minskas eller ökas grep endera av armarna in 
i ett tandformat matarhjul så att det vreds antingen framåt eller bakåt. Hjulet
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var i sin tur förbundet med turbinens pådrag. Vid rätt varvtal stod matarhjulet 
givetvis stilla. Klinkregulatorn har sannolikt fatt sitt namn av det ljud den åstad
kom vid regierarbetet. En välbevarad klinkregulator finns an i dag vid Djulfors 
(Ericsbergs) sedan länge nedlagda kraftstation i Sörmland.

En mer avancerad reglerutrustning var den hydrauliska regulator som bör
jade komma fram vid mitten av 1800-talet. För att driva servomotorn tog man 
hjälp av tryckvatten som fick påverka en kolv i en cylinder. Kolven var förenad 
med turbinens pådrag. Vattnet dirigerades till cylinderns ena eller andra sida via 
en hjälpventil som styrdes av centrifugalpendeln. Tryckvattnet kunde komma 
från turbinens driwatten om fallhöjden var tillräcklig, annars måste utrust
ningen förses med en särskild pump. Dessa tidiga hydrauliska regulatorer utfor
mades på flera olika sätt. Ett av dem var den variant som svensken N. Lilienberg 
fick patent på 1874.

Under 1890-talet hade vattenturbindrivna elektriska kraftverk för långväga 
kraftöverföring börjat bli vanliga. De maskiner som skulle utnyttja kraften 
befann sig nu långt bortom synhåll för kraftverkens driftpersonal, något som 
innebar att helt andra krav kom att ställas på turbinregleringen. Med de nya 
förhållandena var det nödvändigt att turbinerna höll ett så jämnt varvtal som 
möjligt och att varvtals justeringar skedde med största snabbhet för att undvika

Klinkregulator vid Djulfors kraftstation, 
Sörmlands län. Regulatorn fungerar på 
så sätt att det vänstra remhjulet drivs från 
turbinaxeln. På remhjulets axel sitter en 
excenterskiva som ger en vevstake en fram- 
och återgående rörelse. Vevstaken är kopplad 
till klinkverket som matar ett tandhjul. 
Tandhjulet är förenat med turbinens 
pådrag. Den vertikala stången kommer från 
en pendel (syns inte på bilden) som sitter 
ovanför klinkverket. Om pendeln går för 
sakta eller för snabbt tvingar den klinkverket 
att mata tandhjulet åt ena eller andra hållet 
tills det i förväg inställda varvtalet uppnås. 
Vid rätt varvtal intar klinkverket ett neutral
läge som på bilden och griper således inte 
in i tandhjulet. Maskinen påminner om 
urverket till ett kyrkur! Foto BS 1993.

Lilienbergs hydrauliska turbinregulator. 
Pendeln G drivs från turbinaxeln med 
en rem och påverkar en servoventil vid F. 
Om turbinens varvtal ökar styr servoven- 
tilen tryckvatten till kolven B:s översida i 
cylindern A och vice versa. Kolven är via 
kolvstången och oket C förenad med turbin- 
pådraget. Bild ur Teknisk Tidskrift 1874.
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Äldre pendelregulator i Sikfors kraftstation, 
Piteå kommun. Regulatorn, ursprunglig i 
stationen, är tillverkad 1911 av Verkstaden, 
Kristinehamn och av Verkstadens typ RMG. 
Foto BS 1996.

rusning när belastningen minskade och för att göra samköming av flera aggre
gat möjlig.

I de första elektriska vattenkraftverken fanns vanligtvis inga regulatorer. Drift
förhållandena i dessa manuellt styrda verk ställde därför nästintill omänskliga 
krav på personalen med ständig övervakning av turbinerna. Dessutom skulle 
även spänningen på linjerna vara så jämn som möjligt, något som också krävde 
en oavbruten uppmärksamhet. I Sveriges första kraftstation för långväga kraft
överföring, Hellsjön i södra Dalarna, saknades exempelvis automatiska regula
torer för både varvtal och spänning när anläggningen sattes i gång 1893.

De nya kraven på en säker och snabb turbinreglering ledde till att regulato
rerna snabbt förbättrades under 1890-talet. Samtidigt insåg man att de hydrau
liska regulatorerna var lättare och smidigare att handskas med än de mekaniska. 
En förbättring av hydraultekniken skedde dessutom i och med att det rostbil
dande och frysbenägna vattnet byttes ut mot olja. Man fick då samtidigt en 
utmärkt smörjning av systemens rörliga delar. Regulatorutrustningen kom 
således att bestå av oljepump och centrifugalpendel, båda drivna av turbin- 
axeln, samt servomotor med styrventil.

Regulatorerna visade sig emellertid vara benägna att åstadkomma pend
lande turbinvarvtal efter belastningsförändringar. Pendling uppträder lätt i
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regulatorstyrda system, särskilt om de är slitna, eftersom de normalt överreg
leras. Företeelsen innebär att det eftersträvade varvtalet inte bara uppnås utan 
även passeras, i detta fall till följd av en viss tröghet eller förseningsbenägenhet i 
kedjan av rörelser mellan centrifugalpendeln och turbinaxeln. Överregleringen 
medför att regulatorn åter börjar reglera, men nu åt andra hållet och vill det sig 
riktigt illa så kan systemet fortsätta att pendla.

Problemet med pendling i servoförsedda system uppmärksammades särskilt 
i de ångdrivna styrmaskiner som dåtidens allt större ångfartyg hade börjat att 
förses med. Lösningen här kom 1873 med en sinnrik mekanisk anordning, näm
ligen återföringen, som mot slutet av regleringsrörelsen dämpade eller motver
kade styrorganets rörelse. Tekniken togs upp av turbin- och regulatortillverkarna 
och 1885 utförde det schweiziska företaget Faesch & Piccard (sedemera Piccard, 
Pietet & Cie) i Geneve den första lyckade hydrauliska regulatorn med återföring. 
Regulatorn var avsedd för en 10 kW turbin till en av stadens urfabriker.

Med en noggrant inställd återföring och en anordning som kompenserade 
för olika belastningar kunde regulatorn fa turbinen att snabbt hitta rätt varvtal 
utan pendling.

Turbiner till elektriska vattenkraftverk

I början av 1890-talet introducerades kraftöverföring med flerfasig växelström i 
föregångsländerna Tyskland, Schweiz, USA och Sverige. Den revolutionerande 
överföringsmöjligheten innebar att ett helt annat intresse än tidigare kom att 
riktas mot vattenkraften. Det nya systemet gjorde nämligen att avståndet mellan 
kraftkälla och kraftförbrukare nu endast fick marginell betydelse. Forsar och fall 
som inte tidigare hade kunnat exploateras blev föremål för industrins intresse 
och en omfattande jakt på strömfall för kraftverksutbyggnader inleddes. Vid 
sekelskiftet 1900 hade till exempel Sverige inte mindre än 50 flerfasöverföringar 
från vattenkraftverk med en sammanlagd effekt av drygt 15 000 kW.

Även om de nya förhållandena starkt kom att påverka den vidare turbinut- 
vecklingen ska det framhållas att redan när elektriciteten trädde in på arenan 
som långväga kraftbärare - i Sverige kom likströmmen 1885 och den flerfasiga 
växelströmmen 1893 - hade vattenkrafttekniken nått en sådan nivå att man 
utan vidare kunde ersätta de mekaniska transmissionerna för direkt drift med 
elektriska generatorer. Man kan därför säga att vattenkraftverket, eller kanske 
hellre turbinverket för att skilja det från det elektriska kraftverket, som sådant 
var utformat, om än inte färdigt, redan före det att kraft i form av elektrisk ström 
började genereras. Flera goda exempel finns på sådana turbinverk. I Geneve i 
Schweiz togs exempelvis 1885 ett större turbindrivet pumpverk i drift för vatten
försörjning och kraftöverföring med tryckvatten inom staden. Efter full utbygg
nad hade verket inte mindre än 20 stora turbiner av Henschel-Jonvaltyp. Det 
mycket omtalade verket, La Coulouvreniére, står fortfarande kvar i sitt centrala 
läge vid Genévesjöns utlopp till Rhöne.

Äldre pendelregulator i Jonsereds kraftsta
tion, Partilie kommun. Regulatorn tillver
kades 1902 av tyska J.M.Voith och tillhör 
stationens ursprungliga maskinuppsättning. 
FotoBS 1991.
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Under 1874 togs ett kraftverk i bruk för 
direktdrift av olika maskiner vid det 
nyuppförda Bångbro järnverk i norra delen 
av Örebro län. Kraftverket utnyttjade 30 
meters fallhöjd i Garhytteån/Arbogaån. Dess 
maskinhus är den nedre, högra byggnaden 
på bilden. Kraftverket har blivit ombyggt 
i flera omgångar och i dag står ett helt 
nytt maskinhus på platsen. Foto av okänd 
fotograf 1874. Algot Bruggs fotosamling. 
Bilden återgiven med tillstånd av Anna-Meit 
Brugg-

Kraftstationen vid Bångbro järnverk fylldes 
successivt med turbindrivna maskiner. På 
bilden syns närmast en biåsmaskin, instal
lerad omkring 1920. Till vänster skymtar en 
stor Schwamkrugturbins ena löphjul, vilken 
drev en biåsmaskin av kolvtyp. Biåsma
skinerna användes för att åstadkomma de 
stora mängder luft som behövdes i järnver
kets bessemerprocess. Okänd fotograf och 
tidpunkt. BS bildarkiv.
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Av svenska ”förelektriska” anläggningar blev Bångbro turbinverk i nord
västra delen av Västmanland särskilt uppmärksammat. Verket som byggdes 
1872—74 för det storslagna Bångbro AB:s järnverk var bland annat försett med 
en gigantisk 500 kW dubbel Schwamkrugturbin för drift av bessemerverkets 
biåsmaskin. Efter ombyggnader till elektrisk drift 1914 och 1929 är anlägg
ningen efter ytterligare en nyligen företagen ombyggnad fortfarande i bruk 
som det kanske äldsta vattenkraftverket i världen! Ett annat gott exempel på ett 
svenskt turbinverk var Skandinaviska Jute- Spinneri & Väfveri AB:s anläggning 
i Nissan vid Oskarström i Halland. Turbinverket uppfördes 1889—90 med tyskt 
inflytande. Ursprungligen installerades två stora Jonvalturbiner på sammanlagt 
550 kW. Verket byggdes om till elektrisk drift i två etapper 1930 och 1942 och är 
fortfarande i drift.

Turbinaggregatens varvtal höjs

Några av de krav på vattenturbinens reglerbarhet som följde med den elektriska 
kraftöverföringen har redan berörts. Ett nytt förhållande hade emellertid börjat 
visa sig som skulle ge turbinteknikerna mycket huvudbry innan lösningen kom 
en bit in på 1900-talet. Vid lägre fallhöjder och stora vattenmängder menade man 
nu att turbinerna gick så långsamt att den merkostnad för generatorerna detta 
förde med sig inte gärna kunde accepteras. Generatorena var och är kraftverkens 
dyraste maskiner med ett pris som står i proportion till deras storlek.Ju långsam
mare en generator går desto fler poler behövs i dess rotorhjul och ju fler poler 
hjulet har desto större blir det i omfång varav följer att även statorns storlek ökar. 
Vid samma effekt blir således hela generatorn större och dyrare ju långsammare

Under senare tid har uppväxling av låga 
turbinvarvtal i regel skett med kugghjuls- 
växlar som här i Fors kraftstation i Nyköping 
från 1942. De tre vertikalaxlade aggregaten 
drivs av långsamgående turbiner, vilkas 
varvtal växlas upp i stora kuggväxlar under 
generatorerna. Foto BS 1998.
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*

Översiktsritning av South Bend Electric 
Companys kraftstation vid Buchanan i 
Michigan, USA. Tio vertikala enhjuliga 
turbiner driver via öppna vinkelkuggväxlar 
en 1 500 kW generator. Bild ur Mead.

Ebbamåla kraftstation vid Mörrumsån i 
Olofströms kommun. Foto BS 2006.

den går. Med en större generator följer även behovet av en större maskinhall och 
kraftigare lyftanordningar samt att transporten till kraftverket blir mer kompli
cerad. Förhållandet ledde till att en lång rad mer eller mindre otympliga varv- 
talshöjande turbinapplikationer togs fram kring sekelskiftet 1900.

För att komma fram till lämpliga generatorvarvtal vid de lägre fallhöjderna 
arbetade man de här åren generellt sett efter fyra huvudprinciper. Den enklaste 
innebar att kraftaggregatet försågs med en uppväxlande transmission av kugg
hjul, remmar eller rep mellan turbin och generator. Transmissionen fordrade 
dock ett visst underhåll och effekt gick förlorad till följd av ökad friktion.

En annan och mycket populär men lika primitiv utväg var att dela upp 
den långsamgående turbinen i flera mindre turbiner och montera dem på en 
gemensam axel. Principen grundar sig på att vid samma fallhöjd blir rotations
hastigheten för en turbin av viss typ högre ju mindre dess diameter är. Med flera 
mindre turbiner blev däremot turbinaggregatet totalt sett större och behövde 
mer utrymme samt blev dyrare i underhåll. Den tredje varianten var en kom

bination av de båda andra, en utväg som man då och då 
tvingades ta till vid mycket låga fallhöjder. Intressantast 
var emellertid den fjärde varianten, nämligen att med 
olika medel försöka höja själva turbinens varvtal, vilket 
också var den tekniskt och ekonomiskt riktiga lösningen. 
Så småningom kom den fortsatta turbinutvecklingen att 
gå just denna väg.

Av uppväxlingsanordningarna var den öppna vin- 
kelkuggväxeln allra enklast. Den hade sitt ursprung i 
mjölkvarnarna där den använts i långa tider för varvtals- 
uppväxling mellan kvarnstenarna (malgångarna) och de 
långsamgående vattenhjulen eller väderkvarnsvingarna. 
Växeln bestod av ett stort hjul, med snedställda kuggar 
(kronhjulet),som drev ett mindre, vinkelställt hjul (stjärn- 
hjulet). För att fa en mjuk och inte alltför slamrande gång
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var det stora hjulets kuggar normalt tillverkade av sega och starka träslag som 
oxel eller vitbok. De öppna vinkelkuggväxlarna hade även använts i några av 
turbinverken. I anläggningen i Oskarström och i ett turbinverk byggt 1904 för 
Emsfors bruk i Emån drev till exempel flera turbiner med vertikala axlar, via 
vinkelkuggväxlar, en horisontell axel som förde kraften vidare till industribygg
naderna strax intill.

Den öppna vinkelkuggväxeln var särskilt vanlig i kontinentala och nord
amerikanska flodkraftverk där stora vattenmängder och låga fallhöjder skulle 
tillgodogöras. En sådan anläggning med extrema proportioner var South Bend 
Electric Companys kraftverk vid Buchanan i Michigan, USA, byggt i slutet av 
1890-talet. Här drev inte mindre än tio vertikal axlade turbiner en enda elektrisk 
generator på 1500 kW.

I Sverige försågs endast något tiotal elektriska kraftstationer med öppna vin
kelkuggväxlar som Surahammar i Kolbäcksån (1897), Arboga i Arbogaån (1899), 
Åkfors (1902) och Djulfors (1912) i Nyköpingsån, Rydal i Viskan (1904), Gryt 
(1890), Långåsen (1904) och Bergs (1912) i Motala ström vid Norrköping samt 
Ebbamåla i Mörrumsån (cirka 1910). Av dessa är numera endast Ebbamåla i 
drift. Kraftverken vid Arboga, Gryt och Djulfors är avställda sedan länge och 
de övriga är rivna och ersatta. Samtliga hade mycket låga fallhöjder, 1-3 meter.

Interiör från Ebbamåla kraftstation med 
öppna vinkelkuggväxlar. Foto BS 1997.
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1 Västanfors gamla kraftstation vid Fagersta 
finns fortfarande två femhjuliga Qvist & 
Gjersturbiner, avsedda för att driva var sin 
magnetiseringsgenerator. Turbinerna som 
är tillverkade av Brefvens Bruk har vertikala 
axlar och inte mindre än nio sugrör. Bilden 
visar den ena turbinen, där åtta av sugrören 
sitter. De fyra övre avsedda för löphjul 1 och
2 uppifrån räknat och nästa fyra för löphjul
3 och 4. Löphjul 5 som inte har kommit med 
på fotot ligger längst ner och har ett vertikalt 
sugrör. Foto BS 1991.

Lägst hade Arboga kraftverk med cirka i meter. Verkets två enhjułiga treme- 
tersturbiner löpte med endast 17 varv/min, ett varvtal som sannolikt inte har 
underträffats sedan dess!

I kraftstationerna kombinerades ibland flerhjulsarrangemangen med meka
niska, vertikala uppväxlingar för att man skulle nå acceptabla varvtal. I Sverige 
förekom detta exempelvis i Näs gamla kraftverk i Dalälven, där vart och ett 
av de åtta första kraftaggregaten från åren 1898-1903 försågs med två vertikala 
enhjuliga turbiner som gemensamt drev den vertikalaxlade generatorn över en 
rak, öppen kuggväxel. Arrangemanget som innebar att man slapp den besvär
liga varianten med flera turbinlöphjul över varandra kan fortfarande studeras 
vid aggregaten 1—5 i kraftstationen som är bevarad som industriminne.

Den vanligaste varvtals höj ande åtgärden vid låga och måttliga fallhöjder 
var dock att man monterade flera små turbiner på en gemensam axel. Vid den 
traditionella vertikala turbinuppställningen ledde flerhj ulsmontagen till kon
struktioner som beträffande sugrören och axiallagringen blev mer och mer 
komplicerade ju fler löphjul aggregatet hade. I Sverige utfördes ett tiotal sådana 
kraftverk under åren 1895-1911 med upp till fem löphjul per axel. Av dessa är 
endast verken vid Os i Mörrumsån (1900), Oskarström i Nissan (1906) och Fryk- 
fors i Norsälven (1907) fortfarande i drift. Industriminnet Västanfors kraftverk i 
Kolbäcksån (1900) är det enda som återstår av de sju som haft femhjuliga verti
kalaxlade turbiner.

Francisturbinen introduceras i Europa

Tekniskt sett var 1890-talets lösningar för att driva upp varvtalet på de låga fall
höjdernas turbiner ganska primitiva. Detta var framför allt fallet i Europa där 
ingenjörer och tillverkare envist höll fast vid de långsamgående turbintyper 
som hade konstruerats vid mitten av seklet. Denna tekniska konservatism var 
ingalunda specifik för just turbinkonstruktörer utan förekom även inom andra 
av den europeiska teknikens verksamhetsområden. I USA arbetade man där
emot med klart uttalade ekonomiska och praktiska mål för ögonen. Man drog 
sig därför inte för okonventionella och enkla lösningar som hela tiden provades 
och förbättrades, till skillnad mot förhållandena i Europa där det ansågs att en 
konstruktion var färdig när den en gång hade lämnat ritbordet. De europeiska 
konstruktörerna utmärkte sig dessutom gärna med komplicerade mekaniska 
lösningar som ofta gjorde turbinerna svårtill verkade, störningskänsliga och 
besvärliga att underhålla.

Av särskilt intresse var amerikanernas sätt att handskas med Howd-Francis- 
Swains reaktionsturbin. Den hade vid sekelskiftet 1900 utomordentliga egen
skaper vad beträffar både varvtal och effekt tack vare den djärva utformningen 
av löphjulet med ”mixed-flow”. De amerikanska strävandena inom turbintek- 
niken hade uppmärksammats av européerna redan vid världsutställningen i 
Philadelphia 1876. Turbinernas utformning fick emellertid de bildade fackmän-



nen i Europa att ”rysa inför den nya världens umgänge med vedertagna åskåd
ningar” (Karlsson & Norsell). Världsutställningarna var under senare hälften av 
1800-talet de främsta tävlingsplatserna för industriprodukter och de priser som 
delades ut skapade stor kommersiell och kulturell prestige.

Vid det tyska turbinföretaget J.M. Voith i Heidenheim hade man tidigt insett 
fördelarna med de amerikanska turbinerna och 1873 även börjat tillverka sådana.
Under 1880-talet försågs dessutom Voith-turbinerna med Finks vridbara led- 
skovlar. Vöiths tillverkning blev en framgång och företaget räknades snart till 
de främsta i branschen. Det var för övrigt Vöiths ingenjörer som började kalla 
den amerikanska reaktionsturbinen för Francisturbin. Det än i dag existerande 
J.M. Voith, nu med namnet Voith AG, grundades på 1820-talet som en mekanisk 
verkstad av Johann Matthäus Voith (1803-1874). År 1867 tog sonen Friedrich 
över företaget och tre år senare började denne tillverka vattenturbiner.

Världsutställningen i Chicago 1893, där amerikanerna bland annat visade det 
senaste inom sin turbintillverkning, fick slutligen européerna att ändra uppfatt
ning och en brytningstid som kom att vara i 20 år inleddes nu med en ameri
kanisering av turbinkonstruktionerna. Innan de europeiska tillverkarna hade 
hunnit ställa om sin produktion förekom till och med en betydande import av 
amerikanska turbiner, inte minst till Sverige.
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Turbinerna monteras med horisontell axel

Ytterligare en viktig förändring skedde med turbinerna mot slutet av 1890-talet. 
Den traditionella vertikalaxlade uppställningen övergavs då till förmån för den 
horisontalaxlade. De allt högre effekter som nu hade börjat installeras i kraft
verken krävde större turbiner för att man inte skulle få för många aggregat. 
Sedan Fourneyrons tid monterades turbinerna helst med vertikal axel. Driv- 
vattnets väg behövde då inte vinklas om så många gånger och de fuktkänsliga 
generatorerna kunde placeras på betryggande avstånd över den övre vattenytan. 
Med ökande turbinstorlekar följde att flerhjulsaggregaten blev mycket höga, 
vilket ofta ledde till att man tvingades placera det nedersta löphjulet nära eller 
under den nedre vattenytan. Detta komplicerade tillsynen av turbinen. Dess
utom började tillgängliga lagerkonstruktioner för att ta upp de vertikalaxlade 
turbinernas axiallaster bli otillräckliga med påföljd att svåra lagerhaverier blev 
allt vanligare.

För att i första hand slippa den besvärliga axiallagringen (lagring i axelns 
längdled) ville man gå över till maskinaggregat med horisontell axel som med 
sina radiallager (lagring i axelns tvärled) kunde bära betydligt större laster. Vid 
högre fallhöjder där turbinerna var tubmatade och inneslutna i tryckskåp var 
detta inget problem. Svårare var det däremot när fallhöjden var låg och turbi
nerna var uppställda i öppna sumpar. Mellan turbiner och generatorer fanns 
då endast en sumpvägg som ibland var lika besvärlig att få tät som dammarna. 
Dessutom måste ofta hela aggregatet placeras så lågt att det även kunde uppstå
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Uppställningsritning av 1899 års turbin- 
arrangemang i Kvarnsvedens kraftstation. 
Längst till höger står en tvillingturbin av 
Francistyp i den öppna turbinsumpen. 
Bild ur Yngström.

problem med vatten som vid högt vattenstånd trängde in i maskinhusen på 
nedströmssidan.

När större turbinaggregat med horisontell axel introducerades försvann 
emellertid sugrörs- och lagringsproblemen och det hände att man monterade 
ända upp till åtta turbiner efter varandra på samma axel. Flerhjulsarrange- 
manget med horisontell axel hade förekommit redan vid mitten av 1800-talet då 
man byggt enstaka tvillingturbiner med två löphjul på samma axel, vända mot 
varandra så att de kunde utnyttja ett gemensamt sugrör. Förutom att man fick 
ett högre varvtal kunde också de hydrauliska lasterna på löphjulen balanseras 
mot varandra i tvillingturbinen. Den hydrauliska lasten är den kraft som vat-

II —ii... ii.
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Den gamla kraftstationen vid Viforsen i 
Ljungan försågs 1900 med horisontalaxlade 
Francisturbiner, tillverkade avJ.M. Voith 
i Tyskland. Turbinerna var av tvillingtyp, 
vilket innebar att löphjulen var förenade två 
och två till ett gemensamt sugrör. Till varje 
maskinaggregat hörde två tvillingturbiner 
som var sammankopplade ände mot ände. 
Bilden visar två sådana turbiner, tillfälligt 
torrsatta i samband med underhåll. Den ena 
turbinens ena löphjul skymtar till höger 
genom den öppna inspektionsluckan. De 
vridbara ledskovlarna är av en äldre typ.
Foto BS 1978.

tentrycket utövar på löphjulet i axiell led och som kan bli betydande vid höga 
fallhöjder och löphjul med stor diameter.

I Sverige installerades horisontalaxlade flerhjuliga turbiner redan 1885 i lan
dets första, fristående elektriska vattenkraftverk, uppfört vid Bofors. Det lilla 
pionjärverket försågs med en 50 kW tvillingturbin. Den första fyrhjuliga tur
binen, utförd som två sammankopplade tvillingturbiner, monterades 1895 i 
Hökhults kraftstation i Tabergsån strax söder om Jönköping. Aggregatet hade 
en effekt av 120 kW vid 13,5 meters fallhöjd och löpte med 514,3 varv/min. Det 
ovanliga varvtalet berodde på att den 14-poliga generatorn alstrade 6o-periodig 
trefaskraft.

Vid några av de första horisontalaxlade turbinmontagen i lågtrycksanlägg- 
ningar användes en rem- eller reptransmission från den lågt liggande turbinax- 
eln upp till generatorn som för säkerhets skull placerades över den högsta vat
tenytan. Så arrangerades exempelvis kraftverken vid Boxholm i Svartån (1892), 
Hjälmare docka i Hjälmare kanal (1897), Perioden vid Nyköping i Nyköpingsån 
(1898), Tunafors vid Eskilstuna i Eskilstunaån (1899) och Malcolms i Motala
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ström vid Norrköping (1906). Transmissionen vid Malcolms var för övrigt en av 
landets kraftigaste reptransmissioner med effekten 300 kW

Övergång till direktkopplade, horisontalaxlade aggregat, med generatorerna 
placerade på samma låga plan som turbinerna, ansågs kunna ske utan risk för 
inträngande vatten efter det att cementbruk och betong hade börjat att använ
das i kraftverkens vattenbyggnader. Med dessa material ansåg man sig kunna 
bygga sumpväggar som kunde stå emot ensidigt vattentryck betydligt bättre

Kraftverket Fiskeby II utanför Norrköping 
togs i drift 1911 och är troligtvis det sist 
byggda i landet med flerhjuliga, vertikalax- 
lade turbiner. Ritningen visar ett snitt vid en 
av verkets trehjuliga turbiner. Ritningen är 
fotograferad 1991 av BS i kraftstationen som 
revs under 1990-talet sedan den ersatts av ett 
nytt verk.

93.5 A-
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än vad andra material kunde. Den första anläggningen av detta slag i Sverige 
uppfördes 1893-94 vid Månsbo (Avesta) i Dalälven.

Den friare placeringen av turbinerna i öppna sumpar vägg i vägg med 
maskinhusens uppströmssidor underlättade väsentligt både installations- och 
underhållsarbeten. Under 1899 tillkom kraftverken vid Kvarnsveden i Dalälven, 
Falun i Faluån samt Skråmforsen och Västgöthyttefors i Svartälven, året därpå 
följda av Viforsen i Ljungan; samtliga med turbiner i tvillingmontage placerade 
i öppna sumpar. Turbinerna till Kvarnsveden och Falun levererades av den ame
rikanska firman The Dayton Globe Iron Works och till Viforsen och Skråmfor
sen avJ.M. Voith i Tyskland.

Ny teknik möts ofta av en konservativ inställning. Övergången från vertikal- 
axlade till horisontalaxlade maskinaggregat med flera hjul fick därför ske under 
en period av cirka 15 år. De sista större kraftverken i landet med flerhjuliga verti
kala turbiner var Oskarströms Sulfitfabriks verk i Nissan (1906), Frykfors i Nors- 
älven (1907) och Fiskeby II i Motala ström (1911).

Svenska turbinkonstruktörer och turbintillverkare

Vattenturbinen väckte snabbt uppmärksamhet efter introduktionen i Sverige 
under 1840-talet och blev en populär motor. Turbindrift infördes efterhand vid 
flera olika slag av näringar där motorkraft behövdes. Intresset för de behändiga 
turbinerna var stort och professor Bagge fick till exempel redogöra för bruks- 
ägarna vid Bruks-Societetens sammankomst 1856 (JKA 1858) hur turbiner, för
utom till sågverk, kvarnar, tröskverk, verkstäder och textilindustrier, även börjat 
användas inom bergshanteringen. Redan 1853 hade ett turbindrivet mindre vals- 
och skärverk installerats vid Lämneå bruk i norra Östergötland, några år senare 
följt av liknande verk vid Lesjöfors i östra Värmland och Hellefors i Västmanland. 
De vanligaste turbintyperna var Fourneyron- och Henschel-Jonvalturbiner.

Den inledda industrialiseringen förde med sig en strid ström av uppfin
ningar och upptäckter som ständigt ruckade på det invanda. För affärsmän, 
industriägare och dåtidens namnkunnigaste tekniker, de gamla ofta självlärda 
bruksbyggmästarna, innebar nyordningen ibland svårigheter att följa med i 
den tekniska utvecklingen. Situationen ledde i stället till att en särskild yrkeskår 
av teoretiskt skolade ingenjörer började växa fram. Flera av dem hade efter en 
tids yrkesutövning samlat så mycket och så bred kunskap att de börjat uppträda 
som fristående rådgivare, eller med ett modernare uttryck, konsulter. När olika 
slag av tekniska frågeställningar uppkom i industriföretagen åtog sig konsul
terna att lösa problemen mot arvode.

Några av dessa konsulterande ingenjörers verksamhet kom att bli av största 
betydelse för landets fortsatta turbinutveckling. En av dem var Wilhelm Wen- 
ström (1822-1901). Efter en grundutbildning vid Teknologiska Institutet hade 
han varit verksam en tid som bruksbyggmästare och kommit i kontakt med 
vattenturbiner. Dessa intresserade honom i så hög grad att han utförde egna
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Qvist & Gjers konstruktionsbyrå höll sig 
som sig bör med eget brevpapper. Kenneth 
Bengtssons samlingar.
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konstruktioner. Wenström insåg dessutom tidigt att den utveckling av reak
tionsturbinen som skedde i New England i USA borde vara av intresse även i 
Sverige eftersom vårt lands topografiska och hydrologiska förhållanden stämde 
väl överens med New Englands.

Ett ännu större inflytande på den svenska turbintekniska utvecklingen hade 
Qvist & Gjers ingenjörsbyrå i Arboga under de sista decennierna av 1800-talet. 
Byrån hade grundats 1876 av ingenjörerna Leonard Qvist (1837—1906) och 
Samuel Gjers (1840—1900) med avsikt att i första hand bistå bergshanteringen 
med konstruktioner och byggkunskap. Qvist var efter teoretisk utbildning vid 
Chalmerska Institutet i Göteborg huvudsakligen verksam som bruksbyggmäs- 
tare och samarbetade en tid med Wilhelm Wenström. Efter en studieresa till 
England etablerade han en egen konstruktionsbyrå och kom på så sätt i kontakt 
med sin blivande kompanjon. Även Gjers fick sin utbildning vid Chalmerska 
Institutet och arbetade också som bruksbyggmästare innan han fick anställning

Många av de kraftverk som konstruerades av 
Qvist & Gjers står kvar än i dag. Ett sådant 
är Västanfors i Kolbäcksån utanför Fagers ta. 
Det tidstypiska verket uppfördes för Fagers ta 
Bruks AB och togs i drift 1900. Efter 49 år 
stängdes den nätta anläggningen sedan ett 
nytt kraftverk byggts strax intill. Det gamla 
verket revs dock inte utan stängdes till 
eftersom ägaren förutseende nog insåg dess 
teknikhistoriska värde. I början av 1990-talet 
återupptäcktes det lilla kraftverket och man 
fann det så intressant att det efter en tid blev 
byggnadsminne. Foto BS 1993.
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vid Motala Verkstad. Gjers gjorde flera utländska studieresor. Särskilt betydelse
full blev en resa 1876 till världsutställningen i Philadelphia där bland annat de 
senaste amerikanska turbinkonstruktionerna ställdes ut.

Redan under 1880-talet var vattenbyggnader och vattenkraftmaskiner ett 
av byråns viktigaste verksamhetsområden och av de båda kompanjonerna var 
det Gjers som främst ägnade sig åt turbinkonstruktioner. Han tog upp redan 
befintliga typer och förbättrade och anpassade dem till de lokala förhållandena. 
Mycket omtyckt var byråns vertikalaxlade ”Strålturbin”, en aktionsturbin som 
utfördes i olika storlekar. Turbintypens löphjul var inneslutet i ett gjutet, spi
ralformat skåp där vattnet leddes in i två kanaler vars munstycksliknande form 
omslöt var sin halva av hjulet. Med ett vridspjällsliknande pådrag i tilloppet 
kunde driwattnet allt efter önskemål ledas in i antingen den ena eller båda 
kanalerna.

Under intryck av de amerikanska framgångarna med reaktionsturbiner kon
struerades byråns strålturbin om på 1880-talet till reaktionsturbin med en hori
sontell axel, av byrån kallad ”i:a klass Spiralsugturbin”. Turbinen motsvarade en 
tidig amerikansk turbin av 1860-talstyp. För en betraktare av ritningar på byråns 
strålturbiner och spiralsugturbiner framgår i dag ingen annan skillnad än att 
sugturbinen har försetts med sugrör. Båda turbintyperna har samma utform
ning av det spiralformade tilledningspartiet och löphjulet!

Qvist & Gjers ingenjörsbyrå utvecklades under de båda ingenjörernas led
ning till landets mest betydande under 1800-talet. Särskilt framgångsrik blev 
byrån vid projektering av elektriska vattenkraftverk, mycket tack vare att man 
hade redan färdiga konstruktioner till vattenbyggnader och turbiner. Av det

Isärtagen och renoverad turbin av Finshyttans 
populära 4/4-typ. Från vänster till höger syns en vridbar 
reglerring med fyra öppningar, därefter den fasta 
ledskovelapparaten med motsvarande öppningar och 
till höger löphjulet av Francistyp. År 1984 gjordes den 
intressanta turbinen i ordning på AB Hällarydturbiner 
utanför Vetlanda under ledning av verkmästaren Willy 
Lundgren. Foto BS 1984.
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70-tal elektriska kraftverk som byggdes före sekelskiftet 1900 hade byrån pro
jekterat inte mindre än drygt 50. Viktigt i sammanhanget var också det goda 
samarbetet med Asea som hade etablerats på ett tidigt stadium. Asea var redan 
då den främste leverantören av elektrisk utrustning.

Qvist 8c Gjers byrå hade ingen egen tillverkning. Man samarbetade i stället 
med flera av landets mekaniska verkstäder som mot licensavgift och arvode för 
ritningsarbetet utförde Qvist 8c Gjers konstruktioner. De flesta av byråns tur- 
binkonstruktioner tillverkades vid de närliggande Arboga Mekaniska Verkstad 
och Brefvens Bruk, men även vid Nydqvist 8c Holm i Trollhättan och Karlstads 
Mekaniska Werkstad tillverkades flera Qvist 8c Gjersturbiner.

Några av de turbintillverkare som tillkom redan före 1850, t ex Brefvens Bruk, 
Nydqvist 8c Holm och Arboga Mekaniska Verkstad, fortsatte med framgång 
att tillverka turbiner under resten av 1800-talet. Arbogaverkstaden hade vis
serligen grundats 1856 men då tagit över Krokfors Gjuteris tillverkning. Även 
flera nya tillverkare etablerades under perioden. Mest kända är Karlstads Meka
niska Werkstad, KMW, från i860 och Finshyttans bruk, grundat 1867, utanför 
Filipstad.

Vid Finshyttan tillverkades till att börja med gruvutrustning men under led
ning av bruksägaren Carl Bergström började man 1887 med turbintillverkning. 
Som konstruktör anlitade bruket den tidigare omtalade uppfinnaren och pro
fessorn Carl A. Ångström vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Särskilt 
populär blev en partialturbin, Finshyttan 4/4. Under 1890-talet kom de flesta 
av landets vattenturbiner från Finshyttan. Tillverkningen under enbart åren 
1890-99 uppgick till drygt 1300 turbiner med en sammanlagd effekt av cirka 
41000 kW

I Karlstad hade KMW tidigt specialiserat sig på utrustningar till den hastigt 
framväxande trämassaindustrin. En stor del av de över 400 turbindrivna slipverk 
som togs i bruk i landet åren 1857—1900 hade tillverkats där. Till följd av den stora 
efterfrågan på sådana utrustningar köpte KMW 1897 Kristinehamns Mekaniska 
Verkstad som kort och gott kallades för Verkstaden och förde över all turbintill
verkning dit. Verkstaden hade etablerats redan under 1850-talet som en repara
tionsverkstad. Senare hade man även tillverkat rullande materiel till järnvägar.

Även Motala Verkstad tillverkade då och då turbiner. Särskilt omtalade blev 
fyra 50 hk (37 kW) Peltonturbiner som 1896 levererades till Husqvarna Vapen
fabriks kraftstation i Huskvarnaån. Med 64 meters fallhöjd hade Vapenfabriken 
den högsta utbyggda fallhöjden i Sverige. Turbinerna var de första av Peltontyp 
i landet och hade konstruerats av Carl A. Ångström. Mycket uppmärksamhet 
fick även Motalas leverans 1899 av landets då starkaste turbiner till en kraftsta
tion för elektrokemiska fabriker vid Alby i Ljungan. Turbinerna av tvillingtyp 
var monterade i cylindriska plåtskåp som matades av tuber i det 23 meter höga 
Svarvelnfallet. Den största turbinen, med effekten 1650 hk (1215 kW), hade kon
struerats av ingenjören Mats Hedlund, verksam vid konsultföretaget Vattenbyg- 
gnadsbyrån som startat 1897. Hedlund hade trots sin ungdom hunnit skaffa sig 
god kännedom om turbiner genom att ha arbetat några år vid mitten av 1890- 
talet som turbinkonstruktör vid Escher Wyss verkstäder i Zürich.
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Trots framväxten av något så när specialiserade mekaniska verkstäder och 
en kår av konsulterande ingenjörer blev 1800-talet en tid av ingenjörskonstens 
mångsyssleri. Konstruktörerna hade ofta ganska vida kunskaper och de meka
niska verkstäderna hade breda produktsortiment, något som mer styrdes av 
kräsna beställare än av specialiseringens rationalitet. Detta var inte minst fallet 
med den tidens turbinkonstruktörer och dito tillverkare. Konstruktörerna var 
förvånansvärt mångsidiga och på exempelvis Qvist & Gjers byrå ägnade man 
sig åt allt från detaljerade byggbeskrivningar av valsverk till konstruktion av 
turbinregulatorer. Likadant var det ute på gjuterierna och verkstäderna. Där 
hade man vanligtvis kvar den ofta ursprungliga tillverkningen av enklare hus
hållsgods vid sidan av en mer kvalificerad produktion av mekaniska verkstads- 
produkter som behövdes i den snabbt växande industrin.

I Sverige ledde konstruktörernas och tillverkarnas oförmåga eller kanske 
snarare motstånd mot specialisering bland annat till att dessa inte i tillräck
lig omfattning tog till sig de framsteg som gjorts utomlands på turbinfronten. 
Landets unga och expanderande kraftindustri, som inte var tyngd av tradition, 
höll sig däremot å jour med den internationella utvecklingen. Vid mitten av 
1890-talet började man därför importera moderna amerikanska och tyska Fran- 
cisturbiner. Situationen som huvudsakligen berörde bergshanteringen blev 
därigenom så allvarlig för landets verkstadsindustri att den 1899 togs UPP på 
Jernkontorets tekniska diskussionsmöte. Jernkontoret var före Industriförbun
dets tillkomst 1910 det svenska näringslivets tyngsta intresseorganisation. Vid 
mötet framhölls bland annat att importerade turbiner i regel var billigare än 
svenska, att en offentlig svensk turbinprovningsanstalt saknades samt att sär
skilt de amerikanska turbinerna löpte betydligt snabbare än de svenska.

Vid diskussionsmötet bekräftade företrädare för kraftindustrin de framförda 
bristerna och från Aseas sida betonades särskilt vikten av högre turbinvarvtal. 
Den ende som försvarade de rådande förhållandena var den nu ålderstigne 
Samuel Gjers vars byrå hade konstruerat de flesta av 1890-talets kraftverkstur- 
biner. Löphjulen till byråns turbiner hade inte förändrats nämnvärt sedan 
1880-talet utan var av den äldre, mer långsamgående amerikanska typen. I stället 
hade man med olika applikationer och tekniska lösningar använt sig av allt fler 
löphjul på samma axel för att höja aggregatens varvtal. Byråns oförmåga vid 
sekelskiftet 1900 att ta till sig den framrusande tekniska utvecklingens senaste 
rön kom också att inleda dess tillbakagång.

De svenska turbintillverkarna tog emellertid åt sig av kritiken och kort däref
ter inledde några av dem det som skulle komma att bli en mycket framgångsrik 
epok i svensk verkstadsindustri med moderna och ibland mycket djärva tur- 
binkonstruktioner. Tillverkarna övergav nu dessutom konsulterna och sökte i 
stället stöd av egna välutbildade konstruktörer.

Löphjul av Francistyp till en turbin som 
konstruerats av Qvist & Gjers och tillverkats 
1900 av Arboga Mekaniska Verkstad for 
Norrfors kraftstation vid Hallstahammar. 
Hjulet är fotograferat från sugrörssidan 
sedan turbinen 1991 tagits ur drift och 
ställts upp vid Trångfors i Hallstahammar. 
Hjulets form avslöjar att Qvist & Gjers 
så sent som 1900 fortfarande höll fast vid 
Francis ursprungliga utförande med radiell 
genomströmning av vattnet, en form som 
senare endast tillämpats vid Francisturbiner 
för höga fallhöjder. Foto BS 1991.

Löphjul av Qvist & Gjers typ med radiell 
vattenströmning genom löphjulsskovlarna. 
Hjulet har okänt ursprung. Foto BS 2007.



Vattenturbiner 1900-1925

Kraven från vattenkraftsindustrin på ökade effekter och höjda turbinvarvtal 
ledde vid sekelskiftet 1900 till att konstruktörer och tillverkare gick över till 
horisontalaxlade turbiner med flera löphjul på varje axel. Dessa tekniskt sett 
ganska primitiva turbinarrangemang kom att dominera 1900-talets två första 
decennier. Under 1920-talet avlöstes de av högvarviga enhjuliga turbiner med 
vertikala axlar. Utveckling av snabbgående enhjulsaggregat för låga fallhöjder 
hade inletts med Francisturbiner i början av seklet i USA och fulländades under 
1910- och 20-talen med österrikaren Viktor Kaplans turbinkonstruktion. I och 
med detta fanns det turbiner som var lämpliga för kraftindustrins alla behov 
med Kaplanturbiner för de låga fallhöjderna, Francisturbiner för de måttliga 
och höga fallhöjderna samt Peltonturbiner för de mycket höga fallhöjderna.

De stora flerhjulsturbinernas epok

Åren efter sekelskiftet 1900 blev önskemålen allt tydligare från den unga elek
triska kraftindustrin om mer snabbgående turbiner, framför allt vid utbygg
nader av låga fallhöjder. Eftersom dåtidens uppväxlingar i form av kuggväxlar, 
remmar och rep inte klarade de effekter som började bli aktuella, inriktade sig

Svenska statens kraftverk vid Lilla Edet i 
Göta älv är ett av de ryktbaraste någonsin. 
Här fick österrikaren Viktor Kaplans epokgö
rande turbinkonstruktion sitt stora genom
brott 1926. Med Kaplans turbin kunde 
man nu med god ekonomi bygga ut låga 
fallhöjder med varierande flöden, något som 
var särskilt angeläget vid större vattendrag i 
slättlandsområden. Bilden visar kraftverket 
från uppströmssidan. Maskinhuset är ritat av 
arkitekten Erik Hahr. Foto BS 1996.
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tillverkarna nu mer och mer mot alternativet att montera flera små turbinlöp- 
hjul på gemensamma horisontella axlar för att öka varvtalen. Fram till ungefär 
1920 byggdes nästan alla kraftverk avsedda för låga och måttliga fallhöjder med 
sådana turbinaggregat, så även i Sverige.

I vattenkraftverkens horisontalaxlade aggregat monterades vanligtvis två 
turbinlöphjul på samma axel för att driva upp varvtalen. Vid de allra lägsta fall
höjderna kunde dock turbinaggregaten förses med fler löphjul. I Sverige före
kom ända upp till åtta löphjul per aggregat som i kraftstationerna vid Korsnäs 
i Svärdsjövattendraget (1909), Silvergruvan i Svartälven (1910), Lekvad i Viskan 
(byggd 1908, två turbiner ombyggda till 8-hjuliga 1913) samt Fiskeby III i Motala 
ström (1915).

Flera svenska kraftverk försågs dessutom med sex- och fyrhjuliga turbiner, 
men vanligast var tvilling- och dubbelmontaget. Arrangemangen innebar ofta 
att en stor mängd löphjul installerades i kraftstationerna.

Ännu fler turbiner var planerade för en kraftstation vid Vargön i Göta älv, 
projekterad 1909 men aldrig utförd. För att nå ett godtagbart varvtal med den 
låga fallhöjden, omkring 4 meter, och stora vattenmängden var det tänkt att 
förse anläggningen med nio sexhjuliga Francisturbiner, alltså sammanlagt 
54 löphjul. Det i särklass största antalet turbiner någonsin installerades i ett 
kraftverk vid Sault Sainte Marie i Michigan, USA. Verket byggdes 1898—1902 
och utnyttjar omkring fem meters fallhöjd i St. Marys River mellan de stora 
sjöarna Lake Superior och Huron. I kraftverkets 427 meter långa maskinhus 
installerades ursprungligen 80 fyrhjuliga turbiner med horisontell axel; man 
hade alltså inte mindre än 320 löphjul med ledhjulsapparater att kontrollera 
och underhålla. Efter en ombyggnad 1988-92 är stationen fortfarande i drift 
med 75 aggregat.

Leveransfoto av dubbel Francisturbin från 
Nohab i Trollhättan. Bild ur Water Turbines 
and Accessories.

Axel med två löphjul till en stor tvilling
turbin av Francistyp som använts i Vatten
falls kraftverk vid Älvkarleby i nedre 
Dalälven. Foto BS 1992.

Francisturbin av tvillingtyp vid Backa kraft
verk i Svartån, Örebro län. Turbinsumpen är 
tillfälligt tömd på vatten. En tvillingturbin 
har två löphjul med gemensamt sugrör 
medan dubbel turbinens två löphjul har var 
sitt sugrör. Foto BS 1980.
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SEKTION GENOM MASKINHUS 0 TURBINSUMP

Uppmätning av maskineriet till det lilla 
Spaafors kraftverk i översta delen av Nissan, 
Jönköpings län. Turbinmaskineriet utgörs 
av en dubbel Francisturbin i öppen sump. 
Fördelen med en dubbelturbin är att den vid 
låga belastningar kan köras med endast det 
ena hjulet genom att det andra hjulets ledap
parat stängs och kopplas bort samt genom 
att luft släpps in i sugröret. Den bortkopp
lade turbindelen kan då löpa så gott som 
friktionsfritt. Uppmätt och ritat av BS 1981.

För att det inte skulle bli för många maskinenheter när kraftverken blev 
större ökade man ständigt turbinstorlekarna och förenklade byggnadssättet. På 
så sätt kunde investeringskostnaderna för de dyrbara kraftverken hållas nere. 
Förhållandet ledde så småningom till att verkliga jätteturbiner byggdes. Till 
följd av sin storlek erbjöd dessa emellertid flera olägenheter med komplice
rade inbyggnadskonstruktioner, axellagringar som måste vara uppställda i torr
het, dyrbara sugskåp med mera. Mängden ledhjulsapparater, löphjul och axel
lagringar medförde dessutom besvärliga montage och uppriktningar samt på 
sikt omfattande underhåll. I Europa kulminerade de horisontalaxlade turbin- 
aggregaten storleksmässigt i det tyska kraftverket Augst-Wyhlen i Rhen (1914) 
och det svenska Älvkarleby i Dalälven (1915).

De starkaste svenska turbinaggregaten vid sekelskiftet 1900 var några tur
biner av tvillingtyp till Alby kraftverk i Ljungan. En av turbinernas effekt var 
1650 hk (1215 kW) och de var tillverkade 1899 av Motala Verkstad. Utvecklingen 
gick dock snabbt och 1903 och 1906 levererade Verkstaden, Kristinehamn, två 
stora tvillingturbiner på 2 000 hk (1470 kW) till Brattforsens kraftverk i Svart
älven. Redan 1908 tillverkade samma företag tvillingturbiner på 4 500 hk 
(3 300 kW) till Gullspångs kraftverk i Gullspångsälven. Ett med samtida mått 
mätt mycket stort steg togs 1910 då inte mindre än åtta stora tvillingturbiner på 
vardera 12 500 hk (9 200 kW) levererades av Verkstaden och Nydqvist & Holm 
till svenska statens stora kraftverk vid Olidan i Trollhättan. Turbinerna räknades 
vid leveransen till de största i världen. År 1915 var också ett rekordår. Då togs fem
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Kraftverket vid Korsnäs i Svärdsjövatten- 
dragets utlopp i sjön Runn togs i drift 1909. 
För att fa ett acceptabelt generatorvarvtal 
med den låga fallhöjden och det stora flödet 
försågs turbinen av Francistyp med inte 
mindre än åtta löphjul, placerade fyra på 
varje sida av det eleganta maskinhuset.
Foto BS 1993.

Under 1909 och 1910 levererades fyra stora 
tvillingturbiner av Francistyp till Olidans 
kraftstation i Trollhättan. Olidan var svenska 
statens första kraftverk och räknas till de 
svenska ”nationalkraftverken”. Turbinerna 
som till följd av fallhöjden 30 meter var 
monterade i tryckskåp tillverkades av Nohab 
i Trollhättan och Verkstaden, Kristinehamn. 
Med med sina 12 500 hk var de då landets 
största vattenturbiner. Kraftverket byggdes 
senare ut med ytterligare nio aggregat. Efter 
ombyggnader av turbinerna höjdes effekten 
till närmare 18 000 hk. Foto BS 1991.

Kristinehamnstillverkade fyrhjuliga turbiner om vardera 13 000 hk (9600 kW) 
i drift för Älvkarleby kraftverk i Dalälven. Samtidigt installerades en tvilling
turbin på hela 14 000 hk (10300 kW) i Porjus kraftverk i Stora Luleälven, fyra 
år senare följd av två liknande turbiner i samma kraftverk på vardera 15 700 hk 
(11600 kW), samtliga tillverkade av Nydqvist & Holm.

Med de två stora turbinleveranserna 1919 till Porjus avstannade utvecklingen 
av horisontalaxlade flerhjulsturbiner i landet. Aggregattypen som var otymplig 
och svårunderhållen hade redan under 1910-talet tvingat tillverkare och kon
struktörer att söka andra vägar. Efter 1920 tillverkades därför endast ett fåtal 
flerhjulsturbiner i Sverige.
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Specifika varvtal och snabblöpare

Sedan man mot slutet av 1800-talet hade börjat testa turbiner i provningsan- 
stalter, först i USA och därefter i Europa, uppkom behovet av att på ett enkelt 
sätt kunna jämföra olika turbintyper och turbinutföranden med varandra. 
Eftersom turbinernas varvtalsförmåga från och med 1890-talet tilldrog sig störst 
intresse var det viktigt att jämförelser kunde grundas på just denna egenskap. 
Tillverkare och konstruktörer tog därför fram egna metoder för att beräkna och 
ange sina turbiners karaktärer.

En entydig definition i sammanhanget saknades fram till 190z då två olika 
konstruktörer utarbetade likartade sätt för att redovisa turbiners egenskaper 
med hjälp av enhetsturbiner. Detta föranledde chefskonstruktören Rudolf 
Garnerer (1869—1921) vid turbintillverkaren Briegleb, Hansen & Co i Gotha, 
Tyskland, att offentliggöra ett begrepp som han tagit fram 190z och som han 
kallade för turbinens specifika varvtal. Det specifika varvtalet är ett helt och 
hållet teoretiskt beräknat värde som endast karaktäriserar turbintypen. Som 
sådant har det kommit till allmän användning i klassificerande syfte.

För de olika turbintyperna började man nu tala om långsamlöpare, normal
löpare och snabblöpare, vilka inom gruppen Francisturbiner på Camerers tid 
motsvarades av de specifika varvtalen 60—150,150—250 samt 250—350 varv/min. 
För Peltonturbiner uppgavs motsvarande värden till 10—50 varv/min. I den fort
satta turbinutvecklingen blev det av största intresse att konstruera turbiner med 
så höga specifika varvtal som möjligt, särskilt vid utbyggnad av framför allt låga 
fallhöjder.

Vid provningar och beräkningar som gjordes med amerikanska Francistur
biner av Improved New American-typ i Europa i början av 1900-talet visade 
sig dessa överlägsna de europeiska turbintyperna i åtminstone ett avseende, 
de hade betydligt högre specifika varvtal. Mot denna bakgrund insåg man i 
Europa att om man ville höja de specifika varvtalen för att gå kraftindustrin till 
mötes borde detta ske på grundval av de modernaste amerikanska konstruk
tionerna. Vattenturbinens teori började därför att betraktas från en mer veten
skaplig ståndpunkt och provningsanstalter uppfördes både vid de tekniska 
högskolorna och hos turbintillverkarna. I provningsanläggningarna hade man 
framför allt utrustning för att noggrant kunna mäta flödet genom de testade 
turbinerna. Flödesmätningen är svår att göra ute på plats i kraftverken men den 
är nödvändig om en turbins verkningsgrad och karaktär ska kunna fastställas.

Ännu större betydelse fick provningsanläggningarna när verkstäderna bör
jade arbeta med modellturbiner. Försöken kunde nu göras i mer laboratorielik- 
nande anläggningar inomhus. Vare sig det gällde en prototyp eller en anlägg- 
ningsturbin kunde man skala ner den till ett mer behändigt format, en modell
turbin, göra sina provningar i bassängen och sedan med hjälp av omräknings
formler beräkna motsvarande fullskaleturbins egenskaper. På så sätt behövde 
man inte göra dyra provningar på anläggningsturbiner. Den lilla modellturbi
nen var dessutom betydligt enklare att arbeta med när något behövde justeras.

Tankemöda och experiment gav snabbt resultat och efter några år kunde
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europeiska Francisturbiner visa upp högre specifika varvtal än ”amerikanarna”. 
Redan 1900 hade man hos Voith i Tyskland nått 280 varv/min och omkring 1907 
kunde flera europeiska verkstäder erbjuda turbiner med specifika varvtal av 300 
varv/min.Tio år senare levererades några större tvillingturbiner från Verkstaden 
i Kristinehamn till kraftverken vid Untra i Dalälven och Rånåsfoss i Glomma, 
Norge, med de mycket höga specifika varvtalen 375 varv/min.

Den moderna enhjuliga turbininstallationen

Trots européernas framryckning på turbinsidan återtog amerikanska konstruk
törer snart initiativet när det gällde den snabbt framväxande kraftindustrins 
krav. Provningsanläggningarna hade gett goda kunskaper om turbinernas egen
skaper och man ansåg sig utan problem kunna driva upp de specifika varv
talen betydligt. I kombination med de nya axiallager som togs fram i början 
av seklet erbjöd man sig nu att utforma en turbin med så högt varvtal att ett 
enda turbinhjul utan uppväxling skulle kunna kopplas direkt till en generator. 
En sådan turbin var särskilt välkommen när låga och flödesrika forsar och fall 
skulle byggas ut.

Initiativet var välkommet och ledde till att man kunde återgå till den 
ursprungliga vertikala turbinuppställningen som möjliggör en valfri placering 
av generatorn och som är mer fördelaktig från strömningssynpunkt. Turbinerna 
kunde nu förses med mer ändamålsenliga till- och utloppspartier där vattnets 
strömningsriktning inte behövde omvinklas lika många gånger som vid de hori- 
sontalaxlade maskinerna. Dessutom kunde tilloppen även vid de lägsta fallhöj
derna utformas utan alltför stora kostnader med en spiral- eller snäckformad 
tilledning av drivvattnet till ledhjulet. Spiralen gav vattnet en jämn fördelning 
runt ledhjulets periferi, minskade risken för störande virvlar och inledde ener
giväxlingen från tryck till hastighet. Förbättringarna skedde i enlighet med de 
kunskaper som hade nåtts vid teoretiska beräkningar och praktiska försök.

En mycket viktig förutsättning för den nya turbintekniken var att det tunga 
maskineriet med dess vattenlast kunde lagras i axiell led på ett tillfredsställande 
sätt. Ett av skälen till att man under 1890-talet övergav den ursprungliga verti
kala uppställningen var att dåtida axiallager av dubb- eller kamlagertyp inte 
längre klarade av att bära de ökande lasterna.

Australiensaren A.G.M. Michell hade 1905 konstruerat ett axiallager av 
kamtyp där den fasta plana lagerytan var uppdelad i ett antal självinställande 
block eller segment. När axeln med kammen vreds runt ställde blocken in sig 
med en obetydlig lutning. Lutningen gjorde det möjligt för den omgivande 
oljan att tränga in mellan lagerytorna och därigenom hindra att dessa rörde vid 
varandra med risk för skärning. Ett liknande lager uppfanns 1912 av amerikanen 
Albert Kingsbury (1863—1943). Michell-Kingsburys block- eller segmentlager 
visade sig särskilt lämpliga för den tunga drift som rådde i kraftverkens maskin
aggregat samt vid fartygens propelleraxlar och blev därför snabbt populära.

Principskiss som visar block- eller segment
lagrets funktion. Skiss BS 2008.
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Tvärsnitt genom en av de stora, enhjuliga 
Francisturbinerna i kraftverket vid Cedars 
Rapids, Kanada. Löphjulet har en kraftigt 
hopdragen form med skovlarna långt 
neddragna under löphjulsbandets neder- 
kant, en form som tidiga snabblöpare av 
Francistyp hade. Bild ur Bergman. iftttiitutmiiifi

SEhr~r/ON
SENOM KRMrTS7XrrrONEN 

/O8OO Mkr enhef
SAcr/cr

Den första större lågtrycksanläggning som amerikanerna byggde med den 
nya vertikala enhjuliga turbinuppställningen var Keokuk kraftverk i Mississip- 
pifloden, Iowa, där en första utbyggnadsetapp avslutades 1911.1 verket slukade 
varje turbin ett flöde av 92 mVs vid 9,8 meters fallhöjd, vilket gav en effekt av 
7 500 kW. När verket var fullt utbyggt hade inte mindre än 30 lika stora aggregat 
installerats. Keokuk fick en direkt efterföljare några år senare vid Cedars Rapids 
utanför Montreal i Kanada där ett vattenfall i Saint Lawrence-floden utnyttja
des. I Cedars Rapids kraftverk som byggdes 19x2-15 monterades först nio och 
efter några år ytterligare tre stora enhjuliga aggregat med turbiner som utveck
lade 8 000 kW vid flödet 105 mVs, 9,1 meters fallhöjd och 56,6 varv/min.

Med de båda nordamerikanska kraftverken vid Keokuk och Cedars Rapids 
introducerades det moderna kraffverksaggregatet. Alla efterkommande kraft
verk av större betydelse har utformats efter samma principer som dessa två, 
där alltså turbinerna utförts som stora, snabblöpande, vertikalaxlade, enhjuliga 
maskiner med driwattnet tillfört genom spiralformade inledningspartier och 
där generatorerna kopplades direkt till turbinaxlarna utan mellanväxlar.

I Europa tog kraftindustrin snabbt till sig den nya lägtryckstekniken i sam
band med utbyggnad av lägre, flödesrika fallhöjder. Schweizarna blev först med 
ett kraftverk som byggdes 1914-17 vid Olten-Gösgen i Aare/Rhen och försågs med 
turbinutrustning från Escher Wyss i Zürich. Här utnyttjades en fallhöjd av 15,6 
meter som gav varje turbin en effekt av 8 800 hk (6 500 kW) vid flödet 56 m3/s.

Även i Sverige följde man den amerikanska utvecklingen med stort intresse.
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1 Sverige introducerades den moderna, 
enhjuliga, vertikalaxlade turbinen 1921 i 
Forshuvudforsens kraftverk vid Borlänge 
i Dalälven. Maskinhuset med dess strama 
arkitektur är ritat av arkitekten Osvald 
Almqvist. Almqvist var den som några år 
senare införde funktionalismen i svenskt 
kraftstationsbyggande. Foto BS 1995.

Ritning som visar en av Forshuvudfor
sens turbiner. Bild ur Water Turbines and 
Accessories.
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Viktor Kaplan tillverkade flera modelltur
biner under sina försök med den nya turbin- 
konstruktionen. Modellen med utifrån 
vridbara skövlar skänktes så småningom 
till Tekniska Museet i Stockholm. Bild ur 
Tekniska Museets årsbok Daedalus 1977.

Redan 1917 började Bergslaget bygga ett kraftverk vid Forshuvudforsen i Dal
älven med maskineriet utfört efter de nya rönen. Verket togs i drift 1921-1922 
med två stora enhjuliga Francisturbiner som vid 10,7 meters fallhöjd och 83,3 
varv/min vardera slukade en vattenmängd av 70 m3/s och utvecklade 7 700 hk 
(5700 kW). Turbinerna tillverkades av Nydqvist & Holm och Verkstaden och 
hade det mycket höga specifika varvtalet 396 varv/min. Forshuvudforsens kraft
verk projekterades av Vattenbyggnadsbyrån (VBB), där bland andra civilingen
jörerna Gösta Richert och Sven Pers hade erfarenhet från Cedars Rapids.

Kaplanturbinen

I den nya generationen vattenkraftverk hade man installerat turbiner med 
nästan alla de goda egenskaper som länge eftersträvats. I ett speciellt avseende 
hade dock den nya tekniken en svaghet, snabblöparturbinernas verkningsgrad 
sjönk nämligen hastigt när de gick med delbelastningar. Egenskapen var inte 
oväntad. Konstruktörer och tillverkare hade i sina turbinprovningar konstate
rat att ju högre specifikt varvtal en turbin hade, desto snabbare föll dess verk
ningsgrad när turbinen inte fick gå med den belastning som den var beräknad 
för. Detta saknade dock betydelse när en snabblöpare inte behövde köras på 
delbelastningar. Så var exempelvis fallet när vattendragets flöde kunde regle
ras eller då flera turbiner fanns i anläggningen. Turbiner av snabblöpartyp var 
därför olämpliga om dessa förhållanden antingen saknades eller endast kunde 
tillämpas i begränsad omfattning. Kraftverkens verkningsgrad kunde då bli så 
låg att verksamheten inte var ekonomiskt lönsam.

En av dem som ivrigast sökte efter en lösning på turbinproblemet var öster
rikaren Viktor Kaplan (1876-1934), verksam som assisterande professor vid 
Tyska Tekniska Högskolan i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien). Kaplan arbe
tade mycket metodiskt med små modellturbiner som hade 184 mm löphjuls- 
diameter och som han själv tillverkade med enkla medel i högskolans verkstad. 
Modellturbinernas skövlar utformade han av koppar så att de lätt kunde böjas 
till önskad form.

Kaplans undersökningar och experiment ledde så småningom till en ytterst 
snabbgående turbin med axiell strömning genom ett löphjul som endast hade 
ett fåtal korta propellerliknande skövlar. Det specifika varvtalet för turbinen 
beräknades till 800 varv/min, en prestation som ingen tidigare hade uppnått 
med en vattenturbin. Verkningsgraden var tillfredsställande men endast vid 
en viss belastning. Över och under denna sjönk den på snabblöparvis kraftigt. 
Kaplan fick då idén att för hand vrida skovlarna något varvid det visade sig att 
man fick turbinens bästa verkningsgrad vid en annan belastning. Vid de fort
satta försöken konstaterade Kaplan att varje skovelvinkel motsvarade en högsta 
verkningsgrad vid en viss belastning. Kaplans nästa tanke var att försöka förena 
alla dessa ”delturbiner” till en enda. Han tillverkade därför en modellturbin där 
skovlarna kunde vridas utifrån under drift. På så sätt kunde turbinen ställas om
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så att den fick rätt skovelvinkel och därmed högsta möjliga verkningsgrad för 
varje aktuell belastning.

Kaplan hade sin turbinkonstruktion klar 1913 och efter att ha fått patent
skydd visade han upp den för turbintillverkarna. De tyska och schweiziska verk
städerna var dock osäkra på turbinen och kunde därför inte besluta sig om 
de skulle skaffa sig rätt till licenstillverkning eller inte. Däremot var tre andra 
verkstäder intresserade, däribland Verkstaden, Kristinehamn, och träffade avtal 
om tillverkning. Redan 1914 hade Verkstaden tillverkat en turbin med 700 mm 
löphjulsdiameter som också testades med gott resultat. Kaplanturbinens fort
satta utveckling kom emellertid att bromsas upp av världskriget 1914-18. Under 
denna för Europa dystra tid fortsatte arbetet med att konstruera en anläggnings- 
turbin av bruksföretaget Stahlhütte und Turbinenfabrik Ignaz Storek i Brünn, 
med vilket Kaplan hade ett nära samarbete. Vid krigets slut började Storek till
verka Kaplan turbiner och den första installerades 1919. Tre år senare hade ett 
hundratal Kaplanturbiner lämnat Storeks verkstäder.

Turbinvalet till Lilla Edets kraftverk

Under 1908 förvärvade svenska staten fallrätterna vid Vargön och Lilla Edet i 
Göta älv, vilket innebar att all fallhöjd i älven nu disponerades av Vattenfall för 
kraftutvinning. I Vargön hade man dessutom nyckeln till det väldiga reglerma
gasin som Vänern utgör. Utbyggnaden av de båda fallen dröjde tills vidare, men 
under första världskriget ökade efterfrågan på elkraft starkt och staten beslöt 
då att bygga ut Lilla Edet som var det högre av de två fallen. Byggnadsarbetena 
sattes i gång 1918 och kraftverket var närmast tänkt att försörja Västra stamba
nan med elkraft vid en planerad elektrifiering av järnvägsdriften.

Turbinvalet till Lilla Edet blev inte så alldeles självklart. Fallhöjden var 
bara 6,5 meter och utbyggnadsvattenföringen mycket hög, vid projekteringen 
bedömdes den till 300 m3/s i ett inledande stadium och efter full utbyggnad 
900 m3/s. Dessutom var det trångt om utrymme. Sedan frågan hade stötts och 
blötts inriktade man sig på att i en första etapp installera fem vertikalaxlade två
hjul iga Francisturbiner, i en andra etapp fyra enhjuliga maskiner av Francistyp 
och i en slutlig etapp fyra turbiner av samma typ som första etappens.

När kriget var slut sjönk efterfrågan på elektrisk kraft mycket snabbt och 
efter direktiv från statsmakterna dämpades takten på byggnadsarbetena vid 
Lilla Edet. Den nya situationen gav de turbinansvariga ett välkommet andrum 
beträffande maskinvalet. Vattenfalls ingenjörer hade med stort intresse följt 
utvecklingen på turbinfronten i Europa och USA men behövde nu bilda sig en 
egen uppfattning om alla de varianter som tillkallade experter och tillfrågade 
leverantörer rekommenderade. Ett eget turbinlaboratorium ställdes därför i 
ordning i Lilla Edet för provning av modellhjul.

Under byggnadstiden för Lilla Edets kraftverk hade Vattenfall även uppmärk
sammat Viktor Kaplans turbinkonstruktion. Korrespondens inleddes därför

Kaplans turbinkonstruktion skilde sig 
beträffande löphjulet från tidigare turbin- 
typer. Hjulet har fa skövlar som dessutom 
är vridbara. Utformningen gör att det 
kan svälja betydligt mer vatten än andra 
konstruktioner och att det kan anpassas for 
olika flöden och fallhöjder utan att förlora 
sin goda verkningsgrad. Bilden visar ett 
provhjul från Nohab i Trollhättan med skov- 
larna ställda för stort flöde. Foto BS 2007.

Samma Kaplanlöphjul som på föregående 
bild men med skovlarna ställda för lågt 
flöde. Foto BS 2007.
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Kombinator i Höljebro kraftverk i Ljusnan för Kaplan- 
turbin från 1931 med ”hästhuvudet”,d.v.s. kombinator- 
kurvan, märkt med Verkstadens, Kristinehamn, initialer 
”VK”. Foto BS 1993.

med honom, vilket ledde till att Kaplan och Ignaz Storek 1920 offe- 
rerade en 10000 hk (7400 kW) Kaplanturbin. Leveransvillkoren och 
den tekniska utformningen var dock sådana att anbudet förkastades. 
Vid samma tidpunkt hade Verkstaden i Kristinehamn återupptagit 
kontakten med Kaplan och 1921 träffades ett avtal med honom om 
licenstillverkning. I Kristinehamn tog man då också på sig uppgif
ten att utforma ett pålitligt reglersystem för löphjulsskovlarnas vrid
ning, vilket också löstes på ett elegant sätt under ledning av Verksta
dens dåvarande chefskonstruktör Elov Englesson (1884-1962).

I Englessons reglerkonstruktion placerades servomotorn för löp
hjulsskovlarnas vridning inne i själva löphjulsnavet. Motorn drevs 
vidare med tryckolja, vilket gjorde manövreringen behändigare. 
Tryckoljan och en lång stång, styrstiftet, som påverkade en styrven
til inne i själva servomotorn, fördes ner till navet genom generator- 
och turbinaxeln som var urborrad i hela sin längd. Oljan leddes in i 
axelns övre del genom en trycktät anordning och stiftet styrdes via 
en kurva på axelns topp. Kurvans rörelse erhölls i sin tur med en 
reglerstång från turbinregulatorn. Arrangemanget med den hästhu- 
vudliknande styrkurvan (eller kombinatom) på generatortoppen 
var länge karaktäristiskt för Verkstadens Kaplanturbiner.

Vattenfalls försök i Lilla Edet-laboratoriet ledde så småningom 
till övertygelsen att turbiner med 10 000 hk borde vara lämpligast för 
Lilla Edet. Förfrågan på sådana maskiner gick därför ut till turbin- 
verkstäderna och nu tvekade tillverkarna inte längre att offerera så 
stora turbiner för en så förhållandevis låg fallhöjd som Lilla Edets. I 
december 1921 hade man fått offerter från flera europeiska verkstä
der, däribland på en Kaplanturbin från Verkstaden som ansåg sig ha 
löst kvarvarande tekniska problem. Sedan staten tillskjutit arbets- 
löshetsmedel 1922 för att kraftverket skulle kunna byggas färdigt, 
beställdes en Kaplanturbin hos Verkstaden.

Kaplanturbinen till Lilla Edet hade det mycket höga specifika 
varvtalet 712 varv/min, motsvarande ett verkligt varvtal av 62,5 varv/ 
min. Turbinen slukade dessutom en vattenmängd av 195 m3/s, ett 
flöde som ingen turbin tidigare hade kunnat tillgodogöra sig. Men 
inte nog med detta. Turbinen var både till effekt och omfång den 
dittills största enhjuliga vattenturbinen i världen.

Under 1900-talet var Viktor Kaplans turbinkonstruktion 
den viktigaste händelsen inom vattenturbintekniken. 
Konstruktionen togs tidigt upp av Verkstaden, Kristine
hamn, som 1926 levererade den första stora turbinen av 
Kaplans konstruktion till Lilla Edets kraftverk i Göta älv. 
Foto taget i Verkstaden före leverans. Bild ur Karlstads 
Mekaniska Werkstad 1945.
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MASKINSTATIONEN
TVÅRSEKTION GENOM AGGREGAT I A Uppströmssöttar 

B Avstängningsluckor 
C Vrokgrindar 
D 5pel ror ovsfängnings- 

luckoma
E Tilloppsspirol 
F Sugrör 
G Nedströmssättar 
H Inspektionsgång 
J Varmluftskanal 
X Förråd
AD Fördelningscentraler 

och omformare för 
lokalanläggningen 

AG Kontroll rum 
AH Loka Itransforma torer 

1ty0,2 kV 
AM Fä Itreostater 
AN Oljecisterner 
AO Kontor för verk

mästaren

STATENS REFEKXXWUONSANS1AU 1932

JT

Valet av turbin till Lilla Edet kan betraktas som oerhört djärvt och föregicks 
säkert av stor vånda hos de ansvariga trots leverantörernas garantier. Här hand
lade det om en turbin som hade en sådan storlek och var av en sådan typ som 
man inte hade någon tidigare erfarenhet av. Vad som dock inte far glömmas i 
sammanhanget är att Vattenfall då var ett ungt och ganska litet affärsverk som 
inrymde mycket av den tidens högteknologi. Under sådana förhållanden tas 
ofta djärva språng ut i det okända. Turbinvalet påverkades dessutom indirekt av 
statsmakterna. I den lågkonjunktur med stor arbetslöshet som rådde i början 
av 1920-talet hade arbetslöshetsmedel anvisats för att kraftverket skulle kunna 
byggas färdigt. Det framhölls då bland annat som önskvärt att en så stor del som 
möjligt av den maskinella utrustningen skulle tillverkas vid svenska verkstäder.

Tvärsnitt genom Kaplanturbinen i Lilla 
Edets kraftstation. Bild ur Kungl. Vattenfalls
styrelsen 1932.
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Den officiella provningen av Kaplan turbinen i Lilla Edets kraftstation skedde den 13 november 1926. Värdena som då erhölls och visas pä 
kurvorna fick de församlade experterna, elektroteknikern Arvid Lindström från Asea, maskinteknikern K.I. Karlsson från Vattenbyggnadsbyrån 
och turbinteknikern Hjalmar O. Dahl från Tekniska Högskolan, att häpna. I diagrammet visas verkningsgraden på den vertikala axeln och 
effekten på den horisontella. De tre kurvorna avser fallhöjd vid 7,0, 6,5 och 5,6 meter. Kurvorna för verkningsgraderna vid de olika fallhöjderna 
är för tydlighetens skull förskjutna med 10 procent i diagrammet. Bild ur Kungl. Vattenfallsstyrelsen 1927.
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Maskinhallsinteriör från Lilla Edets kraftsta
tion. Närmast i bild syns Kaplanaggregatet 
med ”hästhuvudet” och längre bort de två 
Lawaczeckaggregaten, även de en nykon
struktion som fick sitt genombrott i Lilla 
Edet. Foto BS 1981.

AB Finshyttan tillverkade även mycket små 
Lawaczeckturbiner. En sådan turbin avsedd 
för 8 meters fallhöjd och 1 000 varv/min leve
rerades 1940 till Fredrika såg, kvarn & belys
ningsforening i Västerbotten. Foto BS 2006.
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Under 1980-talet ersattes de två Lawaczeck- 
turbinerna i Lilla Edets kraftstation med 
nya propellerturbiner. Ett av de egendomligt 
utformade löphjulen placerades då upp- och 
nedvänt utanför kraftverket. Foto BS 1989.

Lilla Edets kraftverk kunde inte tas i bruk förrän under första hälften av 1926 
och invigningen av kraftverket ägde rum den 2 juni. Arbetena hade då pågått i 
åtta år. Den av många emotsedda, föreskrivna turbinprovningen skedde under 
maj och juni 1926. Resultatet överträffade vida förväntningarna. Kaplanturbi- 
nens prestanda översked betydligt de garanterade värdena och visade upp prov
ningsresultat som närmast måste ha förefallit otroliga för de provningsansva- 
riga. Turbinens högsta verkningsgrad mättes till hela 92,5 procent - tidigare 
hade vattenturbiner knappast nått högre verkningsgrad än 85-90 procent - och 
inom effektområdet 2 000-14 000 hk (1500-10 300 kW) översteg verkningsgra
den hela tiden 80 procent. Turbinen visade sig dessutom vara så stark att prov- 
ningsutrustningen inte förmådde mäta dess toppeffekt som översteg 15 000 hk 
(11000 kW).

Under de fyra år som Verkstaden arbetade med den stora Kaplanturbinen till 
Lilla Edet beställdes och levererades även ett antal små maskiner av samma typ. 
De första beställningarna gjordes redan 1922 till Strömsborgs kraftverk i Gav- 
leån vid Gävle, Hörle Bruks kraftverk i Lagan, Forsviks Bruks kraftverk i Fors- 
viksån utanför Karlsborg samt Delary Bruks kraftverk i Helgeån. Den lilla Fors- 
viksturbinen på 100 hk (74 kW) blev först färdig och togs i bruk redan 1922. Av 
dessa första Kaplanturbiner är endast Hörle Bruks fortfarande (2007) i drift. Den 
är därmed landets och kanske en av världens äldsta brukbara Kaplanturbiner.

Vid valet av turbiner till Lilla Edet stannade Vattenfallsstyrelsen inte bara för 
en turbin av Kaplantyp. Den beställda maskinen förmådde nämligen endast 
sluka cirka 200 m3 vatten per sekund av de 600 som var önskvärda. Eftersom det 
skulle bli för dyrbart att installera tre Kaplanturbiner valde man för de kom
pletterande turbinerna en annan konstruktion som tagits fram i Tyskland av 
konstruktören Franz Lawaczeck (1880-1969). Dennes turbin kan karaktärise
ras som en propellerturbin med fasta skövlar. En sådan turbin har också hög 
verkningsgrad och stor slukförmåga, men endast vid en viss belastning. De två 
Lawaczeckturbinerna som installerades i Lilla Edet hck därför gå antingen med 
full last eller stå stilla medan finreglering skedde med Kaplanturbinen. Lawa
czeckturbinerna licenstillverkades av AB Finshyttan och hade en något lägre 
verkningsgrad och effekt än Kaplanturbinen.

Kaplanturbinen i Hörle Bruks kraftstation 
från 1922-23 är numera landets äldsta i 
drift och kanske en av världens äldsta. Det 
smakfulla maskinhuset, som ritades av den 
norske arkitekten Karl Höie i en nyklassicis- 
tisk arkitektur, smälter väl in i bruksmiljön. 
Hörle ligger vid Lagan norr om Värnamo. 
Foto BS 2007.
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Vattenturbiner efter 1925

Med Kaplanturbinens genombrott 1926 i Lilla Edets kraftverk fick kraftindustrin 
en turbintyp med de egenskaper som man dittills hade saknat. Man förfogade 
nu över teknik som även gjorde utbyggnad av vattenfall med låg fallhöjd och 
stor vattenföring tekniskt och ekonomiskt möjlig. Vad gäller nya turbintyper så 
avstannande utvecklingen i stort sett efter Kaplanturbinen. Däremot skedde en 
successiv anpassning av de tre viktigaste turbintyperna, Francis-, Kaplan- och 
Peltonturbinerna, mot allt större effekter och för de två förstnämnda även mot 
högre fallhöjder.Till skillnad mot själva turbinerna har däremot styrutrustning
arna genomgått stora förändringar. Särskilt uppmärksammad är utvecklingen 
från mekanisk-hydrauliska pendelregulatorer via elektrohydrauliska styrverk 
till datoriserade hydrauliska styrsystem av högtryckstyp.

1920-talet innebar en måttlig ökning av landets konsumtion av elkraft. Detta 
kom däremot att ändras under 1930-talet när den outbyggda vattenkraften bör
jade ta slut i landets södra delar. Den gamla tanken på att föra ner kraft från 
de stora och energirika Norrlandsälvarna och söderut började då realiseras. 
Intresset inriktades till att börja med mot Indalsälven eftersom den låg geogra
fiskt närmast. En förutsättning för den långväga krafttransporten var dock att 
ett nytt elektriskt överföringssystem med högre spänning infördes. Så skedde

Sveriges första kraftledning som knöt ihop 
olika landsdelar var Västra stamlinjen från 
1921. Linjen som finns kvar än i dag förband 
de två statliga kraftverken i Trollhättan och 
Västerås. I Västerås fanns då redan en förbin
delse med statens kraftverk vid Älvkarleby i 
Dalälven. Foto BS 1990.
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också med systemspänningen 220 000 volt som introducerades vid mitten av 
1930-talet. Utbyggnaderna i Indalsälven inleddes av Krångede AB som 1936 tog 
ett mycket stort kraftverk vid Krångedefallen i drift. Efter Krångede följde Vat
tenfall 1939 med ett stort kraftverk vid Stadsforsen.

Andra världskriget innebar i likhet med första världskriget att handelsutby
tet över haven blev svårare, för att inte säga helt omöjligt. Med försörjnings
problemen från det tidigare världskriget i färskt minne övertog därför svenska 
staten snabbt ansvaret för landets varuförsörjning och genomförde omfattande 
ransoneringsåtgärder. Varuknappheten berörde även landets energiförsörjning. 
Industriproduktionen som särskilt under senare delen av 1930-talet ökat hade 
samtidigt gjort landets näringsliv och kommunikationer allt mer energibero
ende. När den viktiga importen av kol och olja stördes av krigshandlingarna 
ledde detta därför bland annat till en kraftigt ökad efterfrågan på elkraft. Följ
den av den stundtals besvärliga energisituation som kristiden förde med sig 
blev en ytterligare kraftutbyggnad av Indalsälven.

Krigsåren med dess forcerade utbyggnad i framför allt Indalsälven visade att 
det inte längre innebar några tekniska problem att föra ner de väldiga kraft
mängder som kunde utvinnas ur Norrlandsälvarna till mellersta och södra Sve
rige. Förhållandet uppmärksammades snart av landets politiska ledning som 
menade att tillgången på stora mängder billig energi av inhemskt ursprung 
borde bli en av hörnstenarna i en planerad välståndshöjning. Mot bakgrund 
av denna inställning inleddes en systematisk exploatering av vattenkraften i 
Norrlandsälvarna vid mitten av 1940-talet och en utbyggnadsepok som varade 
under fyra decennier tog sin början. Endast de två längst bort belägna älvarna, 
Kalixälven och Torneälven, undgick utbyggnad. Projekterade kraftutbyggnader 
av Piteälven samt Umeälvens största biflöde Vindelälven avstyrdes dessutom av 
naturmiljöskäl.

Vid kraftutbyggnaderna i de stora norrländska älvarna tillämpades och vida
reutvecklades de grundläggande tekniska lösningar som hade utarbetats årtion
dena innan i syd- och mellansvenska anläggningar. Kunskap och erfarenheter av 
vattenbyggnaders, vattenvägars och maskineriers utformning hade man redan i 
stor utsträckning skaffat vid dessa tidigare anläggningar. Nu handlade det i stäl
let om en uppskalning av byggnaders och maskiners dimensioner, fram tagning 
av rationellare arbetsmetoder vid främst damm-, kanal- och bergarbeten samt 
en utökning av överföringskapaciteten.

Kraftverksmaskinernas storleksökning blev nödvändig eftersom man i Norr
land hade helt andra förutsättningar än i södra Sverige. Här var flödena genom
gående stora och för att hålla nere anläggningskostnaderna samlades dessutom 
vattendragens forsar och fall till avsevärda fallhöjder med hjälp av omfattande 
konstarbeten. Detta i kombination med den gamla strävan att installera så få



maskinaggregat som möjligt ledde till en ständig ökning av maskinstorlekarna. 
Dessa kulminerade 1983 under utbyggnadsepokens sista del med ett mycket 
stort, kompletterande maskinaggregat till Harsprångets kraftverk i Stora Lule- 
älven. Aggregatets turbin gav inte mindre än 469 000 kW.
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Francisturbinens fallhöjd och effekt ökar

Efter första världskriget följde en långvarig ekonomisk nedgång i närings
livet som bland annat ledde till att krigsårens starkt ökande efterfrågan på 
elkraft avtog. Takten på vattenkraftutbyggnaderna drogs därför ner och under 
1920-talet uppfördes endast ett fatal vattenkraftverk i landet. Av dessa blev Lilla 
Edets kraftverk i Göta älv mest uppmärksammat till följd av den lyckade instal
lationen 1926 av en Kaplanturbin.

Vid utbyggnader av låga fallhöjder fick Francisturbinen nu maka på sig och 
lämna plats för den effektivare Kaplanturbinen. Sedan 1920-talet har Kaplantur- 
binens fallhöjdsområde utvidgats och steg för steg närmat sig 100 meter. Samti
digt har Francisturbinen erövrat mark från Peltonturbinens område och i dag 
tillverkas Francisturbiner för fallhöjder över 600 meter. Förskjutningen i fall- 
höjdsområdena har sin grund i att turbintyperna har mindre goda egenskaper 
i de lägsta delarna av sina fallhöjdsregister.

Sveriges högsta utbyggda fallhöjd, 313 meter, utnyttjas i jämtländska Stensjö- 
fallets kraftverk som ligger i övre delen av Hårkan, ett biflöde till Indalsälven. 
Kraftverket byggdes åren 1966-1968 och är försett med en Francisturbin med 
effekten 95 600 kW.

Samtidigt med kraftverket vid Lilla Edet tog Vattenfall 1926 i drift ett kraft
verk vid Norrfors i Umeälven. I det omfattande fallkomplex som Umeälven 
bildar i sitt nedersta lopp (Bergforsen, Norrforsen, Sörforsen, Klabböleforsen) 
med drygt 70 meters samlad fallhöjd, valdes vid 1920-talets utbyggnad Norrfor
sen som är den brantaste. Den utbyggda fallhöjden blev därför endast 39 meter. 
Detta norrländska kraftverk, med flera intressanta tekniska lösningar som 
banade väg för senare tiders storkraftverk, kom emellertid att hamna i skuggan 
av Lilla Edet och framgångarna med Kaplanturbinen. Kraftverket vid Norrfor
sen har därför inte fatt den uppmärksamhet det förtjänar.

Förutom de omfattande och tekniskt avancerade dammbyggnader och tunn
lar som utfördes för Norrfors kraftverk fick även turbinmaskineriet och delar 
av vattenvägarna en intressant utformning som i några avseenden blivit före
bild för efterkommande verk. Vattenvägar med vertikala plåttuber i berg och 
en lång utloppstunnel hade införts redan vid Porjus kraftverk drygt tio år tidi
gare. Nytt var däremot arrangemanget med de två Francisturbinerna på vardera 
13 200 kW. Varje turbin utfördes med ett löphjul och monterades med vertikal 
axel i schakt nere i berget. Tillförseln av drivvatten skedde via plåtspiraler (spi
ralskåp) som kringgjutits med betong. Turbinarrangemanget var naturligtvis i 
första hand en efterföljare till Forshuvudforsens men det var första gången som
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det förekom vid högre fallhöjd i ett svenskt kraftverk. På så sätt var det för övrigt 
en förminskad variant av den mycket avancerade turbininstallation som var 
avsedd för Harsprångets första kraftverk. Detta storkraftverk projekterades och 
började byggas av Vattenfall under första världskriget men slutfördes aldrig.

I ett speciellt avseende fick Norrfors kraftverk en ovanlig utformning. Efter
som man var rädd för att personal, generatorer och övrig utrustning skulle 
bli dränkta vid en eventuell inträngning av vatten nere vid turbinerna dela
des maskineriet upp. Generatorerna placerades sålunda i ett maskinhus ovan 
mark och mellan turbinerna nere i berget och generatorerna uppe på markytan 
monterades drygt 20 meter långa axlar. I Sverige hade en sådan långaxelstation 
tidigare byggts 1894—1896 vid Hissmofors kraftverk i Indalsälven. Långaxelsta- 
tioner har sitt ursprung i de stora kraftverk som byggdes i början av 1890-talet 
vid Niagarafallen i USA och Kanada.

Kraftverket vid Norrfors blev inte mer än drygt 30 år gammalt. Eftersom 
endast en ringa del av forsarnas väldiga kraftresurser utnyttjades byggdes ett 
nytt kraftverk under 1950-talet, Stornorrfors, vilket togs i drift 1958. Norrfors 
kraftverk lades därefter ner, revs till vissa delar samt överdämdes.

Under 1928 togs ytterligare två norrländska kraftverk i drift som fick samma 
tekniska utformning som Forshuvudforsens kraftverk. Det ena, Hammarforsen 
i Indalsälven, utnyttjade 19,5 meters fallhöjd i landets yngsta vattenfall, upp
kommet 1796 vid Magnus Huss (”Vild-Hussen”) våldsamma torrläggning av 
Ragundasjön. Det andra, Krångfors i Skellefteälven, byggdes till att börja med för 
24 meters fallhöjd. Båda kraftverken försågs med två stora vertikalaxlade maskin
aggregat vars enhjuliga Nohab- och KMW-tillverkade Francisturbiner utveck
lade 12100 respektive 12 500 kW. De bägge kraftverken har 
senare kompletterats med ytterligare maskinaggregat av 
Kaplan typ eftersom verkens fallhöjder är mindre lämpade 
för Francisturbiner.

I södra Sverige byggde Sydkraft åren 1928—1929 ett större 
kraftverk vid Karsefors i Fagan som med 26 meter har 
den högsta fallhöjden i hela Lagansystemet. Karseforsens 
strömfall tillhörde staten och avsikten var att det skulle ge 
kraft till en framtida järnvägselektrifiering. Eftersom Vat
tenfall inte var etablerat i Sydsverige arrenderades fallet ut 
till Sydkraft som också förband sig att förse Statens järnvä
gar med elkraft. Kraftverket utrustades med två maskinag
gregat som under några år var störst i Sverige. De Kristine- 
hamnstillverkade Francisturbinerna utfördes efter moder
naste principer och fick vardera en effekt av 16 200 kW.

De större vattenkraftverk med Francisturbiner som har 
nämnts här skulle sannolikt ha utrustats med Kaplanturbi- 
ner om de byggts bara ett årtionde senare. Under 1920-talet 
behärskade emellertid turbinteknikerna ännu inte konsten 
att konstruera och tillverka Kaplanturbiner för de aktuella 
fallhöjderna, 19—39 meter. Att konstruera Kaplanturbiner

Principskiss av Norrfors kraftverk. Till 
vänster visas intaget for drivvatten och 
ett vertikalt tubschakt i berget. Till höger 
maskinhuset med generator och ställverk 
uppe på markplanet. Under detta ett axel
schakt i berget med den långa axeln från 
turbinen som är monterad i ett ingjutet 
spiralskåp. Under turbinen sugrör och 
utloppstunnel. Bild ur Statens kraftverk 1933.
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Krångfors kraftverk i Skellefteälven är ett 
av de svenska genombrottsverken for den 
moderna, enhjuliga turbininstallationen. 
Maskinhusets funktionalistiska arkitektur 
blev dessutom stilbildande för en lång tid 
framöver. Arkitekten bakom verket var 
Osvald Almqvist som även ritat maskinhuset 
till Forshuvudforsens kraftverk i Dalälven. 
Foto BS 1992.

Hammarforsens kraftverk i Indalsälven 
byggdes samtidigt som Krångfors. Arkitekt 
var även här Osvald Almqvist. De bägge 
verken fick många gemensamma drag, både 
vad teknik och arkitektur beträffar.
Foto BS 1993.

medförde svårigheter av annan art än vad man var van vid från Francisturbinen 
Till de nya problem som man nu ställdes inför hörde bland annat materialero- 
sion genom kavitation samt komplicerade hällfasthetsberäkningar för löphju
lens skövlar, skovellagring och skovelreglering. Dessa problem ökade dessutom 
med högre fallhöjd och därmed sammanhängande högre varvtal.

1930-talets kraftverksbyggande kom i än högre grad än 1920-talets att präg
las av de möjligheter Kaplanturbinen innebar för utbyggnad av låga fallhöj
der. Två av decenniets mest uppmärksammade kraftverk var dock försedda 
med Francisturbinen Det ena var Sillre kraftverk i Indalsälvens biflöde Oxsjöån
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och det andra Krångede kraftverk i Indalsälven. Med Sillres turbinutrustning 
tillgodogjordes den dittills högsta fallhöjden i landet, drygt 190 meter, medan 
Krångede som blev Sveriges största vattenkraftverk försågs med landets star
kaste vattenturbiner.

Kraftverket vid Sillre uppfördes 1930—1933 av Vattenfall för att i första hand 
användas som pumpkraftverk. Pumpkraftverk eller ackumuleringsverk var en 
anläggningstyp som hade börjat bli vanlig i länder med mycket värmekraft. 
Till skillnad från vattenkraften är värmekraften trögreglerad. Eftersom värme
kraftens maskinella utrustning dessutom får längre livslängd vid en jämn och 
kontinuerlig drift låter man helst denna gå långa perioder och med så konstant 
effekt som möjligt. Ett enkelt sätt att ta vara på den överskottsenergi från vär
mekraftverken som uppkommer under låglasttid (nätter och helger) är att lagra 
den med hjälp av ett pumpkraftverk. I ett sådant pumpas stora mängder vatten 
upp till en högt belägen reservoar eller sjö under de tider då överskottsenergi 
är tillgänglig och till följd av den låga efterfrågan också är billig. Vid tider då 
kraftbehovet är stort vänds systemet och anläggningen går som kraftverk.

I Sillre,som blev landets första pumpkraftverk, utnyttjades fallhöjden mellan 
Oxsjön och Indalsälven med Oxsjön som ackumuleringsmagasin. Maskineriet 
utfördes med en generator för 6 500 kW som även kunde drivas som motor. Hög- 
trycksturbinen av Francistyp och pumpen var monterade på samma axel men 
skilda åt. Vid pumpning drogs aggregatet i gång av turbinen. När driftvarvtalet 
var uppnått fasades generatorn ihop med kraftnätet. Därefter stängdes vatten
tillförseln till turbinen och generatorn gick över i motordrift. Efter att älvvatt
net släppts in i pumpen var aggregatet färdigt att börja det strävsamma arbetet 
att pumpa vattnet 190 meter upp till Oxsjön. Under 1938 sattes ytterligare ett

Tvärsektion genom Sillre kraftstation 1933. 
Generatorn/motorn står överst i det vertikal 
axlade maskineriet, därunder turbinen och 
nederst pumpen. Bild ur Plass 1937.
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Utbytt turbinlöphjul av Francistyp till Sillre 
kraftstation. Hjulet som har en utpräglad 
högtrycksform är gjutet av brons med en 
ytterdiameter av 125 cm. Det är numera 
uppställt utanför maskinhuset i Sillre. Foto 
BS 1992.

pumpturbinaggregat in i Sillre kraftverk. Turbiner, pumpar och kontrollutrust
ning tillverkades av Nohab i Trollhättan, pumparna dock i samarbete med det 
tyska företaget Vereinigung Deutscher Pumpenfabrik i Berlin.

Behovet av pumpackumulering i Sillre upphörde under 1980-talet. Kraftsta
tionen byggdes då om och 1938 års aggregat ersattes med ett nytt som endast är 
avsett för turbindrift. Det ursprungliga maskinaggregatet står fortfarande kvar 
som museiföremål.

Allra mest uppmärksammat av 1930-talets kraftverksbyggen blev Krångede 
kraftverk. Denna smått legendariska anläggning är det genom tiderna största 
svenska vattenkraftverket som byggts av privata intressenter. När verket efter 
två kompletteringar var fullt utbyggt 1944 hade det landets största effekt och 
årsproduktion. Vattenfalls stora kraftverk vid Olidan i Trollhättan blev således 
till slut distanserat, om än först efter 34 år.

När Vattenbyggnadsbyrån, som var landets främsta ingenjörsbyrå inom vat
tenkraftsfacket, projekterade Krångede kraftverk utnyttjades branschens alla 
tidigare kunskaper och erfarenheter till det yttersta. Resultatet blev också en 
anläggning som i många avseenden visade sig rymma optimala tekniska lös
ningar. Eftersom Krångedeverket kom att tjäna som förebild för flera av efter
krigstidens stora norrländska vattenkraftverk upplevs det trots sina 70 år som 
modernt än i dag.

Till följd av den höga fallhöjden vid Krångede, 60 meter, kunde stora delar 
av kraftverket förläggas under mark. Den principiella utformningen påminde 
beträffande turbiner och vattenvägar om Norrfors kraftverk, dock med den vik
tiga skillnaden att hela maskineriet nu placerades nere i berget. Vid starten 1936 
hade två maskinaggregat installerats med Francisturbiner som vardera preste
rade 34900 kW vid 167 varv/min. Turbinerna var 1936 de starkaste i landet och 
de starkaste som över huvud taget hade tillverkats vid en svensk turbinverkstad.

Krångede kraftverk var länge landets största 
vattenkraftverk. Maskinsalen ligger 50 meter 
ner i berget, rakt under byggnaden med 
det höga gavelfönstret. Bilden visar anlägg
ningens byggnader ovan mark, vilka ritades 
av arkitekten Erik Hahr. Hahr är mest känd 
för att ha ritat maskinhusen till Vatten
falls kraftstationer under åren 1915-1940. 
Framför byggnaderna syns en flottnings- 
ränna. Foto BS 1998.
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När verket blivit fullt utbyggt 1944 med sex lika stora aggregat uppgick den 
sammanlagda turbineffekten till ziooookW och årsproduktionen till ungefär 
1600 GWh.Under de gångna åren har Krångede effektmässigt överträffats flera 
gånger om medan årsproduktionen numera placerar verket på en femte plats 
efter de Vattenfallsägda verken Stornorrfors, Harsprånget, Messaure och Letsi.

Turbinerna till kraftverken vid Sillre och Krångede återspeglar hur den 
moderna enhjuliga Francisturbinens fallhöjds- och effektområden ökade kraf
tigt under 1930-talet. Utvecklingen mot högre fallhöjder hade för övrigt inletts 
omkring 1920 av turbintillverkaren Escher Wyss i Schweiz. I alpländerna hade 
man vid den tiden inlett utbyggnader av fallhöjder som inte bara var höga 
utan också flödesrika. De traditionellt använda Peltonturbinerna visade sig då 
mindre lämpliga eftersom man ansåg att turbintypens mycket låga specifika 
varvtal gav otillräckliga driftvarvtal. En särskilt uppmärksammad leverans gjor
des av Escher Wyss till det norska Vemorks kraftverk vid Rjukan. Här instal
lerades 1927 en 13 000 kW Francisturbin för inte mindre än 280 meters fallhöjd. 
Vemorksturbinen kom att bli förebild för senare tiders Francisturbiner för 
mycket höga fallhöjder.

En naturlig följd av Francisturbinernas ökade effekter blev att även dimen
sionerna tilltog. Detta förde i sin tur med sig att verkstäderna började fa pro
blem vid tillverkning och transport av de allt större och tyngre turbindelarna. 
Särskilt påtagligt blev detta för löphjulen. Dessa vågade man inte tillverka i 
delar för att på det sättet underlätta transporten till kraftstationerna, något man 
däremot gjorde med övrig grövre turbinutrustning och med Kaplanlöphjul. 
Tillverkarna som tidigare hade haft problem med strömningsförluster, verk
ningsgrader och löphjulsformer fick nu i stället skaffa större verkstadsmaskiner, 
modifiera tillverkningsmetoderna och brottas med besvärliga transporter. De 
nya förhållandena bromsade i viss utsträckning kraftindustrins begäran om 
större turbiner.

Francisturbinernas löphjul gjordes ursprungligen i grått gjut
järn med nav, skövlar och band i ett stycke. Detta gick bra så länge 
hjulen hade små dimensioner och kraven på måttnoggrannhet 
inte var så uttalade. Tillverkningsförfarandet med helgjutna gjut- 
järnshjul gav dock otillräcklig hållfasthet när turbinernas dimen
sioner och effekter började öka efter sekelskiftet 1900. Skovlarna 
började då tillverkas av stålplåt som först klipptes till och sedan 
formades antingen i pressar eller vid de mindre turbinverkstä- 
derna för hand. Skovelplåtarna placerades och fixerades därefter i 
gjutformarna och göts samman med nav och band, vilket gav ett 
stabilt löphjul med god måttnoggrannhet. Än i dag förekommer 
det att mindre turbinhjul tillverkas på så sätt.

När turbinstorlekar och turbineffekter fortsatte att öka blev det 
nödvändigt att ersätta gjutjärnet med stålgjutgods för hållbarhe
tens skull. Att gjuta stål är emellertid betydligt besvärligare än att 
gjuta grått gjutjärn. Stålets högre gjuttemperatur kräver en annan 
ugnsutrustning och ett annat material i formarna samt särskilda

Längst ner i det väldiga Krångede kraftverk 
ligger turbinplanet. Bilden visar den nitade 
turbinspiralen av stålplåt, de snedställda 
stöttorna för överföring av aggregat- och 
vattenlast mot turbinfundamentent, ringen 
för reglering av ledskovlarna, stödlagret av 
radialtyp på turbinlocket samt turbinaxeln. 
Foto BS 1992.

Strax över turbinplanet i Krångede kraftverk 
breder den storslagna maskinsalen ut sig 
med sex lika stora aggregat. Foto BS 1992.
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Transporten av det 75 ton tunga löphjulet till 
Ritsems kraftstation i översta delen av Stora 
Lule älv krävde särskilda fordon liksom vid 
kraftverksbyggenas andra tunga transporter. 
Lastat på en tungtransportvagn och på 
väg till fjällvärlden dras och skjuts hjulet 
här någon gång vid mitten av 1970-talet av 
Vattenfalls kraftiga dragbilar av den tyska 
tillverkaren Fauns fabrikat. Tungtransporter 
till kraftverken skedde i regel vintertid med 
tjälad och hårdfrusen vägbana. Turbinen 
till Ritsem som tillverkades av Nohab i 
Trollhättan och KMW i Kristinehamn har 
effekten 305 000 kW vid 145 meters fallhöjd. 
Bild Vattenfall.

anordningar för att motverka dess stora benägenhet att krympa när det stelnar. 
Av turbintillverkarna hade endast Nohab tillgång till eget stålgjuteri, övriga 
tillverkare fick anlita legogjuterier. Vid de ytterligare ökningar av turbinstorle- 
karna som skedde mot slutet av 1930-talet började man även gjuta löphjulsskov- 
larna av stål för att de skulle få ett strömningsriktigare tvärsnitt än stålplåtarnas 
plana form. Nav, skövlar och band göts därefter ihop på vanligt sätt.

Under 1930- och 40-talen hade den elektriska ljusbågssvetsningen utvecklats 
snabbt. Med svetsning fick man konstruktioner med större måttnoggrannhet 
och ett homogenare material än vad man fick vid gjutning. Vid dimensions- 
beräkningar behövde man därför inte låta konstruktionerna få övermått för 
att garantera hållfastheten, vilket innebar både materialbesparing och lättare 
konstruktioner.

När det gäller vattenkraftverkens utrustning så hade svetsning börjat använ
das under 1930-talet vid tillverkning av tuber och generatorer, däremot inte vid 
turbiner. När de stora turbinerna till Stornorrfors kraftverk i Umeälven skulle 
tillverkas av Nohab i mitten av 1950-talet beslöt man efter ingående undersök
ningar att svetsa ihop löphjulsdelarna av rostfritt stål. Vid de stora dimensioner 
det här var fråga om visade det sig dessutom fördelaktigt att även tillverka de 
övriga turbindelarna som spiralskåp, stagring och turbinlock av bockad och 
svetsad stålplåt.

När delarna till de tre Stornorrforsturbinerna skulle levereras var löphjulen, 
som hade diametern 5,2 meter, höjden 3,0 meter och vikten 70 ton, för stora för 
att kunna transporteras på järnväg. Hjulen lastades därför ut från Rysskajen i 
Trollhättan och skeppades med båt till Holmsund varifrån de fördes den korta 
biten till Stornorrfors på landsväg.

Verkstäderna hade sedan länge levererat turbinernas stagringar och spi
ralskåp i delar som utan problem kunde sammanfogas ute i kraftstationerna. 
Värre var det med Francisturbinernas löphjul. Dessa blev med ökande turbin- 
dimensioner allt mer svårhanterliga under i960- och 70-talen, vilket gjorde att 
transporterna till de ofta ödsligt belägna kraftstationerna blev besvärliga och 
kostnadskrävande. Till slut blev man därför tvungen att tillverka större löphjul 
i två halvor. I Sverige skedde det första gången då Nohab i början av 1960-talet 
levererade sex större turbiner till det brasilianska kraftverket Furnas. När tur
bindelarna väl nått sin destinationsort bultades och svetsades de samman vid 
navskivor och band samt försågs med ett extra band som krymptes på.

I början av 1970-talet inleddes ett samarbete mellan de två stora svenska tur
bi nverkstäderna KMW och Nohab. Nohab som hade bättre verkstadsresurser 
för att tillverka och hantera mycket stora och tunga plåtarbeten specialiserade 
sig på större svetsade konstruktioner. Vid fördelningen mellan verkstäderna av 
Vattenfalls beställningar på de kompletterande turbinerna till effektutbyggna
derna av kraftverken vid Harsprånget (G5) och Porjus (Gli och G12),vilka är 
de största vattenturbiner som tillverkats i landet, föll det på Nohabs lott att till
verka de väldiga löphjulen med 6,6 respektive 6,9 meters diameter. De utfördes 
i ett lättsvetsat och härdbart rostfritt stål med 13 procent krom och 6 procent 
nickel, vilket tagits fram av Nohabs moderbolag Bofors. Löphjulens navskivor
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och band göts i Japan hos Hitachi Ltd som tillverkade Boforsstålet på licens. De 
stora hjulen som vägde ungefar 200 ton vardera levererades i två halvor med båt 
från Trollhättan till Luleå varifrån de transporterades på landsväg till kraftsta
tionerna med Vattenfalls tunglastfordon.

Kaplan turbinen ger nya utbyggnadsmöjligheter

Den närmaste tiden efter Kaplanturbinens introduktion tilldrog sig denna av 
naturliga skäl stor uppmärksamhet.Kraftindustrin kunde nu bygga ut slättlands- 
flodernas låga fallhöjder och stora flöden. Tidigare hade dessa med fa undantag 
saknat intresse eftersom kraftutbyggnader med tillgängliga turbintyper ansetts 
kosta för mycket. En av de mest extrema av de svenska utbyggnaderna blev Varg- 
öns kraftverk i Göta älv med bara några fa meters fallhöjd men som trots detta 
endast behövde två aggregat för att sluka en vattenmängd av 600 m3/s.

Närmast efter Vattenfalls beställning 1922 till Lilla Edet följde någon tids 
leveranser av mindre Kaplanturbiner från den svenska licenstagaren Karlstads 
Mekaniska Werkstad (Verkstaden i Kristinehamn). Kraftindustrin önskade 
uppenbarligen avvakta drifterfarenheterna från den stora turbinen i Lilla Edet. 
Det kommersiella genombrottet kom 1927 då Uddeholmsbolaget beställde två 
stora turbiner på vardera 11000 kW till ett nytt kraftverk vid Munkfors i Klaräl
ven. Redan året därpå beställde Stockholms Elverk och Sandvikens Jernverk 
AB två 9 600 kW-turbiner till det gemensamt ägda Lanforsens kraftverk i nedre

Kraftverket vid Laholm i Lagan byggdes 
i början av 1930-talet i en känslig miljö, 
alldeles intill ruinen av det forna fästet 
Lagaholm. Särskild omsorg lades därför på 
kraftverkets placering och dess fasadgestak
ning. Foto BS 1998.
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Interiörbild från kraftverket i Laholm med 
det majestätiska Kaplanaggregatet placerat 
mitt i den stora maskinhallen. Foto BS 1989.

Dalälven, en beställning som 1930 följdes av en tredje maskin. Under 1930 följde 
ytterligare några beställningar på Kaplanturbiner till kraftverken vid Avesta 
Storfors i Dalälven, Åtorp i Svartälven, Höljebro i Ljusnan och Laholm i Lagan, 
den sistnämnda med effekten 11800 kW. Laholmsverket blev för övrigt en pion
järanläggning i och med att det här för första gången installerades ett enda 
maskinaggregat i ett större svenskt vattenkraftverk.

Under 1931 beställde Vattenfall två mycket stora Kaplanturbiner till Vargöns 
kraftverk i Göta älv, ett kraftverk som till sin utformning i flera avseenden var 
extremt rationellt. Staten hade redan 1908 förvärvat fallrätten vid Vargön för att 
där med en framtida regleringsdamm skaffa sig nyckeln till Vänerns väldiga vat
tenmagasin och kontrollera tappningen ur sjön. Första etappen av Vänerns reg
lering inleddes 1929 då en dammbyggnad uppfördes vid Vargön. Den fallhöjd 
som regleringsdammen åstadkom i älven hade man tänkt utnyttja även för en 
kraftstation och redan 1909 hade ett förslag på utformning tagits fram.

I och med beslutet 1929 om reglering av Vänern aktualiserades åter frågan om 
ett kraftverk vid Vargön. Förhållandet mellan den fastställda drivvattenmäng-
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den 600 m3/s och fallhöjden, som varierade mellan 3,3 och 5,0 meter, ansågs 
dock fortfarande från maskinteknisk synpunkt som mycket ogynnsamt och en 
utbyggnad skulle bli mycket dyr i förhållande till produktion och installerad 
effekt. Vid projekteringen av kraftverket ledde de gynnsamma erfarenheterna 
från Lilla Edet nu till det självklara valet av Kaplanturbiner. För att hålla nere 
anläggningskostnaden så mycket som möjligt utfördes kraftstationen i övrigt 
efter enklaste tänkbara principer. Den fick således en utformning som än i dag 
väcker uppmärksamhet med sina djärva och nästintill brutalt förenklade tek
niska lösningar.

Mest ekonomiskt visade det sig vara att installera två mycket stora maskin
aggregat i kraftstationen. Turbinernas väldiga 8-meters löphjul blev till dimen
sionerna störst i världen och de förmådde sluka 300 m3/s vardera, vilket gav varv
talet 46,8 varv/min och effekten 11000 kW. Dessutom tillämpades ett ursprung
ligt förslag från 1909 om hävertuppställning. De jättelika turbinerna placerades 
höjdmässigt till och med något över den övre vattenytan.

Det var emellertid inte bara turbintypens effekter som fortsatte att stiga. Med 
ökande insikter i hållfasthetsberäkning och strömningslära kunde tillverkarna

Vargöns kraftverk från u ppströmssidan.
I kraftverket som saknar maskinhus står 
skyddshuvarna till generatorerna på under
byggnadens tak under bockkranen. Till 
höger har en kompletterande utbyggnad 
gjorts 1989 med ett stort rörturbinaggregat. 
Längst till vänster på andra älvstranden 
skymtar Vargöns sulfitmassafabrik.
Foto BS 1998.
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Tvärsnitt genom Vargöns kraftstation. Av 
siffrorna betecknar 1 intag till turbinen, 2 
sugrör, 3 Kaplanturbin i hävertuppställning 
över övre vattenytan, 4 generator, 5 huv över 
generator i stället for maskinhus, 6 bockkran 
och 7 vakuumejektor för att fa haverien att 
fungera. Bild ur Statens kraftverk 1933.

även låta Kaplanturbinens fallhöjder öka, vilket 
gjorde det möjligt att ersätta Francisturbinerna i 
de lägre fallhöjdsområdena. Förhållandet med
förde flera fördelar för kraftindustrin. Kraftver
ken kunde nu utrustas med färre eller mer kom
pakta maskinaggregat till följd av Kaplanturbi- 
nernas bättre verkningsgrad, större slukförmåga 
och högre varvtal. Även om de var dyrare i inköp 
och drift än Francisturbinerna fick man färre 
och mer snabbgående generatorer samt lägre 
byggkostnader för maskinhusen till följd av ett 
minskat utrymmesbehov.

Förhållandet mellan Kaplan- och Francistur- 
biner framgår tydligt i Flammarforsens kraft
verk i Indalsälven. I en första utbyggnad som 
blev färdig 1928 ingick två Francisturbiner 
som vid fallhöjden 19,7 meter och varvtalet 94 
varv/min gav effekten 12 too kW. Vid en kom- 
pletterande utbyggnad tio år senare installera
des två Kaplanturbiner som vid samma fallhöjd 
fick ett varvtal av 150 varv/min och en effekt av 
16 000 kW.

Vid Lilla Edets kraftverk var Kaplanturbinens fallhöjd 6,5 meter 1926. Denna 
ökade markant med de två Munkforsturbinerna till 15,4 meter. Ytterligare ett 
rejält kliv uppåt togs 1937 när Vattenfall beställde två Kaplanturbiner för 27 
meters fallhöjd till Stadsforsens kraftverk i Indalsälven. Vid den fallhöjd som 
skulle utnyttjas här skulle de kavitationskänsliga Kaplanturbinernas varvtal ha 
blivit besvärande högt om löphjulen hade utförts på traditionellt sätt med fyra 
skövlar. Fljulen försågs därför med fem skövlar för att minska varvtalet. Stadsfor- 
senturbinerna var för övrigt med sina 35100 kW starkast i landet 1939.

I det svenska kraftverksbyggandet hade nu en rekordjakt inletts som skulle 
hålla i sig under närmare 50 år. Därför kan man på Vattenfall mycket väl ha 
förargats en aning över att turbinerna till det privata Krångede AB:s kraftverk 
med 34 900 kW var starkast i landet 1936. Det kan dessutom tänkas att Vattenfall 
hade bestämt sig för att återta ledningen med Stadsforsenturbinerna om än 
med knappa 200 kW.

Endast några år efter beställningen av turbinerna till Stadsforsen tecknade 
Vattenfall order på två ännu starkare Kaplanturbiner för en ännu högre fallhöjd. 
Det handlade då om en fjärde utbyggnad av de 31 meter höga Trollhättefallen i 
Göta älv. Under 1938 hade Vattenfall fatt en sedan länge önskad vattendom på 
långtidsreglering av Vänern som bland annat innebar att vattenföringen vid 
behov kunde ökas i Göta älv. En större stationseffekt i framför allt Trollhät
tan blev i samband med det aktuell. Eftersom det inte längre fanns utrymme 
för ytterligare vattenvägar och maskiner vid Olidan hade man redan under 
1930-talet förberett ett nytt stationsläge vid Flojums varp.



VATTENKRAFT | VATTENTURBINER EFTER I9Z5 93

Vid beställningen av de två turbinerna till Hojum delades leveransen mellan 
KMW och Nohab. Nohab hade börjat tillverka Kaplanturbiner 1933 sedan 
Kaplans patentskydd upphört, den första maskinen var det ena aggregatet till 
Vargön. Företaget hck däremot till att börja med inte kalla sina turbiner för 
Kaplanturbiner utan omtalade dessa i stället som ”propellerturbiner med löp- 
hjulsreglering”. Under tiden fram till beställningen av Hojumturbinen hade 
Nohab levererat 15 propellerturbiner, dock ingen med större effekt än 3 000 kW.

De bägge Hojumsturbinerna med effekten 47 000 kW var vid leveransen 1943 
landets starkaste vattenturbiner och bland de starkaste Kaplanturbinerna i värl
den. Fallhöjden 31 meter var dessutom den högsta i landet för turbintypen. När 
turbinerna provades 1943 visade sig båda maskinerna ha effekter som betydligt 
översteg de garanterade, särskilt KMW-turbinen som presterade en maximal 
effekt av inte mindre än 57 800 kW.

Efter andra världskriget fortsatte utvecklingen av Kap
lan turbinen mot effekter och fallhöjder som tidigare hade 
varit otänkbara. De väldiga måtten på löphjulen till Varg- 
öns Kaplanturbiner har dock inte överträffats, åtminstone 
inte i Sverige.

Om driwattnet far höga hastigheter i en turbin kan det 
resultera i en oönskad mekanisk nötning eller erosion av 
turbindelarna. Denna kallas för kavitation och har varit en 
källa till många bekymmer för tillverkare och kraftindu
stri, särskilt vid turbiner med höga specifika varvtal och 
höga fallhöjder. Vid kavitation kan ofta ett smattrande, 
rasslande eller till och med dunkande ljud höras i turbin- 
skåp, sugrör och axelbrunnar. Kavitationen nöter inte bara 
bort material från de utsatta turbindelarna, den ökar även 
strömningsförlusterna genom turbinen.

Kavitation uppmärksammades på allvar under 1920-talet 
när Kaplanturbiner med sina höga vattenhastigheter intro
ducerades. Vid KMW som tidigt blev en ledande tillverkare 
av turbintypen observerades problemet och ett särskilt 
kavitationslaboratorium inrättades 1923 i Kristinehamn. Så 
småningom kom tillverkare och forskare underfund med 
hur kavitationen uppkom och hur den skulle kunna und
vikas eller dämpas. Det visade sig att när driwattnet rörde 
sig utmed vissa delar av turbinen kunde trycket lokalt bli 
så lågt att vattnet började koka och små ångblåsor bilda
des. När vattnet och blåsorna i nästa ögonblick kom in i 
ett område med högre tryck kondenserades ångan momen
tant och blåsorna upphörde, imploderade. Vid implosio- 
nerna mejslades material så sakteliga bort från turbindelar- 
nas yta och kavitationen var ett faktum. Efter en längre tids 
kavitation kunde så stora mängder material ha bortförts att 
konstruktionens hållfasthet kom i fara.

Nohab i Trollhättan började inte tillverka 
Kaplanturbiner förrän 1933. Man fick emel
lertid till en början inte kalla sina turbiner 
for Kaplanturbiner, de omtalades i stället 
som ”propellerturbiner med löphjulsregle- 
ring”. Bland de första leveranserna var två 
aggregat 1935 till Gryts kraftverk i Motala 
ström vid Norrköping. Foto BS 1989.
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Kaplanturbinernas benägenhet att kavitera har alltid varit turbintypens stora 
svaghet. Risken för kavitation blir dessutom större i takt med ökande fallhöjd, 
ett förhållande som hela tiden har bromsat kraftindustrins önskan att kunna 
använda turbintypen vid högre fallhöjder.

Rörturbiner

Längdsektion av kraftverket vid Rostin.
Från vänster till höger: Damm med intag 
till röret och över detta en utskovslucka av 
klafftyp. 1 röret sitter först en reglerlucka av 
vridspjällstyp och därefter bulben med gene
rator och med turbinen i bakänden. Under 
bulben finns ett torrt betjäningsutrymme 
med hjälpmaskiner! som kan nås genom en 
gång i dammkroppen. Bild ur von Widdern.

Ett av kraftindustrins ständiga bekymmer är de höga investeringskostnader 
som är förenade med att bygga vattenkraftverk. Redan under 1930-talet under
sökte man därför särskilt i Tyskland olika möjligheter att förenkla kraftver
kens utformning. En intressant lösning presenterades 1936 av det tyska före
taget Arno Fischer som i samarbete med den schweiziska turbintillverkaren 
Escher Wyss’ tyska dotterföretag i Ravensburg byggde ett kraftverk vid Rostin i 
Pommern (nuvarande nordvästra delen av Polen) efter helt nya principer. Väg
ledande för utformningen var bland annat att minimera byggnadsvolymen 
samt att åstadkomma en förenkling av vattenvägarna utan att för den skull öka 
strömningsförlusterna.

De två maskinaggregaten till Rostin placerades inne i själva dammkroppen i 
utrymmen under dammluckorna, således utan något egentligt maskinhus. När 
luckorna var öppna låg utrymmena helt under vatten. Vattenvägarna gjordes 
som nästan horisontella rör rakt genom dammkroppen och inne i rören pla
cerades turbin och generator med axlarna i rörets riktning. Det så gott som 
horisontalaxlade maskineriet bestod av en snabblöpande Kaplanturbin, direkt 
kopplad till en generator som inneslutits torrt i en spolformad kropp (bulb) 
inne i vattenvägen. Fallhöjden vid Rostin var 2,8 meter och varje generators 
effekt 265 kW.

De sökta fördelarna vanns i stor utsträckning vid Rostin. Av särskilt intresse 
var drivvattnets raka genomströmning som eliminerade en konventionell 
uppställnings förluster i tilledningsspiral och sugrörskrökar och därför gav en 
utmärkt turbinverkningsgrad. Försöksanläggningen vid Rostin följdes åren 

strax efter av liknande anläggningar i Tyskland och Öster
rike varav en försågs med aggregat på närmare 2 000 kW.

Efter framgången i Rostin fortsatte Arno Fischer och 
Escher Wyss att utveckla den nya aggregattypen. Eftersom 
generatorn var svåråtkomlig vid bulbutförandet inriktade 
man sig nu på att fa bort den ur vattenvägen. En intres
sant men riskabel utväg som från och med 1937 kom att 
tillämpas vid ett stort antal anläggningar var att förena tur
binens löphjul och generatorns rotor till en enhet, så kallad 
Arno Fischer-uppställning. Rotorringen krymptes därför på 
en yttre löphjulsring och rotorns stator placerades i torrhet 
utanför turbinröret. Ett problem var dock att få en pålitlig 
tätning mellan generatordel och turbindel eftersom ringens
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periferihastighet var mer än 20 m/s. De första Arno Fischer-aggregaten försågs 
med propellerturbiner, det vill säga Kaplanturbiner med fasta löphjulsskovlar.Så 
småningom infördes även renodlade Kaplanturbiner (”fullnavskaplan”).

Den nya kraftverkstyp som introducerades vid Rostin kallades i Sverige till 
att börja med för ”undervattenskraftverk”. Vid mitten av 1950-talet då de blivit 
ganska populära på kontinenten försvenskades den tyska benämningen Rohr- 
turbine till ”rörturbin”. Rörtubiner med generatorn i vattenvägen har senare 
kommit att kallas för ”bulbturbiner”. Det ska framhållas att det inte är fråga 
om någon ny turbintyp utan snarare ett nytt sätt att arrangera Kaplan- och 
propellerturbiner.

Bulbturbiner kom snart att användas i ett mycket speciellt sammanhang. Det 
var när fransmännen åren 1957-1966 byggde ett tidvattenkraftverk vid floden 
Rances mynning i S:t Malobukten i nordvästra Frankrike. Tidvattenvågen är 
här den kraftigaste i Frankrike, ett förhållande som redan i gamla tider utnytt
jades för att ge kraft till vattendrivna verk i Rances breda mynningsvik. Tidvat
tenskillnaden är 8,5 meter och vattenvolymen som tränger in i flodmynningen 
är no miljoner m3. Vattenmassorna breder ut sig över en yta av 22 km2 och 
flödet kan uppgå till 18 000 m3/s. Vid utbyggnaden spärrades Rances mynnings
vik av med en damm och i denna installerades 24 bulbturbinaggregat på var
dera 10 000 kW. Turbinerna som är av Kaplantyp kan drivas åt båda håll samt vid 
behov även gå som pumpar. Årsproduktionen i kraftverket är drygt 500 GWh.

Rörturbinens fördelar, den raka vattenvägen med dess låga strömningsför- 
luster samt kraftstationens minskade byggkostnader, kom under 1950-talet att 
intressera även den svenska kraftindustrin. Som första företag beställde Ynge- 
redsfors Kraft AB 1958 från KMW och Asea en rörturbin av Kaplantyp med 
bulbgenerator. Aggregatet som var avsett för 14 meters fallhöjd och hade turbin- 
effekten 3 590 kW installerades i960 i en kompletterande utbyggnad av Skogs- 
forsens kraftverk i Ätran. Rörturbinens fördelar vid låg fallhöjd bekräftades vid 
Skogsforsen och sedan i960 har över 40 rörturbiner med större effekt än 1000 kW 
installerats i ett 30-tal svenska kraftverk. Rörturbinarrangemanget har använts 
vid fallhöjder upp mot 20 meter och effekter mellan 10 000 och 30 000 kW. Den 
största fallhöjden utnyttjas sedan 1978 i Torröns kraftverk i Indalsälven med 19 
meter. Flär finns också det starkaste aggregatet med en KMW-tillverkad turbin 
på 31600 kW. Största löphjulsdiametern, 6,4 meter, har turbinerna i Landafors 
och Ljusnefors kraftverk i Ljusnan från 1976 respektive 1977. Turbinerna är 
genomgående av Kaplantyp.

I flera rörturbinanläggningar har växellådor monterats inne i bulberna mellan 
turbin och generator. Turbinvarvtalen har därigenom i regel växlats upp till 750 
varv/min, vilket har medfört betydligt smidigare dimensioner på generatorerna, 
ett välkommet förhållande i de oftast trånga bulberna. Olägenheten av att ha en 
effektstjälande och underhållskrävande samt oftast bullrig växellåda anses kom
penserad av den mindre generatorns lägre kostnad och bättre verkningsgrad. I 
några anläggningar finns växellådor för mycket stora effekter. En sådan är rörtur
binen till kraftverket vid Avesta Lillfors i Daläven som 1981 levererades med en 
växel för 14 300 kW, en annan är den rörturbin med effekten 14 200 kW som 1989
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Längdsektion

Längdsektion till den ena av de två rörturbi
nerna av bulbtyp för Granboforsens kraft
verk i Indalsälven, Östersunds kommun. 
Aggregaten som togs i drift 1980 har vardera 
en effekt av 12 000 kW vid 6,5 meters fallhöjd. 
AB Kattstrupeforsen.

installerades vid en kompletterande utbyggnad av Vargöns kraftverk i Göta älv. 
Turbinvarvtalen i de två verken är 68,2 respektive 65,9 varv/min.

Landets effektmässigt största anläggning med rörturbiner är Vittjärvs kraft
verk i Luleälvens nedersta lopp. Här byggde Vattenfall åren 1971-1974 ett kraft
verk med tre lika stora rörturbiner. Fallhöjden, som är den lägsta i hela Luleälvs- 
systemet, uppgår till 5,6 meter och vid en drivvattenföring av 690 m3/s är den 
sammanlagda turbineffekten 36 900 kW.

Turbinregulatorer

Behovet av automatisk turbinreglering blev tidigt aktuellt inom vattenkraft
tekniken. Särskilt angelägen blev regleringen sedan man under 1880-talet hade 
börjat använda kraftverken för att generera elektrisk kraft.

Turbinregulatorerna har med åren även fatt andra funktioner än att hålla 
varvtalet konstant eller så nära konstant som möjligt. En av dem är att fördela 
belastningen mellan antingen flera maskiner eller flera kraftverk. När kraft
verken försågs med mer än ett maskinaggregat blev det nödvändigt att belast
ningen delades upp mellan de parallellgående maskinerna. Efter sekelskiftet 
1900 började man dessutom koppla ihop två eller flera kraftverks ledningsnät 
med varandra. I den samköming som dä inleddes var det önskvärt att belast
ningen inte bara fördelades mellan kraftverkens egna aggregat utan också 
mellan verken. Utan en sådan tvångsmässig lastfördelning fanns det alltid en 
risk för obalans och för att ett aggregat eller ett kraftverk skulle fa en oönskat 
hög eller låg belastning.

En annan funktion som turbinregulatorn ofta fått är att hålla fallhöjdens
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övre vattenyta på en konstant nivå. I många kraftverk saknas utjämnande vat
tenmagasin på uppströmssidan. Driften i ett sådant strömkraftverk blir därför 
beroende av det flöde som för tillfallet råder i vattendraget och av dettas nyck
fullhet. Eftersom man alltid vill utnyttja mesta möjliga fallhöjd strävar man 
efter att låta den övre vattenytan ligga på högsta tillåtna nivå. I ett strömkraft
verk kompletterar man därför turbinregulatorn med en automatisk anordning 
som känner av förändringarna i vattennivån och påverkar turbinen så att den 
antingen ökar eller minskar öppningarna i ledhjulet. På så sätt far man en kon
stant vattennivå.

Ytterligare en funktion som är lämplig att ge turbinregulatorn är att skydda 
maskinaggregatet vid driftfel. Fel och störningar i driften är normalt av två 
olika slag, yttre fel som uppkommer utanför kraftverket, till exempel att belast
ningen på kraftnätet kopplas bort, och inre fel som orsakas av störningar och 
haverier i kraftverkets egen mekaniska och elektriska utrustning. Vid yttre fel 
och allvarligare inre fel måste maskineriet oftast stoppas så fort som möjligt. Ett 
sådant stopp utlöser en kedja av aktiviteter, turbinen ska stängas, generatorns 
strömbrytare slås ifrån, maskinaggregatet bromsas, dammluckor öppnas vid 
strömkraftverk för att förhindra överdämning, driftpersonal larmas med mera. 
I aktivitets kedjan har stängningen av turbinen lagts på regulatorn.

I de stora nationella och även internationella kraftnät som kraftverken 
numera samarbetar i är det av största vikt att nätens växelströmsfrekvens,

Äldre turbinreglerutrustning tillverkad 
1910 av Verkstaden, Kristinehamn, för 
Bullerforsens gamla kraftverk vid Borlänge 
i Dalälven. Utrustningens funktioner är 
här tydligt separerade med servocylindern 
för omställning av turbinens ledskovlar till 
vänster under turbinaxeln, pendelregulatorn 
med styrventil och återföring mitt i bilden 
och trycktanken för hydraulolja till höger.
I trycktanken lagras energi som behövs vid 
stängning av turbinen. Foto BS 1992.
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Modernare turbinregulator av pendeltyp 
med samlade funktioner. Regulatorn är 
tillverkad 1934 av Verkstaden, Kristinehamn, 
för Finnfors II kraftstation i Skellefteälven. 
Foto BS 1992.

50 per sekund i Europa och 60 i Nordamerika, hålls kon
stant. Detta är inte alltid möjligt, särskilt inte under tider 
med ökande eller mycket hög belastning. Systemens inne
boende tröghet leder då till att kraftverkens turbiner inte 
hinner med i förändringarna eller också går maskinerna så 
tungt att de inte orkar hålla det rätta varvtalet. I båda fallen 
sjunker nätfrekvensen en aning. För att frekvensberoende 
apparater inte ska störas, till exempel elektriska ur, återtar 
man så snart som möjligt de förlorade perioderna genom 
att öka frekvensen något. Målet är att över en viss tidspe
riod, vanligtvis ett dygn, ska frekvensen vara konstant. För 
att upprätthålla denna samt göra justeringar har man i 
regel utsett något eller några större kraftverk till att vara 
frekvensstyrande. Dessa verks styrutrustning som måste 
arbeta med största möjliga snabbhet och exakthet kräver 
en mycket avancerad turbinreglering.

Den automatiska turbinregulatorn består i princip av 
tre olika delar. När förändringar sker i turbinmaskineriets driftförhållanden 
känner först reglerutrustningens styrregulator av dem. Regulatorn styr i sin 
tur servomotorn som med stor kraft antingen öppnar eller stänger turbinen. 
Kraften till servomotorn tas från olja i ett tryckoljeaggregat. Till tryckoljeag- 
gregatet räknas även de tryck- eller ackumulatorkärl där en komprimerad gas 
fungerar som kraftreserv och kan ersätta en strejkande pump vid nödstängning 
av turbinen.

Vid de allra äldsta anläggningarna var de tre regulatorfunktionerna tydligt 
separerade. Några år efter sekelskiftet 1900 började emellertid turbinfirmorna 
sammanföra funktionerna till en enhet, den klassiska turbinregulatorn. När 
större enhjuliga turbiner introducerades började funktionerna åter att skiljas 
åt, vilket definitivt skedde vid slutet av 1930-talet. Om turbinregulatorns delar 
är uppställda på olika platser i kraftstationen är därför benämningen turbinreg- 
leranläggning bättre.

Så länge kraftverken försågs med horisontalaxlade turbiner var det natur
ligt att placera hela regleringsutrustningen på golvet i maskinhallen strax intill 
generatorn. Utrustningens funktioner kunde då utan problem sammanföras 
till en enhet. När de stora enhjuliga, vertikalaxlade aggregaten infördes blev 
situationen annorlunda. Nu började mycket stora vridmoment krävas för att 
reglera turbinerna, ofta betydligt mer än 100 000 Nm.s För att inte behöva över
föra de stora krafterna den långa vägen från maskinhallsgolvet, förbi genera
torn och ner till botten av axelbrunnen, skildes servomotorn från den övriga 
reglerutrustningen. Motorn placerades i stället efter amerikanskt mönster nära 
turbinen i eller strax utanför axelbrunnen.

Arrangemanget med servomotorn placerad intill turbinen användes vid *

* Nm är en förkortning av Newtonmeter som är enheten för vridmoment. Tidigare uttrycktes 
denna med kpm, kilopondmeter. 1 kpm=9,81 Nm.
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Nohabs leverans 1921 av den ena av de två turbinerna till Forshuvudforsens 
kraftverk i Dalälven. De övriga stora svenska turbintillverkarna, AB Finshyttan 
och K MW, följde efter vid leveranser 1926 till kraftverken vid Lilla Edet res
pektive Norrfors. Ytterligare ett steg i samma riktning togs av Nohab 1928 vid 
konstruktion av Hammarforsens kraftverks två turbiner. Här fäste man varje 
turbins två samverkande servomotorer direkt i ledskovelapparatens övre fun
damentring. Reglerkrafterna stannade på så sätt helt inom den stålgjutna kon
struktion som hörde till turbinen och påverkade inte byggnadskonstruktionen. 
Tekniken utvecklades ytterligare av Nohab under 1950-talet då servomotorerna 
till de stora turbinerna för kraftverken vid Lasele (1957) i Ångermanälven och 
Stornorrfors (1958) i Umeälven monterades på turbinlocken med direkt anslut
ning till reglerringen.

Under de svenska vattenkraftutbyggnadernas senare år tillverkades några 
mycket stora turbiner. Krafterna som behövdes för att reglera dessas ledskovlar 
uppgick till över 1000 000 Nm och bedömdes som väl stora för att åstadkom
mas och överföras på ett traditionellt sätt med servomotorer och reglerringar. 
Vid dessa jätteturbiner fick därför varje ledskovel en egen servomotor av klaff- 
typ som verkar direkt på ledskovelspindeln.

En tendens inom hydraultekniken under de senaste årtiondena har varit 
att arbeta med allt högre tryck. Nya material och en större precision i till
verkningen av hydraulutrustningar gör att arbetstryck på 150—300 kp/cm2 
(15 000—30 000 kPa) numera inte är ovanliga mot 10-15 för 30—40 år sedan. För
delen med de höga trycken är att utrustningarna kan göras betydligt mindre 
och att systemen inte behöver så stora oljevolymer, vilket minskar skadeomfatt- 
ningen vid läckage. Under 1990-talet började högtrycksutrustningar användas 
även i vattenkraftverken vid både ny- och ombyggnader.

Ursprungligen drevs turbinregulatorernas pendlar och 
oljepumpar direkt från turbinaxeln med remmar. Remdrif
ten var dock opålitlig med en ständig risk för rembrott som 
kunde leda till svåra driftstörningar. När samkörningen 
av elnäten ökade under 1930-talet krävdes dessutom större 
exakthet i regulatorpendelns drift än vad en slirningsbenä- 
gen rem kunde erbjuda. Vid mitten av 1930-talet började 
remdrifterna därför att ersättas av pålitligare överförings- 
anordningar. Hydraulsystemens pumpar utrustades då 
med direktkopplade elektriska motorer. Pendeldriften 
löstes på ett elegant om än lite dyrbart sätt. Pä turbinaxeln 
monterades en liten synkrongeneratorer som ”stumkopp
lades” elektriskt till en synkronmotor på styrregulatorn.
I ett sådant system far motorn ett varvtal som är exakt 
samma som generatorns eller multiplar av detta. En pendel 
som drevs av motorn kunde därför med stor noggrannhet 
känna av turbinens varvtal och förändringar i detta. Ett av 
de första kraftverken vars regulatorer försågs med synkron
motordrivna pendlar var Krångede i Indalsälven.

Landets tre största turbinregulatorer med 
samlade funktioner installerades 1935 
och 1938 av Verkstaden, Kristinehamn, för 
aggregaten G1-G3 i Krångede kraftverk 
i Indalsälven. Bilden visar Gl:s regulator. 
Längst till höger under varvtalsvisaren sitter 
pendeln som är av Verkstadens klassiska 
evolventtyp. Pendeln drivs av en synkron
motor. Till vänster bakom mannen sticker 
den grova servomotorn ut ur regulatorsta
tivet. Foto BS 1992.
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Interiör från Sunnerstaholms kraftstation 
med Aseas och Arbrå Mekaniska Verkstads 
styrregulator i förgrunden till höger. Foto 
BS 1993.

Turbinregulatorerna som tidigare varit mekanisk-hydrauliska började nu bli 
vad man skulle kunna kalla elektro-mekanisk-hydrauliska. Förändringarna eller 
avvikelserna i turbindriften överfördes alltså på elektrisk väg medan anordning
arna inne i styrregulatorerna för att erhålla de önskade funktionerna fortfa
rande var av mekanisk typ. De rörliga delarna i dessa reagerar emellertid med 
en viss tröghet, de utsätts för slitage som minskar precisionen i reglerfunktio
nen och de är dyra. För att ersätta styrregulatorns mekaniska delar började man 
därför mot slutet av 1930-talet att söka sig andra vägar. Närmast till hands stod 
då den unga elektriska styr- och reglertekniken, elektroniken, som bland annat 
hade börjat arbeta med lågspända elektriska impulser och rörförstärkare.

På Asea intresserade man sig tidigt för problemet och konstruerade en styr
regulator som baserades på en så kallad tickande spänningsregulator. Denna 
hade uppfunnits 1902 av amerikanen Allan A. Tirrill (1875-1923), verksam vid 
General Electric Co, och kallades därför också för Tirrillregulator. I samarbete 
med turbintillverkaren Arbrå Mekaniska Verkstad i Arbrå levererades en sådan 
styrregulator 1941 till Sunnerstaholms kraftverk i Voxnan. Ytterligare ett viktigt 
steg togs av Asea 1944 då en kontinuerligt arbetande elektronisk regulator togs 
i bruk vid Rydboholms kraftverk i Viskan. Regulatorn som utarbetats under 
ledning av Aseaingenjören Aage Garde hade rörförstärkare som kännande och 
reglerande organ. Regulatorn styrde turbinens pådrag via ett konventionellt 
hydrauliskt servosystem och styrdes själv av frekvens, effekt, pådrag eller vat
tenstånd eller önskade kombinationer av dessa.

Turbintillverkarna intresserade sig snart för den nya elektrohydrauliska reg
lertekniken och inledde ett samarbete med Asea. Efter bara några år framstod 
den nya regulatortypen med sina goda egenskaper i fråga om känslighet, snabb
het och stabilitet som den främsta när det gällde att styra större vattenturbiner. 
En ytterligare förenkling av styrregulatorns utformning skedde under 1980-talet 
då flera av de äldre elektroniska komponenterna ersattes av mikroelektronik i 
datoriserade system.

Svenska turbintillverkare

Under de drygt 150 år som gått sedan turbiner började tillverkas i Sverige har 
närmare hundra verkstäder under olika perioder haft turbiner bland sina pro
dukter. Vid de allra flesta verkstäderna har produktionen omfattat småturbiner, 
huvudsakligen av Francistyp.Turbintillverkningen har dessutom nästan uteslu
tande bedrivits vid sidan av annan tillverkning och ofta som ett komplement 
till denna. Verkstäderna har oftast inte heller haft resurser för eget utvecklings
arbete utan kopierat de ledande tillverkarnas produkter.

Några år efter sekelskiftet 1900 började särskilt tre verkstäder tona fram som 
ledande bland de svenska turbintillverkarna. Dessa tre hade framför allt riktat 
in sig på leveranser till den hastigt framväxande kraftindustrin. För att hantera 
de speciella kraven från denna anställde verkstäderna tidigt skickliga konstruk
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törer med kunskap om bland annat strömningslära, material, tillverknings
metoder samt styr- och reglerteknik. De tre verkstäderna var de tidigare omta
lade AB Finshyttan utanför Filipstad, AB Karlstads Mekaniska Werkstads filial 
Verkstaden i Kristinehamn (KMW) samt Nydqvist & Holm AB i Trollhättan 
(Nohab). Dessa kom i olika sammanhang att leda utveckling och tillverkning av 
vattenturbiner och regulatorer under hela den tid som de svenska vattenkraft
utbyggnaderna pågick.

De tre verkstädernas kapacitet utnyttjades även tidigt för export av turbiner 
över hela världen. Denna inleddes för KMW:s del 1903 och redan efter tio år till
verkades lika många turbiner till utländska beställare som till svenska. Nohab 
exporterade sin första turbin 1914 men hade huvudsakligen svenska beställare 
fram till 1960-talet då leveranserna till utlandet blev större än de till Sverige. 
Finshyttans tillverkning avsåg genomgående mindre maskiner än de båda kon
kurrenternas i Kristinehamn och Trollhättan och företaget tillverkade flera tur
biner för direktdrift av kvarnar, sågverk och liknande. Redan i början av seklet 
hade man en viss export, inte minst till Finland. Från 1920-talet hade man stora 
försäljningsframgångar i de latinamerikanska länderna.

Även om de tre stora turbintillverkarnas export var betydande så var den 
svenska marknaden den viktigaste. När vattenkraftsutbyggnaderna i Sverige 
började gå mot sitt slut och hemmamarknaden sviktade medförde detta för
ändringar för de tre verkstäderna. För Finshyttans del började det redan 1959 då 
företaget såldes till KMW. Sedan inneliggande beställningar hade fullgjorts 1963 
upphörde turbintillverkningen vid Finshyttan. Företaget som då hade levererat 
över 6 000 turbiner inordnades därefter i KMW:s tillverkning av utrustning till 
massaindustrin. Turbinverksamheten i Finshyttan fick dock nytt liv sedan före
taget Johan Fallgren AB etablerats för service och underhåll av turbiner. Under 
2006 bytte företaget ägare och heter numera Finshyttan Hydro Power AB.

Samtidigt som turbinmarknaden började krympa inledde Bofors, Nohabs 
ägare sedan 1936, en avveckling av hela det anrika verkstadsföretaget i Troll
hättan. Nohabs huvudprodukter, lokomotiv, dieselmotorer, tryckpressar och 
vattenturbiner, såldes därför ut under åren kring 1980. Turbintillverkningen 
köptes 1980 av finska Tampella i Tammerfors (tidigare Tammerfors Linne & 
Jern Manufaktur) som hade tillverkat vattenturbiner sedan 1856. Tampella sat
sade emellertid samtidigt på bergborrutrustningar (Tamrock) och orkade inte 
fullfölja det utökade engagemanget på turbinsidan. Nohab såldes därför vidare 
redan 1981 till den norska industrikoncernen Kvaerner Brug i Oslo och fick som 
dotterbolag namnet Nohab Turbinteknik. Sedan Kvaerner 1986 även hade köpt 
KMW avvecklades några år senare turbintillverkningen i Trollhättan. Ungefär 
1000 turbiner hade då tillverkats sedan 1848.

KMW hade 1936 förvärvats av AB Nordstjernan (Johnsonkoncernen). Vid 
mitten av 1980-talet hade koncernen ekonomiska bekymmer och sålde därför 
stora delar av sin industriella verksamhet, däribland KMW som köptes av Kvaer
ner. Turbintillverkningen i Kristinehamn underställdes Kvaerner Hydro Power 
och lades så småningom i ett särskilt dotterbolag, Kvaerner Turbin AB. Företaget 
försåldes senare till General Electric Co och heter nu GE Energy (Sweden) AB.
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Övriga äldre svenska turbintillverkare av någon så när betydelse som till 
exempel Arboga Mekaniska Verkstad, Borås Mekaniska Verkstad och Brefvens 
Bruk avvecklade sina turbintillverkningar under 1930-talet. All verksamhet 
vid de tre verkstäderna är för övrigt numera nedlagd. I dag finns endast några 
mindre svenska turbintillverkare som Turab (Turbin- och Regulatorservice AB) 
i Nässjö samt Waplans Mekaniska Verkstads AB i jämtländska Näiden.

*T
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Vid Ohs Bruk i östra delen av Värnamo 
kommun har vattenkraften utnyttjats 
mycket länge. Här priviligierades en järn
bruksrörelse redan 1668. Verksamheten vid 
järnbruket avvecklades i slutet av 1800-talet.
1 stället togs tillverkning av pappersmassa 
upp 1894, som i sin tur upphörde 1978. 
Samtidigt med massafabriken byggdes ett 
elektriskt vattenkraftverk, ett av de första 
i landet. Det var i drift tills helt nyligen 
då det ersattes med en ny kraftstation. På 
platsen finns nu en smakfull byggnadsen- 
semble, putsad i en ljusockra färgton, med 
bruksherrgården från 1779 och kraftverkets 
två generationer maskinhus. Herrgårds
byggnaden är uppförd i nyklassicistisk stil 
liksom det äldre maskinhuset medan det nya 
maskinhuset har fått en elegant och spar- 
smakad modern utformning. Foto BS 2008.
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NGKRAFTEN kom att bli det framväxande industrisamhällets 
viktigaste kraftkälla och har i det avseendet sina rötter 
i England. Vattenångans förmåga att kunna uträtta ett 
arbete var emellertid känd redan under antiken. I Alexan

dria verkade till exempel en man vid namn Heron ungefär 120 år före 
Kristi födelse. Heron har i sin efterlämnade skrift Pneumatica beskrivit 
såväl befintliga anordningar för att utnyttja ångans kraft som egna upp
finningar inom området. Bland annat anger han tre olika metoder för 
att pumpa upp vatten, vilket var en angelägen syssla i de varma trakterna 
runt Medelhavet. Heron har kanske blivit mest ihågkommen för sin 
primitiva ångturbin av reaktionstyp, vanligen kallad ”Herons kula”.

Efter Heron hände inte mycket inom ångans område förrän mot 
slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Då började tyska, franska och 
italienska vetenskapsmän iakttaga och fundera över vad som händer när 
vatten och andra vätskor kokar. I England tog markisen Edward Somer
set fasta på de rön som gjorts på den europeiska kontinenten och i sitt 
arbete Century of Scantlings and Inventions (ung. Dimensionernas och 
uppfinningarnas århundrade), publicerat i London 1663, presenterade 
han den första egentliga ångmaskinen. Några år senare, 1675, uppmärk
sammades och dekorerades Somersets landsman Sir Samuel Moreland 
av kung Charles II i samband med en demonstration av ”a certain 
powerful machine to raise water” (ungefar en särskild kraftfull maskin 
för att pumpa vatten).

Vad som skedde under slutet av 1600-talet och framför allt under 
1700-talet var att en användbar motor som drevs av vattenånga så sakte
liga tog form. Grunden till detta var att en av de viktigaste förändring
arna i människans historia nu kunde skönjas, nämligen att tillverkning 
av vardagsvaror började flyttas från hemmen eller hantverkaren till

Herons kula. Under kulan står en panna av kitteltyp som levererar ånga 
till kulans två munstycken, vilka far denna att rotera. Bild ur Stodoła.



särskilda fabriker. Och i fabrikerna ersattes människans arbete med 
maskiner, vilka drevs av andra kraftkällor än muskelarbete. Vattenkraften 
var en sådan kraftkälla men den kunde bara användas där det fanns vat
tenfall med tillräcklig effekt. Man sökte därför en annan motor till sina 
fabriker, en motor som kunde placeras var som helst, och den fann man i 
ångmaskinen. Ångmaskinen fick bli det framväxande industrisamhällets 
mekaniska muskel.

Men det var inte bara i de framväxande fabrikerna som man var intres
serad av en motor som kunde ställas upp var som helst. Den expande
rande gruvindustrin var i ännu högre grad beroende av en kraftkälla för 
den ständiga länspumpningen av gruvorna. Här kunde man inte förlita 
sig på vattenkraften eftersom gruvorna i regel inte kunde lokaliseras till 
denna. Det blev också inom gruvnäringen som ångmaskinen först kom 
till kommersiell användning, inte minst tack vare engelsmannen Thomas 
Saverys konstruktion från slutet av 1690-talet. Ett antal av hans mycket 
primitiva maskiner byggdes och placerades utvid olika engelska gruvor.

Ångtekniken infördes tidigt i Sverige. Föregångsman här var mekani
kern Mårten Triewald som 1726-1728 efter att ha studerat ångmaskiner 
i England lät tillverka och uppföra en ångpanna och ångmaskin av 
engelsk typ för att driva en länspump vid Dannemora gruvor i Uppland. 
Triewald lyckades dock inte få sin maskin att fungera tillfredsställande. 
Mot slutet av 1700-talet kom emellertid flera ångmaskiner av engelsk typ 
att installeras i Sverige.

”Ångan är ett märkligt ting, som får hjul att gå ikring” skaldade den 
studentikose Falstaff, fakir (Axel Wallengren) vid slutet av 1890-talet. 
Under 1800-talet hade ångpanne- och ångmaskintekniken fortsatt att 
utvecklas i takt med att allt fler länder industrialiserades och kraftbeho
ven ökat. Ångmaskinen hade under senare delen av 1800-talet nått en 
driftsäker nivå, sämre var det däremot med ångpannorna. Med de dåtida 
bristfälliga materialen och konstruktionerna tvingades man göra pan
norna små och låta dem arbeta med blygsamma ångtryck för att minska 
risken för de ständigt återkommande pannexplosionerna. Det var först 
mot slutet av 1800-talet som ångpannornas storlekar, tryck och effekter 
kunde ökas. Massproducerat stål med en jämn och god kvalitet kom då i 
marknaden och man fick en bättre kunskap om materials och samman- 
fogningsmetoders hållfasthet. Dessutom utvecklades vattenrörspannan 
som var en ny och mindre explosionsbenägen panntyp.



På drivmaskinsidan fick kolvångmaskinen i början av 1900-talet ge vika 
för den betydligt effektivare och smidigare ångturbinen. Jämfört med 
ångpannan och ångmaskinen hade ångturbinen en kort utvecklingspe
riod. Den hade kommit fram i slutet av 1800-talet och snabbt nått en så 
hög teknisk nivå att den snart kunde användas kommersiellt som motor.

Ångtekniken fortsatte att utvecklas under hela 1900-talet mot säkrare 
ångpannor, större effekter, mindre skadliga utsläpp och ökade verk
ningsgrader. Inom de traditionella kraftområdena, alltså lokala drivkäl
lor samt drivkraft för järnvägar och sjöfart, har dock ångtekniken helt 
avstannat och varken utveckling eller nytillverkning har skett sedan 
decennierna närmast efter andra världskriget. Inom kraftverkstekni- 
ken sker dock fortfarande en viss utveckling, alla kärnkraftverk har till 
exempel stora ångturbiner som drivmotorer.

Sinnebilden för industrisamhället var länge skorstenarnas svarta kolrök och ångmaskinernas 
vita ånga. Nässjö Stolfabriks ångcentral med ångmaskin från Munktells i Eskilstuna och 
ångpanna av Babcock & Wilcox tillverkning. Foto BS 1975.



Ångpannor

De första ångmaskinerna krävde inte någon särskilt hållbar ångpanna eftersom 
de endast var avsedda för ett mycket lågt överrtyck. Ångmaskinerna var näm
ligen så kallade atmosfäriska maskiner. Detta innebar att de inte arbetade med 
högre ångtryck än att ångan nätt och jämt orkade ta sig in i cylindern och fylla 
den. När så skedde uträttades dock inte något arbete, kolven rörde sig alltså inte. 
Arbetet uträttades först när ångan inne i cylindern kondenserade, antingen 
genom att den kyldes av cylinderväggen eller att kallt vatten sprutades in i cylin
dern. Vid kondenseringen uppkom ett undertryck och i och med detta blev 
atmosfärstrycket större än trycket inne i cylindern. Atmosfärstrycket pressade 
då på kolven så att den uträttade ett arbete, därav benämningen atmosfärisk 
ångmaskin.

Kittelpannor

Den första ångpannan i Sverige tillverkades 
1726-1728 av Mårten Triewald för att driva 
en atmosfärisk ångmaskin vid Dannemora 
gruvor. Pannan var en s.k. kittelpanna. Bild 
ur Triewald.

När ångpannor för kommersiell drift började byggas i slutet av 1600-talet i Eng
land utfördes de som stora plåtkärl, vilka placerades ovanpå en eldstad. Mate
rialet i pannorna var koppar och de hade sfärisk form för att kunna motstå 
det blygsamma övertrycket. Med sådana pannor blev emellertid verkningsgra
den besvärande låg eftersom det mesta värmet från eldstaden gick förlorad till 
omgivningen. Pannornas hållfasthet var dessutom dålig, sammanbyggda som de 
var av handformade, buktiga kopparplåtar och otillförlitliga nitförband. Efter
som panntypen endast förekommit i några enstaka fall i Sverige har den inte 
fått något officiellt namn här.Till följd av sin form har den dock gett upphov till 
en benämning på ångpanna som blev vanlig senare och som till exempel Evert 
Taube använde i sin Eldarevalsen, nämligen kittel. Här kallas panntypen därför 
för kittelpanna. På engelska kallas den för Haystack boiler (höstackspanna).

Atmosfäriska ångmaskiner användes under hela 1700-talet och långt in på 
1800-talet, ja här och var till och med en bit in på 1900-talet. Ångpannorna 
kunde därför länge fortsätta att arbeta med tryck som var obetydligt högre än 
atmosfärstrycket. Omkring 1725 hade man dock i England börjat tillverka kit- 
telpannorna av utsmidda järnplåtar för att få bättre hållfasthet.

Ångcentral från slutet av 1800-talet med 
ångpannor som eldas för hand med stenkol. 
Bild ur Steam: Its Generation and Use, 
Babcock & Wilcox 1922.
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Koffertpannor

Mot slutet av 1700-talet hade den engelske instrumentmakaren James Watt 
(1736-1819) börjat intressera sig för ångteknik. Watt gjorde så stora förbättringar 
på ångmaskinerna att han ibland felaktigt anges som ångmaskinens uppfinnare. 
Han insåg bland annat att högre ångtryck var nödvändiga för att fa effektivare 
och snabbare maskiner. Även om Watts största insatser gjordes på själva ångma
skinens område konstruerade han under senare delen av 1700-talet en ny typ av 
panna tillsammans med kompanjonen Matthew Boulton (1728-1809). Pannans 
volym blev större än kittelpannans och den yta av pannan som berördes av för
bränningsgaserna ökade i förhållande till vattenvolymen. Förhållandet gjorde 
att värmet kunde tas till vara något bättre. Pannformen var långsträckt med en 
cylindrisk överdel som var rundad mot ändarna. Nedtill övergick den i en något 
utsvängd form mot pannbotten som var välvd inåt. Pannan hade således enbart 
svängda former för att bättre kunna motstå ångtrycket.Till följd av sin form kal
lades Watts panna på engelska för Wagon boiler. På svenska har den rätt och slätt 
kallats för koffertpanna eftersom den påminde om en dåtida reskoffert. Ibland 
har den efter engelskan även kallats för vagnskorgspanna.
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Ritning på koffertpanna av en typ som tillver
kades vid Motala Verkstad under 1830-talet. 
Bild ur Boo.

Eldrörs- eller flamrörspannor

Med sin konstruktiva utformning klarade de ålderdomliga ångpannorna av 
kittel- och kofferttyp inte av högre övertryck än omkring 1 kp/cm2 (100 kPa). En 
förbättring av ångmaskinerna krävde emellertid att pannor med större tryck 
än atmosfärstrycket behövdes varför en ny panntyp, eldrörspannan, framkom i 
början av 1800-talet.

Cornwallpannor

Engelsmannen Richard Trevithick (1771-1833) konstruerade omkring 1812 en 
ångpanna av helt annat slag än vad som tidigare använts. Trevithick insåg att 
om en panna skulle hålla för ett högre tryck än vad kittel- och koffertpannorna
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gjorde var det lämpligt att den gjordes cylindrisk för att bättre kunna motstå 
ett invändigt övertryck. För att öka eldytan och fa en effektivare värmeövergång 
placerade Trevithick vidare ett grovt rör inne i den cylinderformade pannan, 
vilket mynnade i pannans båda gavlar. 1 rörets ena ände anordnade han en eld
stad och de varma rökgaserna tvingades att passera genom röret. Därmed var 
eldrörs- eller flamrörspannan ett faktum.

Om eldrörspannan skulle användas i en fast installation, murades den in på 
ett sådant sätt att när de varma rökgaserna lämnat eldröret i pannans bakände, 
delades de där så att de i var sin rökkanal svepte förbi utmed pannans långsidor 
fram mot eldstadsänden. Där återsamlades gaserna i en gemensam rökkanal 
som löpte under pannan bort mot dess bakände varefter de avleddes till en 
skorsten. På så sätt togs värmet ganska effektivt till vara, pannan påminner i 
detta avseende om en kakelugn. Panntypen som tillät tryck upp mot 3-4 kp/cm2 
(3-400 kPa) kallades på svenska för Cornwallpanna och på engelska för Cornish 
boiler, en benämning som sannolikt har kommit av att Trevithick var verksam 
i Cornwall. Cornwallpannor blev ganska vanliga i Sverige under senare delen 
av 1800-talet.

Lancashirepannor

Ett ytterligare ökat behov av effekt ledde till att en vidareutveckling ganska 
snart skedde av Cornwallpannan. Engelsmannen William Fairbairn (1789-1874) 
och hans medhjälpare John Hetherington i Manchester patenterade 1844 en 
eldrörspanna med två eldrör, vilket gjorde att man fick en avsevärt större invän- 
dig eldyta och därmed en effektivare panna. Eftersom Manchester ligger i Lan
cashire som då var Englands industriellt viktigaste grevskap kom panntypen att 
kallas för Lancashire boiler eller på svenska Lancashirepanna.

Gallowaypannor

En variant för att öka eldytan i en eldrörspanna var att i Cornwall- och Lanca
shirepannor dra rör för vatten tvärs genom eldröret. Sådana pannor kallades för 
Gallowaypannor.

Tubpannor

Det nya samhället fick med tiden ett allt större behov av transporter av råva
ror, färdiga produkter och personer både på land och över vatten. Ett mekaniskt 
drivet transportmedel hade länge hägrat för människan och med ångmaskinens 
hjälp gjordes detta till en verklighet i industrisamhället. Redan 1769 hade den 
franske militäringenjören Nicolas Joseph Cugnot (1725-1804) byggt en liten tre
hjulig ångvagn som han lyckats driva upp i en hastighet av 3V2 km/tim. Cugnot 
byggde därefter en större ångdriven vagn som var avsedd att dra kanoner med.

Modern Lancashirepanna med automatiska 
eldningsapparater for stenkol, tillverkad av 
Motala Verkstad 1938 för Fabriks AB Victoria 
i Helsingborg. Bild ur Motala Verkstads 
pannkatalog 1955.
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Sedan denna efter några färder på Paris gator kolliderat med en mur förföll Cug- 
nots projekt. Cugnots ångvagnar anses vara de första självgående fordon som 
byggts. Med dem inleddes också utvecklingen av de moderna kommunikations
medlen, först med ångdrivna båtar och järnvägståg som drogs av ånglok.

När man i början av 1800-talet i England började intressera sig för att använda 
ångkraft i kommunikationer till sjöss och lands insågs att de otympliga, lång
samma och effektsvaga ångpannor och ångmaskiner som dittills använts var 
olämpliga för att driva fordon och farkoster med. Redan 1802 hade Trevithick

Nitad och svetsad tubpanna med ångdom 
och ventilställ. Den utstickande delen nere 
till höger är den s.k. renstuten som under
lättar arbetet vid rensning av pannan.
Bild ur Ångpannor I.

byggt det första ångmaskindrivna loket, vilket snabbt följdes av andra uppfin
nares allt mer förbättrade konstruktioner. År 1814 hade Trevithicks landsman, 
den begåvade konstruktören George Stephenson (1781-1848), ingripit i lokets 
utveckling, vilket på sikt kom att bli av avgörande betydelse. Störst uppmärk
samhet fick Stephenson med sitt lok Rocket då detta 1829 vann en internationell 
loktävling vid Rainhill på banan Liverpool-Manchester. Av särskilt intresse var 
att Rocket hade en ångpanna av ny typ.

Stephenson hade tidigt insett att hans lok måste ha en lätt och effektiv panna. 
Dåtida pannkonstruktioner var alldeles för otympliga och effektsvaga för att 
kunna användas i ett lok om det skulle ha tillräcklig styrka för att kunna dra las
tade vagnar. Han vidareutvecklade därför eldrörspannan genom att förse denna
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dels med en utvändig eldstad, dels med ett stort antal små eld- eller snarare 
rökgasrör i stället för ett eller två grova eldrör. Den stora mängden av små rör 
gav en betydligt större yta för värmeöverföring än eldrörspannorna. På så sätt 
föddes den effektiva tubpannan med dess rökgastuber, på engelska benämnd 
Fire-tube boiler.

Tubpannan kom särskilt till användning i lok, fartyg och lokomobiler. Fast 
installerade tubpannor blev populära under senare delen av 1800-talet och 
början av 1900-talet. Tubpannorna var då liksom eldrörspannorna inmurade 
med tegel på ett sådant sätt att rökgaskanaler erhölls i murverket. Eldstaden 
var förlagd utanför pannan i en särskilt uppmurad förugn som bildade ett slags 
gasgenerator. Ugnen eldades med ved, sågverksavfall, bränntorv eller stenkol.

Eftersom både eldrörspannor och tubpannor rymmer mycket vatten kallas 
de gemensamt för storvattenrumspannor.

Lokomotivpannor

Tubpannorna hck användning inte bara som fasta utan framför allt som marina 
och mobila ångpannor. Särskilt uppmärksammad blev panntypen i järnvägs- 
sammanhang där så gott som alla ånglok har haft tubpannor. Lokomotivpannor 
fick ett speciellt utförande till följd av de många begränsningar som dikterades 
av utrymme och vikt. Eldstaden var således intimt sammanbyggd med själva 
tubpannan eller rundpannan som den i detta sammanhang kallas för. Vidare 
var eldstaden på alla sidor utom botten omgiven av dubbla väggar med pan
nans vatten mellan, vilket gjorde att mycket värme kunde avges redan här. 
Detta gjorde att verkningsgraden förbättrades och att pannan kunde reagera 
förhållandevis snabbt vid påeldningar inför till exempel en forcering eller ett 
kommande motlut.

Lokomotivpannornas dubbla eldstadsväggar medförde några konstruktiva 
komplikationer. För att de plana väggarna och taket skulle kunna hålla emot ång
trycket, som så småningom steg upp mot zo kp/cm2 (z 000 kPa), var det nödvändigt 
att förena dels väggarna sins emellan, dels taket med bakre delen av rundpannan

Lokångpanna med huvuddelarna I eldstad,
II rundpanna och III sotskåp.
Siffra 1 betecknar fyrboxen, 2 yttre eldstaden, 
3 tuber, 4 skorstenen och 5 ångdomen. Bild 
ur Granér.

‘Z
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med ett stort antal stag (stagbultar) ungefär som formstagen i en gjutform. Stagen 
var dock från täthets-, hållfasthets- och korrosionssynpunkt en ganska känslig del 
i pannorna. De försvårade dessutom invändig rengöring och inspektion. Några 
försök gjordes därför med andra slag av ångpannor till lok, bland annat den så 
kallade Lentzpannan som var försedd med en cylindrisk eldstad av veckad plåt, 
en utformning som gjorde att det inte behövdes några stagbultar.

Även många vägfordon har haft lokomotivpannor eller lokomotivliknande 
pannor. Länge användes ångvältar som ibland hade pannor av loktyp. Ett 
speciellt fordon var den så kallade lokomobilen, en hjulförsedd flyttbar ång
panna med ångmaskin som användes vid tröskning, timmersågning med mera. 
Stundom utfördes lokomobilerna självgående ungefar som en vägvält och de 
kallades då för självgångare. I England var en speciell självgångare vanlig som 
dragare i landsvägsdrift där den kallades för steam tractor. Dessa vägfordon hade 
dock i regel inte samma slag av fyrkantig eldstad som loken utan en eldstad som 
mer påminde om ett eldrör.

Skotska fartygspannor

Även inom sjöfarten kom de robusta och stryktåliga tubpannorna till använd
ning. Särskilt populär i marina sammanhang blev den skotska fartygspannan 
som kan sägas vara en hybrid mellan en tubpanna och en eldrörspanna. Pannan 
som saknar särskild eldstad eldas i ett eller flera eldrör. Strax före bakgaveln 
vänds de varma rökgaserna inne i pannan i en flamlåda och leds åter till fram- 
gaveln genom en tubsats i pannans övre del. Rökgaserna fångas där upp i ett 
sotskåp varefter de leds ut genom skorstenen. Vid större fartygspannor kunde 
”skottarna” vara utförda som dubbelpannor med eldrör i båda ändar och dam- 
lådan i mitten av pannan.

Gemensamt för lokpannor och fartygspannor var att man önskade göra dem 
så lätta som möjligt. Murverk undveks därför i görligaste mån, vilket gjorde 
att rökgasstråk utanför pannorna, som vid stationära ångpannor, inte kunde 
användas.

Rapidpannor

En stationär tubpanna av en typ som var vanlig där inte så stora ångmängder 
behövdes var rapidpannan. Denna enkelt utförda ångpanna användes gärna vid 
småföretag som behövde ånga, till exempel tvätterier, mejerier, cementgjuterier, 
grynkvarnar och liknande. Rapidpannan bestod av ett upprättstående, cylind
riskt tryckkärl. I dess nedre del fanns en inre cylinder som upptill var anslu
ten till ett antal vertikala rökgastuber, vilka ledde rökgaserna till pannans övre 
gavel. Den inre cylindern fungerade som eldstad och var således omsluten av 
pannvatten på sidor och i tak.

Rapidpannan förekom på senare tid i en något annorlunda utförandeform. 
Eftersom tuberna regelbundet måste sotas ur var det svårt att komma åt den 
vertikala tubsatsen i den beskrivna konstruktionen. En variant som har tillver-



ÅNGKRAFT | ÅNGPANNOR II/

Två skotska pannor med gemensam skorsten. 
Varje panna har två flamrör med eldstads- 
luckor. Under flamrören sitter en manlucka 
som används vid invändig rengöring av 
pannorna. Den högra pannans sotskåps- 
luckor är öppnade och man ser tubsatsen. 
Överst på pannorna sitter säkerhetsventiler. 
Bild ur Gutehoffnungshiitte.

Skotsk fartygspanna av äldre modell, till
verkad av Motala Verkstad 1845. Till vänster 
vy från framsidan med två tubsatser och 
fyra flamrör med roster för eldningen. Till 
höger ett längdsnitt genom pannan som 
visar flamrör med eldningsroster, flamlåda, 
rökgastuber och sotskåp med skorsten. Bild 
ur Boo
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Rapidpanna med horisontell tubsats. Bild ur 
Ångpannor I.

Tubpanna som har exploderat. ”Reklambild” 
för att visa hur farliga tubpannorna var. Bild 
ur Steam: Its Generation and Use, Babcock & 
Wilcox 1896.

kats ända in i våra dagar uppkom därför med en rapidpanna som hade en hori
sontell tubsats. För att tuberna inte skulle bli för korta stack de ut en bit utanför 
pannans vertikala, cylindriska del i en ”utväxt”som också var cylindrisk. I änden 
på denna satt ett rök- eller sotskåp och härifrån leddes rökgaserna till skorste
nen. Sotning av tubsatsen kunde ske genom en lucka i sotskåpet.

Vattenrörspannor

Eldrörspannor och tubpannor är ganska enkla och billiga att tillverka men har 
några egenskaper som är mindre goda. Eftersom de har stora vattenrum, blir 
de i regel långsamma och tröga. De kräver således lång påeldningstid innan 
man får upp det önskade ångtrycket. Vid pannexplosioner blir dessutom konse
kvenserna förödande. När pannan spricker och en trycksänkning uppkommer 
förångas den stora vattenmängden momentant. Mot slutet av 1800-talet ansågs 
därför inte eldrörspannor och tubpannor som lämpliga när de skulle användas 
i de stora städernas framväxande värmekraftverk för produktion av elkraft. En 
säkrare och mer ändamålsenlig panntyp för kraftverken var önskvärd och den 
fann man i vattenrörspannan. På engelska kallas den för Water-tube boiler.

Med sitt begränsade vattenrum har vattenrörspannan kortare påeldningstid, 
är explosionssäkrare samt är numera mer lättreglerad än de äldre panntyperna. 
Panntypen blev därför populär vid lite större ånganläggningar där den snabbt 
trängde undan eldrörspannor och tubpannor.

I större anläggningar används i dag nästan uteslutande vattenrörspannor för att



generera ånga och de har nått en mycket hög grad av fulländning med höga verk
ningsgrader. Pannorna byggs numera för effekter på flera hundratusen kilowatt.
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Babcock & Wilcox-pannan

Tanken på en vattenrörspanna hade börj at träda fram redan vid slutet av 1700-talet 
och flera olika konstruktioner gjordes under första hälften av 1800-talet. Det var 
emellertid först 1856 när amerikanen Stephen Wilcox (1830-1893) lyckades kon
struera en något så när tillförlitlig vattenrörspanna som panntypen på allvar 
började vinna uppmärksamhet. Wilcox bildade 1867 bolag tillsammans med 
George Babcock (1832-1893) och tog patent på en vattenrörspanna som grun
dades på Wilcox konstruktion från 1856. Firmans panna hade mycket väl till
tagna värmeberörda ytor, en bättre vattencirkulation än sina föregångare och 
betraktades framför allt som en panna med mycket stor säkerhet mot explosio
ner. Den kom därför att bli förebild för panntypen under en mycket lång tid. 
Firman Babcock & Wilcox blev så småningom världens främsta tillverkare av 
vattenrörspannor.

I Babcock & Wilcox vattenrörspanna leds vattnet in i pannans eldstad i en 
stor mängd ganska små rör eller vattentuber. Hela tubsatsen lutar något mot 
horisontplanet så att det dels blir en bättre cirkulation, dels blir lättare för ångan 
att lämna de vattenfyllda tuberna. Tubändarna står via stigarrör i förbindelse 
med ett vatten rum i en kraftig, cylindrisk reservoar över tubsatsen, den så kal
lade vattendomen. I denna avskiljes ångan men oftast finns en förhöjning eller 
en särskild reservoar ovanpå vattendomen, ångdomen, där ångan samlas upp 
för att ledas vidare. Panntypen kallas ibland också för horisontalrörspanna.

Stephen Wilcox första vattenrörspanna 
från 1856. Tubsatsen lutar för att underlätta 
ångans bortledning genom stigarrören 
(vänstra bilden). Upptill på samma bild syns 
vatten- och ångdomen och nedtill eldstaden 
med dess roster. Bild ur Steam-. Its Generation 
and Use, Babcock & Wilcox 1922.
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Skiss som visar snitt genom en inmurad 
Babcock Sc Wilcox vattenrörspanna. Till 
vänster eldstad på roster samt stigarrör från 
tuberna till vatten- och ångdomen och till 
höger cirkulationsrör. Bild ur Babcock & 
Wilcox 1896.

Babcock Sc Wilcox vattenrörspanna av 1881 
års typ med delvis uppskuret murverk som 
visar eldstad, tubsats, cirkulationsrör samt 
ång- och vattendom. Genom den öppna 
luckan syns stigarrören från tuberna och de 
småluckor som gör dessa åtkomliga för inre 
rengöring. Bild ur Steam: Its Generation and 
Use, Babcock Sc Wilcox 1922.

m
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Vattnets cirkulation i en vattenrörspanna är av största betydelse. Ångblå- 
sorna som bildas i vattenrören leder nämligen inte värme något nämnvärt. 
Risken är därför stor att man får skador på vattenrören och andra panndelar på 
sådana ställen där en kraftig ångbildning sker och där således materialet får en 
sämre vattenkylning. Grundtanken med ångpannan är ju själva avkylningen av 
de upphettade panndelarna med vatten. Därför är det viktigt att det finns sär
skilda, grova rör i vattenrörspannor mellan pannans övre och nedre delar som 
med termosifonverkan gör en självcirkulation möjlig.

Till Sverige nådde vattenrörspannan 1894 då två svenska verkstäder, Munk- 
tells Mekaniska Verkstads AB i Eskilstuna och AB Mekaniska Verkstaden Vulcan 
i Norrköping, blev licenstillverkare av Babcock & Wilcox konstruktioner.

Yarrowpannan

I början av 1900-talet insåg man att vattenrörspannans kapacitet kunde ökas om 
man ställde vattenrören vertikalt eller nästan vertikalt. I dessa vertikalrörspan- 
nor blev det lättare för ångblåsorna att tillsammans med vattnet stiga uppåt och 
nå vatten- eller ångdomen. Rören förbands nedtill med en kraftig fördelnings- 
låda (vattendom) och upptill med en vatten- eller ångdom. Mellan pannans 
nedre och övre delar monterades grova fallrör avsedda för vattnets cirkulation. 
Pannvattnet i sådana pannor självcirkulerar genom termosifonverkan i det att 
vattnet från vattendomen tillsammans med de bildade ångblåsorna stiger i de 
uppvärmda rören upp till ångdomen där ångan skiljs bort. Vattnet sjunker där
efter tillbaka ner till vattendomen genom fallrören. Panntypen som utvecklats i 
USA och England omkring 1905 blev snabbt populär i de större ångkraftverken.

En variant av de vertikala vattenrörspannorna är den engelska Yarrowpan
nan, en skeppspanna som kom till användning vid större örlogsfartyg och pas
sagerarfartyg. Ursprungligen användes den i engelska marinens fartyg men 
fann ganska snart vägen över till den civila sjöfarten. I den klassiska Yarrowpan
nan är en cylindrisk ångdom placerad överst. Från denna utgår raka vattenrör 
snett nedåt åt två håll till var sin vattendom, pannan ser alltså ut som ett upp 
och nedvänt V. Mellan ångdom och vattendom finns fallrör för vattnets cirkula
tion. Eldstaden är belägen omedelbart under pannan och rökgaserna passerar 
mellan de två knippena av vattenrör. En panntyp som är närbesläktad med Yar
rowpannan är den likaledes engelska Thornycroftpannan.

Med Yarrowpannan och Thornycroftpannan infördes vattenrörspannan 
i marina sammanhang. Panntypens tillkomst hade sin grund i engelska flot
tans behov av lätta och snabba fartyg som skulle bekämpa de torpedbåtar som 
mot slutet av 1800-talet börjat förekomma ymnigt i den franska flottan. En för
utsättning för att dessa Torpedo Boat Destroyers (torpedjagare) eller kort bara 
Destroyers (jagare) skulle kunna fullfölja sina uppgifter var att de försågs med 
lättare pannor än de stinna och tunga eldrörs- och tubpannor som örlogsfarty- 
gen dittills haft. Den första jagaren var den brittiska Havock som 1893 sjösattes 
vid Yarrows varv i Poplar, London. Sverige följde efter och 190z fick den svenska 
flottan sin första jagare, Mode, också den byggd av Yarrow i Poplar. Flottans
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andra jagare, Magne, levererades 1905 från konkurrenten J.I.Thornycroft & Co 
i Chiswick. Bägge jagarna hade fyra vattenrörspannor för ångtrycket 13 kp/cm2 
(1300 kPa) och två fyrcylindriga ångmaskiner av trippelexpansionstyp på sam
manlagt dryga 7 000 hk (5150 kW).

Ångpannorna till den svenska marinen baserades i forsättningen på Yarrow- 
pannan. Den var enklare att tillverka än Thornycroftpannan eftersom den hade 
raka tuber. Infästningen av tuberna i vatten- och ångdomar blev dock sned och 
detta ansågs ha varit en viktig orsak till en pannexplosion 1941 på pansarskeppet 
Gustaf V. Olyckan ledde till att den svenska örlogsflottans pannor av Yarrow- 
typ byttes mot Thornycroftpannor som hade krökta tuber och som var radiellt 
infastade i domarna.

En mycket uppmärksammad pannanläggning med Yarrowpannor installera
des 1918 i den tyska passagerarångaren SS Vaterland. Här gav hela 46 Yarrowpannor 
kraft till ett maskineri på 61000 hk (45 000 kW). Med Yarrowpannorna blev pann- 
vikten omkring 3 000 ton lägre än vad den skulle ha blivit med skotska pannor.

Yarrowpanna tillverkad av Blom & Voss i 
Hamburg för den tyska passagerarångaren 
SS Vaterland. Av ritningen framgår konstruk
tionens två vattendomar nere till vänster och 
höger, de diagonala vattenrören, den centralt 
placerade ångdomen, de två rökgasutloppen 
samt frånvaron av ett tungt murverk. Bild ur 
Spalckhaver 1924.



LaMontpannan

När behoven av större ångpannor och högre ångtryck växte sig starkare under 
1920-talet insåg ångteknikerna att vattnets naturliga och förhållandevis lång
samma cirkulation i vattenrörspannorna försvårade utvecklingen. Man sökte 
därför på olika vägar ordna tvångsstyrd cirkulation med hjälp av pumpar för att 
fa upp vattenhastigheten och därmed kunna minska omfånget på pannans olika 
delar. En lösning utarbetades 1925 av den amerikanske mariningenjören Wal
ther Douglas LaMont och kallas efter honom för LaMontsystemet. Med hjälp 
av pumpar ökade LaMont vattnets cirkulation flerfaldigt i vattenrören. Detta 
gjorde att rören kunde utsättas för betydligt större värmebelastning, vilket i sin 
tur gav pannan högre kapacitet. LaMontsystemet blev särskilt uppskattat i de 
mest värmeutsatta delarna av pannornas eldstäder och bidrog dessutom till att 
förbränningen kunde forceras utan att man behövde riskera pannskador. Den 
första LaMontångpannan i Sverige sattes i gång omkring 1935.

Andra ångpannetyper

Precis som i alla andra tekniska sammanhang har ett otal ångpannekonstruktio- 
ner sett dagens ljus. Tub- och vattenrörspannans grundprinciper har emellertid 
uppenbarligen kommit för att stanna. Dessa pannor har hela tiden förbättrats, 
dels genom att själva konstruktionerna blivit effektivare och säkrare samt lättare 
att underhålla, dels genom olika slag av kringutrustning. Några pannkonstruk- 
tioner som kraftigt avviker från det gängse mönstret men som samtidigt speglar 
svagheter eller brister hos de vanliga panntyperna ska emellertid redovisas här 
och då närmast som kuriosa.

Kvicksilverpannan

1 teknikers och uppfinnares sökande efter en ångteknisk arbetsprocess med 
maximal termisk verkningsgrad var man tidigt medveten om en mycket viktig 
del inom termodynamiken. Det gällde nämligen att åstadkomma ett så stort 
temperaturfall som möjligt då ångan gör sitt arbete i ångmaskinen eller ång- 
turbinen. Ju större temperaturfallet är, desto mer närmar man sig ett idealt till
stånd. Vid kondensordrift är emellertid temperaturspannets lägre temperatur 
beroende av kylvattnets temperatur. Lör att höja den termiska verkningsgraden 
när man till exempel sommartid endast har tillgång till varmt kylvatten återstår 
utvägen att i stället höja ångans temperatur, det vill säga höja temperaturspan
nets övre temperatur. En temperaturökning leder emellertid till att även ångans 
tryck måste höjas. I början av 1900-talet lät detta sig dock inte göras utan vidare, 
ångpannor var till exempel omkring 1920 i regel inte konstruktivt och mate
rialmässigt utförda för större tryck än omkring 20-25 kp/cm2 (2 000-2 500 kPa).

En väg att komma ur problemet med högt ångtryck är att använda en vätska



som har högre kokpunkt än vad vatten har. En sådan fann man i kvicksilver 
som vid atmosfärstryck inte kokar förrän vid 357°C till skillnad mot vatten som 
kokar vid 100 °C. Ökas emellertid trycket till exempelvis iokp/cm2 (ioookPa) 
kokar vatten vid I79°C medan kvicksilver kokar först vid 5i6°C. Om man 
värmer kvicksilver till kokning, men inte mycket mer, kan man alltså fa kvicksil
verånga med hög temperatur, och därmed ett stort energiinnehåll men med ett 
lågt tryck som således inte behöver utsätta pannan för stora tryckpåkänningar. 
Kvicksilverångan kan man leda till en ångturbin där den får uträtta sitt arbete. 
Därefter leds ångan till en kondensor och återförs till flytande form varefter den 
förs tillbaka till ångpannan.

En process enligt ovan patenterades i början av 1900-talet i USA. Chefsingen
jören William Le Roy Emmet (1859-1941) vid det stora amerikanska företaget 
General Electric Co (GEC) tog upp idén och offentliggjorde 1914 försök och 
resultat med en kvicksilverpanna. GEC kompletterade dock systemet så till vida 
att den stora värmemängd, som frigjordes till kylvattnet vid kvicksilverångans 
kondensation, utnyttjades för att även generera vattenånga. Vattenångan fick 
driva en turbin som var axelförenad med kvicksilverturbinen.

Kvicksilverprojektet låg uppenbarligen nere under första världskriget. Inget 
står nämligen att finna om detta i facklitteraturen förrän i början av 1920-talet. 
Emmet hade då vidareutvecklat konstruktionen som nu kallades för ”The 
Emmet Mercury-Vapor Process”. Trycket i kvicksilverångpannan var 2,5 kp/cm2 
(250 kPa) och ångan hade då en temperatur av 4io°C, vilken i en ångöverhettare 
höjdes något till 432 °C.

I USA byggdes ett knappt tiotal kvicksilververk, varav några större utfördes 
1922,1928 och 1932, det senare i Kearney Station, New Jersey. Kearneypannan 
byggdes om 1940 och levererade en effekt av 50 000 kW. I slutet av 1940-talet 
byggdes även ett verk för 40 000 kW i Portsmouth, New Hampshire. Verket togs 
i bruk 1950 och var försett med två kvicksilverångturbiner på vardera 7 500 kW 
och en vattenångturbin med effekten 25 000 kW. Det är här intressant att notera 
att det sekundära systemet gav större effekt än det primära.

Snart nog insågs emellertid att kvicksilverångpannans nackdelar var större 
än fördelarna. Efter andra världskriget tog vattenångpannans företrädare upp 
kampen med kvicksilverångpannan genom att trycken höjdes ända upp till 
100 kp/cm2 (10 000 kPa) och ångtemperaturen till 530°C. Användningen av kvick
silver, som är mycket giftigt för alla levande organismer, ledde dessutom med 
utläckande kvicksilverånga till förgiftningsfall. Kvicksilver är dessutom en dyrbar 
metall och att förse en ångpanna med åtskilliga ton kvicksilver medför således en 
stor kostnad. Emmets kvicksilverångpannor försvann därför efter 1950.

Atmospannan

Efter att under 1890-talet ha arbetat hos den genialiske svenske konstruktö
ren Gustaf de Laval började ingenjören och ångteknikern Viktor Blomquist 
(1871-1955) syssla med högtrycksångpannor 1913. Två år senare hade Blomquist 
genom sitt företag AB Atmos låtit tillverka en försökspanna som han kallade



Atmospannan och några år senare hade en ångpanna för tryck upp emot 
ioo kp/cm2 (io ooo kPa) byggts. Atmospannans säregna konstruktion gjorde att 
den blev mycket kompakt, varför något särskilt pannrum i regel inte behövdes. 
Pannan kunde således med fördel placeras i samma utrymme som drivmaskine- 
riet om den var avsedd för ett sådant.

Blomquist hade tagit fasta på att ångpannor blivit allt större i takt med att 
effektbehoven ökat i fabriksprocesser, ångdrivna kraftverk och ångfartyg. De 
skrymmande pannorna krävde dessutom mycket stora byggnadsvolymer för 
sin uppställning. Med ökande pannstorlekar tog det också längre tid att fa en 
panna i driftsläge vid påeldning eftersom stora, oftast okylda volymer skulle 
värmas upp. Detta fick inte ske för hastigt eftersom svåra temperaturspänningar 
då kunde uppkomma, vilka äventyrade materialens hållfasthet.

Blomquist var medveten om att när vattnet kokar i en ångpanna, så sker 
kokningen närmast eldstäders, tubers eller vattenrörs värmebestrukna ytor där 
ångblåsorna således bildas. Blåsorna måste sedan i regel passera genom en vat
tenmassa innan de kan samlas upp och ledas ut ur pannan som ånga. Passagen 
genom vattenmassan bromsar i varierande omfattning upp ångblåsorna på 
deras färd och sätter därmed effektivt ned pannans kapacitet, det vill säga den 
ångmängd som kan alstras per timme.

Atmospannan byggde på principen att så snart som möjligt efter det att 
ångan bildats skulle den skiljas bort från vattnet för att detta inte skulle bromsa 
ångproduktionen. En förutsättning var dock att de aktuella värmeytorna endast 
beströks av ett tunt vattenskikt. Blomquist löste detta på ett elegant sätt. Han 
monterade ett eller flera ganska grova stålrör, med omkring 300 mm diameter, 
horisontellt genom pannans eldstad. Rören stack ut i det fria i båda ändarna. I 
den ena änden monterades en motor som kunde vrida runt rören med omkring 
300 varv/min. Om vatten leddes in i ett sådant roterande rör under kontrolle
rade former kom det att pressas ut mot rörets periferi av centrifugalkraften och 
bilda en ”vattenmantel”. När röret värmdes upp och vattnet kokade tvingade 
centrifugalkraften in den lättare ångan mot rörets ”ihåliga” centrum varefter 
den avleddes genom rörets andra ände utan att något bromsande vatten störde 
på vägen. Ångblåsorna fick alltså en ytterst kort väg att gå genom vatten, endast 
omkring 5 centimeter. De fick också hjälp av centrifugalkraften att tränga 
genom vattnet. Atmospannans rotorer möjliggjorde en enorm ångbildning, 
vilket förde det goda med sig att pannan kunde ges ytterst blygsamma dimen
sioner. Dessutom var det en mycket ringa materialmängd som skulle värmas 
upp, något som gjorde pannan i det närmaste okänslig för värmespänningar 
samt gjorde det möjligt med en påeldningstid på några fa minuter före insats. 
Eftersom pannan saknade tunga och dyra vatten- och ångdomar blev den även 
billig att tillverka.

De rotorer som Blomquist först utvecklade förmådde ge en ångproduk- 
tion av omkring 1 ton per timme. Under intryck av ångpanneutvecklingen i 
USA, som gick mot allt större effekter, vidareutvecklade Blomquist sin panna 
under senare delen av 1920-talet. Enrörsrotorerna ersatte han med en burlik- 
nande rotorkonstruktion som hade 18 eller flera rör. En försökspanna med två
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Kolpulvereldad Atmospanna med två 
rotorer, ”ekorrburar” (a). Pannan är försedd 
med överhettare (b) samt matarvattenfbr- 
värmare och luftfbrvärmare (c). Bild ur 
Ångpannor I.

sådana rotorer å 6 ton ånga per timme sattes i gång 1928 i 
Mulhouse i Frankrike. På grundval av erfarenheterna från 
denna projekterades rotorer för en kapacitet av 15-20 ton 
ånga per timme.

För sin drift behövde Atmospannan matarvatten som 
var förvärmt till den temperatur som svarade mot kok
punkten vid det aktuella trycket. Detta innebar naturligt
vis en komplikation. Vidare kan det antas att tätningspro- 
blem uppkom mellan rotorerna och deras anslutningar, 
i ena änden med inledning av förvärmt matarvatten av 
högt tryck och i andra änden med bortledning av ånga. 
Det kan också antas att det var vissa svårigheter att fa en 
jämn fördelning av vattnet inne i de roterande rören. För 
mycket eller för litet vatten störde sannolikt produktio
nen respektive äventyrade de roterande rörens hållbarhet. 
Slutligen hade Atmospannan trots sitt begränsade omfång 
en eldstad av murverk. Detta gjorde att den nya, effektiva 
ångpanneteknik som stod för dörren med värmeöverfö

ring genom strålning, de så kallade strålningspannorna, inte kunde tillämpas i 
Atmospannan. Denna var nämligen utformad för den äldre värmeöverförings- 
teknik som innebar att de varma rökgaserna beströk ytor som skulle värmas 
upp, så kallad konvektion. Atmospannan omtalades under några år i såväl den 
svenska som den internationella tekniska facklitteraturen men gjorde uppen
barligen sin sorti redan före andra världskriget.

Den första Atmospannan i anläggningsdrift var en försökspanna som togs i 
bruk omkring 1920 vid Carnegie sockerbruk i Göteborg, vilket tillhörde Svenska 
Sockerfabriks AB (SSA). Därefter monterades en fullskalepanna 1926, tillver
kad av Motala Verkstad, i AB Fors Bruks sulfitfabrik i Gävleborgs län (nuva
rande Stora Enso). Därutöver byggdes några mindre Atmospannor i Sverige. 
Flera större pannor byggdes dock på kontinenten av den franska licenstagaren 
Société Alsacienne de Constuctions Mécaniques i Mulhouse.

Veloxpannan

Man kan säga att ångpannetekniken hade sina glansdagar under 1920-talet. Det 
fanns då knappast några gränser för hur man med olika slags uppfinningar 
och konstruktioner sökte sig fram inom området för att nå en teoretiskt och 
praktiskt optimal nivå. En sådan ångpannekonstruktion av mycket märklig art 
offentliggjordes 1932 av det schweiziska företaget Brown Boveri Gie (BBC) i 
Baden. BBC var för övrigt det företag som 1988 sammanslogs med svenska Asea 
till ABB. Pannan eller snarare det system i vilket pannan ingick kallades för 
Veloxpannan.

På BBC, som arbetade med utrustningar för kraftproduktion, hade man 
liksom Viktor Blomquist länge funderat över ångpanneanläggningars allt 
större volymer. Inte bara ångpannorna hade som tidigare nämnts blivit stora



under 1920-talet utan även de byggnader där pannorna skulle stå. Förhållandena 
medförde avsevärda anskaffningskostnader. Vidare hade de allt större pannorna 
lång uppvärmningstid eftersom stora mängder material skulle värmas upp, ett 
förhållande som inte uppskattades i ångdrivna reservkraftverk och krigsfartyg 
där kort förberedelsetid krävdes före insatser. På BBC utvecklade man därför 
en ytterst kompakt panna med stor effekt och kort påeldningstid. Under 1932 
ansågs den så driftsduglig att den kunde bjudas ut på marknaden.

Pannan hade egentligen kommit till när man på BBC försökte vidareut
veckla tysken Hans Holzwarths gasturbinkonstruktion från 1908 som kraftmo
tor. Under arbetena med denna noterade företagets ingenjörer att kylvattnet till 
gasturbinens brännkammarmunstycken och kylkamrar värmdes upp så kraftigt 
att det avgav en anmärkningsvärt stor ångmängd. Ångan togs till vara på så sätt 
att man lät den driva en ångturbin som var kopplad till den turbokompressor 
som gav nödvändig förbränningsluft till gasturbinen.

Med stöd av erfarenheterna föreslogs det 1930 på BBC att man i gasturbin
projektet skulle vända på systemet och ta ut den önskade nyttoeffekten ur en 
ångturbin i stället för ur gasturbinen. Gasturbinen skulle i stället få driva en 
kompressor för den egna förbränningsluften. Dess brännkammare utformades 
nu så att den även blev en ångpanna där de varma förbränningsgaserna först 
värmde upp vatten till kokning för att driva en ångturbin och därefter avleddes 
till gasturbinen. Av det ursprungliga aggregatet, gasturbin med en intern ång- 
anläggning, erhölls således en ånganläggning med intern gasturbindrift.

I och med detta hade principen för BBC:s Veloxpanna vuxit fram. Pannan 
och dess kringutrustning med gasturbin, kompressorer, förvärmare,överhettare 
och ångturbin visade sig bli ett aggregat som med ett obetydligt platsbehov och 
ringa vikt gav mycket hög effekt och hade ytterst kort påeldningstid. Den avgö
rande principen med Veloxpannan var att förbränningen med hjälp av luften 
från den gasturbindrivna kompressorn skedde under ett avsevärt övertyck, ända 
upp mot 4kp/cm2 (400 kPa), och med stor lufthastighet. Förbränningen blev 
därmed mycket intensiv, vilket gav en enorm värmeeffekt. Det upphettade vatt
net måste därför passera genom pannan med mycket stor hastighet, något som 
gjorde att tvångscirkulation med pumpar var nödvändig. Pannan hade vidare 
en mycket ringa vattenmängd i förhållande till sin ångproduktion. Eftersom 
alla värmepåverkade ytor var kylda genom det tvångscirkulerade vattnet kunde 
pannan startas på mycket kort tid utan att farliga värmespänningar uppkom. 
Dessa faktorer sammantagna medförde att Veloxsystemet blev ytterst kompakt.

Veloxpannan blev förhållandevis populär under 1930-talet och fram till andra 
världskriget hade ett drygt hundratal anläggningar levererats. Pannorna utför
des i storlekar från 5 till 100 ton ånga per timme. För svenskt vidkommande 
blev särskilt det finska passagerarfartyget Bore II uppmärksammat. Bore II, som 
byggdes 1938 av Ab Chrichton-Vulcan Oy i Åbo för rutten Åbo-Stockholm, var 
det första nybyggda handelsfartyg som försågs med Veloxpannor, i detta fall två 
pannor för vardera 8 ton ånga per timme vid trycket 17 kp/cm2 (1700 kPa) och 
angtemperaturen 325 °C. Fartygets framdrivningsmaskineri var en dubbelkom- 
poundångmaskin på 2500 hk (1840 kW). En annan uppmärksammad leverans



av Veloxsystemet gick till Oslo elverk 1937 med två pannor och en ångturbinge- 
nerator på 31000 kW, följd 1938 av ytterligare en panna. Mot slutet av 1930-talet 
kände man dessutom uppenbarligen på sig att ett krig stod för dörren. BBC 
offererade då även reservkraftverk med Veloxpannor avsedda att inrymmas i 
underjordiska, bombsäkra kraftcentraler.

Veloxpannans princip med högtrycksförbränning har uppmärksammats på 
senare år i samband med den miljöpåverkan som eldning med fasta eller fly
tande bränslen ger. Man har således byggt provanläggningar med högtrycksför
bränning i försöken att minska skadliga utsläpp till atmosfären, bland annat vid 
Värtaverket i Stockholm.

Konvektionspannor

Mycket länge konstruerades ångpannorna med stora och tunga, murade eldstä
der där bränslet förbrändes. Det värme som togs till vara i dessa pannor erhölls 
huvudsakligen från rökgaserna. En sådan värmeövergång där de heta gaserna 
får beröra det som värms upp kallas för konvektion och pannor byggda efter 
denna princip kallas för konvektionspannor.

Strålningspannor

Alla pannor oavsett panntyp som byggdes fram till mitten av 1920-talet var kon
vektionspannor. Man hade emellertid tidigt konstaterat att en icke föraktlig del 
av bränslets värmeinnehåll i dessa gick åt för att i onödan hetta upp de mer eller 
mindre tunga murverken och andra panndelar som inte genererade ånga. Sam
tidigt hade man blivit medveten om att denna ”spillvärme” var värmestrålning 
från såväl förbränningslågan som rökgaserna. Det var alltså i stor utsträckning 
strålningsvärme och inte konvektionsvarme som hettade upp murverken och 
andra sekundärdelar i ångpannorna. Ett tilltagande intresse för att även ta till 
vara strålningsvärmet ledde därför till att strålningspannor började konstru
eras vid mitten av 1920-talet. Förutom en förbättrad verkningsgrad bedömdes 
strålningspannor även medföra sådana fördelar i panndriften som enklare 
och lättare utförande av själva pannorna, kortare påeldningstid och minskat 
pannunderhåll.

I strålningspannorna ersattes större delen av murverket i eldstaden av verti
kala vattenrör som bildade palissadliknande väggar runt hela eldstaden där strål
ningsvärmet från förbränningsflamman togs till vara för ångproduktion. Utan
för rörväggarna behövdes endast ett tunt murverk för att skydda omgivningen 
från värmepåverkan. Detta gjorde att så gott som alla ytor i pannorna som värm
des upp genom konvektion eller strålning var ”kylda”. Pannornas påeldningstid 
kunde därför avsevärt förkortas utan att de tog skada av värmespänningar.



De första strålningspannorna i Sverige tillkom 1926-1927 när statliga Vattenfall 
installerade två sådana ångpannor (P9 och PIO) i samband med en utbyggnad 
av det stora ångdrivna reservkraftverket i Västerås. Strålningspannor hade då inte 
tidigare tillverkats i landet. Västerås Kraftverks driftchef Nils Forssblad (1888-1937) 
konstruerade därför pannorna, vilka delvis även byggdes av Vattenfall. Provningar 
gav utmärkta resultat och panntypen fick stor uppmärksamhet både här hemma 
och utomlands. Den första strålningspannan (P10) hade en påeldningstid av 
endast 6 minuter från kall panna till fullt ångtryck. För sina insatser inom pann- 
tekniken hck Forssblad 19311ngenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj.

Med de två strålningspannorna i Västerås Kraftverk inleddes en ny era i 
ångpannetekniken och efter dessa har stora ångpannor utförts som strålnings
pannor. Pannorna 9 och 10 i Västerås skrotades tyvärr under 1950- och 60-talen 
samtidigt med kraftstationens äldre konvektionspannor P1-P8 av Babcock &c 
Wilcox vattenrörstyp från åren 1917-1922.

En förutsättning för att bästa effekt ska uppnås med strålningspannorna är 
att de eldas med antingen olja eller stenkolspulver som blåses in i eldstaden. För 
att erhålla kol pulvret krossas stenkolen i särskilda kol kvarnar. Äldre pannor av 
konvektionstyp hade i regel eldats med fasta stenkol som matats in i eldstaden, 
vanligtvis med mekaniska eldningsapparater (kedje- eller wanderroster respek
tive plutostoker).

Ungefär samtidigt med Vattenfall lät det mäktiga Borås Wäfveri AB i Borås 
1927-1928 bygga en gemensam panncentral för alla sina fabriker i Borås. Panncen
tralen placerades strategiskt vid Borås Centralstation (Borås Nedre), bland annat 
för att underlätta tillförseln av stenkol som importerades över Varbergs hamn. 
Pannhuset bestyckades med två ångpannor för vardera 15 ton ånga per timme. 
De kolpulvereldade pannorna hade vattenkylda eldstäder som fångade upp 
större delen av strålningsvärmet. Pannhus och pannor revs under 1960-talet.

Överhettning

Under 1830-talet hade man börjat inse att en stor del av den ånga som pannorna 
levererade redan var eller blev kondenserad till vatten när den kom in i ångma
skinens cylinder. Förutom att förhållandet gav dålig verkningsgrad innebar det 
även risk för vattenslag i cylindern, vilket under olyckliga omständigheter kunde 
förstöra ångmaskinen. Kondensationen berodde naturligtvis på att ångan kyldes 
på vägen från ångpannan till maskinen samt inne i cylindern och då förlorade 
en del av sitt värmeinnehåll. 1 England och Frankrike fann man då på att vatten
ångan från ångpannan i likhet med andra gaser kunde värmas upp ytterligare för 
att på så sätt minska risken för kondensation. När den uppvärmda ångan expan
derade inne i cylindern kunde detta ske utan att någon kondensation uppkom. 
Uppvärmning av ånga över den temperatur, som den har när den lämnar ång
pannans vatten, kallas för överhettning. Överhettad ånga brukar sedan dess även 
kallas för torrånga till skillnad mot våtånga eller mättad ånga.
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Landets genom tiderna mest ryktbara 
värmekraftverk var statliga Vattenfalls 
reservkraftanläggning i Västerås, utbyggd i 
flera etapper under åren 1915-1952. Bilden 
visar en av utbyggnaderna med de två första 
tornpannorna Pil och P12, varav 12:an,den 
högra på bilden, var under slutmontering 
1937. Röken kommer från äldre pannor av 
konvektionstyp, vilka står bakom tornpan
norna. Kraftverkets sista driftår var 1979 
under ”andra energikrisen”. Arkivbild ABB.

Överhettningen skedde i regel genom att ett eller flera ångrör drogs från ång- 
domen genom den del av rökgaskanalen som följer närmast efter ångpannan. 
På så sätt kunde dessutom värme som annars skulle gått till spillo utnyttjas. 
Under ett fyrtiotal år fram till 1870-talet tillämpades överhettning varefter den 
övergavs. Ångtrycken hade då börjat höjas och därmed också ångans tempe
ratur. Detta medförde att med den ytterligare temperaturhöjning som över
hettningen innebar så klarade de primitiva smörjmedel med talg och andra 
naturliga smörjämnen, vilka använts sedan ångmaskinens första tid, inte av att 
smörja cylindrar och slider med påföljd att dessa skar fast.

Mot slutet av 1800-talet blev ångteknikens dåliga värmeekonomi alltmer 
uppmärksammad. Materialen i ångpannorna hade emellertid nu blivit avsevärt 
bättre och ångmaskinerna hade börjat smörjas med mineraloljor som tillät både 
högre temperaturer och tryck. Man började därför åter undersöka möjligheten 
till överhettning av ångan. Snart konstaterades att detta var en metod som 
medgav en avsevärd höjning av pannornas verkningsgrader. Som gas kunde 
ångan således lämna ifrån sig sin värmeenergi i ångmaskinen eller ångturbinen
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Borås Wäfveris ångcentral i Borås. Bilden är 
tagen under 1930-talet vid Norrbro. Ångcen- 
tralen låg i norra delen av Borås Nedre 
stations bangård strax väster om Göteborgs- 
banan och Herrljungabanan vars gatuportar 
syns på bilden. Bz/z/ ur Borås Wäfweri AB.

De två första strålningspannorna P9 och PIO i Västerås 
Kraftverk följdes 1932 av en stor strålningspanna, Pl 1, av 
en ny typ, den s.k. tornpannan. I denna lät man värmen 
stiga uppåt hela tiden, vilket gjorde att pannan blev 
mycket hög, hela 48 meter upp till skorstenskanten. I 
pannan som eldades med kolpulver eller olja fanns längst 
ner brännare, vilka uppåt följdes av domar, överhettare, 
luftförvärmare, vattenförvärmare (ekonomiser) och överst 
fläktar. Pannan finns fortfarande kvar tillsammans med 
efterföljarna P12-14 och utgör ett välkänt landmärke i 
Västerås. Bild Vattenfall. S&TŹfri?-*: 'Jtv?i*f »•?-



ända till dess att mättnad och kondensation inträdde. Normalt drev man dock 
inte expansionen till mättnad utan när ångan lämnade ångmaskinscylindern 
eller ångturbinlöphjulet så var den fortfarande något överhettad.

Flera ångtekniker tog sig an uppgiften att konstruera lämpliga överhettare 
till ångpannorna. Samtliga byggde på principen att särskilda anordningar 
monterades i pannorna så att mer av det värme som frigjordes vid förbrän
ningen togs till vara. Temperaturen på den överhettade ångan drevs mot slutet 
av 1890-talet upp mot närmare 250 °C och ångpannornas verkningsgrader steg 
till omkring 80 procent. Bidragande till utvecklingen var att även ångturbiner 
börjat komma i marknaden, vilka med sina flerhjulsutföranden och stegvisa 
expansion bland annat var mycket känsliga för vattenslag.

I stationära pannor av vattenrörstyp, där det i regel finns gott om plats, place
rades överhettningsrören i de varma rökgasernas passager strax efter vattenrör 
och domar. Vid tubpannor var det emellertid inte lika lätt att anbringa över
hettningsrören. Särskilt angeläget var det att införa överhettare på ångloken för 
att göra deras tubpannor effektivare. Den tyske ångteknikern Wilhelm Schmidt 
(1858-1924) lyckades emellertid 1898 konstruera en användbar loköverhettare. 
Denna, som förbättrades 1901, är en så kallad tuböverhettare där två till fyra 
rader rökgastuber i rundpannans övre del har fått en extra stor diameter. I dessa 
överhettartuber har överhettarelement stuckits in från rökskåpssidan. Varje ele
ment består av fyra smala ångrör som är ordnade så att våtångan kommer in i 
ett av dem, vänder och går i ett andra rör tillbaka mot sotskåpet varefter den gör 
ytterligare en vända i ett tredje och fjärde ångrör. Efter dessa fyra passager har 
ångan överhettats av de varma rökgaserna till 300-400 °C. Schmidts överhet
tare kom även till användning vid stationära tubpannor och i marinpannor av 
skotsk typ. Det första ångloket i Sverige med Schmidts överhettare tillverkades 
1905 av Nydqvist & Holm i Trollhättan för Bergslagernas Järnväg (BJ) där det 
fick littera C3 nr 52, året därpå följt av SJ:s lok littera A nr 1000.

Luft- och vattenförvärmare

Mot slutet av 1800-talet insåg man genom anläggningsmätningar och laborato- 
rieprov att befintliga pannkonstruktioner hade dålig verkningsgrad. Överhett
ning av ångan var ett försök att förbättra pannekonomin, men inte tillräckligt. 
Fortfarande gick stora värmemängder så att säga pannorna förbi och ut genom 
ständigt rykande fabriks-, ångbåts- och lokskorstenar. Själva ångbildningen 
kunde man inte påverka så mycket mer, det är först när strålningspannorna 
kom under 1930-talet som något hände på den fronten. Däremot förstod man 
att den värmeenergi kunde utnyttjas som fortfarande fanns kvar i rökgaserna 
sedan dessa passerat pannornas ångbildande delar.

Om pannornas matarvatten och eldstädernas förbränningsluft kunde 
förvärmas av rökgaserna så skulle mycket vara vunnet. Man intresserade sig 
därför för just dessa och ett antal olika konstruktioner togs fram. Samtliga var
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Ljungströms luftförvärmare.Nedtill syns 
rotorn med sina veckade, värmeupptagande 
plåtar. Till vänster kanal för varma rökgaser 
och till höger kanal för förbränningsluft. 
Mellan kanalerna finns det skiljeväggar. Bild 
ur Hansson.

liksom överhettarna placerade i rökgaskanalerna efter pannans ångbildande 
delar och fångade upp mycket av den restvärme som fanns i rökgaserna. Så 
småningom lyckades man med överhettare, upptagning av strålningsvärme, 
luftförvärmare och matarvattenförvärmare (ekonomiser) nå pannverknings- 
grader på över 90 procent.

Särskilt omtalad i sammanhanget är den luftförvärmare som konstru
erades i början av 1920-talet av den svenske uppfinnaren Fredrik Ljungström 
(1875-1964). I denna utnyttjades en roterande värmeväxlare som vrider sig så att 
den passerar rökgaserna under ena hälften av varvet där den värms upp. I den 
andra hälften av varvet passerar rotorn luft som ska användas i förbränningen 
och lämnar där sin värme. De första Ljungströmanläggningarna såldes 1922 till 
Förenade Chokladfabrikerna i Stockholm och Holmens Bruk i Norrköping. 
Ett mycket stort antal luftförvärmare av Ljungströms typ har därefter levererats 
över hela världen.

Ångackumulatorn

Trots att ångpannorna blev snabbare och effektivare i början av 1900-talet blev 
de ändå värmekraftverkens och industrianläggningarnas flaskhalsar när belast
ningen i dessa kom att bli alltmer varierande. Den svenske uppfinnaren Johan
nes Ruths (1879-1935) fann dock på ett intressant botemedel, ångackumulatorn, 
som han fick patent på 1913. Med denna kunde man i stor utsträckning jämna ut 
industrins kraft- och värmebehov.
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Principskiss av Ruths ångackumulator med längdsektion och tvärsektion. 
Ånga tillfors genom det böjda röret ovanför kärlet och leds in i vattnet 
genom ett antal dysor.När ånga ska tas ut sker det genom ångdomen mitt
på kärlets topp. Bild ur Althin.

Ruthsackumulator vid Katrinefors Bruk i Mariestad, tillverkad av AB Vaporackumulator. Ackumulatorn har senare 
byggts om till förvaringskärl för tryckluft. Foto BS 1977.
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Ruths ackumulator bestod av ett stort tryckkärl med utvändig isolering. 
Kärlet var nästan fyllt med vatten. Vid tillfällen då kraftverkets eller företagets 
ångpanna kunde leverera mer ånga än vad förbrukningen för stunden krävde 
leddes ånga in i ackumulatorns vatten. Ångan kondenserades där och värmde 
upp vattnet varvid trycket i ackumulatorn ökade. Vid effektbehov som var 
större än vad ångpannan kunde tillgodose kompletterades denna av ackumu
latorn. Tidigare tillförd ångmängd togs då ut ur ackumulatorn varvid trycket 
givetvis sjönk i motsvarande grad. Eftersom vattnet har en mycket stor förmåga 
att magasinera värme fick ackumulatorn måttliga dimensioner.

Ångackumulatorns princip var inte ny och hade tagits fram redan 1900 av 
den franske uppfinnaren och vetenskapsmannen Auguste Rateau (1863-1930). 
En tidig, praktisk användning fick ackumulatorn i tysken Heinemanns ”feuer
lose Lokomotive” (eldlösa lok). Ruths insats i sammanhanget var att han utveck
lade ackumulatorn för att arbeta med stora effekter.

Ruths bildade 1916 tillsammans med några svenska industrimän företaget AB 
Vaporackumulator (1928 ändrat till Ruthsackumulator AB) för utveckling och 
försäljning av ackumulatorn.Samma år levererades den första ackumulatorn till 
det nyuppförda Balista pappersbruk i Hallstavik. Företaget Vaporackumulator 
skördade därefter stora framgångar med försäljning av ångackumulatorer över 
hela världen. De första ackumulatorerna användes uteslutande i större indu
striföretag, framför allt inom skogsindustrin. Under 1922 skedde även de första 
leveranserna till kraftföretag, i detta fall ångkraftverken i Malmö och Halmstad. 
Ångackumulatorer används än i dag i framför allt större ångkraftverk.

Foto BS 2005.



Ångmaskiner

Ingen maskin kan väl sägas vara mer förknippad med industrisamhället än just 
ångmaskinen och ingen maskin har väl så fascinerat människan som just denna. 
Sinnebilden för industrisamhällets första tid är ju dessutom ångpanneskor- 
stenarnas svarta kolrök och ångmaskinernas vita ånga. Som stationär maskin 
pumpade ångmaskinen vatten ur gruvorna, den drev fabrikernas maskiner och 
elverkens generatorer, till sjöss ersatte den fartygens segel och på de järnskodda 
vägarna drev den fram tågen med en hastighet som länge sökte sin like.

Ångmaskinens hemland är England där den framträdde som praktiskt använd
bar redan under 1700-talet, framtvingad som den var av det begynnande industri
samhällets behov av en kraftkälla. Vid sekelskiftet 1800 hade mer än 1300 ångma
skiner tillverkats där. Ångmaskinen var under närmare zoo år den enda motorn 
som var oberoende av vatten- och vindkraft. Först vid tiden kring sekelskiftet 
1900 fick den konkurrens från förbränningsmotorer, ångturbiner och elektriska 
motorer och under första hälften av 1900-talet bröts dess överhöghet oåterkalleli
gen. I dag har ångmaskinen endast ett historiskt och musealt intresse.

Ångmaskinen har en mycket lång utvecklingshistoria, kanske längst av alla 
maskintyper. Det är ju inte heller så märkligt eftersom konstruktörerna arbe
tade med något som man till en början inte alls teoretiskt förstod, det vill säga 
hur man kunde göra maskinkraft av eldens värme. Ångmaskinens historia speg
lar på sätt och vis också samtidigt hur naturvetenskap och maskinteknik så sak
teliga växer fram i Västeuropa där vetenskapsmän gör de grundläggande rönen 
och klarlägger naturens ordningar varefter uppfinnare och tekniker omsätter 
dessa till praktiskt användbar teknik.

Den tyske teknikhistorikern Conrad Matschoss (1871-1942) delade i sin skrift 
Die entwicklung der Dampfmaschine (Julius Springers förlag, Berlin 1908) in ång
maskinens tekniska utveckling i tre perioder. Den första, som var utvecklings
perioden, sträckte sig fram till 1800 och avslutades med att patenten på James 
Watts epokgörande förbättringar av ångmaskinen gick ut och blev tillgängliga 
för alla. Den andra, användarperioden, omfattade tiden 1800-1860. Ångmaski
nen blev då en väl fungerande kraftmaskin och anpassades för allehanda sta
tionära och traktionära ändamål. Den tredje perioden enligt Matschoss, alltså 
tiden efter i860, kallade han för fulländningsperioden. Ångmaskinens utveck
ling kulminerade då och nådde vid tiden kring första världskriget en optimal 
form, varefter den avklingade.

Mot slutet av 1800-talet insåg man på allvar att ångmaskinen hade många 
begränsningar.Trots en zoo-årig utvecklingsperiod hade den fortfarande en usel 
verkningsgrad och gick inte heller särskilt fort. Teknikerna utvecklade därför 
nya slag av kraftmaskiner. På ångsidan kom den snabbt roterande och smidiga 
ångturbinen och i Tyskland framträdde den behändiga förbränningsmotorn 
som kan sägas vara en ångmaskin där förbränningen sker inne i cylindern.
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Ingen maskin har väl fascinerat människan mer än vad ångmaskinen gjort. Dess epok är emel
lertid forbi och nu används inte längre någon stationär ångmaskin i landet. Många maskiner 
står dock kvar tysta, kalla och rostande i sina maskinrum och påminner om industrisamhällets 
första tid. Foto BS 1975.
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Vidare inleddes den elektriska revolutionen, även den i Tyskland, då man med 
endast några tunna trådar kunde flytta kraft över i princip hur långa avstånd 
som helst. I början av 1900-talet kom slutligen gasturbinen som under andra 
världskriget snabbt vidareutvecklades till den kraftfulla reaktionsmotorn eller 
jetmotorn som den numera kallas.

Nya ångmaskiner slutade i stort sett att tillverkas åren efter andra världskri
get. I och med vårt sekels inträde har även användningen av ångmaskiner gene
rellt sett upphört, särskilt sedan Kina och Indien slopat sina ånglok. Ett stort 
antal ångmaskiner har emellertid bevarats som museiföremål, många av dem är 
till och med fortfarande användbara. Världen över kan man således fortfarande 
höra ånglok tuffa fram, se kolröken från ångbåtar eller njuta av den mjuka och 
tysta gången hos stationära ångmaskiner.

Atmosfariska ångmaskiner

Gemensamt för alla ångmaskiner är att en varm gas, vanligtvis vattenånga, far 
verka med sitt tryck på en kolv inne i en cylinder. Ångan trycker cylindern åt ena 
eller andra hållet och därmed uträttas ett arbete. Monteras en stång i kolven kan 
detta arbete utnyttjas med en fram- och återgående rörelse vid stångens andra 
ände, en linjär rörelse. Med den linjära rörelsen kan en arbetsmaskin drivas.

De första ångmaskinerna för anläggningar, det vill säga de som inte var expe
rimentmaskiner, var de så kallade atmosfariska ångmaskinerna, vilka arbetade 
med undertryck, alltså tryck som var lägre än atmosfärs trycket. Senare när 
ångpannorna blev mer tillförlitliga ersattes de atmosfariska maskinerna av 
övertrycksmaskiner.

Newcomens ångmaskin

När de första ångmaskinerna konstruerades mot slutet av 1600-talet var det 
för att fa kraft till det tunga och ständiga arbetet med att länspumpa engelska 
gruvor på vatten. Eftersom en pump på den tiden bestod av en pumpkolv som 
arbetade fram och tillbaka inne i en pumpcylinder önskade man driva pumpen 
med en motor som åstadkom samma rörelse. Det föll sig då naturligt att utforma 
den kraftmotor som man nu sökte på samma sätt som en kolvpump.

Tanken med den maskin som nu började tona fram var att kolven i denna 
skulle påverkas av ett gastryck. Kolven skulle alltså röra sig när gastrycket på 
ena sidan var större än på andra sidan. En tryckskillnad behövdes således för

En av landets sista ångmaskiner i daglig drift var en ventilstyrd maskin på 
småländska Lenhovda Snickerifabrik. Vid maskinen, som var tillverkad 
av A/S Atlas Maskinfabrik i Köpenhamn, poserar Sigge Jacobsson, en man 
som ända in i det sista höll pä den värdighet som det anstod en ångmaski- 
nist. Foto BS 1973.
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Balansen till den första tidens ångmaskiner 
satt ofta så högt upp att en särskild våning 
eller plattform inrättades för att göra den 
åtkomlig som här på Karlskrona Örlogsvarvs 
ångpump för Polhemsdockan. Foto BS 2004.

att få maskinen att arbeta. Det sena 1600-talet och tiden ända fram till början 
av 1800-talet kände dock inte till sådana material eller sammanfogningsmeto- 
der som behövdes för att tillverka en utrustning som kunde tåla tryck som var 
högre än atmosfärstrycket.

Med ånga från kokande vatten löstes emellertid problemet på ett elegant sätt. 
Eftersom de tidiga ångpannorna inte kunde generera ånga med övertryck vände 
man på problemet och lät i stället ångmaskinerna arbeta med undertryck, det 
vill säga tryck som var lägre än atmosfärstrycket. I ångpannorna kokades vatten 
vid atmosfårstryck, eller det blygsamma övertryck som pannorna tålde, och den 
erhållna ångan leddes in under kolven i en vertikal ångmaskinscylinder. Kolven 
befann sig då i sitt översta läge. Sedan ångan kommit in i cylindern sprutades 
kallt vatten in i denna. Ångan kondenserade då varvid dess volym minskade 
kraftigt och ett undertryck uppkom. Atmosfårstrycket som verkade på kolvens 
ovansida, cylindern var öppen uppåt, översteg nu trycket på dess undersida och 
den sålunda erhållna tryckskillnaden tvingade kolven nedåt. Kolven kunde 

därmed uträtta ett arbete. En ångmaskin som arbetar så 
kallas för atmosfårisk ångmaskin. Eftersom ångan endast 
verkade på kolvens ena sidan kallas maskintypen också för 
enkelverkande ångmaskin.

På kolvens överdel i den atmosfåriska ångmaskinen var 
en kolvstång fåst. Upptill var stången förenad med en stor 
vågliknande balans. I balansens andra ände satt en mot
svarande stång som gick rakt ner till en pumpkolv i ett 
gruvschakt. Balansen var tyngdmässigt så ordnad att i vilo
läge sjönk pumpkolven ner till sitt nedre läge och då stod 
följaktligen ångmaskinens kolv i sitt övre. När ånga leddes 
in under ångmaskinskolven och kondenserades, trycktes 
kolven nedåt medan pumpkolven lyftes uppåt och kunde 
på så sätt ta ett pumptag. Maskintypens rörelsemekanik 
gör att den kallas för balansmaskin.

Man brukar anse att upphovsmannen till denna pri
mitiva men likväl fungerande maskin, den atmosfåriska 
balansångmaskinen, var den engelske järnhandlaren 
Thomas Newcomen (1663-1729) från Dartmouth. Han 
hade lagt märke till vilka problem man hade med att länsa 
tenngruvor i Cornwall på vatten och beslöt sig därför för 
att åstadkomma en maskin som kunde utföra pumparbe
tet. Under 15 års tid experimenterade han med olika ång- 
maskinskonstruktioner innan han 1712 byggde sin första 
fungerande maskin. Denna installerades dock inte i Corn
wall utan i en kolgruva vid Dudley Castle i Worcestershire. 
Maskinens dimensioner var imponerande. Cylinderdia
metern var 48 cm, slaglängden 180 cm och den utvecklade 
en effekt av 51/åhk (4 kW)! Newcomens maskin betraktas 
som urtypen till en fungerande ångmaskin.
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Newcomens maskin blev en framgång och konstruktionen stod sig i mer än 
ett halvt sekel. I England spreds den till olika gruvor liksom på den europeiska 
kontinenten där ångmaskiner sattes upp i Tyskland 1715, Ryssland 1717, Österrike 
1722, Ungern 1724 samt Frankrike och Spanien 1726. Maskinerna var av Newco
mens typ utom den ryska som möjligen var av den ålderdomliga Saverytypen, 
en föregångare till Newcomen.

1 det gruvrika Sverige höll man ögonen på Newcomens maskin och redan 
1723 fick man nådigt privilegium ”uppå en Wattumachins inrättning, igenom 
hwilcken machine han lofwar wilja utur de djupesta Schakter och Grufwor 
utdraga en otrolig myckenhet watn”. Avsikten var troligtvis att maskinen skulle 
ha placerats i Sala silvergruva där man hade ständiga problem med att få kraft 
för att länshålla gruvan. Någon ångmaskin kom dock inte till gruvan den 
gången. I stället hade man ordnat ett sinnrikt system med driwattentunnlar 
och vattenhjul nere i berget som pumpade upp vatten.

Det blev i stället Mårten Triewald (1691-1747) som 1726-1728 konstruerade 
och uppförde den första svenska ångmaskinen vid Dannemora järnmalms
gruva i Uppland. I Dannemora hade man ständiga problem med vatten i de

Principskiss av Newcomens atmosfariska 
balansångmaskin 1712. Ångpannan som är 
av kitteltyp är placerad rakt under ångma- 
skinscylindern. Tillförsel av ånga respektive 
vatten till cylindern regleras för hand med 
ventiler. För att kolvstångens och pump
stängernas rörelser ska bli linjära och inte 
brytas är de fästa i balansen med kedjor som 
styrs av balansbågar. Konstruktionen med de 
slanka kedjorna gör att kolvstången endast 
kan dra nedåt och pumpstången dras uppåt. 
Vid returrörelsen dras pumpstången ner av 
sin egentyngd varvid kolvstången dras uppåt. 
Skiss BS 2008.



I42. ÅNGKRAFT | ÅNGMASKINER

Maskinhuset till Mårten Triewalds ångma
skin vid Dannemora. Ångmaskinens 
balansarm har stuckit ut genom ett hål i 
gavelväggens övre del och drivit pumpverket 
nere i gruvschaktet. Foto BS 1995.

rika gruvorna, inte minst till följd av den närbelägna Gruv- 
sjön som tid efter annan svämmade över och rann ner i 
gruvhålen. Triewald hade varit verksam några år i England 
där han kommit i kontakt med Newcomens maskiner 
och tagit intryck av dessa. Det är oklart på vilka grunder 
Dannemoramaskinen tillverkades, eventuellt hade Trie
wald tillägnat sig så mycket kunskap om Newcomens 
maskiner i England att han helt enkelt kopierat dennes 
konstruktioner.

Triewalds ångmaskin blev dock inte någon framgång. 
Sannolikt var det redan från början sådana brister i den att 
den fick en osäker funktion. Redan efter ett och ett halvt 
år gav maskinen upp till följd av ofullkomligheter. Gruv- 
ägarna ansåg att ett kontraktsbrott förelåg och öppnade 
process mot Triewald. Denna behövde dock inte slutföras 
eftersom pumpverket rasade ner i gruvan 1735 och förstör
des. Året därpå slog åskan ner i ångmaskinsbyggnaden och 
skadade denna så illa att delar av taket störtade in och ram
ponerade maskinen. Maskinhuset står dock fortfarande 
kvar och vårdas numera som ett värdefullt industriminne.

Efter Dannemora dröjde det till senare delen av 1700-talet 
innan en ångmaskin åter kom till användning i vårt land, 
vilket skedde 1765 vid Persbergs gruvor i Värmland. Pers- 
bergsmaskinen följdes i början av 1770-talet av en maskin 
vid det statliga Tanto bränneri i Stockholm. Sedan Tanto- 

maskinen slopats köptes den som skrot 1798 av Höganäs Stenkolsverk i Skåne 
som rustade upp den. Särskilt omtalad av de tidiga ångmaskinerna blev Stora 
pumpångmaskinen på Ryd i Höganäs, avsedd för länspumpning av Gustav IV 
Adolfs gruva. Maskinen som togs i bruk 1803 hade en cylinder med diametern 
185 cm och ångan erhölls från fyra kittelpannor. De större maskindelarna till
verkades på Åkers styckebruk i Sörmland och de lättare på greve Ruuths gjuteri 
i Hälsingborg (Ruuth var delägare i Höganäs). Plåten till pannorna levererades 
från Söderfors bruk i Uppland.

En balansångmaskin, Owenska pumpen, tillverkad 1832 för Höganäs av 
Samuel Owens verkstad i Stockholm, finns sedan 1936 uppställd i Tekniska 
Museets maskinhall i Stockholm.

Watts ångmaskin

Trots sin tämligen säkra funktion led Newcomens maskin av många brister. 
Den ständigt växlande avkylningen och uppvärmningen av cylindern förde 
med sig att maskinens verkningsgrad blev besvärande låg, långt under 1 pro
cent, vilket gjorde att det gick åt orimligt mycket bränsle för att driva den. Dess
utom bjöd tillverkningen av cylindrarna på stora svårigheter. På den tiden fanns 
det inte svarvar som var stora nog för att kunna svarva ur de gjutna cylindrarna
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invändigt så att en jämn och tät yta mot kolven erhölls. För att bli runda måste 
cylindrarna därför bearbetas för hand med slipmedel. Det var först 1774 med 
engelsmannen Wilkinsons konstruktion kanonborren som man fick en arbets
maskin som även kunde svarva ångmaskinscylindrar.

Instrumentmakaren vid Glasgows universitet, James Watt, kom att bli den 
som med flera olika förändringar mest av alla har vidareutvecklat ångmaski
nen. Watt har ansetts som en av maskinkonstens föregrundsfigurer, vilket har 
givit honom en framträdande plats i teknikhistorien. Ofta anges Watt till och 
med vara den som ”uppfann” ångmaskinen, vilket alltså inte är fallet. För sina 
insatser inom mekaniken har Watt fått ge namn till enheten för effekt.

Under avsnittet Ångpannor framgår att Watt konstruerade en ny typ av ång
panna, den så kallade koffertpannan. Hans stora insatser inom ångtekniken 
avsåg emellertid själva ångmaskinen. Bland de viktigaste förbättringarna som 
han gjorde på denna var att han flyttade ut kondenseringen av vattenångan från 
cylindern till ett separat kärl, att han införde dubbelverkande drift av kolven, att 
han lät ångan expandera inne i cylindern, att han införde roterande drift och 
att han konstruerade en hastighetsregulator. Dessutom inledde han samarbete 
med en mekanisk verkstad som skaffade sig utrustning för att kunna bearbeta 
cylindrarnas lopp så att de blev jämna.

Watt insåg att den ständigt växlande uppvärmningen och avkylningen av 
ångmaskinens cylinder var en av de viktigaste orsakarna till den dåliga verk
ningsgraden. Han kom då på idén att flytta ut kondenseringen utanför cylin
dern till en särskild kondensor, ett slutet kärl som på utsidan kyldes av vatten, 
och som med ett kort rör var förbundet med cylindern. I kondensorn ordnade 
han ett undertryck med hjälp av en pump som kontinuerligt pumpade ut luft 
och kondenserat vatten. Med kondenseringen förlagd 
utanför cylindern kyldes inte denna av utan kunde behålla 
sin värme, vilket var till fördel för såväl drift som dess håll
barhet. Watt patenterade sin kondensor 1769. Med konden
sorn behövdes endast en tredjedel av den stenkolsmängd 
som tidigare gått åt för att driva maskinen.

När Watts ångmaskin arbetade släpptes ånga in i cylin
derns övre del ovanför kolven och med denna i topp. Sam
tidigt öppnades en ventil i röret mellan cylinderns nedre 
del under kolven och kondensorkärlet, vilket förde med 
sig att ångan från föregående cykel strömmade ner i kärlet 
till följd av det undertryck som rådde där. I kondensorn 
sprutades nu kallt vatten in som gjorde att ångan som 
strömmat ner dit, kyldes och kondenserades med ytterli
gare tryckminskning som följd. Kolven i cylindern rörde 
sig nu mot sitt nedre ändläge och ett arbete uträttades utan 
att själva cylindern behövde kylas av vatten. När kolven 
skulle gå upp igen skedde detta med balansen och pump
verket som sjönk ner av sin egen tyngd och på så sätt lyfte 
kolven. Samtidigt öppnades en ventil i ett rör som förband

Principskiss av Watts atmosfäriska och 
enkelverkande ångmaskin med kondensor. 
Balansen samt pumpen som pumpar ut luft 
och kondensat ur kondensorn har inte tagits 
med. Skiss BS 2008.
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Watts dubbelverkande ångmaskin med 
roterande drift och kondensor som den bör 
ha sett ut 1782. Ventil rörelsen styrs fortfa
rande for hand med spakarna till höger om 
cylindern. Den roterande rörelsen åstadkoms 
av en planetväxel som växlar upp maski
nens långsamma rörelser till det dubbla, 
vevtappen infördes först senare. För att 
kompensera den cirkelrörelse som balansen 
åstadkommer har den dubbelverkande 
maskinen en parallellogram av stänger i 
stället för de bågar och kedjor som de första 
maskinerna hade eller de vevstakar som 
senare maskiner fick. Bilden visar en ritning 
av en modell i Berliner Bau Academic och 
är hämtad ur Zeitschrift des Vereins Deutscher 
Ingenieure 1905.

cylinders övre och nedre del varvid ångan från övre delens slag tvingades ner till 
cylinderns nedre del. Därefter upprepades samma cykel. Ventilerna manövrera
des länge för hand, vilket gick bra så länge maskinerna gick sakta.

Watts andra stora uppfinning var att han lät ångan verka även på kolvens 
översida och han fick på så sätt en dubbelverkande ångmaskin. Cylindern måste 
då även ha ett övre lock med ett hål i där kolvstången kunde röra sig upp och 
ner. Hålet hölls tätt med en tätande packbox. Med den dubbelverkande driften 
erhölls en maskin som var dubbelt så stark som sina föregångare. Watts dubbel
verkande konstruktion patenterades 1782.

Den tredje stora förbättringen som Watt införde var att han stängde tillopps- 
ventilen för ångan till cylindern när kolven endast hade rört sig en del av slaget. 
Tidigare hade tilloppsventilen fått stå öppen hela kolvslaget och en sådan ång
maskin kallas för fulltrycksmaskin. Med de högre ångtryck som de förbättrade 
ångpannorna nu kunde erbjuda hade Watt observerat att den ånga, som från 
början släppts in i cylindern, expanderade och uträttade ett arbete utan att ytter
ligare ånga behövde fyllas pä. Watts förbättring, som patenterades 1782, ledde till 
att ytterligare bränslebesparingar kunde göras. Med expansionsprincipen hade
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Watt för övrigt gjort en viktig upptäckt som 1824 teoretiskt klarlades av termo
dynamikens fader, fransmannen Sadi Carnot (1796-1832). Carnots tankar for
mulerades 1824 i ett berömt arbete, allmänt kallat för ”Carnots cirkelprocess”.

Watts fjärde viktiga förbättring patenterades även den 1782 och innebar att 
han konstruerade en ångmaskin med roterande drift. Kompanjonen Boulton, 
som hade en god blick för vad som behövdes i det framväxande industrisam
hället, hade tidigt insett att en ångmaskin som kunde driva en arbetsmaskin 
med en rörelse som var roterande i stället för linjär, var efterfrågad och skulle 
förmodligen medföra en god affär för de två kompanjonerna. Watt fick därför 
konstruera en sådan maskin. Det fanns dock redan ett två år äldre patent på en 
maskin med roterande rörelse med vevtapp. För att undgå detta införde Watt i 
stället en så kallad epicyklisk växel, en enkel planetväxel som även fördubblade 
vevaxelns varvtal.

Den femte stora förbättringen som Watt gjorde på ångmaskinen var att han 
1787 konstruerade en hastighetsregulator för att fa ett jämnt varvtal. Regulatorn 
som byggde på centrifugalprincipen kallas för pendelregulator. Började ångma
skinen gå för fort till föl jd av minskad belastning ströp regulatorn ångan till cylin
dern och vice versa om den gick för sakta. Pendelregulatorn har använts ända in 
i våra dagar för att ge kraftmaskiner ett jämnt varvtal oavsett belastning.

James Watt hade 1773 som tidigare nämnts inlett kompanjonskap med indu
strimännen Matthew Boulton i Birmingham och i företaget Boulton & Watt 
tillverkades ångmaskiner med de förbättringar som Watt successivt gjorde. De 
första fullskalemaskinerna levererades 1776. Vid sekelskiftet 1800 hade före
taget tillverkat 496 ångmaskiner av vilka inte mindre än 308 hade roterande 
rörelse. Av särskilt intresse i sammanhanget är att den i Sverige bekante engel
ske mekanikern Samuel Owen (1774-1854) arbetade hos Boulton & Watt under 
åren 1796-1800. Under 1806 hade Owen åkt över till Sverige för att montera ett 
par engelsktillverkade ångmaskiner. Detta ledde till att Bergsunds verkstad i 
Stockholm, som varit verksam sedan 1769, anställde Owen 1807 som förste mäs
tare. Owen stannade på Bergsunds till 1809 då han grundade en egen verkstad 
på Kungsholmen i Stockholm (nuvarande Kongi. Myntet vid Stadshuset) för 
bland annat tillverkning av ångmaskiner. Under Owens tid på Bergsunds utför
des den legendariska verkstadens först byggda ångmaskin, vilken levererades 
till Dannemora 1807.

Boulton & Watts ångmaskiner med roterande rörelse kom väl till pass inom 
de engelska industridistriktens smedjor, gjuterier, mekaniska verkstäder, textil
industrier, glasbruk, mjölkvarnar, bryggerier, brännerier, kanaler och vatten
verk där de kunde driva andra maskiner än pumpar. Inom gruvnäringen där 
man redan hade installerat maskiner av Newcomens typ fick dock de dyrbara 
maskinerna med sina fram- och återgående rörelser stå kvar eftersom man vid 
kolgruvorna inte var så nogräknad med den stora bränsleåtgången.

Med Watts insatser gjordes så stora förbättringar med ångmaskinen att dessa 
stod sig i stort sett under hela ångmaski nsepoken. Förbättringarna fick dessutom 
större effekt när man i början av 1800-talet började tillverka cylindriska ångpan
nor av Cornwall- och Lancashiretyp, som tålde övertryck. Maskinerna kunde då

Pendelregulator av äldre typ till det ång
drivna balanspumpverket vid Polhems- 
dockan på Örlogsvarvet i Karlskrona. Foto
BS 2004.

Pendelregulator av tidig 1900-talstyp med 
dämpcylinder tor att undvika överreglering 
och svängningar i reglerarbetet.J.Sc C.G. 
Bolinders ventilångmaskin vid Hjortsberga 
sågverk, Alvesta. Foto BS 1973.
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I Jacmel på södra Haiti står vraket efter en 
dubbelverkande Boulton & Watt balansång
maskin med kondensor och roterande drift. 
Maskinen som är tillverkad 1813 har använts 
i ett sedan länge nedlagt och rivet socker
bruk. Ångpannan är av Watts kofferttyp.
Foto BS 2001.

utföras som övertrycksångmaskiner i stället för som tidigare atmosfariska.
Ytterligare en detalj ska nämnas i sammanhanget innan Watt lämnas. Regle

ringen av maskinernas ventiler för ånga och vatten styrdes länge för hand med 
spakar. Detta gick an så länge maskinerna rörde sig sakta, vilket särskilt de stora 
balanspumpverken gjorde. När den roterande rörelsen och övertrycksångan 
infördes blev det emellertid svårt att hinna med och därför konstruerade Watt 
en automatisk ventilstyrning som påverkades av maskinens egen rörelse.

Ångmaskinen efter James Watt

Under 1800-talet antog ångmaskinen i stort sett sin slutgiltiga form. Därefter 
avklingade intresset eftersom andra och smidigare värmemotorer som die
selmotorn, ångturbinen och gasturbinen, vilka hade bättre verkningsgrader, 
trädde fram mot slutet av 1800-talet.

Bland de viktigaste förbättringarna som skedde med ångmaskinen efter Watt var 
att starkare byggda ångpannor gjorde att övertrycksånga kunde användas, att över
gång skedde till snabbgående vevstaksmaskiner med roterande rörelse, att expan- 
sionssystem utvecklades där samma ånga stegvis fick avge sin effekt i två till fyra 
seriekopplade cylindrar, att överhettning infördes samt att styrningen av ångans 
väg till och från cylindern förbättrades med olika slag av ventiler och slider.
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Övertrycksångmaskiner

I början av i8oo-talet hade den tidigare nämnde engelsmannen Richard Tre
vithick konstruerat en cylinderformad ångpanna, eldrörs- eller flamrörspan- 
nan, som tålde ett högre tryck än vad kittel- och koffertpannorna gjorde. I och 
med att ånga med övertryck kunde användas förbättrades ångmaskinernas 
verkningsgrad. Detta berodde på att när ångtrycket är högre än atmosfärs
trycket far ångan en högre temperatur då den kokar av från pannvattnet. En av 
grundsatserna i termodynamiken säger att ju större temperatursänkning man 
kan utsätta ångan för, desto mer arbete kan uträttas. Detta innebär i praktiken 
att ju större spannet är mellan ångans temperatur i ångpannan och temperatu
ren i kondensora, desto mer av ångans värmeinnehåll kan ombildas till arbete. 
Situationen förbättrades än mer när man gjorde kondensorerna mer effektiva 
genom att ytterligare sänka trycket i dem varvid en motsvarande temperatur
sänkning av ångan erhölls.

Med de större materialpåfrestningar som övertrycksdriften innebar, ställdes 
högre krav på ångmaskinsdelarnas hållfasthet. Materialet förbättrades i samma 
takt som det massproducerade götstålet kom i marknaden och särskilda järn- 
gjuterier inrättades där masugnarnas tackjärn smältes om och samtidigt rena
des från föroreningar och slagg. Dessutom började mekaniska verkstäder växa 
fram som kunde borra eller svarva ur cylindrar samt bearbeta andra järn-, stål- 
och metalldelar till maskinerna med större precision än tidigare.

Vevstaksångmaskiner

Trots sina otympliga dimensioner byggdes balansångmaskiner även för marint 
bruk. I Sverige torde de mycket kompakta balansmaskiner vara välkända vilka 
tillverkades av Motala Verkstad under 1830-talet till hjulångaren Eric Nordevall 
och dess systerfartyg. Ångarna gick i reguljär trafik mellan Stockholm och 
Göteborg via den nyöppnade Göta kanal. Eric Nordevall som togs i drift 1836 
gick 1856 på grund vid en resa över Vättern och sjönk därefter på stort djup. 
Ångaren återfanns under 1980-talet, vilket ledde till atten kopia byggts vid Fors
vik utanför Karlsborg.

De otympliga balansångmaskinerna fick emellertid stryka på foten under 
1800-talet och de sista tillverkades under 1880-talet. Balansen ersattes i stället av 
en vevstake som i ena änden var ledat infäst i kolvstången och i andra änden 
likaledes ledat fäst vid svänghjulets eller vevaxelns vevtapp. Arrangemanget 
med vevstake var nödvändigt som en länk mellan cylinder och vevaxel eftersom 
vevaxeltappen beskriver en roterande rörelse när maskinen går medan kolv
stången har en linjär rörelse. Med vevstaken kunde den linjära rörelsen ändras 
till en roterande.

Snart nog fann man det nödvändigt att stabilisera rörelsen för leden mellan 
vevstake och kolvstång eftersom det annars blev kraftiga brytningar i kolvstången, 
vilka tenderade att förstöra cylinderlockets tätande packbox. Leden utformades 
då som ett tvärstycke, vilket styrdes linjärt av gejdens styrskenor eller gejdplan.
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Sammanställningsritning till hjulångaren 
Eric Nordevalls kompakta ångmaskin av 
balans typ. Cylindern står längst till vänster 
och har kolvstången riktad uppåt där den 
är förenad med ett ok. Från detta löper 
vevstakar ner utmed båda cylindersidorna 
till balanser vid sidan av cylindern. Vid 
balansernas andra ändar överfor vevstakar 
kraften till vevslängar på den högt sittande 
hjulaxeln. Tillförseln av ånga till cylindern 
regleras av en planslid som kan ställas med 
en kuliss så att maskinen går åt valfritt håll. 
Maskinen är tvåcylindrig. Bild ur Boo.

Vevstaksångmaskiner hade börjat komma fram redan i början av 1800-talet 
och då bland annat enligt engelsmannen Henry Maudslays konstruktion från 
1807. Vid denna, som kallades ”Table engine”, stod cylindern på ett stallage med 
kolvstången vertikalt uppåt. I ånden av stangen satt ett ok med två ledade vev
stakar i var sin ände, vilka var riktade nedåt mot stållaget där de under cylindern 
var kopplade till en vevaxel med svänghjul. Maudslays maskin blev mycket kom
pakt till skillnad mot såväl balansmaskiner som något senare utförda maskiner 
med kolvstång och vevstake i linje med varandra.

En variant av Maudslays maskin är de högeffektsångmaskiner som konstruera
des till örlogsfartyg före ångturbinens inträde. För att minska omfånget av dessa 
byggdes de ibland som kompaktmaskiner. I Sverige fick bland andra pansarbåten 
Svea 1886 ett sådant maskineri på 3100 hk (2 300 kW) från Motala Verkstad.

Horisontellt eller vertikalt cylinderarrangemang

Ångmaskinscylindern monterades länge vertikalt. I början av 1800-talet hade 
dock små ångmaskiner börjat konstrueras med liggande cylinder och här är det
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Richard Trevithick som åter är föregångare med en maskin från 1802. Den lig
gande maskinen blev dock inte allmänt efterfrågad förrän mot mitten av seklet. 
Under andra hälften av 1800-talet blev den däremot mycket populär som statio
när maskin. För marina ändamål har maskiner med liggande cylinder använts 
till hjulångare, och då vanligtvis legat uppe på däck. Ånglok har så gott som 
genomgående varit försedda med liggande cylindrar.

Liggande ångmaskin med kolvstång och 
vevstake ledat förenade i ett tvärstycke som 
styrs av dubbla gejder. Vevstakens storände 
är inte tast direkt i svänghjulet utan i en 
vevskiva på maskinaxeln. Ångmaskinen 
är tillverkad av Ljunggrens Mekaniska 
Verkstad, Kristianstad, troligtvis vid förra 
sekelskiftet. Foto BS 1975.

Expansionsångmaskiner

Expansionsprincipen för ångans arbete i en ångmaskincylinder, vilken Watt 
patenterade 1782, låg så att säga i luften i slutet av 1700-talet. Under 1781 hade 
Watts landsman Jonathan Hornblower (1753-1816) fått patent på en ångmaskin 
med två seriekopplade cylindrar. I denna uträttade ångan arbete först i den ena 
cylindern och därefter i den andra som hade större diameter. Hornblower hade 
nämligen liksom Watt observerat att ångan expanderade när den arbetade i 
en ångmaskinscylinder och dessutom räknat ut att det sannolikt fanns kraft 
kvar sedan den passerat genom en cylinder. Han lät då samma ånga fortsätta
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Trecylindriga ånglok av trillingtyp blev 
populära i Sverige från 1920-talet och 
framåt, särskilt för lok som behövde stor 
maskinkraft. Ett sådant var Bergslagsbanans 
snälltågslok littera H3s från 1927. Foto BS i 
Åmål 1968.

till en cylinder som var större, eftersom ångan hade expanderat i den första 
cylindern, och där togs resterande arbete ut. Hornblowers maskin visade sig 
dock inte vara så särskilt mycket effektivare än Watts ångmaskiner, eftersom 
hans maskin var av atmosfärisk typ, vilket inte medgav någon större expansion. 
Hans konstruktion förföll därför tills vidare men togs upp 1804 av Hornblo
wers landsman Arthur Woolf (1766-1837) som då hade tillgång till ånga med 
övertryck. Woolfs maskin, som hade hög- och lågtryckscylindrarna på samma 
sida av balansarmen, mötte dock inte heller någon framgång. Det blev först 1845 
som skotten William McNaught (1813-1881) lyckades vinna framgång med en 
expansionsmaskin. Han monterade högtryckscylindem på den ena sidan av en 
balansmaskins balansarm och lågtryckscylindern på den andra. I och med detta 
blev belastningen på balansen jämnare fördelad.

Maskintypen med expansion i mer än en cylinder blev mycket populär från 
mitten av 1800-talet eftersom verkningsgraden höjdes avsevärt med ty åtföl
jande minskad bränsleförbrukning. Expansionsmaskiner med två cylindrar 
kom att kallas för kompoundångmaskiner. Kompound kommer av det engelska 
compound som i detta avseende betyder sammansatt. Så småningom utveckla
des expansionsmaskinerna med expansion i både tre och fyra cylindrar, vilka
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Sammanställningsritning till kompound- 
ångmaskin för fartyg av en typ som infördes 
1871 vid Motala Verkstad. Till vänster 
längdsnitt som visar de två cylindrarna med 
olika diameter samt vevrörelsen. Till höger 
tvärsnitt genom maskinen med slidskåp och 
kondensorpump. Bild ur Boo.

benämndes trippel- respektive kvadruppelmaskiner. Dessa har framför allt 
använts som drivmaskiner i ångkraftverk fram till omkring 1910 och i ångfartyg 
ända fram till tiden efter andra världskriget.

Flercylindriga ångmaskiner, där alla cylindrarna var lika stora och fick 
farskånga, kallades för tvilling-, trilling- eller fyrlingmaskiner. Trilling- och 
fyrlingmaskiner har inte varit vanliga i stationära eller marina sammanhang, 
däremot vid ånglok där särskilt trillingmaskiner var omtyckta. Med den tredje 
cylindern placerad mellan lokramarna kunde cylinderdimensionerna vid större 
ånglok hållas nere så att de inte inkräktade på det fria rummet. Vid trillingdrift, 
liksom vid expansionsmaskinernas trippeldrift, vanns även fördelen att en avse
värt bättre likformighet erhölls av det vridande momentet.

Expansionsmaskinerna byggdes både med liggande och stående cylindrar. 
Fartygsmaskiner utfördes av utrymmesskäl som stående med cylindrarna sam
manbyggda till en enhet. Stationära maskiner utfördes länge med liggande 
cylindrar men under 1890-talet gick man över till stående. I Europa gick man 
tillbaka till liggande cylindrar i början av 1900-talet medan USA höll fast vid 
stående. Cylindrarna vid större kompoundmaskiner kunde också ordnas 
efter varandra så att de arbetade med samma kolvstång och de kallades då för 
tandemmaskiner. Tandemmaskiner byggdes med såväl stående som liggande 
cylindrar. Vanligare vid större kompoundmaskiner var dock att man skilde 
cylindrarna åt och lät dem arbeta på en gemensam vevaxel med svänghju
let mellan. I de stora industriländerna förekom till och med gigantiska ång
maskiner med samtidig tandemdrift och delade cylindrar, således kompound
maskiner med fyra arbetande cylindrar. De utfördes för de allra största effek
terna, upp mot 6 000-7 000 hk (4 400-5 T50 kW).
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Mest tilltalande av de stationära ångmaski
nerna var nog de stora, liggande kompound- 
maskinerna med cylindrarna skilda åt och 
svänghjulet i mitten, som här exemplifieras 
av en magnifik 500 hk Bolindermaskin vid 
Lerdals sågverk i Rättvik. Maskinen som 
är tillverkad 1910 och på sågverket drev en 
växelströmsgenerator med repdrift var i bruk 
till 1970 varefter den flyttades till Faktorimu
seet i Eskilstuna. Foto BS 1967.
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Kompoundångmaskin med liggande cylindrar, högtryckscylindern till 
vänster och lågtryckscylindern till höger. Maskinen som är tillverkad av 
Munktells i Eskilstuna 1889 har varit avsedd för remdrift av Jämjö Träindu
stris sågverk i Jämjöslätt, Blekinge. På bilden ser man bl.a. de cylinderfor- 
made gejderna,ett smörjställ för droppsmörjning med åtta oljebehållare 
av glas och med synglas för inställning av smörjmängden samt en pendel
regulator med kedjedrift. Foto BS 1975.

Kring sekelskiftet 1900 utfördes kompoundmaskiner gärna med 
stående cylindrar. Bilden visar västmanländska Forneby Ångsågs 
svensktillverkade Atlasmaskin från 1902. Behållaren på maskin
stativets högra sida är en ytkondensor. Foto BS 1995.

Den största ångmaskin som tillverkats och arbetat i Sverige var en gigan
tisk trecylindrig pjäs på 6 500 hk (4 800 kW) som 1907-1908 byggdes för att driva 
Domnarfvets göt- och rälsvalsverk i Borlänge. Maskinen tillverkades på licens 
från den tyska firman Erhardt & Schmer av det under 1907 grundade Vagn- 
& Maskinfabriks AB i Falun, vilket liksom Domnarfvet tillhörde det mäktiga 
Stora Kopparbergs Bergslags AB. Cylindrarna som var liggande kunde arbeta 
antingen i kompound- eller trillingdrift. Vid särskilt tungt arbete i valsverket 
gick maskinen i trillingdrift med farskånga till de tre lika stora cylindrarna, 
vilket gav största vridmomentet. När valsningen var lättare kopplades ångtill- 
förseln om till kompounddrift som var mer bränslebesparande. Färskångan 
leddes då till mittcylindern och därifrån till de två yttercylindrarna. Maskinen 
som manövrerades från en plattform, högt placerad över vevaxeln, var i drift till 
omkring 1936-1937, varefter den troligtvis skrotades.
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Landets största ångmaskin 
tillverkades 1907-1908 i Falun 
för att driva både ett götvalsverk 
och ett räls- och balkvalsverk 
på Domnarfvets järnverk 
i Borlänge. Den gigantiska 
maskinen var trecylindrig och 
beroende på belastningen 
kunde den köras antingen som 
trillingmas kin eller kompound- 
maskin. Ångmaskinen som var 
i bruk till omkring 1936-1937 
hade en effekt av inte mindre 
än 6 500 hk och manövrerades 
från en plattform över vevaxeln. 
Retuscherad bild ur Teknisk 
Tidskrift 1907.

Maskinrummet på Domnarfvets 
järnverk med den gigantiska 
ångmaskinen. Av bilden som 
är tagen 1936-1937, d.v.s. strax 
före maskinens slopning, 
framgår bl.a. att manöverbal
kongen blivit överbyggd med en 
fönsterförsedd kupa. Runt hela 
maskinen finns av säkerhetsskäl 
ett skydd av plåt. Stora Ensos 
bildarkiv på Dalarnas Museum.
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Överhettningsmaskiner

Snart nog konstaterade man att en stor del av ångan kondenserade till vatten i 
övertrycksångmaskinens cylinder när den under temperatursänkning uträttade 
sitt arbete. Kondenseringen i cylindern var inte önskvärd eftersom den innebar 
en värmeförlust, vilket var en bidragande orsak till ångmaskinens dåliga verk
ningsgrad. Att inte all ånga kondenserade i cylindern beror på att hundragra- 
digt vatten kräver en mycket stor mängd värme för att förångas, noga räknat 
5,39 gånger den värmemängd som behövs för att värma vattnet från o till too °C. 
Motsvarande värmemängd frigörs således när vattenånga kondenseras. Inte ens 
de sämst utformade ångmaskinerna förmådde dock kyla ångan så långt att den 
helt och hållet kondenserades.

Ånga som avleds från en ångpanna med den temperatur den har när den 
bildas kallas för våtånga eller mättad ånga. Sådan ånga har således den tempera
tur som pannvattnet har när det kokar.

Förhållandet med vattenångan som kondenserade i ångmaskinscylindern 
löstes så småningom på ett intressant sätt med upphettning av själva ångan. 
Precis som alla andra gaser kan nämligen även vattenånga värmas upp i princip 
hur mycket som helst över den temperatur som råder då vattnet förångas, vid 
atmosfärstryck alltså 100°C. Ånga som värms upp ytterligare kallas för överhet
tad ånga eller torr ånga. Om överhettad ånga förs in i en ångmaskinscylinder 
och får uträtta arbete där, det vill säga expandera med trycksänkning, så blir 
risken minimal att temperaturen ska sänkas så mycket att kondensation inträ
der. Förhållandet innebär att med överhettad ånga är en större temperatursänk
ning möjlig, med ty åtföljande bättre verkningsgrad, än med våtånga.

Med den överhettade ångan visade det sig att avsevärda mängder bränsle och 
vatten kunde sparas och ju mer ångan överhettades, desto större blev bespa
ringen. Nu kan man ju invända mot detta att det krävs mer bränsle för att över
hetta ångan. Med de dåliga verkningsgrader som pannorna i regel hade var det 
dock inte så. Pannornas överhettare tog nämligen vara på mycket av den värme 
som annars skulle ha gått ut i skorstenen och det var här som vinsten gjordes.

Den överhettade ångan ställde dock nya krav på pannor och maskiner. Till 
skillnad från våtånga har torrånga dels inga smörjande egenskaper, dels en 
högre temperatur som frestar på material och tätningar. Ångmaskinerna fick 
därför anpassas efter detta med förbättrad smörjning av ångventiler och cylind
rar samt i viss utsträckning även omkonstrution av dessa.

Överhettad ånga infördes redan omkring 1830 och användes fram till 
1870-talet, då den övergavs. Pannorna hade då börjat bli så starka att man kunde 
höja trycket i dem, varav även följde att ångans temperatur höjdes. Detta förde 
emellertid med sig att med den ytterligare temperaturhöjning som överhett
ningen innebar, så klarade den primitiva smörjningen med talg och andra 
naturliga smörj ämnen inte av att smörja ångmaskinens cylindrar och ångventi
ler, varför överhettningen övergavs.
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Ångmaskinens reglering

En förutsättning för att ångmaskinen ska kunna fungera är att ånga släpps in 
och ut ur cylindern vid de rätta tidpunkterna, vilka avgörs av kolvens läge. Till 
en början skedde denna ångreglering för hand med spjäll eller luckor i ångrören 
och det gick bra så länge maskinerna rörde sig sakta och trycken var låga. Med 
de snabbare ångmaskiner av övertryckstyp som utarbetades omkring sekelskif
tet 1800 blev det emellertid inte längre möjligt att manuellt styra ventilerna för 
ångans in- och utlopp. Automatiska anordningar som skötte ångfördelningen 
och som påverkades av kolvstångens rörelse utarbetades därför.

Plansliden

Redan 1799 hade engelsmannen William Murdock (1754-1839) uppfunnit en 
regleringsventil som var gemensam för både tillopps- och utloppsångan från 
cylindern, den klassiska plansliden. Ventilen är en så kallad slidventil. Detta 
innebär att regleringen sker med en anordning som skjuts fram och tillbaka 
över en plan eller buktig yta och därvid frilägger eller sluter öppningar eller 
portar, vilka dirigerar ångan åt ena eller andra hållet. Sliden är placerad i ett 
slidskåp som är monterat direkt på cylindern. Utvändigt känns plansliden igen 
på slidskåpets platta form. Plansliden användes på ångmaskiner så länge dessa 
var avsedda för våtånga eftersom den våta ångan smorde glidytan effektivt när 
sliden gled fram och tillbaka.

Närbild av ångmaskinen i Jämjöslätt med 
dess platta slidskåp och slidstång med 
packbox. I gejden som är av cylindertyp 
syns tvärstycket till vänster. Ovanför gejden 
två droppsmörjningsglas samt pendelregu
latorn. Foto BS 1975.
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Lokcylinder med rundslid över cylindern. På 
bilden syns också kolvstång med tvärstycke 
och vevstake som driver på det andra av de 
kopplade hjulparen. Från drivhjulet går en 
smalare stång tillbaka till slidrörelsen som är 
av Walschaerts typ. Loket som är av SJ:s typ 
B med nr 1107 är fotograferat 1961 av BS på 
Falköpings lokstation.

Rundsliden

När överhettad övertrycksånga började användas mot slutet av 1800-talet visade 
det sig att plansliden slets snabbt och blev otät. En annan regleranordning måste 
därför användas, vilket ledde till att rundsliden utvecklades. Denna består av en 
slidstång med två smala kolvar som rörs fram och tillbaka i ett cylindriskt slid- 
skåp och därvid styr ångan till eller från portar i skåpet. Kolvarna är försedda 
med särskilda tätningsringar eller kolvringar som tätar mot cylinderväggen 
och som avsevärt minskar förslitningen. Rundsliden förekom vid alla slag av 
ångmaskiner som drevs av överhettad ånga. Den känns utvändigt igen på sin 
rundade form. Rundsliden kallas också för kolvslid.

Corlissventilen

Planslider och rundslider har nackdelen att samma ventil och ångväg använs 
för ånga både till och från cylindern. Förhållandet gör att ventilerna och ångvä- 
garna utsattses för en ständig och olämplig växling mellan kall och varm ånga. 
För att råda bot på detta konstruerade amerikanen George Corliss (1817-1888) 
en ventiltyp som han patenterade 1849 och som efter honom fatt namnet Cor- 
lissventil. 1 Corliss ventilsystem skiljs till- och utlopp åt med en tilloppsventil 
upptill och en utloppsventil nedtill i varje ände av cylindern. Själva ventilen 
är utformad som en cylindrisk, halvmånformad kropp som är inpassad i ett 
ventilhus. När ånga ska passera vrids kroppen ett halvt varv och frilägger två 
portar i ventilhuset, den ena förbunden med cylindern och den andra med in- 
eller utloppet för ångan. Corlissventilen kan regleras mycket snabbt, vilket gör 
att det går lättare att mer exakt styra förloppen i cylindern än vid plan- och 
rundslider. Ventiltypen användes gärna för större ångmaskiner, särskilt i USA, 
och känns utvändigt igen på att ventilmekanismen åstadkommer en vickande 
rörelse. Ångmaskiner med Corlissventiler kallas i regel för Corlissmaskiner.
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Tallriksventilen

Corlissventilen har en svaghet och det är att ventilkroppen är svår att smörja så 
att man inte far olja med i ångan. Detta var ett bekymmer när kondensmaski
ner användes eftersom olja gärna avsatte sig i kondensorer och rörsystem. Som 
ett alternativ till Corlissventilen utvecklades därför tallriksventilen mot slutet 
av 1800-talet. Denna kom att bli den vanligaste av de moderna ventilsystemen 
för ångmaskiner i Europa. Ångmaskiner med sådana ventiler kallas kort och 
gott för ventilmaskiner. Tallriksventilen består av en rondell eller ”tallrik” med 
ett skaft eller en spindel och förs upp eller ner över öppningen till ett runt hål 
varvid den antingen öppnar eller sluter detta. Runt hålets överkant finns en 
särskild avsats, ventilsätet, som är inslipat tillsammans med ventilen för att få så 
god tätning som möjligt. Ventilspindelns rörelse styrs av ventilstyrningen som 
utan olägenhet kan smörjas med olja. Utvändigt känns tallriksventilerna igen 
på de excenterskivor som är monterade utmed en langsgående axel och varifrån 
stänger går till ventilerna, vilka liksom Corlissventilerna är placerade i varje 
ände av cylindern. Vid stängernas ändar är kurvformade kilar fästa som trycker 
upp de fjäderbelastade ventilspindlarna.
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Tvärsnitt genom reglersystem med excen- 
terskiva, stänger, lyftare och tallriksventiler. 
Bild ur instruktionshäfte från A/S Atlas 
Maskinfabrik, Köpenhamn 1949.

Liggande ventilmaskin med tallriksventiler 
på Lenhovda Snickerifabrik. På bilden syns 
en tilloppsventil ovanpå cylindern och 
en utloppsventil under denna. Ventilerna 
styrs med de diagonalställda stängerna från 
excenterskivor på regleraxeln till höger om 
cylindern. Vid inställning av ventilerna kan 
stängernas längd ändras med en dubbel- 
gängad hylsa mitt på. Foto BS 1973.

Lenhovdamaskinens ena tilloppsventil. 
Ventilspindeln lyfts av den svagt böjda, 
kilformade lyftaren som är ledat fastsatt 
på havarmen i ventilstångens ände. Ett lätt 
klickande ljud hörs från ventillyftarna när 
maskinen är i arbete. Smörjningen av ventil
mekanismen sker från de två små oljebehål- 
larna. Foto BS 1973.
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Corliss- och tallriksventilerna hade ytterligare en fördel gentemot plan- och 
rundsliderna i det att utrymmet mellan ventilen och cylindern, det så kallade 
skadliga rummet, kunde minimeras. Ju större det skadliga rummet är, desto 
större tryckfall blir det i fårskångan vid nästa arbetscykel eftersom denna då blir 
”utspädd” av det skadliga rummets kvarvarande ånga.

Likströmsångmaskinen

Med de olika ventiltyper som allt eftersom konstruerades för ångmaskinen 
förbättrades verkningsgraden bit för bit. Nedkylningen av cylindern när den 
gamla ångan skulle pressas tillbaka och ut vid cylinderändarna kvarstod dock 
som ett problem. Den gamla ångan hade en lägre temperatur än vad den hade 
som fårskånga och kylde därför cylindern, ett förhållande som var olämp
ligt med hänsyn till verkningsgrad och risk för kondensation. För att minska 
nedkylningen utvecklades därför en så kallad ”likströmsångmaskin” i USA 
under första världskriget. I denna pressades inte den gamla ångan ut vid cylin
derändarna som på andra maskiner. I stället friläde kolven vid sina ändlägen 
utloppsportar som satt i en krans runt om i cylinderväggen mitt i cylindern. Det 
gemensamma utloppet för båda cylinderändarna styrdes således inte av ventiler 
utan av kolven. Inloppen styrdes dock av tallriksventiler.

Likströmsmaskinen krävde att kolven hade en ansenlig längd och att det var 
ett ganska kraftigt undertryck i kondensorn. Maskintypen hade en god verk
ningsgrad och användes så gott som uteslutande inom sjöfarten. Efter tillver
karen kallades den för ”Skinner Marine Unaflow Steam Engine”. Den utfördes 
för effekter mellan 600 och 6 000 hk (440-4400 kW). Principen och uppbygg
naden av Skinnermaskinerna påminde mycket om en större, dubbelverkande 
dieselmotor av tvåtaktstyp.

Finlandsbåten Svea Jarl, som tillhörde Stockholms Rederi AB Svea och leve
rerades från Finnboda Varv i Nacka 1962., var försedd med ett 4 500 hästkrafters 
sexcylindrigt Skinnermaskineri, tillverkat av det holländska företaget Amster- 
damsche Droogdok Mij. N.V Av allt att döma var hon landets sista, nybyggda, 
ångmaskindrivna fartyg för kommersiell trafik. Valet av ångmaskin i stället för 
dieselmotor skedde dels av komfortskäl, dels för att man vintertid ville ha ett 
stryktåligt maskineri så att fartyget skulle kunna ta sig genom genom de besvär
liga isarna mellan Sverige och Finland. Fartyget såldes 1976 till Slite som Viking 
och 198z motoriserades hon. Slutligen förvärvades hon 1989 av det thailändska 
rederiet Siam Cruise Co. Vidare öden är inte kända.

Slid- och ventilstyrning

När man fann användning för ångmaskiner även i traktionära sammanhang 
uppkom nya problem. Ångdrivna fartyg och lok behövde kunna backa, vilket 
krävde att maskineriet måste vara reversibelt, det vill säga kunna köras åt båda håll.

Den mekaniska styrningen av ångmaskinens regleringsventil togs ursprung
ligen ut med en stång från en excenterskiva eller vev på maskinens vevaxel. Reg-
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leringen gjorde att det endast var möjligt för maskinen att gå åt ett håll. När ång
drivna lok och båtar infördes i början av 1800-talet uppkom behovet av att kunna 
backa med dem. Enklast var då att vända maskinens gång, vilket dock inte utan 
vidare lät sig göras. Man kom då på att förskjuta ventilrörelsen i förhållande till 
vevaxelns rörelse. Genom att vrida excenterskivan med en hävstång till ett annat 
läge på axeln kunde man vända på maskinens rörelse. Denna primitiva reverse
ringvar dock inte särskilt pålitlig. Mot slutet av 1830-talet följdes den därför av en 
anordning med två fasta excenterskivor, en för framåtgång och en för backgång. 
Vid reversering lyftes änden av ena eller andra excenterstången med en spak. På 
ändarna satt en gaffel som placerades på en tapp på slidstången. Anordningen 
kallades för gaffelstyrning men inte heller denna var särskilt lämplig.

Lösningen kom 1841 då engelsmannen F.W. Howe (1822-1891) fick idén att 
förena de två excenterstängerna med en båge (kuliss) vars krökningsradie var

Skiss som visar Stephensons slidstyrning på 
SJ:s lok litt T från 1899. Till höger syns de två 
excenterskivorna på drivaxeln, ungefar mitt i 
bilden den svängda kulissen samt till vänster 
cylindern med planslid samt tvärstycke med 
dubbelgejd. Bild ur Höjer.

Stephensons slidstyrning med kuliss och excenterstänger till Munk- 
tells kompoundångmaskin i mudderverket Ägir, byggt 1890. Vid regle
ring av fyllnadsgraden i cylindern liksom vid fram- och backgång 
höjs eller sänks kulissen och excenterstängerna med hjälp av det 
upp- och nervända oket. Manövern sker från andra sidan av maskinen 
och motvikten är avsedd för att balansera ut den tunga mekanismen. 
Observera att locket till slidskåpet är borttaget. Foto BS i Södertälje 
uthamn 1975.

Närbild på Munktellsmaskinens kuliss och excenterstänger i mudder
verket Ägir. Locket till slidskåpet är avtaget och man skymtar den på 
utsidan välvda plansliden inne i skåpet. Foto BS 1975.



samma som stängernas längd. Genom att flytta änden av slidstången i ett spår 
i den svängda kulissen kunde man fa maskinen att gå åt valfritt håll. Howe var 
verksam vid den framstående teknikern och järnvägsbyggaren George Stephen
sons lokverkstäder. Stephenson insåg kulisstyrningens fördelar och den inför
des genast på hans lok, varför den efter honom fatt namnet Stephensons kuliss
styrning. Stephensons slidstyrning kom snabbt till användning vid alla slag av 
ångmaskiner som behövde reverseras.

Med det tidiga 1800-talets primitiva verkstadsresurser var den svängda kulis
sen svår att tillverka. Skotten Allan och tysken Trick fann då på att göra kulissen 
rak. Deras styrning kallas vanligen för Allans slidstyrning, ibland även Allan- 
Tricks slidstyrning. Eftersom även excenterskivorna var besvärliga att tillverka 
och dessutom krävde mycket utrymme uppfann belgaren Egide Walschaert 
1844 en styrning med endast en excenterskiva. Den andra skivans rörelse ersat
tes i stället med en hävstångsrörelse som togs ut från tvärstycket. En liknande 
styrning konstruerades 1849 av tysken Heusinger von Waldegg. Walschaerts styr
ning började användas allmänt under 1860-talet och hans konstruktion blev så 
gott som allenarådande. Konstruktionen kallas för Heusingers eller Walschaerts 
slidstyrning.

Cylinderfyllning

Ett annat problem vid traktionära ångmaskiner var att dessa ofta behövde 
utveckla ett särskilt stort vridmoment vid igångsättning under belastning. Sär
skilt gällde detta för ångloken när tunga tåg skulle startas eller vid färd i långa 
motlut. Man fann dock snart en god lösning även på detta problem genom att 
vid igångsättningen låta maskineriet gå som fulltrycksmaskineri med tillförsel 
av färskånga under större delen av cylinderns slag. Så snart maskinen fått upp 
varvtalet minskades cylinderfyllningen och maskinen gick över till expansion.

Med de slid- och ventilstyrningar som tidigare nämnts vanns också förde
len att cylinderns fyllning med ånga kunde väljas allt efter omständigheterna. 
Med kulissens hjälp kunde således inte bara fram- och backgång ställas in utan 
även cylinderfyllningen. Man brukar här tala om fyllnadsgraden, vilken mäts 
i procent och anger under hur lång del av cylinderns slaglängd som fyllning 
sker. Vid ånglok brukar den största möjliga fyllnadsgraden röra sig om 70-75 
procent medan det vid full fart på plan mark kunde räcka med omkring 20 
procent, då maskineriet huvudsaklingen gick med expansion.

Kavalkad

Under sina drygt 250 aktiva år användes ångmaskinen som en både älskad och 
hatad motor i de mest skiftande sammanhang. Utöver de exempel som redan 
har nämnts ska ytterligare några av dess användningsområden speglas i en 
bildserie.
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Full fyllning! Foto BS i Vordernberg, Österrike 1973.
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En vanlig kraftkälla vid lantbruk, mindre sågverk, stenkrossar m.m. var den klassiska ängloko- 
mobilen som konstruerades redan vid mitten av 1800-talet. Lokomobilen bestod i regel av en 
tubpanna av loktyp med en en- eller tvåcylindrig ångmaskin monterad på en sadel uppe på 
pannas eldstadsdel. Hela ekipaget stod på hjul och hade en fällbar skorsten, vilket gjorde att det 
lätt kunde flyttas mellan olika arbetsplatser. Bild ur AB Wilh. Sonessons katalog 1920.
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I bergsbruket kom ångmaskiner först till användning för att pumpa gruvor läns. Senare när 
man börjat tillverka ångmaskiner för roterande drift utnyttjades de även för gruvspelen. Vid 
Norra Maskin i Dannemora gruvfält sattes ett nytt spel upp 1903, vilket drevs av två äldre, 
encylindriga Bolinderångmaskiner, tillverkade 1883. När spelet senare byggdes om till elektrisk 
drift lät man ångmaskinerna stå kvar. Foto BS 1995.
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Under senare delen av 1800-talet blev det av hälso
skäl nödvändigt att ordna med rent dricksvatten i 
de större tätorterna. Stockholm var först i landet 
och redan 1861 anlades där det första dricksvatten
verket vid Skanstull. En snabbt ökande befolkning 
ledde emellertid till att flera utbyggnader fick 
göras och 1904 tog man i drift ett nytt verk ute 
vid Norsborg. För att pumpa vattnet in till staden 
bestyckades Norsborgsverket med två kraftiga, 
ångmaskindrivna pumpverk, konstruerade av 
ingenjörsfirman Stumpf & Riedler i Berlin. Bägge 
maskinerna tillverkades på licens av det svenska 
verkstadsföretaget Nydqvist & Holm i Trollhättan, 
som då var en av landets främsta mekaniska 
verkstäder. Ångmaskinerna var ventilmaskiner av 
kompoundtyp med cylindrarna skilda åt. Den ena 
maskinen är sedan länge utriven medan den andra 
har bevarats som ett teknikminne i den ståtliga 
maskinhallen. Foto BS 2004.
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Sveriges troligtvis sist tillverkade ångmaskin 
for kommersiellt bruk var en tvåcylindrig 
ångdriven kolvpump avsedd för pumpning av 
brännbara vätskor och tillverkad av JMW-Scan- 
pump i Jönköping. Maskinen som varav före
tagets typ VADR beställdes i slutet av 1980-talet 
av ett jugoslaviskt varv till ett fartyg, men blev 
aldrig levererad på grund av inbördeskriget där 
i början av 1990-talet. Foto BS 1991.
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Tvärsnitt genomJMW ångpump typ VADR. Beteckning
arna på ritningen har följande betydelse:
SI, Inlopp för ånga; SE, Utlopp för ånga; 1 kolvring; 2 kolv; 
3 tätningsring; 4 pumpkolv; 5 cylinderfoder; 6 ventilskåp;
7 slidstång; 8 tallriksventil; 9 ventilsätesring; 10 ventilsäte. 
Bild JMW-Scanpump AB.
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Ångbåtar har alltid gjort minst lika starka intryck på betraktaren som ångloken. Under andra 
hälften av 1900-talet blev även dessa tysta farkosters saga all. I våra vatten kunde man dock 
ända in på 1970-talet se Polish Ocean Lines koleldade steamers regelbundet angöra Oxelösund 
för lastning av järnmalm. Observera särskilt den stora kolfickan framför skorstenen.
Foto BS en kulen februaridag 1972.
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Muddring av farleder och hamnbassänger var länge ett tungt arbete som utfördes med 
muskelkraft. Ångdrivna mudderverk började därför användas redan under det tidiga 
1800-talet. Ett antal av dessa stryktåliga och udda farkoster var i bruk ända in på 1970-talet. 
Här mudderverket Ägir, med Munktellsmaskineri från 1890, i arbete med fördjupning av 
Södertälje kanal. Foto BS 1975.
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På det stora skeppsvarvet Götaverken i Göteborg användes 
ända in på 1960-talet självgående, spårbundna ångkranar i 
varvets materialgård. Kranarna var tillverkade vid varvet i 
början av 1940-talet. Bilden visar kran 81 under lastning av 
fartygsplåt. Foto Björn Malmer 1964.

Klassikern bland de svenska 1900-talsångmaskinerna - Bolinders 
liggande ventilmaskin. Här fotograferad på Ålshults godsförvaltnings 
f.d. sågverk i Kronobergs län där den var i drift till omkring 1965. 
Maskinen är tillverkad 1909 med nummer 2034 och levererades då till 
Linköpings mejeri. Cylinderdiametern är 235 mm och slaglängden 
800 mm. Maskinen gjorde 130 varv/min och drevs av överhettad ånga 
med 325 °C temperatur. Foto BS 1975.
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Mobila ångpannor av ett mycket speciellt slag var brandkårernas ångsprutor, vilka 
var minst lika elegant utstyrda som kårernas personal. Särskilt påkostade var de 
stående ångpannornas skorstensskydd som ofta utfördes av dekorativt pressad och 
blänkande mässing. Ångsprutan på bilden, som är tagen 2007 av Berit Sjöström, 
finns på Tekniska Museet i Stockholm.
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I ångmaskinernas hemland var ångdrivna vägfordon vanliga vid tiden kring sekelskiftet 1900. 
Bilden visar en välbevarad maskin som i England kallades för ”General purpose”, vilket innebär 
att den var avsedd för allmän tjänst. På svenska skulle den kunna kallas för universal traktor. 
Ruston & Hornsby var tillverkare till denna kraftfulla GP som visades upp på en engelsk 
veteranutställning 1972. Foto Svante Bergsbo.



Ångturbiner

På drivmaskinsidan kom 1910-talet inom ångtekniken att bli det decennium 
då kolvångmaskinen fick ge vika för den betydligt effektivare och smidigare 
ångturbinen.Jämfört med ångmaskinen hade ångturbinen en kort utvecklings
period. Den hade kommit fram i slutet av 1800-talet och snabbt nått en hög 
teknisk nivå som gjorde den lämplig att användas som motor. Med ångturbi
nen fick man en hastigt roterande, kraftfull och vibrationsfri motor. Rätt kon
struerad var den dessutom lättskött och hade betydligt högre verkningsgrad än 
ångmaskinen. Till följd av de goda egenskaperna var ångturbinen välkommen 
och konkurrerade därför snart ut den primitiva kolvångmaskinen.

Av särskilt intresse i ångturbinens historia är de grundläggande konstruktio
ner och uppfinningar som gjordes åren runt sekelskiftet 1900 av teoretiskt välut
bildade tekniker. Här framträder således svensken Gustaf de Lavals (1845-1913) 
aktionsturbin från 1883 vid sidan av engelsmannen Charles Algernon Parsons 
(1854-1931) reaktionsturbin som redovisades 1884. Några år efter dessa följer 
1895 amerikanen Curtis’, 1900 fransmannen Rateaus, 1903 schweizaren Zoel- 
lys samt 1906 de två svenska bröderna Ljungströms likaledes betydelsefulla 
turbinkonstruktioner.

Ångturbinernas varvtal var betydligt högre än vad någon maskintyp dittills 
hade haft, de Lavals turbiner löpte exempelvis med mellan 10000 och 30000 
varv/min, vilket gjorde att de i regel måste kompletteras med fördyrande nedväx- 
lingar. De första ångturbinerna led också av svagheten att materialet i de mycket

Manöverplatsen vid en stor ångturbin i 
Västerås Ångkraftverk. Foto BS 1997.
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Sveriges mest kända ångkraftverk var 
Vattenfalls stora ångreservstation i Västerås, 
i bruk mellan 1917 och 1979. Verket byggdes 
ut i flera etapper mellan 1915 och 1952 och 
försågs med inte mindre än sju ångturboge- 
neratorer i storlekar från 7 000 till 65 000 kW. 
År 1952 var verkets sammanlagda effekt 
240000 kW. I kraftverket introducerades de 
epokgörande strålningspannorna och torn
pannorna. Bilden visar anläggningen från 
Kraftverksgatan med ställverket närmast 
samt turbinhallen och de 60 meter höga 
tornpannorna i bakgrunden. Kraftverket 
förklarades som byggnadsminne 1999. Foto 
BS 1992.

Interiör från turbinhallen i Vattenfalls 
ångkraftverk i Västerås med sex av de sju 
ångturbogeneratorerna. Längst bort står 
Gl med effekten 7 000 kW, därefter G2 
med 27 000 kW, G3 med 14 000 kW, G4 med 
14 000 kW, G5 med 50000 kW samt närmast 
G6 med 65 000 kW.Gl,G3 och G4 syns inte 
på bilden medan G7 med 65 000 kW står 
bakom fotografen. G4 är en de Lavalturbin 
medan de övriga är av Stals motrotationstyp. 
Foto BS 1995.
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Skiss som visar ett de Lavalhjul av aktionstyp 
med fyra dysor och axel med liten diameter. 
De böjda skovlarna är placerade ute vid 
hjulets periferi. Bild ur AB de Lavals 
Ångturbin.

På Hargs Godsforvaltning i östra Uppland 
hade man ett eget ångkraftverk. Vid mitten 
av 1910-talet bestyckades detta med en 15 
dysors, enhjulig de Laval turbin av aktionstyp 
på 100 kW. På bilden syns turbinen till 
vänster, växellådan i mitten och trefasgene
ratorn, som tillverkats av Nya Förenade Elek
triska AB i Ludvika, till höger. Foto BS1995.

hastigt roterande turbinlöphjulen och dessas skövlar samt kuggväxlarna hade 
en osäker hållfasthet. Allvarliga turbin- och kuggväxelhaverier uppkom därför 
tid efter annan. Det var först sedan värmetåligare och starkare legeringar samt 
säkrare beräkningsunderlag och noggrannare tillverkningsmetoder tagits fram 
efter sekelskiftet 1900 som ångturbinen blev tillförlitlig och på allvar kunde ta 
upp kampen med kolvångmaskinen.

Ångturbiner har fått en vidsträckt användning, särskilt där primärmotorer 
med stora eller mycket stora effekter behövs. Särskilt påtagligt är detta i värme
kraftverken där ångturbinen är så gott som allenarådande, då det är fråga om 
effekter från cirka 10 000 kW och uppåt. De allra största ångturbinerna återfinns 
i kärnkraftverken där effekter på över 500 000 kW inte är ovanliga.

Ångturbinernas huvudtyper

Aktionsturbiner av axialtyp

Gustaf de Laval kan med sina epokgörande konstruktioner sägas vara den som 
lade grunden till den moderna ångturbinen. Han arbetade med att ta fram 
en mjölkseparator som byggde på centrifugalteknik och som därför behövde 
drivas av en högvarvig men enkel motor. Ångmaskinen var inte tillräckligt 
snabb för de Lavals ändamål varför han bestämde sig för att konstruera en ång
turbin. Även om en och annan sådan konstruerats före 1883 bedömde de Laval 
inte dessa som tillförlitliga för sitt separatorprojekt. Därför gav han själv sig i 
kast med att ta fram en smidig och pålitlig maskin.

de Lavals maskin var en så kallad ”aktionsturbin”. I en sådan får ångan pas
sera ett eller flera munstycken, dysor, eller fasta ledskovlar före inträdet i tur- 
binlöphjulet. Ångtrycket omvandlas i dysorna eller ledskovlarna till hög has
tighet, vilket gör att ångan träffar löphjulet med hastighet men inte med tryck. 
Ångans tryck före inträdet i löphjulet är således samma som efter passagen 
genom detta. När ångstrålen träffar löphjulets böjda skövlar och tvingas ändra 
riktning i dessa uträttar den ett arbete som gör att hjulet bringas att rotera. 
En aktionsturbin kan liknas vid en vattenstråle som träffar ett kupat föremål 
och skjuter i väg detta. Liksom de flesta efterkommande konstruktörer lät de 
Laval ångan strömma genom turbinens löphjul i axiell led (längs med axeln). 
En sådan turbin kallas därför för ”axialturbin".

Gustaf de Laval gjorde i sammanhanget en viktig upptäckt och uppfinning. 
Han noterade nämligen att när turbinens varvtal ökade, så började den vibrera 
kraftigt vid ett givet varvtalsområde, vilket naturligtvis inte var önskvärt. Han 
ökade därför turbinaxelns diameter för att motverka vibrationen men det visade 
sig då att vibrationen uppträdde vid ett högre varvtal. Vad de Laval hade konsta
terat var att det finns ett så kallat kritiskt varvtal för roterande maskiner, vilket 
under ogynnsamma förhållanden kan orsaka att maskinen havererar, de Laval 
insåg också att det inte var möjligt att undvika det kritiska varvtalet. Eftersom han
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inte ville eller kunde öka axeldiametern valde han i stället den radikala åtgärden 
att minska denna. Axeln blev mer fjädrande och det kritiska varvtalet erhölls då 
vid en ringa hastighet som inte skadade maskinen. Sedan detta passerats kunde 
han utan problem öka hastigheten till åtskilliga tusen varv per minut.

Små aktionsturbiner har i regel ett enda löphjul, vilket Gustaf de Lavals tidi
gare turbiner hade. Sådana maskiner blir ganska enkla och billiga att tillverka 
och de är lätta att hantera i drift, vilket till att börja med var syftet med turbinse- 
paratorn. de Lavals aktionsturbin kunde tillverkas med effekter upp till 500 hk 
(370 kW). Därmed var också gränsen nådd för den enhjuliga Lavalturbinen 
eftersom större turbiner blev otympliga och fick en försämrad verkningsgrad. 
För de stora effektbehov som elektricitetsverken så småningom krävde måste 
en lösning efter andra riktlinjer sökas. Företaget utarbetade därför en flerhjulig 
konstruktion, Lavals multipelturbin, som kom i marknaden 1908. Multipeltur
binen kunde till skillnad från den enhjuliga turbinen användas för mottryck 
(se nedan) och fann snart en viktig marknad i cellulosaindustrin. Utvecklingen 
fortsatte och 1911 levererade de Laval de första kondenseringsturbinerna med 
avtappning (se nedan) till Holmens Bruk i Norrköping samt Wifstavarf AB:s 
nyuppförda cellulosafabrik i Timrå, strax norr om Sundsvall.

AB de Lavals Ångturbin fann snart även vägen över till fartygens framdriv- 
ningsmaskinerier och 1915 levererades de första marina ångturbinerna. Företa
get kom under 1900-talet att bli den svenska marinens viktigaste leverantör av 
stora framdrivningsmaskinerier.

Bland AB de Lavals Ångturbins många leve
ranser till den svenska marinen var de två 
45 000 hk-turbinerna till 8 000-tonskryssaren 
Tre Lejon bland de mest prestigefyllda. Krys
saren byggdes vid Götaverken i Göteborg 
åren 1944-1947, lades i malpåse redan 1958, 
slopades 1964 samt skrotades i Karlskrona 
1969. Bildarkiv Marinmuseum.
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Ångturbingenerator typ BD för 3,3 kW 
likström, tillverkad av AB de Lavals 
Ångturbin omkring år 1900. Turbinen, som 
står längst till höger, är en enhjulig aktions- 
turbin med en dysa. Mellan turbinen och 
generatorn sitter en kugghjulstransmission 
för nedväxling av turbinens höga varvtal. 
Maskintypen var vanlig som belysnings
generator på ångfartyg. Aggregatet var vid 
fototillfället uppställt i dåvarande Göteborgs 
Industrimuseum. Foto BS 1978.

Tidstypisk reklambild från 
AB de Lavals Ångturbin. 
BS bildarkiv.

•^WQTöRBimeE-
•TOEMlrømrøE-

■ELEKTRISKA -AMLflClQMlMCiflR

Under 1897 kontrakterade Asea med Härnö
sands stad om koncession på distribution av 
elkraft inom staden. Ett ångdrivet elektrici
tetsverk, Kronholmsverket, byggdes och togs 
i bruk året därpå. Verket var bestyckat med 
tre 66 kW de Laval enhjuliga ångturbinag- 
gregat med dubbla likströmsgeneratorer.Till 
anläggningen hörde en magnifik, tidstypisk 
kontrolltavla med paneler av vit marmor. 
Verket löstes in av staden 1909 och några år 
senare byttes aggregaten ut mot större. Bild 
ur AB de Lavals Ångturbin.
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Reaktionsturbiner av axialtyp

Engelsmannen Parsons fann att man kunde montera flera turbinhjul i serie på 
samma axel och låta ångan successivt arbeta sig genom alla löphjulen. En sådan 
turbin fungerer inte efter aktionsprincipen utan är en så kallad ”reaktionstur- 
bin”. När ångan söker sig in mellan skovl arna i hjulet expanderar den - till 
skillnad från aktionsturbinen - vid passagen mellan dessa, vilket leder till en 
trycksänkning. Denna trycksänkning omändras till hastighet som i sin tur ger 
upphov till en reaktionskraft. Reaktionskraften verkar på de böjda skovlarna 
och tvingar löphjulet att gå runt. När ångan lämnar hjulets skövlar har den såle
des ett lägre tryck än vad den hade när den gick in i hjulet. Reaktionskraften kan 
liknas vid den kraft som gör att munstycket till en vattenslang tvingas bakåt när 
ventilen öppnas och vattnet sprutar ut. Väl att märka är att reaktionsturbiner 
inte är renodlade sådana, en viss tryckminskning och hastighetsökning inträ
der redan vid ångans passage mellan ledskovlarna, vilket gör att de egentligen 
ska betraktas som aktions-reaktionsturbiner.

I Parsons flerhjulsturbin skedde en successiv tryckminskning allt eftersom 
ångan passerade de olika hjulen. På grund av det stora antalet expansioner 
kunde Parsonsturbinen därför arbeta med ett lägre varvtal än de Laval-turbinen 
och bland annat direkt kopplas till elektriska generatorer. Parsonsturbinen fick 
en vidsträckt användning, till att börja med huvudsakligen som framdrivnings-

Genomskärning av en 600 hk (400 kW) 
Parsonsturbin utställd på världsutställningen 
1904 i S:t Louis, USA. Ångan kommer in 
i turbinen till vänster och passerar under 
stegvis expansion de tre trumliknande skovel- 
systemen med olika diametrar innan den leds 
ut vid B. Längst till höger sitter en varvtals- 
regulator av pendeltyp samt oljekatarakter 
för den viktiga smörjningen av de stora axel
lagren. Bild ur Teknisk Tidskrift 1904.
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maskineri i örlogsfartyg, men något senare även för drift av ångkraftverk och 
handelsfartyg.

Parsons fann att det var nödvändigt att montera in fasta styrskenor (ledskov- 
lar) mellan turbinens löphjul. Med styrskenorna vinklades ångans rörelse om så 
att den fick samma riktning vid inträdet i alla hjulen, vilket var nödvändigt för 
att fa dessa att gå åt samma håll.

Parsons vann tidigt internationell uppmärksamhet med sin turbin, särskilt 
sedan han 1894 byggt ett turbindrivet försöksfartyg, Turbinia, som nådde världs
rekordhastigheten 34Vi knop (63,9 km/tim). Turbinia blev senare förebild för 
den engelska flottans jagare och torpedbåtar.

Reaktionsturbiner av radialtyp

Vid större ångturbiner medför ett axiellt turbinarrangemang ganska långa kon
struktioner. För att minska turbinens omfång tog de båda svenska uppfinnarna 
och bröderna Birger och Fredrik Ljungström (1872-1948 respektive 1875-1964) 
upp en turbinkonstruktion av reaktionstyp, radialturbinen. I denna fick ångan 
strömma i radiell riktning genom löphjulets skövlar, det vill säga vinkelrätt mot 
axeln och bort från denna.

Med radialturbinen som grund utvecklade bröderna Ljungström en genial 
idé. I stället för att ha fasta ledskovlar mellan löphjulen, vilka krävde mycket 
utrymme, fick turbinen två separata axlar i linje med varandra. Axlarna försågs 
med var sitt löphjul som båda hade flera kransliknande ”våningar” av radiellt 
ordnade skovelsystem. Skovelsystemen var arrangerade så att de löpte mellan 
och mycket nära varandra och åt var sitt håll. På så sätt fungerade de två löp
hjulens skövlar som varandras ledskovlar. Särskilda, fasta ledskovlar behövdes

Skiss som visar motrotationsturbinens 
princip. Till vänster längdsnitt genom de två 
turbinlöphjulen, det ena rött och det andra 
grönt, vilket visar hur hjulens skovelkransar 
är inpassade mellan varandra men går åt var 
sitt håll. Till höger tvärsnitt genom hjulens 
skovelkransar där det gröna hjulet går 
moturs och det röda medurs. Bild ur Svenska 
Turbinfabriks AB Ljungström.
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således inte och man fick en mycket kompakt maskin. Ångan som släpptes in i 
turbinen inne vid axeln passerade först genom det ena löphjulets första skovel- 
krans, omedelbart därefter genom det andra löphjulets första skovelkrans och 
så vidare. På så sätt växlade ångan mellan de två hjulens skovelsystem tills den 
nådde yttersta kransen då den hade lämnat ifrån sig den önskade energin. Till 
följd av den speciella konstruktionen kallas bröderna Ljungströms turbin för 
dubbelrotations- eller motrotationsturbin.

Med bröderna Ljungströms motrotationsmaskin från 1906 erhölls förutom 
en ytterst kompakt turbin även en ångturbin som då visade sig ha högre verk
ningsgrad än tidigare konstruktioner. Vid större maskiner har turbintypen 
senare utförts som kombinerad radial- och axialmaskin med tillverkaren Stals 
produktnamn Duraxturbin. I sådana maskiner far ångan först avlämna sitt 
arbete till ett radialsystem och därefter till ett axialsystem för varje axel. Durax- 
turbinerna har byggts för mycket stora effekter.

En nackdel med dubbelrotationsturbinen är att de två turbinaxlarna går 
at var sitt håll. Vid elkraftproduktion, som blev det enda egentliga använd
ningsområdet för turbintypen, monterades därför en generator på varje axel. 
Arrangemanget hade dock fördelen att mindre generatorer kunde användas, 
vilka tillät högre varvtal, något som i sin tur gav högre generatorverkningsgrad. 
Motrotationsturbiner tillverkades mycket länge av Stals verkstäder i Finspång 
och deras licenstagare.

Längdsnitt genom Stals motrotationsturbin. 
Av detta framgår bl.a. hur stor kondensorn 
till en ångturbin är. Turbinen står uppe 
i maskinsalen ovanpå kondensorn. Hela 
aggregatet vilar på kraftiga betongfunda- 
ment i kondensorkällaren. Längst till vänster 
på maskinaggregatet syns varvtalsregula- 
torn, därefter följer vänster generator, själva 
turbinen, höger generator samt längst till 
höger likströmsmaskinen för magnetisering 
av de båda generatorerna. På kondensorkäl- 
larens golv står kylvattenpumpen längst 
till höger och vakumpumpen under 
kondensorn. Bild ur Svenska Turbinfabriks 
AB Ljungström.
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Stals klassiska motrotationsturbin med 
dess karaktäristiska, cylindriska form och 
instrumentställ. Ångturbinen är placerad 
i maskinens mitt vid ratten och har de två 
generatorerna på var sin sida. Foto BS i 
Emsfors f.d. sulfitfabrik, Kalmar län 1991.

Under 1962 tog Viskans Kraft AB i bruk ett 
ångdrivet reservkraftverk vid Rydboholm i 
Viskadalen. Verket försågs med pannutrust- 
ning från AB Svenska Maskinverken och två 
Stal-Laval ångturbogeneratorer av motrota- 
tionstyp på sammanlagt 12 000 kW. Verket 
lades i "malpåse” redan efter 20 år och under 
1990-talet togs maskineriet ut och såldes. 
Bildsamling Arne Wemmel.
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Kondenserings-, avtappnings- och mottrycksturbiner

Ångturbinen arbetar liksom ångmaskinen i regel med kondensering av ångan 
sedan denna gjort sitt arbete. Möjligheten till kondensering i ett mycket högt 
vakuum är en starkt bidragande orsak till att ångturbinens verkningsgrad 
blir högre än ångmaskinen. Ångturbiner där all ånga kondenseras kallas för 
kondenseringsturbiner.

Kondensering av ångan kräver emellertid volymmässigt ett stort utrymme 
och när sådant inte varit tillgängligt eller ånga även behövts för andra ändamål 
har maskinerna byggts som mottrycksturbiner. Med detta menas att ångan inte 
förts till en kondensor med vakuum utan lämnat turbinen med tryck, till exem
pel släppts ut till det fria och atmosfärstrycket, eller till uppvärmning av pro
cesser eller byggnader. Mottrycksturbiner med utsläpp till atmosfären försöker 
man dock i det längsta att undvika eftersom dels nytt vatten då ständigt måste 
tillföras, dels salter och föroreningar i vattnet lätt avsätter sig på turbinskov- 
larna, vilket skapar obalans och ojämnheter.

Ångturbiner av mottryckstyp används ofta i industrin där ånga även behövs 
för andra ändamål än kraftproduktion, till exempel uppvärmning. Ångan

Maskineriet till TGOJ:s turbinlok är placerat 
framför ångpannans sotskåp. Till vänster 
står turbinen av mottryckstyp och till höger 
växellådan för nedväxling av varvtalet och 
fram-och backgång. Foto BS 1981.
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TGOJ:s kraftfulla ångturbinlok M3t nr 71 leds då inte ut till det fria utan förs fortfarande under tryck i ett slutet system

med utflyktståg vid Blötbergets station.Foto till aktuella maskiner och processer varefter den kondenseras och återgår till

BS 1981. angpannan.
Mottrycksmaskiner med utsläpp till det fria har i Sverige endast använts för 

att driva små belysningsgeneratorer på ånglok och som framdrivningsmaski- 
neri för ånglok. Väl kända torde de kraftfulla ångturbinlok vara som under 
1930-talet levererades av Nydqvist & Holm i Trollhättan till Trafikforvaltningen 
Grängesberg-Oxelösunds järnvägar (TGOJ) för att dra tunga malmtåg mellan 
Grängesberg och Oxelösund. Lokens turbiner och växellådor var konstruerade 
av Alf Lysholm (1893-1973) och tillverkade av AB Ljungströms Ångturbin på 
Lidingö. Turbineffekten var 1300 hk (1000 kW) och det maximala varvtalet 
10 000 varv per minut. Alla tre loken finns bevarade som museilok.

Mycket vanligt vid ångturbindrift är att man använder så kallade ”avtapp- 
ningsturbiner”. Med detta menas att all ånga till att börja med leds till ångtur- 
binen. Efter passage genom en del av turbinen avtappas en viss mängd av ångan
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och leds bort för att exempelvis användas till uppvärmning. Resten av ångan far 
dock fortsätta att uträtta ett arbete i turbinen tills den slutligen leds till konden
sering. Även den avtappade ångan förs så småningom åter till ångturbinen för 
kondensering. Turbintypen som även kallas för avtappnings-kondenseringstur- 
bin används i kraftvärmeverk för produktion av elkraft och fjärrvärme.

En motsats till avtappningsturbinen är intappningsturbinen. Denna tillförs 
ånga från ånggeneratorer som arbetar med olika tryck.

Marina ångturbiner

Ångturbintillverkarna hade länge en viktig marknad inom sjöfartsnäringen och 
sedan 1920-talet var så gott som alla större fartyg försedda med turbinmaskine- 
rier. En förutsättning för att kunna använda en snabbgående ångturbin för drift 
av stora, långsamgående fartygspropellrar var dock att nedväxlande transmis
sioner kunde tas fram som tålde de mycket stora effekter det här var fråga om. 
Under 1910-talet lyckades man i Europa konstruera sådana kuggväxlar. I USA 
tillämpades dock varianten att använda turboelektrisk kraftöverföring i stället 
för kuggväxlar, vilken också gjorde det möjligt att ha valfria varvtal på primär- 
och sekundärmaskineri. Med den elektriska kraftöverföringen vanns för övrigt 
fördelen att kunna ha primär- och sekundärmaskinerierna skilda åt, vilket även 
tillämpats vid dieselelektrisk drift. Särskilt uppmärksammat blev det stora fran
ska passagerarfartyget, 83 ooo-tonnaren Normandie från 1933, som försågs med 
ett ångturboelektriskt maskineri vars fyra enheter utvecklade sammanlagt 
160 000 hk (117000 kW). För att av komfortskäl så långt som möjligt undvika 
vibrationer i fartyget valdes elektrisk kraftöverföring i stället för kuggväxlar. Nor
mandie brandskadades svårt 1942 i New York och blev därefter upphugget.

De marina turbinmaskinerierna var mycket kompakta och lätta och ång
pannorna kunde eldas med lågvärdiga oljor. Ångturbi- 
nerna gav dessutom en i det närmaste vibrationsfri drift. 
Totalverkningsgraden var ungefär samma som för diesel
motorn eller något lägre. 1970-talets energikriser ändrade 
dock radikalt situationen för de marina ångturbinerna. 
Dieselmotortekniken tog då flera steg framåt med betyd
ligt ökade verkningsgrader, vilket den redan då ganska 
högtstående ångturbintekniken inte kunde möta. Med en 
totalverkningsgrad av omkring 35-40 procent kunde ång
turbinen därför inte hävda sig bränsleekonomiskt mot die
selmotorns som snabbt steg till mer än 50 procent. Några 
nya marina turbinmaskinerier har därefter inte byggts och 
dessutom har befintliga maskinerier ibland till och med 
bytts ut mot dieselmotorer.

Några av de främsta tillverkarna av fartygsturbiner var 
svenska Stal och AB de Lavals Ångturbin (från 1959 Stal

de Laval fartygsmaskineri på 8400 hk 
(6 200 kW) avsett for oljetanker och till
verkat i ett stort antal exemplar. Maskineriet 
som delvis är isärtaget är uppdelat på en 
högtrycksturbin (nere till höger) och en 
lågtrycksturbin (uppe till höger).Turbinerna 
driver propelleraxeln via två mellanväxlar 
med pilskuren kugg. Bild ur Söderberg.
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Laval) och dess licenstagare. Till en början använde man sig på Stal av turbo
elektrisk drift med motrotationsturbiner. Så småningom gick man över till 
kombinerade radial- och axial turbiner (Duraxturbiner) som förenades med 
propelleraxlarna via stora växlar med pilskuren kugg, ett förhållande som ledde 
till att Stal även förvärvade en omfattande erfarenhet av tillverkning av preci- 
sionskuggväxlar. de Lavals verkstäder hade tillverkat axialturbiner sedan 1908 
och hade också stor erfarenhet av precisionskuggväxlar.

Några svenska ångturbintillverkare

I Sverige etablerades tidigt två betydande tillverkare av ångturbiner, vilka tack 
vare sina goda konstruktioner snart fick världsrykte. Den ena var AB de Lavals 
Ångturbin som på grundval av Gustaf de Lavals uppfinningar grundades 1893 
i Stockholm. Den andra var bröderna Birger och Fredrik Ljungströms företag, 
AB Ljungströms Ångturbin, som tillkom 1908 i Stockholm. En tredje framträ
dande tillverkare av ångturbiner var Jönköpings Mekaniska Werkstads AB i 
Jönköping som 1910 började tillverka ångturbiner.

AB de Lavals Ångturbin flyttade 1897 ut till nyuppförda lokaler i Nacka vid 
Saltsjö-Järla station på Saltsjöbanan medan AB Ljungströms Ångturbin, som 
1913 ombildats till Svenska Turbinfabriks AB Ljungström (Stal), samma år flyt
tade till Finspång. Stal förvärvades dock redan 1916 av Asea där man var intres
serad av kraftmaskiner som kunde driva företagets generatorer. Aseas förvärv 
av Stal ledde emellertid till en separation 1918 mellan Stal och bröderna Ljung-

vid en utvidgning 1912 av Borås Elverks 
ångkraftverk installerades en 1 500 hk 
ångturbin tillverkad av Jönköpings Meka
niska Werkstad (till vänster).Turbinen var 
direkt kopplad till en Asea trefasgenerator 
(till höger). Foto BS 1983.
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Under åren 1955-1960 byggde Vattenfall 
ett stort oljeeldat reservkraftverk i Stenung- 
sund på Västkusten. Hela anläggningen 
placerades av militära skäl i skydd i bergrum 
och försågs med två ångturbingeneratorer 
på vardera 160 000 kW. Varje aggregat hade 
en egen panna som stod i samma utrymme 
som maskineriet. Kraftverket byggdes 
ut ytterligare under 1960-talet med två 
aggregat på vardera 275 000 kW Bilden visar 
det första aggregatet, Gl, som är av Stal- 
Lavals så kallade cross-compoundtyp. Detta 
innebär att maskineriet är uppdelat på två 
enheter, en högtrycks turbin av axialtyp, 
och en lågtrycks turbin av Duraxtyp. Mellan 
enheterna sker en mellanöverhettning av 
ångan. Närmast i bild syns Durax turbinen 
och efter denna högtrycksturbinen. Strax 
bakom denna syns ångpannan som är av 
vattenrörs typ och tillverkad av Svenska 
Maskinverken. Foto BS 1996.

ström. Brödernas eget bolag, AB Ljungströms Ångturbin, etablerade sig i stället 
vid G ås h aga på Lidingö där en ny verkstad uppfördes och där bröderna även 
fortsatte sin uppfinnarverksamhet. Under 1951 bytte företaget namn till Svenska 
Rotor Maskiner AB (SRM).

AB de Lavals Ångturbin och Stal fusionerades 1959 till Stal-Laval Turbin AB, 
från 1989 ABB-Stal. Under åren 2000-2003 tillhörde företaget Alstom Power 
Sweden AB och sedan 2003 är Siemens Industrial Turbomachinery AB dess 
ägare. Verksamheten vid de Lavals verkstäder i Saltsjö-Järla avvecklades efter 
sammanslagningen.

Jönköpings Mekaniska Werkstads AB, grundat i860, hade börjat tillverka 
ångmaskiner redan under 1860-talet och ångpannor 1879. Under 1910 tog man 
även upp konstruktion och tillverkning av ångturbiner och nådde ganska långt 
inom området innan man under påverkan av 1970-talets energi- och varvskriser 
avvecklade ångtekniken. Företaget upphörde 1992.
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V
etenskapsmän och uppfinnare hade tidigt börjat

intressera sig för ett lockande alternativ till ångmaskinen, 
nämligen att flytta in förbränningen i själva cylindern i 
stället för att gå omvägen över ångpannan. Om ett bränsles 

kemiskt bundna energi skulle kunna utnyttjas direkt inne i en värme- 
kraftmaskin skulle den bli mycket enklare att tillverka och sköta samt 
dessutom ta mindre plats. Kraftmaskiner med en sådan ”inre” förbrän
ning började på allvar utvecklas vid mitten av 1800-talet och vid slutet av 
seklet hade de blivit funktionsdugliga. En maskin av detta slag kallas för 

förbränningsmotor.
Till förbränningsmotorer räknas kolvmotorer som ottomotorer, vilka 

drivs av lättflyktiga eller gasformiga bränslen, samt dieselmotorer och 
tändkulemotorer, vilka drivs av svårflyktiga bränslen. Även rotations
motorer och gasturbiner samt jetmotorer och raketmotorer räknas till 
förbränningsmotorer.

Vid sekelskiftet 1900 hade förbränningsmotorn av kolvtyp framträtt i 
sina olika grundformer. Efter det att uppfinnare och konstruktörer fun
derat och experimenterat sedan mitten av 1800-talet arbetade motorn nu 
med övertryck, den kunde fas att gå i två-, fyr- eller till och med sextakt, 
förbränningen initierades antingen av en elektrisk gnista, kompressions- 
värme eller en okyld del av cylindertoppen och bränslet kunde vara gas 
eller flytande bränslen som var lättflyktiga eller svårflyktiga.

Förbränningsmotorn hade dock vid sekelskiftet 1900 endast fått en 
ganska blygsam praktisk betydelse. Det stora genombrottet kom under 
de första åren av 1900-talet, särskilt påskyndat av världskriget 1914-18. 
Både ottomotorer, dieselmotorer och tändkulemotorer hade då blivit 
så driftsäkra att de kunde användas i olika stationära och traktionära 
sammanhang. Samtidigt började även gasturbinen träda fram. Det skulle 
dock dröja ytterligare ett halvt sekel innan den nådde en tillfredsställ
ande driftsäkerhet.

Reklambild av Ellwe förkammardieselmotor. Bild ur Ljusne-Woxna.



Motorer före 1900

Redan vid sekelskiftet 1900 hade de olika typerna av kolvmotorer med inre 
förbränning renodlats och nått eller nästan nått praktisk användbarhet. Kolv
motorns utveckling under 1800-talet skedde i viss utsträckning parallellt med 
ångmaskinens och ledde så småningom till att den tillsammans med elmotorn 
trängde undan ångmaskinen. Under 1900-talet tog således kolvmotorn över 
ångmaskinens roll som den främsta kraftmaskinen och kom till användning 
för de mest skiftande ändamål.

Krutmotorer

De första försöken med förbränningsmotorer skedde redan i slutet av 1600-talet, 
samtidigt som ångmaskinen började utvecklas. Förbränningsmotorn hade 
då också många gemensamma drag med ångmaskinen och så kom det att bli 
under lång tid.

Vid förbränning inne i cylindern behövde denna ske snabbt och därför var 
en hastig process nödvändig, ja till och med en explosiv sådan. De första för
bränningsmotorerna drevs därför med krut! Pionjärer inom området var 1678 
den franske mekanikern René Hautefeuille (1647-1724), två år senare följd av 
den holländske matematikern, fysikern och astronomen Christiaan Huyghens 
(1629-1695). Hautefeuilles motor eller kanske snarare anordning, hans maskin 
hade inte någon kolv, bestod av en kraftigt byggd låda som en krutladdning 
fick explodera i. Efter explosionen kyldes krutgaserna av med vatten varvid de 
minskade i volym och ett undertryck uppkom. Via en ventil förenades lådan 
och dess undertryck med ett rör som var nedsänkt i vatten som skulle pumpas 
upp ur en gruva eller liknande. Undertrycket gjorde att vattnet steg upp i röret 
och in i lådan. Hautefeuille tog således fasta på samma princip som användes i 
de första ångmaskinerna, atmosfärstrycket fick alltså göra själva pumparbetet. 
En liknande princip användes för övrigt av tyska flygvapnet under andra världs
kriget vid snabb fyllning av bränsletankar.

Hautefeuilles anordning vidareutvecklades av Huyghens. Denne lät emel
lertid krutladdningen explodera inne i en cylinder med kolv av ungefär 
samma utformning som den atmosfariska ångmaskinen. Även här skapa
des ett undertryck som gjorde att det egentliga pumparbetet åstadkoms av 
atmosfärstrycket. Man brukar anse att Huyghens maskin var den första 
förbränningsmotorn.

Hautefeuille återkom 1682 med en anordning som vid pumpning i stället för 
undertryck arbetade direkt med det övertryck som skapades vid explosionen. 
Hans maskin kan därför betraktas som den första övertrycksmotorn.
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Motorer for flytande eller gasformigt bränsle

Efter de franska och holländska 1600-talsförsöken hände inget väsentligt på 
motorfronten förrän 1794 då engelsmannen Robert Street fick patent på en 
kolvmotor som drevs av en brännbar vätska. Vätska sögs in i cylindern och för
gasades. När kolven rört sig halvvägs frilädes en ständigt brinnande tändlåga 
i cylinderväggen som fick bränsle/luftblandningen att explodera och pressa 
kolven mot bortre vändpunkten. Det är inte känt om Streets motor kom till 
utförande eller hur förbränningsgaserna släpptes ut ur cylindern.

Med Streets maskin framträder ett egenartat särdrag gentemot andra slag 
av kraftmaskiner. Till skillnad från ångmaskiner, vattenturbiner och elmotorer 
är förbränningsmotorn inte självstartande. Den måste således dels dras i gång 
antingen manuellt eller av en annan kraftmaskin innan den kan gå själv, dels ha 
kommit upp i lämplig hastighet innan den kan belastas. Detta har i alla tider 
varit en av förbränningsmotorns stora svagheter. I till exempel fordonsdrift har 
man därför varit tvungen att förse den inte bara med startanordning utan även 
med olika slag av momentomvandlare i kraftöverföringen till drivhjulen.

Nästa steg i utvecklingen eller åtminstone i tankearbetet kring förbrännings
motorn togs av fransmannen Lebon. Han fick 1801 patent på en dubbelverkande 
motor som drevs av lysgas och hade elektrisk tandning. Elektriciteten erhölls från 
ett batteri av en typ som italienaren Volta uppfunnit vid ungefär samma tid.

Lenoirs och Bisschops motorer

Under åren fram till i860 togs flera motorkonstruktioner fram och patentera- 
des av olika franska, engelska, italienska och tyska uppfinnare. Ingen av deras 
maskiner var dock särskilt tillförlitlig. Det var först 1859-1860 när den franske 
mekanikern Etienne Lenoir (1822-1900) sammanförde det bästa av tidigare 
uppfinnares motorer som den första kommersiellt användbara förbrännings
motorn konstruerades. Det ska dock framhållas att Lenoir fick kritik från fran
ska civilingenjörsförbundet för att mer eller mindre ha stulit konstruktionen 
från landsmannen Hugons två år äldre motor.

Lenoirs motor såg ut som en ångmaskin och arbetade nästan också som 
en sådan. Motorn hade emellertid en verkningsgrad av omkring 4 procent, 
vilket var mer än vad samtida ångmaskiner kunde prestera. Den mycket avan
cerade motorn drevs med lysgas, hade horisontell cylinder, arbetade i tvåtakt 
samt var dubbelverkande. Lenoirs motor drevs dock liksom föregångarna inte 
med kompression och effekten blev därför ganska låg, den största motortypen
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Ritning till Lenoirmotor. Upptill vy från 
sidan samt tvärsnitt genom cylindern, nedtill 
längdsnitt uppifrån. Som synes har motorn 
påtagliga likheter med en ångmaskin! Den 
avbildade motorn som utvecklade en effekt 
av 8 hk vid 100 varv/min licenstillverkades 
1861 av det tyska företaget G. Kuhn i Stutt
gart. På ritningen anger a slid for inlopp, 
b slid för utlopp, c kontaktanordning för 
tandning som sker vid e respektive e samt 
f handtag för reglering av gasmängd och 
hastighet. Bild ur Giildner.

som tillverkades utvecklade endast iz hk (8,8 kW). Inströmning av lysgas/luft- 
blandningen i cylindern respektive utblåsningen av avgaserna reglerades med 
planslider (musselslider) som styrdes av excenterskivor på vevaxeln. Eftersom 
motorn var dubbelverkande hade den som vid ångmaskiner kolvstång med 
packbox samt tvärstycke. Vidare hade den elektrisk tandning med gnista från 
en induktionsrulle som fick ström från en ackumulator. Tandningen styrdes av 
en kontaktanordning på tvärstycket.

Lenoirs motor fördes i marknaden av maskintillverkaren Marinoni i Paris. 
Snart tog även andra verkstäder upp konstruktionen och 1867 hade omkring 
400 motorer tagits i bruk enbart i Frankrike, varav 300 tillverkats vid Gustave 
Lefevres fabrik i Paris. Flera motorer tillverkades även i England och där var en 
Lenoirmotor i drift så sent som 1904. En förutsättning för motorns popularitet 
var att det fanns tillgång till lysgas men det var vanligtvis inte något problem, 
i åtminstone de större europeiska industristäderna hade gasverk för belysning 
börjat anläggas redan under första hälften av 1800-talet.

Lenoirs motor väckte stort uppseende inte bara i Frankrike utan överallt i de 
industrialiserade länderna. I Sverige beskrevs motorn i 1861 års årgång av Tid
skrift fór Byggnadskonst och Ingeniörsvetenskap. Sannolikt är detta första gången
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som en förbränningsmotor omtalas i en svensk tidskrift. Beskrivningens inle
dande stycke är värt att återges eftersom det så tydligt speglar att här stod något 
nytt för dörren:

Lenoirs knall-luftmaskin. Ifrågavarande maskin, som egentligen afser att i en 
vanlig ångcylinder ersätta ångan med brännbar gas, hvilken tändes med elek
tricitet, är icke blott ett hugskott eller ett sinnrikt försök, utan en verklighet, ty 
en sådan maskin om 4 hästkrafters kraft finnes sedan sistlidne vår i verksamhet 
i fabrikanten Levéques verkstad i Paris, rue Rousselet N:0 35, och uppfinnaren är 
fransmannen Lenoir.

Några år efter Lenoir konstruerade den franske mekanikern Alexis de Bisschop 
1871 en avancerad gasdriven motor som inte alls påminde om en ångmaskin. 
Bisschops motor som blev den mest framgångsrika av motorer utan kompres
sion hade en vertikal cylinder som via en omvänd vevrörelse drev ett sväng
hjul. Gas-, luft- och avgasventiler styrdes dels med tvång från vevaxeln, dels med

Tvär- och längdsnitt genom Bisschops motor. 
Den uppåtriktade kolvstången är förenad 
med en nedåtgående vevstake som verkar 
på svänghjulets vevtapp. Luft sugs in genom 
klaffventilen d och styrs vidare till cylin
dern genom den tvångsstyrda ventilen b. 
Samtidigt sugs gas in genom e som regleras 
manuellt avg. Vid /finns tändlågan.När 
kolven går ner efter förbränningen trycks 
avgasen ut genom ventilen c som har samma 
rörelse som b. Vid h finns en brännare för 
förvärmning av luft/gasblandningen. Bild ur 
Güldner.
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Detaljbild av Ottos och Langens koppling 
mellan kuggstång och kugghjul. Kopplingen 
är en s.k. rullspärrskoppling som frikopplar 
då svänghjulsaxeln antingen går för fort eller 
kugghjul och axel går åt olika håll. Kopp- 
lingstypen fanns bl.a. på bilar med frihjul, 
t.ex. SAAB 92-96. Bild ur Giildner.

backventiler (klaffventiler). Tandningen skedde med en gaslåga som frilädes i 
cylinderväggen när kolven rört sig ungefar halvvägs, en konstruktion som här
rörde från Robert Street och hans landsman Wellman Wright 1833. Bisschops 
motor tillverkades i tre små storlekar av Mignon & Rouart i Paris. Den tyska 
licenstillverkaren Buss, Sombart &c Co i Magdeburg byggde även större maski
ner. Marknaden i Tyskland blev dock blygsam eftersom där redan fanns en 
betydligt bättre konstruktion, nämligen Ottos och Langens motor.

Ottos och Langens motor

Tyskland hade vid mitten av 1800-talet inlett sin utveckling till en ekonomisk 
och industriell stormakt. Landet hade emellertid inga kolonier i främmande 
världsdelar att stödja sig på, varför man satsade på att stärka sig inom landets 
gränser, inte minst inom tekniken. Tyskland kom därför i flera avseenden att 
snart gå förbi de dominerande industriländerna England och Frankrike, särskilt 
inom maskinteknikens, metallurgins, kemins och elektricitetens områden.

I Köln hade affärsmannen Nikolaus August Otto (1832-1891) köpt en Lenoir- 
motor. Han insåg ganska snart att en större effekt skulle kunna utvinnas ur 
denna om gas/luftblandningen antändes redan då kolven var i sin bortre 
dödpunkt. En experimentmaskin byggdes därför med elektrisk tandning och 
med denna bekräftades Ottos funderingar. Om kolven fick arbeta hela kolv
slaget erhölls en avsevärt större kraft med samma bränslemängd som med 
Lenoirmotorn.

Otto som inte hade någon teknisk utbildning slog sig 1864 samman med den 
välbärgade sockerbruksägaren och ingenjören Eugen Langen (1833-1895). Med 
dennes finansiering av företaget N.A. Otto & Cie lyckades man 1867 ta fram 
en motor med så goda egenskaper att den ställdes ut på världsutställningen 
i Paris samma år. Jämförd med utställningens 14 franska, robusta motorer av 
Lenoir- och Hugontyp tedde sig Ottos och Langens motor som egenartad och 
primitiv och kritiken blev nedlåtande. En provning av motorerna visade dock 
att tyskarnas motor hade en avsevärt mindre bränsleförbrukning än de franska, 
vilket ledde till att de fick första pris, något som bör ha gjort de franska utstäl
larna snopna.

Ottos och Langens maskin hade inte någon utseendemässig likhet med en 
ångmaskin. För att få en kompakt motor samt för att undvika snedslitage av 
cylinder och kolv skedde kraftöverföringen i den vertikalt ordnade maskinen 
med en lång kuggstång mellan kolv och svänghjul. Stången drev ett kugghjul 
som med en frikoppling av rullspärrstyp var monterad på svänghjulets axel. 
I likhet med de atmosfariska ångmaskinerna hade maskinen en ”inverterad” 
gång. Gaserna som bildades vid explosionen kyldes nämligen så kraftigt av 
cylinderväggen att ett undertryck uppkom i cylindern när kolven var i sitt övre 
läge. Kolven pressades därför ner med atmosfärstrycket och det var på denna 
nedåtgång som motorn uträttade sitt arbete. När kolven trycktes upp av explo
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sionen frikopplades kuggstången från kugghjulet. Under kolvens uppåtgående 
rörelse fortsatte svänghjulet att gå till följd av sin stora svängmassa. Eftersom 
motorn närmast var att beteckna som en frikolvsmotor varierade dess slaglängd 
vid fullt pådrag mellan 88 och 95 cm beroende på belastningen.

Tandningen av Ottos och Langens motor skedde med en gaslåga i en ficka 
eller snarare sluss i cylinderväggen. Strax före tändögonblicket stängdes lågan 
in i slussen av en tvångsstyrd slid i cylinderväggen. När tandningen skulle ske 
friläde sliden en annan öppning i slussen in mot cylindern varvid lågan antände 
bränslet. Efter tandningen stängdes slussen mot cylindern och öppnades åter 
mot utsidan. Tändlågan som blåsts ut vid explosionen tändes åter av en utvän- 
dig hjälplåga.

Även om Ottos och Langens motor fortfarande var ganska primitiv och fram
för allt effektsvag till följd av sin atmosfariska princip blev den försäljningsmäs- 
sigt en framgång och konkurrerade i stort sett ut alla andra konstruktioner.

Ottos och Langens första gasmotor med 
effekten Vi hk, exponerad på världsutställ
ningen i Paris 1867. Motorns cylinder var 
utformad som en antik pelare med kapital! 
Till vänster längdsnitt genom motorn som 
är av frikolvstyp, i mitten vy uppifrån och till 
höger sidovy. Längdsnittet visar kolven i dess 
nedersta läge och den långa kolvstången. 
Stången styrs av ett tvärstycke som löper 
utmed två gejder. Av ritningen framgår att 
maskinen torde ha haft en avsevärd höjd 
då kolven var i sitt översta läge. 1 den högra 
vyns nedre del syns plansliden som reglerade 
gasernas ut- och inströmning samt tand
ningen. Bild ur Teknisk Tidskrift 1871.
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Urmakare Reithmanns fyrtaktsmotor med 
dess intrikata men välgenomtänkta regler- 
mekanism. Bild ur Giildner.

Trots alla förbättringar som gjorts på förbränningsmotorerna fortsatte de att vara 
effektsvaga och hade därför vissa svårigheter att hävda sig mot ångmaskinernas 
dominans. Effektsvagheten berodde på att motorerna fortfarande arbetade utan 
kompression. I Frankrike hade järnvägsingenjören Alphons Beau de Rochas 
(1815-1891) genom sin verksamhet med ånglok kommit att uppmärksamma de 
termodynamiska lagar som formulerats 1824 av Sadi Carnot. Han insåg därför 
att förbränningsmotorns effekt skulle kunna ökas om luft- och bränslebland
ningen kunde komprimeras. På så sätt skulle mer luft och bränsle kunna föras 
in i cylindern, en kraftigare explosion ske och ett större arbete uträttas. Beau 
de Rochas offentliggjorde sina tankar i en skrift 1862. Redan året före hade han 
dessutom i sin 53-sidiga handskrivna ”Nouvelles recherches” (Forskningsnyhe- 
ter) redovisat en annan intressant tanke, nämligen att en motor borde arbeta 
med fyra kolvslag per cykel. Den klassiska fyrtaktsmotorn var därmed född med 
de fyra takterna: 1. insugning av luft och bränsle, 2. kompression, 3. antändning 
och expansion samt 4. utblåsning av förbränningsgaser.

Beau de Rochas lyckades inte praktiskt genomföra sina tankegångar kring en 
fyrtaktsmotor med kompression. Han kunde nämligen inte räkna ut hur alla 
fyra takterna skulle kunna ske i en och samma cylinder. Även Otto och Fangen 
sökte en praktiskt användbar lösning av fyrtaktsprincipen, men inte heller de 
lyckades. De fortsatte därför med sina frikolvsmotorer till mitten av 1870-talet. 
Den som i stället så småningom fann lösningen var den tyske urmakaren Chris
tian Reithmann (1818-1909) i München som 1872-1873 konstruerade en sådan 
motor med enkla medel. Med urmakarens kunskaper i avancerad mekanik räk
nade Reithmann ut hur han skulle fa sin motor att gå med hjälp av kugghjul, 
ventiler, slider och länkrörelser.

Den noggranne Reithmann fortsatte under flera år att förbättra sin motor. 
Detta gjorde att något patent av allt att döma inte togs ut. Det blev i stället Otto 
och Fangen som något senare kom att slå mynt av fyrtaktsprincipen.

Ottomotorn

Otto och Fangen hade 1872 ombildat sitt företag till Gasmotorenfabrik Deutz 
AG (D. är en stadsdel i Köln) och året efter hade man åter tagit upp försöken 
att konstruera en fyrtaktsmotor med kompression. Under 1876 beviljades man 
patent på en sådan motor. Deutz’ första fyrtaktsmotorer hade blygsamma kom- 
pressionstryck, 2-3 kp/cm2 (200-300 kPa) och förbränningstryck, 9-10 kp/cm2 
(900-1000 kPa) och effekterna översteg inte 12 hk (9 kW). Verkningsgraden var 
inte bättre än den tidigare atmosfariska motorn men gången tystare och dimen
sionerna mindre till följd av motorernas högre medeltryck.

Deutz’ fyrtaktsmotor ställdes ut på världsutställningen i Paris 1878 där inte 
mindre än 75 gasmotorer av 32 olika fabrikat exponerades. Deutzmotorn blev
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särskilt uppmärksammad för sin lugna gång och stora effekt i förhållandet till 
dess storlek. I slutet av 1870-talet blev den mycket populär och tillverkades i ett 
stort antal av såväl Deutz som dess licenstagare.

Som nyss nämnts var det urmakare Reithmann som konstruerat den första 
praktiskt användbara fyrtaktsmotorn. Deutz’ motor var i allt väsentligt en kopia 
av Reithmanns motor. När sedan Deutz skördade lagrar med sin konstruktion, 
vilken dessutom blivit patenterad, ledde detta till en patentstrid med Reith
mann. Påföljden blev att Deutz’ patent förklarades ogiltigt i ett rättegångsutslag 
1884. Deutz hade emellertid redan fått sin hand om marknaden och blev under 
lång tid den dominerande motortillverkaren. Något senare har man dessutom 
låtit Otto få ge namn till fyrtaktsmotorn, ottomotorn. Ofta kan man också läsa 
och höra att det var Otto som uppfunnit fyrtaktssystemet, men så är alltså inte 
fallet. I dagens språkbruk menar man emellertid med Ottomotor en motor som 
går på lättflyktigt bränsle och som har elektrisk tandning.

Deutz’ bakslag med fyrtaktspatentet innebar uppenbarligen ingen föränd
ring i företagets motortillverkning. Firman fortsatte därför sin framgångsrika . . „ , „& 6 f 6 6 Annons i Teknisk Tidskrift 1895 for Crossleys
utveckling av fyrtaktsmotorn. Redan 1872 hade Otto och Langen lamnat over gasmotorer, vilka tillverkades på licens från
den tekniska ledningen och utvecklingsarbetet till ingenjören Gottlieb Daimler Gasmotorenfabik Deutz.

* * Öfver 25,000 i bruk! * *

System »OTTO

— Crossleys nya verkstadsmotor. —

Gasmotorer
tillverkas i alla storlekar från 3/s-dels till 2 00 
eff. hkr.

Prisbelönta med öfver 50 guld— 
och silfvermedaljer.

Crossleys nyaste typ, gasmotor 
för verkstadsbehof i två storlekar

på 2 och 3 eff. hkr. W?
är den mest fulländade kraftmaskin för handt- 
verkerier och småindustri, den utmärker sig för
praktisk och tilltalande konstruktion, 
stor enkelhet, solidt arbete, stor ar- 
betseffekt vid ringa gasförbrukning 
samt billigt pris.

Sälj es under garanti på förmånliga vilkor. 
OBS.! Äfven på af betalning. OBS.I

Prospekt och prisuppgifter sändas på begäran af zzzzz
GUST. CARLSSON & Co.

Fabrikens Generalagenter för Sverige, Norge. Danmark och Finland
Stockholm ....

. . . « Vasagatan 5.
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Ritning till Gasmotorenfabrik Deutz’ fyrtaktsmotor, ”ottomotorn”, som exponerades på världsutställningen i Paris 
1878. Överst sidovy, i mitten toppvy samt slid med öppningar och underst vy mot cylindertopp, snitt genom cylinder 
med kolv och slid samt snitt genom sliden vid olika lägen. Längst till höger tändlägan. Motorn som utvecklade 2 hk 
vid 180 varv/min har slidreglering som nu flyttats till cylindertoppen. Sliden har olika öppningar för gas, luft och 
tändlåga och dess rörelse erhålls från en regleraxel som löper utmed cylindern. Regleraxeln är förenad med vevaxeln 
via en vinkelväxel som dessutom växlar ner varvtalet till hälften, en nödvändighet för fyrtaktsmotorns ventilrörelse. 
Under cylindern sitter en centrifugalregulator som håller varvtalet konstant oavsett belastning. Ovanpå cylindern har 
en smörjapparat sin plats. Från denna distribueras smörjmedel till cylinder, slid och regulator. Motorn har som synes 
stora likheter med en ångmaskin. Bild ur Teknisk Tidskrift 1878.



(1834-19°°) och denne ledde arbetet vid Deutz till 1882. Daimler anställde 1873 
sin tidigare medarbetare Wilhelm Maybach (1846-1929) som konstruktör. Fyr- 
taktsmotorns konstruktiva utformning måste därför tillskrivas Daimler och 
Maybach liksom Deutz’ andra förbättringar som frislagsregulatorn, övergången 
från slider till de smidigare tallriksventilerna samt införandet av trunkkolven, 
vilken förenklade tillverkningen och gjorde motorn lägre.

Åren efter 1882 ägnade sig Daimler och Maybach åt konstruktion av snabb
gående motorer på Daimlers experimentverkstad i Cannstadt vid Stuttgart. 
Med ett förbättrat tändningssystem lyckades de driva upp motorvarvtalen till 
500-800 varv per minut. Detta ledde till att Daimler 1885 byggde den första prak
tiskt användbara bilen med en bensinmotor som drivkälla. Eftersom en bil inte 
kunde anslutas till ett gasnät - alla stationära motorer drevs fortfarande med gas 
- var det nödvändigt att driva bilmotorn med ett flytande bränsle. För att få detta 
att övergå till gasform tvingades man därför utforma en förgasare till bilen.

Efter Daimlers död 1900 fortsatte Maybach att konstruera motorer och bilar. 
Speciell uppmärksamhet fick den 35 hk starka tävlingsvagn som han tog fram 
1900 för österrikaren Emil Jellinek och som efter dennes dotter kallades förAfer- 
cedes. Välkända torde även de motorer vara som Maybach från 1908 konstru
erade och byggde för greve Ferdinand Zeppelins luftskepp. Motorerna tillver
kades från 1909 av Luftfahrzeug-Motorenbau GmbH, vilket sedan 1912 fanns i 
Friedrichshafen. Företaget ombildades 1918 till Maybach Motorenbau GmbH, 
vilket i960 förvärvades av Daimler-Benz och sedan 1969 kallas för MTU (Moto
ren- und Turbinen-Union).

Deutz’ motorer kom att utföras av några licenstagare. Mest framgångsrik 
av dessa var engelska Crossley Brothers Ltd i Manchester som tillverkade flera 
tusen Ottomotorer. Crossley Bros frigjorde sig dock från de tyska patenten efter 
några år och vidareutvecklade själva motorn. Företaget skaffade sig till och med 
en återförsäljare för Skandinavien, Gust. Carlsson & Co i Stockholm. Det är 
obekant hur många motorer denne sålde. Deutz finns kvar än i dag, hette åren 
1930-1983 Klöckner-Humboldt-Deutz AG och sedan 1983 Deutz AG. Företaget 
tillverkar fortfarande motorer.

Förgasare och elektrisk tandning

Trots de stora förbättringar som gjorts på Deutz under åren fram till 1882 då 
Daimler och Maybach lämnade företaget led ottomotorn fortfarande av några 
påtagliga brister. Eftersom motorerna drevs med gas kunde de endast använ
das där det fanns ett gasnät. Detta löstes visserligen under 1890-talet genom att 
motorerna kunde förses med egna gasverk. I dessa eldades olika slag av bräns
len med luftunderskott så att en brännbar gas (koloxid, CO) erhölls. Gasflö
det i gasverken ordnades med motorerna själva som sög gasen genom verken. 
Gasverk som arbetade med undertryck kallades för suggasverk och motorerna 
följaktligen för suggasmotorer.
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Snitt genom cylindertopp till Daimlers 
motor med tändrör. Röret sitter i lådan på 
toppens vänstra del och mynnar i ventil
skåpet. Under röret sitter en bensinbrännare 
som värmer detta. Av bilden framgår även att 
den övre ventilen, som är insugningsventil, 
är automatisk och öppnar vid undertryck 
medan avgasventilen är tvångsstyrd från 
vevaxeln. Vidare är endast den översta delen 
av cylindern kyld, vilket tyder på en låg 
specifik effekt. Bild ur Güldner.

Suggasanläggningarna blev dock ganska skrymmande, vilket gjorde att de 
hade svårt att konkurrera med ångmaskinerna och deras ångpannor. Behovet 
av ett annat slags bränsle började därför tona fram, särskilt när man önskade 
använda förbränningsmotorn i en båt eller i ett väg- eller järnvägsfordon. Av 
naturliga skäl blev därför bensin det första flytande motorbränsle som kom till 
användning. Bensin är en energirik blandning av olika kolväteföreningar som 
lätt kan förångas och den erhålls genom destillation av bergolja (petroleum).

Den förste som fick en motor med kompression att gå tillfredsställande på 
bensin var amerikanen George Brayton (1830-1892) 1873. För att förånga bräns
let lät han det tryckas in i cylindern tillsammans med luft som hade övertryck. 
Brayton tillämpade därvid ett förhållande inom termodynamiken som kallas 
för isentropi. Än i dag talar man om gasturbiners Braytoncykel. En Brayton- 
motor som tillverkats av New Jersey Ready Motor Co i USA exponerades på 
världsutsällningen i Philadelphia 1876.

Brayton var dock något för tidigt ute, hans motor var dessutom ganska kom
plicerat uppbyggd med en balans och en särskild kompressorcylinder. Bränslet 
blev inte heller tillfredsställande förgasat varför en låg verkningsgrad erhölls med 
oförbränd bensin i avgaserna. Det skulle därför dröja till 1883 innan en motor 
för flytande bränsle åter konstruerades och denna gång var det Daimler som fick 
patent på en sådan. Han använde sig av en anordning där insugsluften finfördela
des och leddes genom bensin varvid luffen anrikades på gas från den flyktiga väts
kan, ett förfarande som kallas för karburering (karburering betyder egentligen att 
kol halten i en gas ökas). En första motor med en sådan ytförgasare eller karbura
tor byggdes 1884. Karburatorn var en ganska enkel anordning som gjorde att den 
även var lätt att montera på en gasmotor som skulle ändras till bensindrift.

Efter Daimler följde andra konstruktörer, vilka successivt utvecklade karbu- 
ratorn från ytförgasare till förgasare där bränslet under tryck spreds från ett 
munstycke så att det finfördelades till en dimma som sögs in i motorns insug- 
ni ngs rör. Först med en förgasare i modern mening var den engelska motortill
verkaren Priestman Brothers i Hull 1886. Priestman införde också förvärmning 
av bränsle/luftblandningen genom uppvärmning av förgasaren och insug- 
ningsröret med varma avgaser, vilket medförde att forgasningen förbättrades 
och motorn fick högre verkningsgrad.

Beträffande tandningen av bränsle/luftblandningen övergav Daimler den 
ganska komplicerade, slidreglerade tandningen med låga. 11884 års bensinmo
tor använde han i stället ett tändrör. Detta var ett litet rör som satt i cylindertop
pen och stack ut en bit som en förlängning av förbränningsrummet. Röret som 
var tillslutet i den utåtvända änden värmdes på utsidan av en bensinbrännare. 
Motorns tandning skedde med spontantändning.När bränsle/luftblandningen 
komprimerats av kolven och värmts upp av kompressionen initierade det upp
värmda tändröret till slut en tandning. Till följd av den enkla utformningen 
användes tandning med rör i stort sett under resten av 1800-talet.

Tandning med rör var dock inte speciellt driftsäker, framför allt var det svårt att 
styra vid vilken tidpunkt tandningen skulle ske. Lenoirs elektriska tandning med 
gnista från en induktionsspole återinfördes därför 1889 av Priestman Brothers.
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Ackroyds tändkulemotor

Bensin är den dyraste av bergoljans destillationsproduk
ter. Den vanligaste oljeprodukten vid slutet av 1800-talet 
var fotogen som användes för belysning i fotogenlampor.
Tanken låg därför nära att försöka utnyttja den billigare 
men mer svårantändliga fotogenen för att driva en för
bränningsmotor. En sådan motor konstruerades av engels
mannen Herbert Ackroyd-Stuart (1864-1927) i början av 
1890-talet och tillverkades från 1892 och en lång tid fram
över av den engelska maskinfabrikanten Hornsby 8c Sons 
i Grantham, Lincolnshire.

På cylindertoppen hade Ackroyds motor en okyld, 
bulbliknande ”utväxt” av förbränningsrummet, vilken 
värmdes upp med en blåslampa före start. När motorn 
sattes i gång sprutades det svårflyktiga bränslet in i bulben 
med hjälp av en vevaxeldriven pump. I bulben förgasades 
bränslet och antändes när kolven varvid övre dödpunkten.
Biåslampan kunde släckas när motorn kommit i gång eftersom förbrännings
värmen höll bulben varm. Ackroyds konstruktion medförde inte bara att svår
flyktiga bränslen kunde användas, den behövde inte heller något komplicerat 
tändsystem. På svenska kom Ackroyds konstruktion att kallas för tändkula och 
motortypen för tändkulemotor. Mer om denna längre fram.

Längdsnitt genom cylindertoppen till 
Ackroyds tändkulemotor. Tändkulan är den 
utstickande, okylda delen a av förbrännings- 
rummet, vilken förvärms före start. Bränslet 
sprutas in genom ett munstycke vid c.
Bild ur Giildner.

Diesels motor

En av förbränningsmotorteknikens viktigaste uppfinningar offentliggjordes 
1893 av den tyske ingenjören Rudolf Diesel (1858-1913) i en 96-sidig skrift med 
titeln Theorie und Konstruktion eines rationellen Wärmemotors zum Ersatz der 
Dampfmaschine und der heute bekannten Wärmemotoren (Teori och konstruktion 
av en rationell värmemotor som kan ersätta ångmaskinen och de i dag kända 
värmemotorerna). Diesel var väl förtrogen med Carnots cirkelprocess och på 
grundval av denna trodde han sig kunna konstruera en ideal förbränningsmo
tor där en mycket stor del, 73 procent, av bränslets värmeenergi skulle kunna 
omsättas till mekaniskt arbete.

Diesel lyckades intressera de två stora tyska verkstadsföretagen Friedrich 
Krupp i Essen och Maschinenfabrik Augsburg i Augsburg för sin sedan 1892 
patenterade motor och under åren 1893-1897 utfördes fyra försöksmotorer 
i Augsburg. Försöken visade emellertid att Diesel varit för optimistisk i sina 
teoretiska beräkningar. De fyra försöksmotorernas verkningsgrader blev 34-39 
procent i stället för idealmotorns beräknade 73 procent. Sedan avdrag gjorts 
för friktion och hjälpfunktioner uppmättes den praktiska verkningsgraden 
till 23-26 procent. En konsekvens av motorns lägre verkningsgrad blev att den



måste förses med kylning av cylindern, Diesel hade nämligen trott att någon 
sådan inte skulle behövas med tanke på den höga termiska verkningsgraden.

Även om Diesels motor blev lite av en besvikelse för honom blev konstruk
tionen ändå en framgång, ingen värmekraftkraftmaskin hade dittills kunnat 
visa upp en tillnärmelsevis lika hög verkningsgrad. Dessutom visade det sig att 
dieselmotorn kunde köras på alla slag av tyngre och därmed billigare bränslen, 
man provade till och med att låta den gå på finmalet kolpulver. Dieselmotorn 
blev därför snabbt en framgång och licenstillverkning i andra länder följde snart, 
däribland Sverige som redan 1897 avtalade med Diesel om tillverkningsrätt.

Diesels motor arbetade efter andra principer än tidigare konstruktioner. Vik
tigast var att den utfördes med så hög kompression att när bränslet sprutades 
in i cylindern antändes det av kompressionsvarmet. Någon särskild tändanord- 
ning behövdes därför inte. Det nödvändiga höga insprutningstrycket innebar 
däremot en komplikation som också blev den första tidens dieselmotorers stora 
svaghet. Mer om dieselmotorn i ett särskilt avsnitt.
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Diesels och Maschinenfabrik Augsburgs 
första försöksmotor från 1894. Bränslet 
sprutas in med luft av mycket högt tryck från 
det stående kärlet bakom cylindern. Motorn 
har ett ångmaskinsliknande utseende med 
öppet vevhus där vevaxel och vevstake är 
väl synliga. Regleringen for insprutning 
och ventiler är också tydligt exponerade 
med excenterrörelser, kamaxel och stänger 
till ventilerna på motorns topp. Cylindern 
saknar kylvattenmantel eftersom Diesel 
trodde att motorn inte skulle behöva kylas. 
Bild urGiildner.
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I sina försök att konstruera en liten och enkel förbränningsmotor hade Daimler 
1885 kommit på idén att göra ett tätt vevhus runt motorns vevrörelse och låta 
kolvens undersida fungera som luftpump. När kolven gick uppåt i cylindern 
sögs luft in genom en backventil i vevhuset, vilken stängde när kolven vände 
och gick ner. Den luft som sugits in i vevhuset komprimerades därför något 
under kolvens nedåtgående rörelse och tvingades upp i cylindern antingen 
genom en annan backventil som satt i kolven eller genom en kanal i cylinder
väggen som mynnade där kolven var i sitt nedersta läge. En sådan motor med 
vevhuskompression var lämpad att arbeta i tvåtakt.

Den engelska maskinfirman Day & Sons i Leeds började 1889 tillverka en 
ventillös motor av tvåtaktstyp med vevhuskompression och öppningar eller 
portar i cylinderväggen för insugning av bränsle/luftblandning och utblåsning 
av avgaser. Portarna var placerade så att de öppnades av kolven i dess nedersta 
läge varvid bränsle/luftblandningen trycktes in i cylindern och samtidigt pres
sade ut avgaserna. Maskinen var enklare att tillverka än fyrtaktsmaskinerna 
eftersom deras komplicerade, tvångsstyrda ventilrörelse saknades och den vann 
därför en viss popularitet.

I Tyskland togs Day & Sons konstruktion upp 1891 av konstruktören Julius 
Söhnlein. Söhnleins motor var således försedd med en överströmningskanal i 
cylinderväggen, vilken via en annan kanal i cylindertoppen ledde bränsle/luft
blandningen in i cylindern med övertyck. När detta skedde och kolven var i sitt 
nedersta läge hade den samtidigt frilagt en port där avgaserna från föregående 
takt strömmade ut, dels av egen kraft, dels på grund av att de tvingades ut av 
bränsle/luftblandningen. Bränslet, bensin, sprutades in i överströmnings kana
lens övre del och tandningen skedde med tändrör.

En mer avancerad tvåtaktsmotor tillverkades 1893-1898 av flera tyska motor
tillverkare på licens från konstruktören Elugo Giildner (1866-1926). Giildner- 
motorn hade vevhuskompression för spolluften men denna fördes in i cylin
dern via en tvångsstyrd ventil i cylindertoppen. Avgaserna lämnade dock cylin
dern genom portar som frilädes av kolven. Ett sådant spolförfarande kallas för 
längdspolning till skillnad från vändspolning som i Day & Sons och Söhnleins 
maskin.

Efter att ha arbetat som fristående motorkonstruktör var Hugo Giildner 
under åren 1899-1904 chefskonstruktör för dieselmotortillverkningen vid 
Maschinenfabrik Augsburg. Under 1904 grundade han företaget Giildner- 
Motoren-Gesellschaft i München (senare flyttat till Aschaffenburg) tillsam
mans med några andra framstående tyska tekniker. Güldner var författare till 
klassikern Verbrennungskraftmaschinen (Förbränningsmotorer) som kom ut 
1 flera upplagor och som har varit den viktigaste källan när detta kapitel har 
skrivits.

Principskiss av Söhnleins tvåtaktsmotor 
med vevhuskompression och vändspolning. 
På figuren markerar a vevhus, d överström
ningskanal,/" bensininsprutning, e kanal och 
hål i kolven där bränsle/luftblandningen 
b strömmar in i cylindern, 6 tändrör och g 
avgasport. Bild ur Giildner.



Dieselmotorer

Mot slutet av i8oo-talet hade man blivit mer och mer medveten om ångmaski
nens dåliga verkningsgrad (”bränsleekonomi”). Många konstruktörer ägnade 
därför stort intresse åt att förbättra maskinen, vilket man emellertid endast 
lyckades göra ganska marginellt. Intresset kom därför att vändas mot förbrän
ningsmotorn som man bedömde skulle ha en avsevärt bättre verkningsgrad 
samt vara enklare att hantera. Den som lyckades bäst i sammanhanget var 
den metodiskt arbetande och teoretiskt välutbildade tyske ingenjören Rudolf 
Diesel. I föregående avsnitt har redogjorts för den motor som han 189z fick 
patent på och hur han och Maschinenfabrik Augsburg under åren 1893-1897 
arbetade fram en driftduglig konstruktion. Den korta tiden, fyra år, från teori 
till verklighet är för övrigt symptomatisk för den nya tid som nu brutit in med 
välutbildade tekniker som tar sig an samhällets materiella problem.

Dieselmotorn visade sig ha en verkningsgrad som var flera gånger högre 
än den konventionella ångmaskinens. Rudolf Diesel insåg därför att motorn 
skulle kunna revolutionera hela kraftmaskintekniken varför han snart tog kon
takt med tänkbara licenstagare. Förutom Augsburg och Krupp fann han 1897 
sådana i bland andra de välkända maskinfirmorna Mirrlees, Watson 6c Yaryan 
Co Ltd i skotska Glasgow, en ort som då ansågs som en ångfartygsmetropol,

Värmt forbruk nivoin viå olika vur.

Diagram från 1914 som speglar en tysk 
undersökning om vad som händer med 
bränslets energiinnehåll i olika slag av dåtida 
kraftmaskiner. Dieselmotorn jämförs här 
med gasmotorer och ångmaskiner. Kal(ori) 
är en äldre enhet för värmemängd. Bild ur 
Appelgren.
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Gebrüder Sulzer i schweiziska Winterthur, Ludvig Nobels Mekaniska Verkstad 
(Maschinenfabrik Ludwig Nobel) i ryska S:t Petersburg samt AB Atlas i Stock
holm. Från Atlas, vars majoritetsägare var huset Wallenberg, avknoppades 1898 
ett särskilt företag, AB Diesels Motorer som etablerades i Nacka för tillverk
ning av dieselmotorer. När Marcus Wallenberg d.ä. förhandlade med Diesel 
om licenstillverkning för Sverige förmedlade han för övrigt även en sådan till 
Danmarks största maskinfirma, A/S Burmeister & Wains Maskin- & Skips byg
ge ri i Köpenhamn. Nackaföretaget fick även rätt att tillverka dieselmotorer för 
Finland och Norge.

Efter det att Diesels patent gått ut 1906 i flera länder blev det där fritt fram 
för vem som helst att tillverka hans konstruktion och vid Diesels död 1913 pro
ducerades hans motorer vid inte mindre än 64 verkstäder i Europa, därav 25 i 
Tyskland och 10 i England.

De första dieselmotorerna

Dieselmotorn visade sig väl fylla de förväntningar som man hade ställt på den. 
Jämfört med en ånganläggning krävde den ett mycket ringa utrymme, den var 
inte explosionsbenägen som ångpannor, den krävde inte en lång uppvärm- 
ningstid, den var enkel att sköta och den hade en avsevärt bättre verknings
grad (”bränsleekonomi”). Den nya motorn väckte emellertid inte enbart positiv 
uppmärksamhet. Från framför allt de stora tyska tillverkarna av gasmotorer och 
ångmaskiner såg man med misstänksamhet på den nya kraftmaskinen och ifrå
gasatte dess fördelar. Förhållandet ledde därför till att det redan under slutet av 
1890-talet gjordes omfattande provningar med dieselmotorer i Tyskland, Eng
land, Frankrike, Ryssland och USA. Samtliga provningar kunde dock inte mer 
än bekräfta motorns överlägsenhet.

Den tyska undersökningen tog fasta på dieselmotorns totala verknings
grad och jämförde den med andra kraftmaskiners. De intressanta uppgifterna 
om undersökningsresultaten som är hämtade ur Teknisk Tidskrift 1901 visade 
följande:

MASKINTYP VERKNINGSGRAD

Små och medelstora ångmaskiner av vanlig konstruktion 5-10 %
Nyare ångmaskiner av kompound- och trippeltyp 12-13 %
Bensin- och fotogenmotorer 12-16 %
Gasmotorer 18-20 %
Dieselmotorer 27-30 %

Under sin drygt hundraåriga tillvaro har 
dieselmotorer använts som kraftmaskiner 
för de mest skiftande ändamål, alltifrån 
små modellplansmotorer till gigantiska 
fartygsmaskiner. År 1933 levererade danska 
Burmeister & Wain en dieselmotor till ett 
kraftverk i Köpenhamn, vilken med effekten 
20 400 hk länge var världens största. För att 
nå den fem våningar höga motorns olika 
delar är den försedd med ett system av 
balkonger och trappor. Foto BS 2001.
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Längdsnitt av encylindrig dieselmotor tillverkad av Maschinenfabrik Augsburg omkring 1900. Motorns 
uppbyggnad har många likheter med en ångmaskin såsom öppet vevhus, tvärstycke, lejdare och balkong. 
Igångsättning sker med tryckluft från kärlet till vänster. Balansarmen i vevhuset driver motorns högtrycks- 
kompressor som med ett enda steg lämnar luft till bränsleinsprutningen. Bild ur Hoffstedt.
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De första dieselmotorerna var fyrtaktsmotorer med en eller flera stående 
cylindrar. I många avseenden hämtade motorkonstruktörerna maskinelemen
ten från ångmaskinen, vilket gjorde att de tidiga motorerna påminde om denna. 
Motorerna gick även ganska långsamt, 150-300 varv/min, och blev därför stora 
och klumpiga. Effekten uppgick i regel inte till mer än 50-150 hk (37-110 kW) 
per cylinder. Önskades större effekt ställde man flera cylindrar efter varandra. 
För att undvika snedslitning av cylindrar samt olägenheten med en svårsmord 
kolvtapp var motorerna utförda med kolvstång och tvärstycken. Vidare var vev
husen i regel öppna. Varvtalet styrdes dessutom av stora pendelregulatorer som 
reglerade bränsletillförseln.

Till följd av sin grundkonstruktion arbetade dieselmotorerna med höga 
kompressionstryck, ända upp mot 35 kp/cm2 (3 500 kN). Motorerna måste därför 
utföras med kraftiga och stabila vevhus och lagerramar, cylindrar, kolvar, kolv
stänger och vevstakar. Lagren för tvärstycken, vevar och vevaxlar måste vidare 
tillverkas med grova dimensioner för att ta upp de stora krafterna.

Bränsleinsprutning med luft

En tidigare nämnd svårighet med dieselmotorer är hur man på lämpligt sätt ska 
föra in bränslet i cylindern. För att kunna styra tandningen, så att förtändning 
inte sker i den av kompressionen upphettade luften, måste bränslet sprutas in 
under stort tryck då kolven är i närheten av övre dödläget. Detta ordnades på 
de första generationerna dieselmotorer med hjälp av luft med det höga trycket 
45-6o kp/cm2 (4 500-6 000 kN). Särskilda luftkompressorer, ofta vevaxeldrivna, 
måste därför monteras på motorerna. Kompressorerna blev ofta en källa till 
bekymmer till följd av de höga trycken. Även smörjningen av kompressorerna 
kunde ge upphov till problem, högtryckskolvarna gick nämligen inte att smörja 
med mineralolja eftersom den till följd av den komprimerade luftens höga syr- 
gashalt lätt antänds och exploderar.

Under dieselmotorernas allra första tid arbetade insprutningskompresso- 
rerna i ett enda steg och blev därför dyrbara, i all synnerhet som varje cylinder i 
en flercylindrig motor gärna försågs med en egen kompressor. Efter 1900 inför
des därför komprimering i två eller tre steg med kompressorer som ofta var 
försedda med så kallad trappkolv. Mellan stegen avkyldes luften för att möjlig
göra högre komprimering och för att inte skada kompressorcylindern. Med 
flerstegskompressorn kunde en kompressor betjäna flera cylindrar.

Bränslet sprutades in i cylindern med hjälp av den högkomprimerade luften. 
Denna sönderdelade bränslet effektivt, vilket gav en god och oftast rökfri för
bränning. Insprutningen skedde dessutom under större delen av arbetstakten, 
nagot som gav en mycket jämn och tyst gång. De tidiga dieselmotorernas för
bränning skedde således enligt principen ”förbränning under konstant tryck”, 
vilket gjorde att motortypen då även kallades liktrycksmotor.

Snitt genom AB Diesels Motorers luftin- 
sprutningsventil. Luften kommer in nedtill 
till vänster och bränslet mitt emot. Ventilen 
öppnas när den antydda vippan lyfter ventil 
käglan. Bild ur Polar Diesel Engines, 1917.
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Utsidan av Pyntens pumpverk med ljuddäm
pare och avgasrör som avslöjar att här rör det 
sig om en ”gammeldiesel”. Vid fototillfället 
underströks detta även ljudmässigt av det 
mycket karaktäristiska ljud som en långsam
gående luftinsprutningsmotor gav ifrån sig. 
Foto BS 1975.

Konstruktionen förbättras

Dieselmotorn visade sig snart bli ett efterfrågat alternativ till ångmaskinen.Till 
en början tillverkades motorer enbart för stationära ändamål och de drev fram
för allt fabriksanläggningar, antingen direkt eller via generatorer. Dieselmotorn 
blev även populär för drift av generatorer i de elektricitetsverk som uppfördes 
i många tätorter.

Rudolf Diesels motor var i sin grund teoretiskt framsprungen och beräk
nad. Diesel fick därför i samråd med Maschinenfabrik Augsburg arbeta inten
sivt under åren mellan 1893 och 1897 för att få motorn att fungera praktiskt. 
Motorns utförande var dock 1897 fortfarande ganska primitivt, varför den fort
satte att utvecklas. I detta arbete deltog inte bara Diesel, flera goda förbättringar 
föreslogs av licenstagarna och då inte minst av den svenska licenstillverkaren 
AB Diesels Motorer i Nacka. Där var det särskilt chefskonstruktören Jonas Hes- 
selmans (1877-1957) insatser som blev uppmärksammade.
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Landets förmodligen sista aktiva ”gammel- 
diesel” med luftinsprutning var en fyr- 
cylindrig Nackamotor som drev en gene
rator i Pyntens pumpverk vid Kristianstad. 
Motorn som var av AB Diesels Motorers typ 
T4L med tillv.nr 40098 levererades omkring 
1920 till stadens elverk men flyttades 1939 
till pumpverket som byggts för att dränera 
den stora invallningen vid Hammarsjön. 
Under 1975 såldes motorn till ett foretag 
i Hälsingland och monterades ned. Det 
är okänt om den kom till vidare använd
ning hos den nya ägaren. Trots sin storlek 
utvecklade motorn inte mer än 250 hk vid 
driftvarvtalet 250 varv/min. Till vänster 
om motorn står tryckluftkärlen för igång
sättning och på väggen bakom skymtar 
dagtanken för bränsle. Det tvådelade sväng
hjulet är monterat med kraftiga förband 
samt försett med ”kuggar” för baxning av 
motorn till rätt läge före start. Foto BS 1975.

Dieselmotorerna blev ganska dyra till följd av de kraftiga dimensionerna och 
den stora noggrannhet som erfordrades vid tillverkning av framför allt insprut- 
ningssystemet. För att förbilliga tillverkningen började man därför strax efter 
sekelskiftet 1900 överge de ursprungliga, ångmaskinsliknande formerna. Först 
ersattes tvärstycket med ett trunkutförande genom att vevstaken lagrades direkt 
1 kolven med en kolvbult. Visserligen fick kolv och cylinder då göras längre för 
att ta upp sidokrafterna, ”vaggningen”, men motorn blev trots detta kortare, 
lättare och billigare i tillverkning. Senare fick denna åtgärd även stor praktisk 
betydelse när motorernas varvtal ökade och man i vibrationsdämpande syfte 
pa alla sätt försökte minska vikten av de fram- och återgående delarna. På AB 
Diesels Motorer byttes tvärstycksutförandet mot trunkkolv redan 1902 (motor 
med tillv.nr 13, typ Kill).
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Ventilmekanismen på dieselmotorn i 
Pyntens pumpverk. De två cylindrarna med 
slitsar är ljudämpare för insugningsluften 
medan den högre cylindern mellan vipp
armarna inrymmer bränsleventilen.
Foto BS 1975.

Den överliggande kamaxeln och ventilmeka
nismen sedd från andra sidan av balkongen 
till dieselmotorn i Pyntens pumpverk. Varje 
cylinder har tre ventiler: avgasventil, insug- 
ningsventil och bränsleventil. Foto BS 1975.
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Högtryckskompressorn till T4L-motorn i Pyntens pumpverk. 
Kompressorn är vevaxelmonterad på motorns framkant. Strax till 
höger om kompressorn syns den vertikala drivaxeln mellan vevaxeln 
och den överliggande kamaxeln. Foto BS 1975.

Dubbel smörjpress för trycksmörjning av T4L-motorn i Pyntens 
pumpverk. Ovanför pressen skymtar en smörjlåda för droppsmörj- 
ning. Foto BS 1975.

Förkammare och direktinsprutning

Som nämnts ersattes under 1900-talets första år de mycket dyra enstegs hög- 
tryckskompressorerna av kompressorer med två eller tre steg. Även om det luft- 
insprutade bränslet blandades effektivt med luften och gav motorerna en för
delaktig gång blev kompressorerna ändå med sina höga tryck en ständig källa 
till bekymmer som så småningom ledde till några olika lösningar. Redan 1898 
föreslog den tyske uppfinnaren Friedrich August Haselwander (1859-1932) en 
anordning där inblåsningsluften åstadkoms inne i motorns cylinder. Haselwan- 
ders konstruktion blev dock olämplig i praktisk drift och fick ingen framgång.

Omkring 1903 föreslog den ryske ingenjören Trinkler en motor med insprut- 
ning efter ungefär samma princip som Haselwander. Även Trinklers motor blev 
komplicerad, den licenstillverkades emellertid i några exemplar av Gebrüder 
Körting AG i tyska Hannover.

Haselwanders och Trinklers insprutningskonstruktioner får här stå som 
exempel på motorkonstruktörers tankemödor och uppoffringar under det 
tidiga 1900-talet för att finna ett bättre alternativ till luftinsprutning av diesel
motorernas bränsle. Lösningen till problemet växte fram under den närmaste 
20-årsperioden och då efter två olika vägar, förkammarinsprutning och direkt-
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Snitt genom Trinklermotorns cylinder
topp. När motorkolven närmar sig det övre 
ändläget trycker den starkt komprimerade 
luften kolven a uppåt. Luften i kammaren b 
komprimeras då kraftigt och leds till bränsle
ventilen c där den drar med sig bränslet in i 
cylindern. Bild ur Giildner.

Snitt genom Haselwanders dieselmotor. Det 
tyska ”Erdöl” är petroleum. På kolvtoppen 
finns en avsats a som stänger av kammaren 
b när kolven närmar sig övre ändläget. 
Kvarvarande luft vid c komprimeras nu till 
ett mycket högt tryck och leds via kanalen 
d till bränsleventilen e och drar där med sig 
bränsle in i kammaren b där det antänds av 
kompressionsvärmen. Motorns svaghet var 
svårigheten att åstadkomma en tillfredsstäl
lande tätning vid a eftersom denna okylda 
del av förbränningsrummet snabbt slets och 
blev otät. Bild ur Giildner.

insprutning. Skillnaden mellan dessa två är att förkammarmotorn på sätt och 
vis är en modifierad luftinsprutningsmotor. Här sprutades bränslet först in 
på mekanisk väg i en okyld kammare i cylindertoppen där det förgasades av 
värmen. Kammaren stod i förbindelse med cylinderrummet genom en eller 
flera smala öppningar. Vid den kraftiga gasutvidgning som skedde i kammaren 
pressades det förgasade bränslet ut i cylindern där det antändes av kompres
sionsvarmet. Väl att märka är således att förbränningen skedde i cylindern och 
inte i förkammaren. Förkammarmotorn kan också betraktas som ett mellan
ting mellan tändkulemotorn och dieselmotorn där tändkulan ersatts av en inre, 
starkt uppvärmd tändkropp. Fördelen med förkammarinsprutning var att en 
säkrare tandning erhölls samt att insprutningstrycket inte behövde vara så högt 
som vid den direktinsprutade motorn.

JU
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Vid den direktinsprutade dieselmotorn sprutas bränslet - som namnet anty
der - in direkt i cylinderrummet där det antänds av kompressionsvarmet. Den 
direktinsprutade motorn, som är enklare att tillverka än förkammarmotorn, 
har också med tiden ersatt denna.

Den första förkammarmotorn byggdes av NV Appingedammer Bronsmoto- 
renfabriek i Holland redan 1907. Trots att uppfinnaren Jan Brons (1865-1954) för
kammare hade vissa olägenheter såsom svårigheter att styra tandningen liksom 
problem med igenkoksning blev den efter några förbättringar ganska popu
lär och licenstillverkning togs upp av några tyska tillverkare. Året efter Brons 
konstruerade även den libanesiske ingenjören Prosper L’Orange (1876-1939) 
en fungerande förkammare. L’Orange hade tidigare varit verksam på Deutz 
men var sedan 1907 anställd vid Benz & Cie (1922 ombildat till Motorenwerke 
Mannheim, MWM) som önskade ta upp tillverkning av dieselmotorer.

Även Sverige höll sig framme i sammanhanget och 1917 fördes en förkam- 
marliknande motor ut i marknaden som var konstruerad av ingenjören Harry 
Leissner (1882-1973). Motorn utfördes som en tvåtaktsmotor med vevhuskom- 
pression och tillverkades i Ljusne av Ljusne-Woxna AB. Efter företagets initia
ler fick den namnet Ellwe. Leissner antog att en förtändning skedde redan i 
förkammaren varför han kallade den för förexplosionskammare. Övriga tidiga 
tillverkare av förkammarmotorer var bland andra de tyska firmorna MWM, 
Deutz och Körting.

Cylindertoppen till en tidig Bronsmotor. 
Förkammaren syns till vänster ovanför kolv
toppen. Bild ur Seiliger.

Snitt genom Ellwemotorns cylindertopp. 
Förkammaren är röret med hålen. Bild ur 
Seiliger.

Tvärsnitt genom en tvåtakts Ellwemotor med vevhuskompression. 
Kolvtoppen är formad så att vändspolning ska ske i cylindern 
med spolluftskanalens inströmningsportar till höger och avgas
portarna till vänster. Insprutningsmunstycket och förkammaren 
sitter mitt i cylindertoppen. Bild ur broschyr från Ljusne-Woxna.
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Vickers tvångsstyrda bränsleventil. När 
insprutning ska ske öppnas ventilnålen av 
den kamaxelstyrda vipparmen överst på 
bilden. Nålen återförs av en fjäder. Bild ur 
Seiliger.

Atlas Diesels första direktinsprutade motorer 
var av tvåtakts typ med beteckningen H.
Bilden visar en encylindrig motor typ 1H25 
med tillv.nr 80039. H-motorn hade vevhus- 
kompression med självstängande insugs- 
ventiler i vevhuset samt s.k. trappkolv för 
att skapa ett högre övertryck på spolluften.
På bilden syns bl.a. bränslepumpen (mellan 
vevhuset och kåpan till vänster) samt stöt
stången med vipparmen till startluftventilen 
uppe vid munstycket på cylindertoppen. På 
vevhuset sitter en smörjapparat, en nödvändig 
anordning på en motor med vevhuskompres- 
sion, eftersom den inte gärna kan ha stänk- 
smörjning i vevhuset. Foto BS 1975.

Ljusne-Woxnas motortillverkning övertogs 1919 av AB Svenska Maskinverken 
i Södertälje som tillverkade Ellwemotorer till början av 1940-talet. Motorerna 
som var långsamgående utfördes mot slutet i storlekarna 10-360 hk (7-265 kW). 
Svenska Maskinverken marknadsförde sedan mitten av 1930-talet även snabb
gående (1000 varv/min), fyrtakts Ellwemotorer med 4, 6 eller 8 cylindrar och 
effekterna 100,150 och 200 hk (75, no och 150 kW).

I början av 1920-talet tog den direktinsprutade dieselmotorn form och den 
utfördes då efter två huvudprinciper. Vid båda dessa fanns givetvis en högtrycks- 
pump för bränslet och båda hade insprutningsmunstycket (brännaren, dysan) 
mynnande direkt i cylindern. Vid den ena principen var dock den tvångsstyrda 
ventil som reglerade själva insprutningen placerad uppe på cylindertoppen och 
sammanbyggd med insprutningsmunstycket, en konstruktion som kallas för 
pumpinsprutare och som i detta avseende inte skiljer sig från luftinsprutningen, 
medan insprutningsventilen vid den andra principen var placerad vid pumpen
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som ofta satt på sidan av motorn. I båda fallen styrdes insprutningen av vev
axelns läge. Vid utförandet med pump och ventil skilda från munstycket var 
detta till en början öppet, vilket innebar att pumpen ensam bestämde insprut- 
ningsförloppet. Förhållandet ledde till att bränslet inte finfördelades i tillräck
ligomfattning vid insprutningen, särskilt i början och slutet av förloppet, vilket 
gav en mindre god gång. För att råda bot på detta infördes ganska snart slutna 
spridare där en fjäderbelastad kägla eller ventilnål i munstycket öppnade först 
när bränsletrycket blivit så högt att en god finfördelning av bränslet kunde 
uppnås. Munstycket stängdes på motsvarande sätt.

Grunderna för den direktinsprutade dieselmotorn hade börjat komma fram 
i slutet av 1910-talet efter insatser av bland andra Jonas Hesselman på AB Diesels 
Motorer, Harry Leissner på Ljusne-Woxna och Prosper L’Orange vid Benz & Cie. 
L’Orange fick redan 1919 en encylindrig dieselmotor med direktinspmtning att 
fungera tillfredsställande. Trots detta blev det inte i dieselmotorns hemland Tysk
land utan i England som den första praktiskt användbara direktinsprutningen 
utvecklades. Där hade ångmaskinsepoken börjat gå mot sitt slut och man hade 
på allvar börjat intressera sig för förbränningsmotorer. Det var den stora maskin- 
och vapentillverkaren Vickers Ltd i Barrow in Furness som 1921 introducerade 
solid injection vilket hade utformats redan 1915 av företagets konstruktör James 
McKechnie. Vickers system som hade ventil och munstycke sammanbyggda 
uppe på cylindertoppen blev mycket populärt i England och USA.

Några år efter Vickers införde tyska motortillverkare den andra principen 
med pump och ventil sammanbyggda men skilda från munstycket. Här var det 
av allt att döma MAN i Augsburg som omkring 1920 började med direktinsprut- 
ning, följt av Hugo Güldners Güldner-Motoren GmbH i Aschaffenburg, Deutz i 
Köln, Wumag (Waggon- und Maschinenbau-AG) i Görlitz och Junkers (Junkers- 
Motorenbau GmbH) i Dessau. Samtidigt infördes direktinsprutning även på det 
svenska AB Atlas Diesels motorer (AD bildat 1917 genom sammanslagning av 
AB Diesels Motorer och AB Atlas). AD:s insprutningssystem hade konstruerats 
av Uno Danielsson 1922-23 och den första motorn med direktinsprutning var av 
typ H. Typen var samtidigt AD:s första tvåtaktsdiesel för stationärt bruk.

Högre varvtal

Inom förbränningsmotortekniken brukar man beträffande motorernas varvtal 
tala om långsamgående motorer, vilka löper med högst 300 varv/min, mellanvarvs- 
motorer med varvtal mellan 300 och 1000 varv/min samt högvarviga motorer med 
varvtal högre än 1000 varv/min.

De första dieselmotorerna gick långsamt och hade ungefär samma varvtal 
som ångmaskiner, det vill säga max 300 varv/min. Dieselmotorerna kunde 
därmed ersätta ångmaskiner utan att transmissioner eller maskiner behövde 
förändras i någon större omfattning. Detta gick bra så länge motorerna använ
des i stationära och marina sammanhang. Förhållandena blev dock annorlunda

Cylindertoppen till lH25-motorn med 
Atlas Diesels första ”solid injection”. På 
bilden syns stötstången och vipparmen till 
startluftventilen (luftröret är borttaget) samt 
bränslemunstycket. Bränsletillförseln sker 
med det övre röret medan det nedre är ett 
överströmningsrör. Foto BS 1975.

Bränslepumpen till Atlas Diesels H-motor 
med handreglage för varvtalsinställning. Till 
vänster på pumpen sitter en säkerhetsventil. 
Foto BS 1975.
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För några år sedan återfann en samlare 
motorn till världens första järnvägsfordon 
med dieselelektrisk drift. Motorn som till
verkades 1911 av AB Diesels Motorer i Nacka 
med nr 11013 togs ur fordonet redan under 
1920-talet och hamnade som stationär motor 
i Dalsland där bilden är tagen. Foto Henrik 
Lindell 2007.

när man omkring 1910 började fundera på att utnyttja die
selmotorn i stället för ångmaskinen eller bensinmotorn i 
traktionär drift av väg- eller järnvägsfordon. Skälen till att 
man önskade dieselmotorer i sådana sammanhang var att 
de hade bättre bränsleekonomi och att deras bränslen inte 
var så eldfangda. De långsamgående dieselmotorerna blev 
emellertid i detta sammanhang för tunga och otympliga, 
varför önskemål om smidigare motorer började växa fram. 
För att få ner vikt och volym måste sådana motorer därför 
bli mer snabbgående än de stationära motorerna. Rudolf 
Diesel arbetade med detta under de första åren av 1900-talet 
och 1910 hade han tagit fram en ”snabbgående” dieselmo
tor. Motorn som var encylindrig utvecklade 5 hk (3,7 kW) 
vid 600 varv/min och ställdes ut på världsutställningen i 
Bryssel samma år, men sedan blev det inte så mycket mer. 
Några år senare hade Diesel konstruerat en fyrcylindrig 
dieselmotor för bilar men inte heller med den uppnåddes 
någon framgång eftersom man inte fick insprutningssyste- 
met att fungera tillfredsställande i de snabba belastnings

variationer som uppkommer för en bil.
Diesels död innebar att den fortsatta utvecklingen av en snabbgående diesel

motor kom att ske vid de dieselmotorfabriker som vuxit fram. I Sverige hade 
man på AB Diesels Motorer i Nacka till exempel redan 1911 lyckats konstruera 
en förhållandevis snabbgående motor. Den utfördes som luftinsprutnings- 
motor med en till sex cylindrar där varje cylinder utvecklade 12,5 hk (9,2 kW) 
vid ett varvtal av 550 varv/min. De två första motorerna av den nya konstruktio
nen (tillv.nr 11013,11014, typ U6C, senare ändrat till Z6C) monterades i två 
järnvägsmotorvagnar med dieselelektrisk kraftöverföring, vilka beställts av SJ 
och levererades under 1913. Fordonen var med sina sexcylindriga 75 hk-motorer 
världens första med dieselelektrisk drift.

Under och efter första världskriget blev bränsleekonomin en starkt pådri
vande faktor för att forcera utvecklingen av snabbgående dieselmotorer till 
fordon och farkoster. Ett problem vid högre varvtal var att finna en lämplig 
utformning av förbränningsrummet så att en effektiv blandning av bränsle och 
luft hann ske eftersom man önskade en så fullständig förbränning som möjligt. 
Av brandsäkerhets- och ekonomiskäl ville man till exempel gärna ha dieselmoto
rer i sina flygmaskiner. Om en dieselmotor skulle användas för flygändamål var 
det dock nödvändigt att betydligt höja varvtalet för att fa ner dess vikt. Mot bak
grund av detta konstruerades den första i modern mening snabbgående diesel
motorn, det vill säga med ett varvtal av minst 1000 varv/min. Det var den tyske 
professorn, flygteknikern och industrimännen Hugo Junkers (1859-1935) som 
blev pionjär inom området. Redan 1913 hade han tagit fram en snabbgående, 
fyrcylindrig dieselmotor av lättvikts typ, avsedd för flygändamäl. Omkring 1930 
hade denna vidareutvecklats till en sexcylindrig flygmotortyp på mer än 500 hk 
(370 kW) vid det för den tiden höga varvtalet 1600 varv/min.
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Längdsnitt och toppvy av Rudolf Diesels 
”snabbgående” försöksmotor från 1910. 
Motorn har nästan alla den långsamgå
ende motorns detaljer. På längdsnittet ser 
man bl.a. att kolven har en skålad överdel 
(Hesselmans konstruktion från 1901),att 
luftpumpen är av tvåstegsutförande, att 
ramlagren är av kullagertyp, att kamaxeln 
sitter på tvären och drivs från vevaxeln via ett 
snäckdrev samt att en regulator av pendeltyp 
sitter längst bak på vevaxeln. Av toppvyn 
framgår att cylindern har fyra ventiler: start
ventil (tryckluft), insugningsventil, avgas
ventil samt bränsleventil. Bild ur Romberg.



Efter första världskriget inleddes dieselfieringen av järnvägsdriften i Tysk
land. Man började med att ersätta kostnadskrävande ångloksdragna småtåg 
med motorvagnar försedda med förbränningsmotorer. En pionjär på detta 
område blev den tyska bil- och motortillverkaren Maybach Motorenbau GmbH 
i Friedrichshafen som med framgång hade producerat flygmotorer under första 
världskriget. I Versaillesfreden 1919 tvingades Tyskland emellertid avstå från att 
tillverka flygplan och flygmotorer.På Maybach började man i stället utveckla en 
snabbgående dieselmotor, avsedd att användas i en järnvägsmotorvagn. Motorn 
blev en luftinsprutad 150 hk (no kW) sexcylindrig maskin med ett maximalt 
varvtal av 1300 varv/min. Vagnen togs fram i samarbete med Eisenbahn-Ver
kehrsmittel AG i Wismar (EV.A.) och visades 1924 upp på en järnvägsutställ- 
ning i tyska Seddin utanför Berlin. Den väckte stor uppmärksamhet och kom 
att tillverkas i ett antal exemplar, bland annat såldes 1929 och 1930 tre vagnar till 
de svenska privatbanorna Borås-Herrljunga och Varberg-Borås järnvägar. De 
svenska vagnarna licenstillverkades av Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö.

Även om den luftinsprutade Maybachmotorn var driftsäker och smidig, den 
vägde endast 1200 kg, ansågs ändå den förhållandevis tunga trestegskompres- 
sorns dödvikt och utrymmesbehov samt tillhörande rörsystem olämplig för ett 
fordon. Förkammare eller direktinsprutning borde därför ha varit lämpligare 
här eftersom de har en blygsam vikt.
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Omkastningsbara motorer och tvåtakt

Tidigt framkom önskemål om att kunna använda dieselmotorn i fartygsdrift 
eftersom den hade kortare starttid, var enklare att sköta, tog mindre plats och 
krävde mindre personal än ångmaskinen. Stora mängder motorbränsle kunde 
också lättare bunkras upp för långa resor, vilket gjorde att man slapp de ständiga 
besöken i kolningshamnar. Ett problem var dock att dieselmotorn inte kunde 
reverseras, det vill säga köras åt båda håll, vilket var nödvändigt för att göra ett 
fartygs manövrar möjliga. Vid mindre fartygsmotorer kunde detta lösas med 
backslag på samma sätt som vid tändkulemotorer. Större motorer måste emel
lertid kunna vändas och gå baklänges som sjöångmaskiner för att få fartyget att 
backa. Detta var i en tid långt innan den ställbara propellern för större effekter 
hade sett dagens ljus. Motorkonstruktörerna fick därför söka olika vägar för att 
kunna vända motorns rörelseriktning. Manövern måste dessutom kunna ske 
förhållandevis snabbt eftersom motorn först måste stoppas, därefter reverseras 
samt slutligen återstartas.

Initialt löstes problemet med ett fartygs backgång genom att man införde 
dieselelektrisk drift. I denna var en dieselmotordriven likströmsgenerator kopp
lad till en elektrisk propellermotor. Vid backgång behövde endast propellermo
torns polaritet (+ och -) växlas. Redan 1903 utrustades den ryska motortankern 
Vandal med ett sådant maskineri. Fartyget beställdes av Tovaristjestvo Neftja- 
novo Proizvodstva Bratjev Nobel (Naftaproduktionsbolaget Bröderna Nobel)
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Firman Bröderna Nobels transportfartyg "Vandal"

Langd öfverallt 2W 6" 
Bredd 31’ 9’
Djupgående 8' 0”

som ägde och exploaterade stora oljefyndigheter nere i Baku vid Kaspiska havet. 
Via Volga, kanaler, Onega och Ladoga var fartyget avsett för trafik med petro
leumprodukter på den no mil långa sträckan mellan Rybinsk vid Volga och 
S:t Petersburg, en sträcka där olja och fotogen från Baku tidigare hade gått på 
järnväg. Den 74,5 m långa Vandal hade ett deplacement på 1000 ton och lastade 
omkring 750 ton samt var byggd på Sormovos verkstäder i Nisjnij Novgorod. 
Fartyget togs i bruk under våren 1903.

Vandals primärmaskineri utgjordes av tre trecylindriga fyrtaktsmotorer på 
vardera izohk (90 kW), tillverkade av AB Diesels Motorer (tillv.nr 1:37-39, 
11:62-64,111:65-67, alla av typ K3III). Till varje motor var en likströmsgene
rator på 88 kW kopplad och generatorerna drev var sin 75 kW propellermotor. 
Vandals systerfartyg Sarmat var försett med ett liknande maskineri, utformat 
efter en konstruktion av italienaren Cesidio Del Proposto. Del Proposto stör
des av den elektriska kraftöverföringen många förluster. I Sarmat kunde därför 
de två fyrcylindriga motorerna på vardera 180 hk (130 kW) frikopplas från det 
elektriska maskineriet och driva propellrarna direkt vid längre tids gång utan 
manöver, exempelvis vid färd över de stora sjöarna. Sarmats motorer var till
verkade av Ludvig Nobels Mekaniska Verkstad i S:t Petersburg medan den 
elektriska utrustningen för båda fartygen kom från Asea i Västerås.

Vandals maskineri visade sig inte vara så lyckat, varför det efter en tid demon-

Översiktsritning till Bröderna Nobels motor
tanker Vandal. Primärmaskineriet med de 
tre dieselmotorerna och generatorerna är 
placerat midskepps under bryggan medan 
sekundärmaskineriets elektriska propeller
motorer står akterut. Bild ur Lindblad- 
Nilsson.



terades i S:t Petersburg och kom till användning i en pumpstation i Batum. 
Fartyget byggdes därefter om till pråm och bogserades under många resor av 
systerfartyget Sarmat. Med Vandals maskineri togs emellertid ett intressant steg 
i traktionära sammanhang, vilket senare skulle inleda en ny epok i järnvägssam- 
manhang, nämligen den dieselelektriska kraftöverföringen.

På den stora schweiziska maskinfirman Gebrüder Sulzer i Winterthur, en av 
Diesels licenstagare, funderades det över hur man skulle kunna få en dieselmo
tor att gå baklänges. Två år efter Vandal hade Sulzer nämligen också byggt ett 
fartyg, Venoge, med ett liknande maskineri som Vandal. På Sulzer var man dock 
inte till freds med den otympliga och dyrbara elektriska kraftöverföringen. Man 
började därför konstruera en omkastningsbar motor och 1905 hade man fatt 
fram en sådan. För att förenkla reverseringen lät man den nya motorn arbeta 
i tvåtakt och den blev därmed världens första tvåtaktsdiesel. Motorn som hade 
fyra cylindrar och effekten 90 hk (65 kW) ställdes ut på en internationell utställ
ning i Milano 1906 där den väckte mycket uppseende. Det är inte närmare känt 
hur Sulzers reversering fungerade, troligtvis kan den ha varit så enkel att den 
cylinder som stod i ”rätt” läge fick bli den som man startade motorn med.

Start av större dieselmotorer har i regel skett och sker alltjämt med tryckluft 
som blåses in i en cylinder och på så sätt drar runt motorn tills den börjar gå 
själv. Vid stationär gång räcker det i regel med att en cylinder är apterad för 
igångsättning. Kolven i denna ställs då i rätt läge före start genom baxning av 
svänghjulet. Vid reversering i marina sammanhang måste däremot flera eller 
alla cylindrar vara försedda med möjlighet till luftstart eftersom man vid manö
ver i regel inte hinner baxa motorn till rätt läge före start. Man kan då välja 
lämplig startcylinder med hänsyn till åt vilket håll motorn ska gå.

Under 1906 konstruerade även Jonas Hesselman på AB Diesels Motorer en 
reversibel motor (tillv.nr 7029, typ M2I), en tvåtaktare på 60 hk (45 kW) som 
tillverkades 1908 och blev hjälpmaskineri i Rederibolaget Cassiopeias 500-tons- 
skonare Orion. Motorn var den första tvåtaktsmotorn som tillverkades av Die
sels Motorer. Året därpå konstruerade Hesselman en omkastningsbar motor på 
iiohk (80 kW) som tillverkades i två exemplar (tillv.nr 8004,8005, typ M4I) och 
lades i de två 300-tons systerfartygen Rapp och Snapp, byggda av Oskarshamns 
Varv för Rederi AB Alvar. Snapps motor togs så småningom till vara och kan nu 
beskådas i maskinhallen på Tekniska Museet i Stockholm.

Tvåtaktsmotorer kom efter Sulzers motor från 1905 att bli dominerande 
för större dieselmotorer i fartyg eftersom de är enklare att reversera. I fartygs- 
dieslarnas barndom förekom det dock att man även konstruerade reversibla 
fyrtaktsmotorer eftersom man av bränsleekonomiska skäl gärna ville använda 
fyrtaktsmotorer. Reversering av en sådan motor blir dock mer komplicerad 
än vid tvåtaktsmotorn eftersom en längdförställning av kamaxeln måste ske 
så att andra nockar styr motorn vid reversering. Först ut med en sådan kon
struktion blev 1908 Ludvig Nobels Mekaniska Verkstad i S:t Petersburg. Nobels 
motor som hade en effekt av 120 hk (90 kW) vid 400 varv/min monterades till
sammans med en systermotor i ryska marinens ubåt Minoga (Nejonöga) som 
dessutom blev världens första dieselmotordrivna ubåt. Ett år senare hade man
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Reglersidan av motorfartyget Snapps tvåtakts- 
motor som den nu är uppställd på Tekniska 
Museet i Stockholm. Motorn tillverkades 1908 av 
AB Diesels Motorer. De två vänstra cylindrarna 
är luftpumpar, avsedda att leverera spolluft 
för cylindrarnas renspolning och fyllning. På 
pumparna är högtryckskompressorerna för 
bränsleinblåsningen placerade. Vidare har 
motorn öppet vevhus samt kamaxel för styrning 
av inblåsningsventilerna på cylindertopparna, 
bränslepumpar m.m. Foto BS 2007.

Avgassidan av Snapps motor. Foto BS 2007.
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Längdsnitt genom Snapps dieselmotor. Av 
detta framgår bl.a. att motorn är en trunk- 
motor med långa kolvar och att spolluft 
och avgaser tillförs respektive avleds genom 
portar i cylinderväggen (vändspolning).
De två spolluftpumparna (till vänster) 
är dubbelverkande samt har kolvarna så 
utformade att de tvångsstyrda ventilerna har 
kunnat placerats mitt på pumpcylindrarna. 
Pumparna används f.ö. även som startmotor 
vid motorns igångsättning. Bild ur Gawell.
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ATLAS DIESEL

dieselmotor

AKTIEBOLAGET

STOCKHOLM

Från och med 1909 kom alla AB Diesels 
Motorer/AB Atlas Diesels motorer att kallas 
för ”Polar”. Foto BS 1974.

även på AB Diesels Motorer tagit fram en reversibel fyrtaktsmotor (troligen 
tillv.nr 9014, typ M21,60 hk).

Det första dieselmotordrivna fartyg som gick över Atlanten uppges vara 
motorfartyget Toiler, byggt 1911 i Newcastle upon Tyne i England för en kanaden
sisk redare. Toiler var försedd med två 180 hk (130 kW) motorer. Båda motorerna 
tillverkades i Nacka, styrbordsmotorn med tillv.nr 9011 och babordsmotorn 
med nr 10012, båda av typ M4II. Vid leveransen gick fartyget för egen maskin 
över Atlanten till redarens hemvist i Ontario. Samma år levererades en likadan 
motor (tillv.nr 9010) till den norske polarforskaren Roald Amundsen för hans 
expeditionsfartyg Fram. Med detta nådde Amundsen Sydpolen den 14 decem
ber 1911. Efter detta kom alla Nackamotorer att kallas för Polar, ett namn som 
visserligen hade börjat användas redan 1909 men då endast för en viss typ av 
företagets motorer.

Nere i Schweiz, som inte ligger vid havet, hade Gebrüder Sulzer 1911 börjat 
konstruera mycket stora fartygsmotorer, baserade på 1905 års reversibla tvåtak
tare. Därmed inleddes eran av stora, långsamgående marina tvåtaktsmotorer 
med varvtal kring 100 varv/min. Det blev dock inte den schweiziska motortill
verkaren som kom att bestycka världens första oceangående motorfartyg utan 
danska Burmeister & Wain. Av de två fartyg - Selandia och Fionia - som med
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dödvikten 7 400 ton beställdes där 1910 av det danska rederiet Det østasiatiske 
Kompagni inledde det först levererade, Selandia, sin jungfruresa till Bangkok 
den 15 februari 1912. Ett tredje fartyg-Jutlandia - byggdes i England av Barclay, 
Curie & Co Ltd i Glasgow men utrustades med Burmeister & Wains motorer. 
De tre fartygens huvudmaskinerier utgjordes av två åttacylindriga fyrtaktsmo- 
torer på vardera 1250 hk (920 kW). När motorerna skulle reverseras stoppades 
de först, därefter lyftes alla stöts tänger med rullar varefter kamaxlarna försköts i 
sina längdriktningar åt ena eller andra hållet. Axlarna var försedda med dubbla 
uppsättningar nockar,en för gång framåt och en för gång bakåt. När de önskade 
noekarna var mitt för stötstängernas rullar sänktes de åter ner varefter moto
rerna startades och nu gick åt andra hållet.

Med Selandia intog Burmeister & Wain en av de ledande rollerna inom 
den marina dieselmotortillverkningen, en roll som består än i dag. Redan 
samma år som Selandia levererades för övrigt motorfartyget Suecia på 6 500 
tons dödvikt till Rederi AB Nordstjernan i Stockholm. Suecia blev därmed det 
första oceangående motorfartyget i den svenska handelsflottan. Burmeister & 
Wains framgång inom motortekniken ledde till att flera utländska varv och 
motortillverkare tog upp licenstillverkning av firmans motorer, bland andra 
Götaverken i Göteborg som 1915 avtalade med danskarna om licens och 1918

Selandia till sjöss. På det kraftigt retusch
erade fotot saknar man skorstenen. De första 
dieseldrivna fartygen hade emellertid inga 
skorstenar, närmast för att markera att här 
rörde det sig om ett nytt slag av framdriv- 
ningsmaskineri. Av praktiska och estetiska 
skäl försågs dock motorfartygen efter några 
år med skorstenar, bl.a. för att fa en lämplig 
placering av rederimärket. Bild ur Lehmann.
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Den ena av Selandias huvudmotorer. Av alla 
stötstänger på det retuscherade fotot framgår 
att det rör sig om en fyrtaktsmaskin. Bild ur 
Lehmann.

tillverkade sin första fartygs motor. Motorn lades i Bullaren, beställd av Rederi 
AB Transatlantic i Göteborg.

Under 1912 inledde även det tyska motorfartyget Monte Penedo sin jungfru
resa. Fartyget var försett med två fyrcylindriga Sulzermotorer av tvåtakts typ 
på vardera 850 hk (625kW). Motorerna var de första stora tvåtaktsmotorerna i 
oceanfart.

Olika cylinderarrangemang och ökande effekter

Dieselmotorerna utfördes länge på samma sätt som ångmaskiner. Bland annat 
kunde cylindrarna således vara antingen vertikalt eller horisontellt ordnade. De 
allra första motorerna synes dock ha haft vertikala cylindrar.

I järn- och kolländerna utvecklades stora gasmotorer ungefär vid samma 
tid som dieselmotorerna och de användes särskilt i större järn- och stålverks 
kraftcentraler. Bränslet var där masugnsgas, det vill säga huvudsakligen koloxid, 
som i stora mängder erhölls vid hyttprocessen. Gasmotorerna drev antingen 
elektriska generatorer eller stålverkens luftkompressorer till bessemer- och tho-
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masblåsningarna. De byggdes för mycket stora effekter, ofta flera tusen hästkraf
ter, och utfördes därför med liggande cylindrar som vid större ångmaskiner. 
Vanligt var dessutom att man kopplade två parallella cylindrar till ett gemen
samt svänghjul eller generator mellan maskinerna, så kallad tvillingutförande. 
Vid riktigt stora motorer kunde man till och med sätta två cylindrar i tandem 
efter varandra och samtidigt anordna dem för tvillingdrift, arrangemanget blev 
alltså på så sätt fyrcylindrigt.

När dieselmotorerna blivit tillräckligt driftsäkra började man även använda 
dem i större elektricitetsverk och de utfördes i stort sett som de horisontella 
gasmotorerna. Under 1911 installerades en sådan dieselmotor på inte mindre 
än 2000 hk (1470 kW) i den tyska staden Halle an der Saales elektricitetsverk. 
Motorn som då var världens största dieselmotor var av tvilling-tandemtyp och 
arbetade i fyrtakt samt var dubbelverkande.

I Sverige har större dieselmotorer med liggande cylinder såvitt det är känt 
inte kommit till användning, däremot har sådana gasmotorer installerats i järn
verk och elektricitetsverk. Den första motorn för masugnsgas i Sverige togs i 
bruk 1903 av Herrängs Gruv AB, följd några år senare av motorer vid Domn- 
arfvet och Forsbacka. Forsbacka Järnverks anläggning i Gävleborgs län var 
bestyckad med två tvillingmotorer på vardera 300 hk (220 kW), vilka togs i bruk 
1909. Forsbackamotorerna var tillverkade av Gebrüder Körting i Tyskland och 
levererade genom Ingenjörsfirman Fritz Egneli i Stockholm. Varje motor drev 
en trefasgenerator och de var i drift till 1953 då hyttan togs ur bruk. Under 1905, 
1909 och 1910 anlades en gasmotoranläggning vid Visby Cementfabrik. Denna 
blev den näst största i landet och var utrustad med fyra motorer på sammanlagt

Under 1911 togs världens då största diesel
motor i drift i tyska Halle a. S:s elektrici
tetsverk. Motorn var en dubbelverkande 
tvilling-tandemmaskin på 2 000 hk som var 
tillverkad vid Maschinenfabrik Augsburg- 
Nürnberg, MAN. Bild ur Zeitschrift des 
Vereines Deutscher Ingenieure 1911.
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Tvärsnitt genom Säffle köpings gasmotor- 
anläggning från 1906. Gasgeneratorn stod 
i utbyggnaden till höger och den liggande 
gasmotorn med dess direktkopplade gene
rator i själva maskinhallen. Aggregatet var 
tillverkat av Gebrüder Körting i Tyskland. 
Bild ur Hubendick 1906.

1500 hk (1100 kW), vilka drevs av gengas från avgasad torv. En stor gasmotoran- 
läggning anlades även 1915 i Ljusne av Ljusne-Woxna AB, vilken drevs av förgasat 
sågspån från ett nyuppfört sågverk vid Vårdberget. Ljusneanläggningen, som 
lades ner 1930, hade två motorer, tillverkade av Deutz i Köln, på tillsammans 
1070 hk (790 kW), vilka var direkt kopplade till trefasgeneratorer. Allra störst 
av landets gasmotoranläggningar var den som uppfördes 1915 för det då nyan
lagda Oxelösunds Järnverks AB. I företagets kraftstation installerades tre stora 
tandemmaskiner på vardera 1600 hk (1180 kW) för drift av 1300 kVA trefasgene
ratorer. Även några svenska elektricitetsverk har haft gasmotorer som primär 
kraftkälla. Dessa fick liksom Ljusneanläggningen gas från särskilda gasgenera
torer (gengas) i anläggningarna. Sådana motorer fanns till exempel i elverken i 
Uppsala, Söderköping, Katrineholm, Nyköping, Kristianstad, Helsingborg (Tri
angeln), Skanör, Skabersjö (Roslätt), Sperlingsholm och Säffle.

Ett cylinderarrangemang som kom att bli vanligt när utrymmet för motorn 
var begränsat, exempelvis i flygmaskiner och väg- och järnvägsfordon, var att 
anordna cylindrarna i V-form. Denna kompaktform har använts vid moto
rer med 2 till 24 cylindrar. V-motorer för bensindrift började utföras redan i 
slutet av 1800-talet. En av de första dieselmotorerna med cylindrarna i V-form 
var en järnvägsmotor som tillverkades av AB Diesels Motorer redan 1913 (tillv. 
nr 13064). Motorn var åttacylindrig och hade en effekt av 125 hk (90 kW) vid 
550 varv/min samt var avsedd för en järnvägsmotorvagn med dieselelektrisk 
drift. Året därpå följde Sulzer med en 200 hk (150 kW), sexcylindrig V-motor för 
dieselelektrisk drift av en motorvagn till Sachsiska Statsbanorna. V-formen var
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På Forsbacka Järnverk i Gästrikland var 
en större gasmotoranläggning i bruk 
1909-1953. Bilden visar interiör från den 
tidstypiska kraftstationen. Bild ur Söderlund.

också vanlig för många av de dieseldrivna flygmotorer som tillverkades in på 
1940-talet. Numera är den kompakta V-formen mycket vanlig i större motorlok, 
lastbilar och fartyg.

I traktionära sammanhang har ett viktigt önskemål ofta varit att hålla ner 
motorns vikt för att bidra till att fordonet eller flygmaskinen blir så lätt som 
möjligt. V-form och tvåtaktsdrift ger i regel motorer med låg vikt per effekt
enhet. Ett annat sätt att minska vikten som man tidigt började tillämpa var att 
utnyttja samma konstruktion för dieselmotorer som vid ångmaskiner och gas
motorer, nämligen att utföra motorerna som dubbelverkande. I dessa utnyttjas 
cylinderutrymmet på båda sidor av kolven som förbränningsrum. Cylindern 
måste då naturligtvis vara tät i båda ändar, vilket gör att en trunkmotor inte 
kan användas. Tvärstycksutförande med kolvstång och dess linjära rörelse samt 
en värmetålig packbox i motsvarande cylinderlock är därför nödvändiga vid en 
dubbelverkande motor som sålunda företer många likheter med en ångmaskin. 
Om man dessutom låter en sådan motor arbeta i tvåtakt far man en mycket hög 
effekt per viktsenhet.

Ångmaskiner och gasmotorer för mycket stora effekter hade genomgående 
utförts med liggande cylindrar. När de första stora dieselmotorerna började 
användas i stationära sammanhang tillverkades även de som tidigare framgått 
med liggande cylindrar. Sedan dieselmotorn även funnit användning i marina 
sammanhang kom kraven på större effekter att så småningom bli allt mer 
trängande. Större motorer med liggande cylindrar var dock direkt olämpliga 
för propellerfartyg, precis som fallet var med ångmaskiner. Man önskade därför
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redan omkring 1910 utföra större dieselmotorer som verti
kalt ordnade och dessutom som dubbelverkande.

Under 1909 hade tyska marinministeriet begärt av de 
inhemska motortillverkarna att de skulle ta fram en ver
tikalt ordnad dieselmotor som skulle kunna användas i 
större krigsfartyg. Kravet på en sådan motor var att den 
skulle vara sexcylindrig och utveckla 2 000 hk (1470 kW) 
per cylinder eller sammanlagt 12 000 hk (8 830 kW). Detta 
var i en tid då den största sexcylindriga dieselmotorn 
utvecklade 1000 hk (740 kW) eller 167 hk (123 kW) per 
cylinder! Det blev de två firmorna MAN i Augsburg och 
Fried. Krupp AG Germaniawerft i Kiel som erbjöd sig att ta 
fram den önskade motorn. Båda inledde arbetet 1910 med 
encylindriga experimentmotorer som man efter flera års 
bekymmer och förändringar till slut fick att avge den öns
kade effekten. Företagens motorer var av tvåtaktstyp samt 
dubbelverkande. Spolluften infördes genom tvångsstyrda 
ventiler medan avgaserna lämnade cylindern genom 
portar i cylinderväggen, vilka frilädes av kolven. Det största 
problemet vid den dubbelverkande motorn visade sig vara 
att fa det undre cylinderlocket att hålla, utsatt och svåråt
komligt som det var med alla sina hål för genomföringar 
av kolvstång, kylvatten, bränsle samt ventiler.

Även vid AB Diesels Motorer intresserade man sig för 
dubbelverkande tvåtaktsmotorer och strax efter de tyska 
firmorna inleddes experiment i Nacka med en encylind- 
rig, 350 hk (260 kW) fyrtaktsmaskin. Motorn blev färdig 
1914 varefter provningar skedde. Dessa avslutades 1915 
eftersom kriget medförde svårigheter att fa in lämpligt 
bränsle i landet. Snart uppstod även brist på material för 
övrig motortillverkning varför motorn skrotades ”emedan 
de i densamma samlade betydande materialmängderna 
måste utnyttjas för framställning av andra då nödvändiga 
produkter” (Hubendick, 1927). Många goda rön gjordes 
dock med denna försöksmotor, vilka sedan kom att ligga 
till grund för företagets konstruktioner.

Första världskriget lade många hinder i vägen för utveck
lingen av större dieselmotorer. Efter kriget tog emellertid 
motortillverkarna åter upp konstruktion av vertikala, dub

Snitt genom MAN:s 2 000 hk-cylinder. Man lägger särskilt märke till 
det kompakta utförandet med tvärstycket som har dubbla gejder,de 
kamaxelstyrda (Steuerwelle) spolluftsventilerna (Spülventil), avgas
portarna mitt på cylindern, startventilen (Anfahrventil), receivern för 
spolluften (Spülluftsammelbehälter) samt längdspolningen. Bild ur 
Hubendick 1927.
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belverkande maskiner, inte minst inspirerade av de fram
steg som pionjärerna MAN och Germaniawerft i Kiel gjort 
under 1910-talet. En av dessa tillverkare var Burmeister & 
Wain som 1922 fick fram en encylindrig, fyrtakts provma
skin på 1500 hk (1100 kW) vid 125 varv/min. På grundval av 
denna erhöll man beställning på två sexcylindriga, dubbel
verkande fyrtaktsmotorer på vardera 8 500 hk (6 260 kW) 
avsedda för Svenska Amerikalinjens nya passagerarfartyg, 
19 ooo-tonnaren Gripsholm. Fartyget levererades 1925 och 
var då världens största och starkaste dieselmotorfartyg och 
även det första oceangående, motordrivna passagerarfar
tyget. Gripshobn var i SAL:s tjänst till 1954 då hon såldes 
till Norddeutscher Lloyd och där fick namnet Berlin. 
När hon skrotades 1966 hade hon kvar sitt ursprungliga 
huvudmaskineri!

Under 1930-talet ökade populariteten för större marina 
tvåtaktsmotorer. Dessa var enklare och billigare att tillverka 
än fyrtaktsmotorer, de var med sina färre komponenter mer 
tillförlitliga och de gav en avsevärt större (75-90 procent) 
effekt per viktsenhet, i all synnerhet om de utfördes som 
dubbelverkande. Till världens handelsflottor valdes därför 
tvåtaktsmotorer som framdrivningsmaskinerier och dessa 
kom att dominera på motorsidan till slutet av 1900-talet. 
De stora europeiska, japanska och amerikanska motortill
verkarna tog samtliga upp tvåtaktsmotorer i sina program 
och så även vårt svenska AB Atlas Diesel som sedan 1931 
uteslutande tillverkade motorer som arbetade i tvåtakt.

En mycket uppmärksammad motorleverans skedde 
1933 från Burmeister & Wain när man till Københavns 
Belysningsvæsens nya kraftcentral H.C. Ørstedværket leve
rerade den då största dieselmotorn i världen. Den åttacy- 
lindriga motorns normaleffekt var 20 400 hk (15 000 kW) 
och den var direkt kopplad till en trefasgenerator med 
märkeffekten 19 000 kVA. Aggregatet var avsett att använ
das för reserv- och spetsbelastning. Den fem våningar höga 
dieselmotorn var utförd som en dubbelverkande tvåtakts- 
motor med avgasventiler av slidtyp. Ett av författarens 
stora ögonblick var när han vid ett besök på kraftverket 
2001 fick starta denna monstermaskin!

1 O 1 2m.
i i i i i

Tvärsnitt genom Gripsholms ena åttacylindriga huvudmotor, en 
fyrtakts, dubbelverkande dieselmotor med effekten 1 400 hk per 
cylinder. Motorns cylinderdiameter var 840 mm och slaglängd 1 500 
mm. Bild ur Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure 1925.
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Den ena av Gripsbolms huvudmotorer, fotograferad efter fardigmontering i Burmeister & Wains verkstäder. Den drygt 16 
meter höga motorn hade flera balkonger for åtkomlighet av de olika motordelarna. Manöverplatsen var placerad vid den låga 
plattformen under stegen. Bild ur Lehmann.
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Under 1933 levererades det som då var 
världens största dieselmotor till Københavns 
Belysningsvæsens nya värmekraftverk,
H.C. Ørstedværket. Den fem våningar höga 
motorn utvecklar normalt en effekt av 20 400 
hk och är direkt kopplad till en trefasgene
rator. Foto BS 2001.

På H.C. Ørstedværkets stora diesel
motors översta plattform kan man 
studera hur oken till slidventilerna 
rör sig med 115,4 slag i minuten, dvs. 
motorns varvtal. Foto BS 2001.



Tvär- och vy/längdsnitt genom Junkers 
trecylindriga, tvåtakts, 200 hk:s motkolvs- 
motor som 1914 lades i bogserbåten M 200. 
Den grova cylindern - till höger på längd
snittet samt det högra tvärsnittet - är avsedd 
för att pumpa spolluft till de tre motkolvs- 
cylindrarna. Högtryckskompressorn är 
monterad på spolluftcylinderns (högra 
tvärsnittet) vänstra sida och far sin rörelse 
via en balansarm. Det öppna vevhuset och de 
övre kolvarnas ok är tydligt synliga på bilden 
liksom de långa vevstakarna från oken. 
Texten ”anlassen” anger start och ”regeln” 
varvtalsreglering. Bild ur Scheller.



Junkers motkolvsmotor
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Ett ganska egenartat cylinderarrangemang kom till utförande i slutet av 
1890-talet med motkolvsmotorn. I denna tvåtaktsmotor arbetar två kolvar mot 
eller från varandra i en gemensam cylinder. För att ta ut effekten på en gemen
sam axel är kolvarna i en sådan motor förbundna med varandra antingen via 
en kugghjulstransmission mellan de två vevaxlarna eller med ett ok på den ena 
kolven som med långa vevstakar är förenade med motställda vevslängar på den 
andra kolvens vevaxel.

Motkolvsmotorn som uppfanns 1877 av tysken Ferdinand Kindermann kom 
till praktisk användning i de stora gasmotorer som Kindermanns landsmän 
Hugo Junkers (1859-1935) och Wilhelm von Oechelhäuser (1820-1902) börjat 
konstruera och 1888 inlett tillverkning av i Dessau. För att få en kompakt maskin 
valde de att inte som brukligt var koppla ihop två cylindrar i tandem efter var
andra, utan att i stället tillämpa Kindermanns konstruktion genom att mon
tera två kolvar i en gemensam cylinder och där låta dem arbeta i tvåtakt mot 
eller från varandra. Härigenom vann man fördelen att ventilarrangemangen 
för inlopp av gas och luft samt utlopp av avgas blev förenklade. En annan viktig 
fördel var att man slapp topplocket, en motordel som alltid har gett och fort
farande ger upphov till allehanda problem. I gengäld var man tvungen att via 
ett ok och långa vevstakar förena den ena kolven med den andras vevaxel. Den 
första motkolvsmotorn blev färdig 1892. Motorn som hade en horisontell cylin
der och effekten 220 hk (160 kW) installerades i Stahlwerk Phoenix i Dortmund 
där den togs i bruk 1896 för drift av en likströmsgenerator.

Sedan Oechelhäuser, som var betydligt äldre än Junkers, avlidit 1902 fortsatte 
Junkers ensam att utveckla motkolvsmotorn. När Diesels patent gått ut 1906 
tog han upp dieselprincipen som han fann tilltalande och arbetade sedan fram 
till sin död 1935 med att utveckla och förfina motkolvsmotorer för dieseldrift. 
Redan 1907 tog han sitt första patent på en motkolvsdieselmotor.

Junkers insåg snart att dieselmotorn skulle kunna ha en framtid i marina 
sammanhang och började därför konstruera en motkolvsmotor med stående 
cylindrar. En tvåcylindrig sådan motor på 80 hk (60 kW) installerades 1913 i 
det österrikiska forskningsfartyget Albatros. Följande år tillverkades två trecy- 
lindriga motorer på vardera 200 hk (150 kW) av vilka den ena fick driva Firma 
Junkers & Co fabrik i Dessau medan den andra lades i bogserbåten M 200 som 
tillhörde Königl. Schleppmonopol (Kungl. Bogsermono- 
polet) och fick göra tjänst på Rhen-Herne-kanalen. Jun- 
kersmotorerna hade som sig bör en högtryckskompressor 
för luftinblåsning av bränslet samt en stor, vevaxeldriven 
spolluftpump på motorns framkant.

Under första världskriget var Junkers sysselsatt med 
krigsproduktion, varför någon serietillverkning av hans 
motorkonstruktioner inte kom till stånd. En sådan inled
des emellertid sedan en förbättrad konstruktion tagits 
fram 1921. Den fristående spolluftspumpen hade nu ersatts

Principskiss över Junkers och Oechelhäusers 
motkolvsmotor. På skissen står cylinderns 
två kolvar i bortre vändlägena där den högra 
kolven har frilagt portar i cylindervägen 
så att gas och luft strömmar in medan den 
vänstra kolven har frilagt avgasportarna. 
Kolvarna är förbundna med vevaxeln till 
vänster, den högra kolven via en kolvstång 
till ett ok med långa stänger, tvärstycken 
samt vevstakar och den vänstra med 
kolvstång, tvärstycke och vevstake. Bild ur 
Giildner.
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Junkers Jumo 4, en sexcylindrig 720 hk 
motkolvsdiesel för flygplan. Propelleraxeln 
sitter på transmissionskåpan till höger. 
Spolluftfläkten är monterad vid vänstra 
änden av nedre vevaxeln med spolluftsröret 
sträckande sig förbi alla cylindrarna. Avgas
portarna sitter mitt på motorblocket. Bild ur 
Schmidt.

med en spolluftscylinder ovanpå varje motorcylinder och 
med spolluftskolven monterad på övre kolvens tvärstycke. 
Man fick på så sätt en ganska kort motor som dock blev 
ganska hög. Konstruktionen var emellertid väl lämpad för 
fartygsdrift och ett stort antal motorer byggdes inte bara 
av Junkers utan även av några licenstagare, bland andra 
den engelska maskintillverkaren Doxford & Sons Ltd i 
Sunderland. Doxford hade inlett samarbete med Junkers 
redan 1913 samt 1915 byggt en encylindrig provmotor. Så 
småningom blev Doxford den mest kända tillverkaren 
av större motkolvsdieslar för marina ändamål och man 
byggde sådana motorer för effekter upp emot 8 000 hk 
(5 900 kW) ända in på 1960-talet då de ersattes av mer tradi
tionella Burmeister & Wain- och Sulzermotorer.

Hugo Junkers kanske mest bekanta insats inom motortek
niken får man nog anse vara de snabbgående dieselmotorer 

av motkolvstyp som konstruerades vid mitten av 1920-talet och som under 1930- 
talet blev särskilt uppmärksammade som flygmotorer. Konstruktionerna togs 
fram av Junkers Motorenbau GmbH som grundats 1923 i Dessau. Under 1926 
provades en tvåcylindrig motor som vid 1500 varv/min utvecklade 65 hk (48 kW) 
och som närmast var avsedd för lastbilar. I standardutförande kom denna motor 
att utveckla 50 hk (37 kW) vid 1100 varv/min. I slutet av 1920-talet konstruerades 
slutligen den motkolvsmotor som blivit den kanske allra mest omtalade av alla 
sådana motorer, nämligen en sexcylindrig flygmotor som kom att utföras i olika 
storlekar från 550 hk (400 kW) till 880 hk (650 kW) vid 1600 varv/min. Motorerna 
som benämndes Jumo (efter Junkers Motorenbau) med ett typnummer kom att 
bli de mest populära av alla flygdieselmotorer, bland annat till följd av den höga 
specifika effekten som låg på omkring 35 hk/liter slagvolym (26 kW/liter).

Eftersom man ville undvika de stora fram- och återgående massor som ok 
och vevstakar medförde samt minska omfång och vikt fickjunkers flygmotorer 
till skillnad från sina föregångare två vevaxlar och en kugghjulstransmission 
mellan dessa. Motorerna arbetade liksom övriga motkolvsmotorer i tvåtakt 
varför spolluft var nödvändig. Denna erhölls inte av en traditionell kolvkom
pressor utan av en vevaxeldriven fläkt. De mycket kompakta motorernas speci
fika vikt uppgick till omkring 1 kg/hk, ett för den tiden mycket lågt värde.

Kompressorer och luftkylare

Ett speciellt motortekniskt problem uppkom när tvåtaktsmotorn började träda 
fram vid mitten av 1880-talet. Eftersom tvåtaktscylindern till följd av sitt arbets
sätt inte själv suger in luft var problemet hur cylindern skulle hinna fyllas med 
ny luft till förbränningen samtidigt som den skulle bli fri från föregående takts 
avgaser. Det visade sig då att det var nödvändigt att förbränningsluften måste



strömma in med ett visst övertryck för att dels hinna fylla cylindern, dels hjälpa 
till att spola ut de sista avgaserna (förbränningsluften i en tvåtaktsmotor kallas 
av detta skäl gärna för spolluft). Till en början löstes problemet med den så kal
lade vevhuskompressionen som innebar att varje cylinders vevhus var slutet och 
tätt. Vevhuset var försett med en klaffventil som gjorde att luft kunde strömma 
in i detta vid det undertryck som uppkom när kolven gick uppåt i cylindern.
När kolven vände nedåt igen erhölls ett övertryck som automatiskt stängde 
klaffventilen och när kolven var i sitt nedersta läge hade den frilagt en port i 
cylinderväggen. Porten var förenad med vevhuset genom en kanal och genom 
denna trycktes spolluften in i cylindern.

Vevhuskompressionen kunde emellertid endast användas vid motorer med 
mindre effekter eftersom större motorer hade öppna vevhus för att bland annat 
möjliggöra regelbunden tillsyn av tvärstycken och lager. När stora dieselmoto
rer av tvåtaktstyp började byggas omkring 1910 fick man i stället gå en annan 
väg. På en förlängning av vevaxeln monterade man då en eller flera stora, sär
skilda kolvpumpar för spolluften.
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Liksom andra motortillverkare använde 
Nydqvist & Holm i Trollhättan vevaxel- 
drivna spolluftpumpar till sina tvåtakts- 
dieslar. För att motverka pulsationerna och 
styra inblåsningen hade man kompletterat 
spolluftsystemet med en roterande slid. 
Bilden visar en trecylindrig motor på 180 hk 
med typbeteckningen G3, vilken levererades 
1938 till Hällstorps övre kraftstation söder 
om Jönköping. Ovanför svänghjulskåpan 
med dess slits för baxningen sitter transmis
sionen till sliden och bakom denna spollufts- 
cylindern. Motorn som fortfarande är körbar 
står kvar i kraftstationen som museiföremål. 
Foto BS 1975.



En förbättrad variant av vevhuskompressionen infördes i början av 1920-talet 
med trappkolven. I denna hade den nedre delen av cylindern och kolven större 
diameter; kolv och cylinder såg alltså ut som en trappa, vilket gjorde att en 
större luftmängd kunde komprimeras. Trappkolv användes bland annat av AB 
Atlas Diesel i företagets H-motorserie som introducerades 1923. En variant av 
trappkolven användes vid Junkers motkolvsmotorer i den tidigare nämnda nya 
motorserie som började tillverkas 1921. Dessa fick till varje cylinder en särskild 
spolluftscylinder med ganska stor diameter monterad ovanpå den övre motor
kolvens tvärstycke.

Spolluftspumpar av kolvtyp gav emellertid oönskade pulsationer i den kom
primerade luften, särskilt om de var enkelverkande, vilket kunde inverka nega
tivt på motorernas gång. Pumparna var dessutom otympliga och ökade motor
vikten betydligt samt fördyrade utförandet.

Ett effektivt och kompakt spolluftsaggregat som tidigt började användas för 
tvåtaktsmotorer var Rootskompressorn, eller mer populärt ”Roots Blower”. 
Denna kallas också för kapselblåsmaskin och är uppfunnen 1848 i USA av 
Isaiah Davies. Det var emellertid först omkring 1870 som konstruktionen kom 
till praktisk användning när Davies landsmän, bröderna Francis och Philader 
Roots, utnyttjade den som vattenmotor för att driva sin textilindustri. Bröderna 
Roots fick också ge namn till konstruktionen. Vid samma tid hade masugnarna 
ökat i storlek och stålverken börjat använda Bessemer- och Thomasprocesserna 
för att färska tackjärn. Processerna kräver stora luftmängder och man fann snart 
att kapselblåsmaskinen var en lämplig luftkompressor för dessa ändamål. I Sve
rige infördes maskinen vid mitten av 1870-talet och ersatte då så småningom 
de stora och klumpiga biåsmaskinerna av bland annat Bagges typ. I motorsam
manhang har den högvarviga maskinen, med dess mycket karaktäristiska ljud,
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Ritning som visar ett mycket tidigt utfö
rande av Roots biåsmaskin. Till vänster snitt 
genom maskinen med de två 8-formade 
vingarna eller kapslarna som vid vridning 
sluter tätt an mot varandra. Kapslarna som 
rör sig mot varandra, den vänstra moturs 
och den högra medurs, är här utförda av trä! 
Till höger sidovy av den mycket kompakta 
maskinen. Upptill på maskinen sitter luftin
taget med filter och ljuddämpare. Bild ur 
Teknisk Tidskrift 1875.
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använts till tvåtaktsmotorer för lastbilar, fartyg och motorlok. ”Roots Blower” 
används för övrigt än i dag med stor förkärlek till motorstarka, kompressorma- 
tade, tävlingsbilar.

Vevaxeldrivna luftpumpar och kompressorer har den nackdelen att de stjäl 
effekt från motorn. Under 1905 fick emellertid den schweiziske ingenjören 
Alfred Biichi (1879-1959) patent på en luftkompressor av centrifugaltyp som 
via en gasturbin drevs av motorns energirika avgaser och som i första hand var 
avsedd att höja en förbränningsmotors effekt. Vid senare företagna undersök
ningar av Biichis konstruktion visade det sig att denna inte bara tog vara på 
avgasenergin, vilken annars skulle gått till spillo, utan även ökade motorns verk
ningsgrad något. Avgasturbinen bidrog nämligen till en förbättrad renspolning 
av cylindern. Med Biichis uppfinning lades grunden till dagens avgasdrivna 
turbokompressorer eller ”turbo” som de kort och gott har kommit att kallas. 
Uppfinningen är en av de viktigaste som gjorts inom motortekniken.

Det skulle dock dröja innan Biichi själv fick någon glädje av sin uppfinning 
eftersom hans patent till en början inte väckte någon större uppmärksamhet. 
När patentet löpt ut togs det upp av bland andra den franske turbinkonstruktö- 
ren Auguste Rateau som under påverkan av första världskrigets utveckling hade 
inriktat sig på flygmotortekniken. Inom denna hade man konstaterat att flyg
motorernas effekt minskade när maskinerna kom upp på hög höjd eftersom 
luften då blev tunnare och syretillgången minskade. Ganska snart insåg man att 
det var nödvändigt att komprimera motorernas insugningsluft om man ville 
behålla effekten även på högre höjder. Av tillgängliga kompressorer visade sig 
då endast centrifugalfläkten lämplig eftersom kolvpumpar och Rootsmaskiner 
gav pulserande luftströmningar som störde motorernas gång samt dessutom 
var tunga. Rateau konstruerade därför en avgasdriven kompressor som han fick

Principskiss av Biichis avgasturbo, monterad 
på en fyrtakts förbränningsmotor. Av siff
rorna betecknar 2 cylinder med kolv, 5 och 
4 avgas- respektive insugningsventiler,3 gas
turbin och 6 centrifugalfläkt. Bild ur Jung.

General Motors Electro-Motive Division var 
under en lång period den största tillver
karen av tvåtaktsdieslar och för spolluften 
använde man länge Rootskompressorer på 
både stora och små motorer. Bilden visar 
två V12-motorer av företagets klassiska 
567A-typ, vilka var försedda med dubbla 
Rootsmaskiner, placerade på cylinderbank
arna ovanför svänghjulen. Motorerna med 
en effekt av vardera 900 hk var tillverkade 
1942 av EMD i La Grange utanför Chicago 
samt stod som reservkraftaggregat i dals- 
ländska Håveruds kraftstation. De är numera 
borttagna. Foto BS 1981.



patent på 1916. Konstruktionen var välkommen och redan 1917 försågs en 175 hk 
flygmotor med Rateaus ”förkompressor”. I Rateaus kompressor fanns till skill
nad från Biichis en förbiledningsventil mellan motor och turbin som användes 
vid låga höjder då komprimering inte behövdes.

Alfred Büchi hade emellertid inte givit upp utan i stället flyttat till Tysk
land och inlett ett samarbete med dieselmotorkonstruktören Gustav Bauer på 
Krupps Germaniawerft i Kiel. Där fick man 1922 beställning på avgasdrivna tur
bokompressorer för fyrtaktsmotorerna till de två snabbgående passagerarfar
tygen Danzig och Preussen. I offerten utlovades en effekthöjning av 50 procent. 
Maskinerna levererades och det visade sig att löftet nästan kunde infrias, effek
ten ökade med 43 procent från 1750 till 2500hk (1290 respektive 1840kW)! 
Büchi lät den schweiziska maskinfirman Brown, Boveri & Gie i Baden tillverka 
uppladdningsaggregaten. Sedan man vunnit erfarenhet av de första aggregaten 
kom Büchis turbokompressorer att bli en succé. Vid en avancerad provning 
som gjordes 1927 med en sexcylindrig, fyrtakts 850 hk (625 kW) dieselmotor, 
tillverkad av Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik i Winterthur, 
(SLM), visade det sig att man med Büchis turbo kunde ta ut 1650 hk (1215 kW) 
ur motorn eller nästan dubbla effekten! Brown Boveri fick snart beställningar 
på aggregat till både marina och stationära dieselmotorer. Befintliga motorkon
struktioner kunde dessutom utan större problem ändras och kompletteras med 
turbokompressorer.

Med Büchis turbokompressorer togs ett stort steg framåt i dieselmotorernas 
utveckling. En begränsning i deras användning visade sig dock vara att den 
avgasdrivna turbokompressorn inte var lämplig som uppladdningsaggregat för 
tvåtakts dieselmotorer. Detta var, som tidigare nämnts, en motortyp som blivit 
mycket populär för fartygsdrift till följd av dess i förhållande till fyrtaktsmotorer 
enklare och billigare uppbyggnad, enkla reversering samt goda driftekonomi 
och som gjort att fyrtaktsmotorn under 1930-talet så gott som försvunnit som 
huvudmaskin till sjöss. Problemet med tvåtaktsmotorn var att vid denna måste 
utblåsning av avgaser och renblåsning med friskluft ske under den mycket korta 
tid som portar eller ventiler stod öppna. När Büchisystemet provades på sådana 
motorer blev tryckförlusterna vid gasgenomflödet i motorn för stora, vilket 
gjorde att systemet inte kunde utnyttjas. För tvåtakts dieselmotorer tog man i 
stället upp flygmotortekniken och började i slutet av 1920-talet gå över från de 
klumpiga och utrymmeskrävande kolvpumparna till Rootskompressorer eller 
fläktar. Dessa drevs via uppväxlande transmissioner från motorernas vevaxlar, 
en teknik som vad fläktarna beträffar i stor utsträckning fulländades av Junkers 
på dennes flygdieselmotorer. Även Atlas Diesel gick ifrån pumparna och den 
första motorn med spoiluftsfläkt var en åttacylindrig, tvåtakts Polar på 1450 hk 
(1070 kW) som levererades 1937 till Karlskrona elektricitetsverk (tillv.nr 85469).

I ett speciellt avseende höll sig den äldre utförandeformen med kolvkompres
sor för spolluften kvar i AB Atlas Diesels motorer ända in på 1950-talet. Företa
get hade vid sidan av dieselmotorer tidigt börjat tillverka luftkompressorer och 
1933 hade man fått fram en kompakt, mobil dieselmotordriven kompressor som 
tillverkades fram till mitten av 1950-talet med 2-, 4- eller 6-cylindriga motorer.
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Motorerna var i enlighet med företagets sedan 1931 antagna policy tvåtaktsmo- 
torer som var ventillösa och hade portar i cylinderns nedre del både för spolluft 
och avgaser. Luftinströmningen i cylindern skedde således med ”våndspolning” 
som innebar en uppåtriktad inströmning av spolluft och med ett avgassystem 
som var så avstämt att avgaserna mer eller mindre sög ut sig själva. Med en 
sådan strömning kunde inlopps- och utloppsportar sitta mitt emot varandra. 
Dieselmotorn var sammanbyggd med en tvåcylindrig, dubbelverkande kom
pressor i en konstruktion som kallades för monoblock. På kompressorkolvarnas 
översida komprimerades luft till bruksändamål och på deras undersida spolluft 
som leddes till motorn. Maskinen som var mycket vanlig i bergborrningsarbe- 
ten hade ett karaktäristiskt ljud. Kom den i vägen för författaren på dennes väg 
till skolan i unga dagar blev det lätt för sen ankomst!

Det var först omkring 1950 som Brown Boveri samt Burmeister 8c Wain i 
samarbete lyckades fa en större tvåtaktsmotor att fungera tillfredsställande med 
en avgasdriven turbokompressor. Man kopplade då ihop B8cW:s vevaxeldrivna 
kompressor av Rootstyp med en Büchi turbokompressor samt monterade en 
receiver (utjämningskärl) i systemet och fick på så sätt en förbättrad genom
strömning. Andra motortillverkare följde efter med olika kombinationer av

Principskiss som visar Rateaus avgasturbo.
A cylinder med kolv, B förgasare, D inlopps- 
ventil, E avgasventil, G förbi led ni ngsventi 1, /< 
gasturbin, M fläkt. Bild ur Bursie.

Mot slutet av 1930-talet ersatte AB Atlas 
Diesel de otympliga spolluftpumparna med 
vevaxeldrivna fläktar. Den första motorn 
med det nya systemet levererades 1937 till 
Karlskrona elektricitetsverk. Motorn som 
sedan länge är skrotad var av typ K48M med 
en effekt av 1 450 hk vid 300 varv/min och 
den var direktkopplad till en trefasgenerator. 
Foto BS 1974.
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Principskiss som visar Brown Boveris och 
Burmeister & Wains uppladdningsaggregat 
for en tvåtakts dieselmotor. Spolluftsys- 
temet är försett med laddluftkylare. Av 
cylinderutformningen framgår att inte 
bara avgasturbon och Rootskompressorn 
åstadkommer laddlufttrycket utan att även 
arbetskolven bidrar till uppladdningen. 
Bild ur Jung.

turbokompressor, spolluftpump och receiver. Under 
påverkan av framför allt Burmeister & Wain och Sulzer 
utvecklade Brown Boveri allt effektivare uppladdnings- 
system, vilka gjorde att motorerna mot slutet av 1900-talet 
hade mer än fyra gånger högre effekt per cylindervolym 
än vad de haft strax efter andra världskriget. Samtidigt 
höjdes även dieselmotorns verkningsgrad successivt till 
över 60 procent. Dieselmotorn har därvid kommit att bli 
den förbränningsmotor som för närvarande har högsta 
verkningsgraden.

Tidigare har nämnts att när luft komprimeras blir den 
också kraftigt uppvärmd, något som för övrigt är den 
bärande idén med dieselmotorn. Redan under 1910-talet 
hade Hugo Junkers noterat att uppvärmningen av spol- 
luften däremot var en försvårande omständighet om man 
önskade öka en motors effekt. Med Junkers vetenskapliga 

inställning till tekniska problem - han var professor i maskinbyggnad och 
termodynamik åren 1897-1912 vid tekniska högskolan i Aachen - insåg han 
omkring 1916 att en metod för att höja sina tvåtaktsmotorers effekt var att kyla 
ner luften från spolluftpumpen. Oavsett vilket slag av kompressorer man använ
der sig av för att öka luftmängden till en motor blir nämligen luften uppvärmd 
vid kompressionen och expanderar, vilket minskar möjligheten att föra in mer 
luft i cylindern. Om den komprimerade luften däremot kyls av efter kompres
sionen kan en större luftmängd föras in i motorn och därmed mer bränsle. Med 
sin luftkylare lade Junkers grunden till moderna motorers laddluftkylare.

AB Atlas Diesels klassiska, mobila, diesel- 
drivna luftkompressor, typ C4DKV. Den 
fyrcylindriga tvåtaktsmotorn är den vänstra 
delen av monoblockkonstruktionen och 
kompressorn den högra. Kompressorns övre 
högra rör leder bruksluften till lufttanken 
medan det nedre är avsett för spolluften från 
kompressorn till motorn. Foto BS 1973.
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Av alla de användningsområden som dieselmotorn har fått har det i det här 
sammanhanget valts att närmare beskriva motoriseringen av järnvägarna. För
bränningsmotordrift av järnvägsfordon bjuder på speciella problem. Här skall 
nämligen vanligtvis en så stor effekt som möjligt installeras på ett utrymme 
som begränsas av järnvägarnas profiler för fria rummet. Här får motorerna inte 
heller bli tyngre än vad banornas axellaster tillåter och här pendlar effektutta
gen mellan tomgång och långa perioder med maximal effekt.

En mindre lyckad egenskap för förbränningsmotorer blir dessutom, som 
tidigare nämnts, mycket påtaglig vid järnvägsdrift. Till skillnad från andra 
kraftmaskiner som ångmaskinen, ång- och vattenturbinen samt elmotorn är en 
förbränningsmotor inte självstartande eftersom den inte utvecklar något initi
alt vridmoment. Detta innebär att motorn först måste startas av en hjälpmotor 
samt komma upp i ett visst varvtal innan ett så stort vridmoment uppnås att 
effekt kan tas ut. En momentomvandlare behövs därför om en kolvmotor ska 
användas i traktionär drift. På vägfordon som i regel har ganska låg vikt och stor 
effekt i förhållande till sin vikt är detta inte något större problem vid igångsätt
ning av fordonet och därför duger en slirkoppling och en stegtransmission. Vid 
järnvägsdrift med dess svaga lutningar och låga rullningsmotstånd behövs inte 
lika stor effekt i förhållande till tågvikten när tågen rullar. Problem uppkommer 
däremot vid start av tyngre tåg då ett mycket stort vridmoment behövs. En slir
koppling och en stegad växellåda far då alltför otympliga dimensioner, särskilt 
vid större effekter. Ett annat slag av momentomvandlare är således önskvärt 
när förbränningsmotorer ska användas i järnvägsdrift. Ämnet ska dock endast 
behandlas här i den mån det är nära knutet till en speciell motorkonstruktion. 
Få områden inom tekniken har för övrigt genererat så många misslyckade kon
struktioner som kraftöverföringar mellan en förbränningsmotor och drivhju
len till ett lok!

Redan under de sista åren av 1800-talet hade man börjat fundera på om det 
inte skulle kunna gå att använda en förbränningsmotor för att driva ett järn
vägsfordon. Tyskland gick inte helt oväntat i täten och de stora verkstadsföreta
gen Gasmotorenfabrik Deutz, Maschinenfabrik Esslingen och Hannoversche 
Maschinenbau (Hanomag) hade redan före sekelskiftet 1900 tagit fram ett antal 
mycket små dragfordon. De var försedda med ottomotorer och mekanisk kraft
överföring utom ett lok som Deutz tillverkat 1895 och som hade en elektrisk 
transmission. Loket anses vara det första där momentomvandling med elektrisk 
generator och banmotor förekommit i järnvägssammanhang.

Rudolf Diesel såg redan i slutet av 1890-talet möjligheten av att använda 
större dieselmotorer i järnvägsdrift och han antog att de med sin goda verk- 
mngsgrad snabbt skulle kunna konkurrera ut ångloken. Diesel kunde dock 
mte finna ut någon lämplig kraftöverföring (momentomvandlare) mellan 
motorn och drivhjulen. Han bildade därför 1906 tillsammans med Oberbau
rat Adolf Klose (1844-1923) i Berlin och Gebrüder Sulzer i schweiziska Winter
thur ett företag med det ståtliga namnet Gesellschaft für Thermolokomotiven,
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Elektrisk momentomvandling vid motorlok 
visade sig bli en mycket pålitlig driftform, 
vilket inte minst forhållandena i Nordame
rika och Ryssland bekräftat. Även i Sverige 
infördes sådan drift för tyngre linjelok. På 
bilden, som är tagen på Morabanan före 
elektrifieringen, startar två av SJ:s stora 
dieselelektriska lok typ T43 och T41 ett 
tungt persontåg mot Borlänge. Foto BS i 
Rättvik 1967.

Diesel-Klose-Sulzer GmbH. Så småningom fick man Königl. Preussische Eisen
bahnverwaltung (Preussens motsvarighet till svenska SJ) att beställa ett större 
diesellok. Loket blev färdigt först 1912 och brukar anses vara det första diesellok 
som tillverkats.

Loket kallades allmänt för Kloseloket eftersom ”Oberbauratet” var den som 
drev fram projektet. Kraftöverföringen mellan den stora motorn på 1000 hk 
(740 kW) och drivhjulen blev av ett ytterst primitivt slag, motorns vevaxel kopp
lades nämligen direkt till drivhjulen! Motorn var därför placerad så att vevaxeln 
låg på tvären i lokets längdriktning och för att bli så kort som möjligt utför
des den som en fyrcylindrig, enkelverkande tvåtaktsmaskin med cylindrarna i 
V-form. På vardera änden av vevaxeln satt ett blindhjul som via koppelstänger 
förde över effekten till de två drivaxlarna, en på varje sida om vevaxeln. Förutom 
drivaxlarna fanns en tvåaxlig löpboggie i varje ända av loket.
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Kloseloket kunde givetvis inte starta med sin stora 250-litersmotor eftersom 
det bedömdes att den måste gå med minst 30 varv/min, motsvarande 10 km/tim, 
för att över huvud taget kunna tända. Vid igångsättning av loket fick därför 
tryckluft från ett hjälpmaskinen driva motorcylindrarna tills tillräcklig fart 
uppnåtts så att motorn kunde sättas i gång. Provkörningar under 1912 gav dock 
bland annat det nedslående resultatet att tryckluften vid sin expansion kylde av 
cylindrarna så mycket att motorn i praktiken behövde dubbla varvtalet för att 
kunna starta. När motorn väl kommit i gång fungerade maskinen emellertid 
gott, även om dragkraften för det 95 ton tunga loket uppgick till endast 3 000 kp 
(30 kN). Efter modifieringar provades loket en tid innan det skrotades efter ett 
cylinderhaveri.

Året efter Kloseloket provkördes två svenska Aseatillverkade motorvagnar 
med dieseldrift. Motorerna var de tidigare nämnda efter dåtida förhållanden 
snabbgående (550 varv/min), sexcylindriga fyrtaktsmotorer som utvecklats av AB 
Diesels Motorer i Nacka. Kraftöverföringen hade en momentomvandlare som 
var elektrisk med generator och två banmotorer, vilket förklarar Aseas intresse 
i sammanhanget. Beställare var Statens järnvägar som önskade undersöka om 
motordrift kunde vara något för järnvägen, men initiativet kom förmodligen 
från Marcus Wallenberg d.ä. (1864-1943), dåtidens främste svenske industriman 
med stora ägarintressen i både Asea och Diesels Motorer. Till skillnad från Klose
loket blev de svenska fordonen en framgång, mest tack vare att man använde sig 
av ett välfungerande system för momentomvandling mellan motor och drivhjul. 
Efter en ”turné”genom Sverige beställdes flera liknande vagnar av svenska privat
ägda banor. På goda grunder kan man påstå att de två svenska motorvagnarna 
blev de första praktiskt fungerande dieselfordonen på järnväg!

Utvecklingen av motorlok och motorvagnar avstannade under första världs
kriget, Europas industriländer hade då annat att tänka på. U nder svagåren i början 
av 1920-talet hade bilismen börjat göra sin entré och järnvägarna blev tvungna 
att av konkurrensskäl förbilliga driften. En väg att gå var då att införa motordrift, 
till en början för lättare tåg. Nya tag togs därför hos tillverkare av dieselmoto
rer och järnvägsfordon. Ganska snart insåg man att den bästa kraftöverföringen 
vid dieseldrift var att använda sig av en snabbgående och lätt dieselmotor och 
elektrisk kraftöverföring. En sådan blev dock ganska dyr i anskaffning. Här och 
var bland järnvägsteknikerna kunde man därför inte släppa tanken på lok med 
direktverkande motordrift och några exempel på sådana ska speglas här.

Ett sådant lok var det egenartade engelska Kitson-Still-loket som levererades 
t92-7 av Kitson Sc Co i Leeds. Detta märkliga lok som vid första åsyn såg ut som

Enkel skiss som visar Kloseloket och dess 
funktion. Bild ur Mayer.
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Under 1913 levererade Dieselelektriska Vagn 
AB, Deva, två motorvagnar till SJ. Vagnarna 
som var världens första dieselelektriska 
järnvägsfordon hade en sexcylindrig motor 
från AB Diesels Motorer men var i övrigt 
tillverkade av Asea i Västerås. Med tanke på 
de cigarrökande herrarna skedde uppenbar
ligen SJ:s övertagande av motorvagn 2 när 
fotot togs. Mannen till vänster är den legen
dariske Ivan Öfverholm på SJ som under 
lång tid ledde elektrifieringen av landets 
statsbanor. Närmast Öfverholm står Arthur 
Linden som var chef för Aseas banavdelning. 
De två männen till höger har inte kunnat 
identifieras men representerar sannolikt 
Diesels Motorer. Aseas bildarkiv.

ett ånglok var i själva verket ett kombinerat ång- och diesellok. Ovanpå lokets 
ramverk och hjulsats låg en åttacylindrig, dubbelverkande maskin med fyra 
cylindrar riktade framåt och fyra bakåt (slaglängd 395 mm, diameter 343 mm). 
Alla cylindrarna verkade på en gemensam vevaxel mellan cylindergrupperna 
(så kallat pannkaksutförande). Ovanpå maskineriet låg en oljeeldad, kombi
nerad tub- och flamrörsångpanna. Före start fyrades pannan på och när loket 
skulle sättas i gång leddes ånga till de åtta dubbelverkande cylindrarnas kolvun
dersidor. När loket kommit upp i en hastighet av omkring 8 km/tim övergick 
maskinen till dieseldrift på cylindrarnas kolvöversidor och ångan stängdes av. 
De varma avgaserna leddes därefter till ångpannan och värmde denna så att 
oljeeldningen inte skulle behövas inför nästa start. Maskineriets gemensamma 
vevaxel var via en kuggväxel, blindhjul och koppelstänger förenad med de tre 
drivhjulsparen. Vid ändring av körriktning ställdes respektive ventilsystem om.

Provkörningar med det 72 ton tunga loket inleddes våren 1928. Vid mätningar 
noterades det att dieselmotorn utvecklade en effekt av 850 hk (625 kW) vid driv
hjulen då högsta farten, 45 mph (72 km/tim) uppnåtts. Konstruktionen visade



FÖRBRÄNNINGSMOTORER EFTER I9OO | DIESELMOTORER 249

sig emellertid dels ha många barnsjukdomar, särskilt beträffande ångpannan, 
dels vara svår att underhålla med sitt komplicerade maskineri. Det egendom
liga hybridloket gick dock en viss tid hos beställaren, London & North Eastern 
Railway (LNER), innan tillverkaren skrotade det 1935.

Ett annat försök med direktdrift var ett märkligt lok som det italienska verk
stadsföretaget Ansaldo (i dag AnsaldoBreda) inledde prov med 1928. Loket 
var försett med en sexcylindrig, liggande motkolvsmotor på 1100 hk (810 kW) 
som via komplicerade vevrörelser och blindhjul var direkt kopplad till driv
hjulen. Starten skedde med tryckluft som man med stöd av erfarenheterna från 
Kloseloket lät verka på externa, ångloksliknande cylindrar. Motorn tände i det 
här fallet redan vid 6-14 varv/min, motsvarande hastighet var då ungefar 2-5 
km/tim. Luftcylindrarnas funktion ändrades när motorn startat så att de ver
kade som spolluftpumpar för den stora tvåtakts motorn. Försöken gav ungefär 
samma resultat som med Kloseloket, konstruktionen visade sig således inte vara 
lämplig för järnvägsdrift.

Trots motgångarna med Klose- och Ansaldoloken kunde lokkonstruktörerna

Motorerna i de två Aseamotorvagnarna från 
1913 var av AB Diesels Motorers ”snabbgå
ende" typ Z. Bilden visar en annan Z-motor, 
en fyrcylindrig maskin tillverkad omkring 
1920 med nr 70406 och avsedd för stationär 
drift av en Aseagenerator. Motorn står på ett 
fundament som inrymmer tre tryckluftkärl 
för igångsättningen. Cylindern längst till 
vänster är högtryckskompressorn. Cylinder
ventilerna för insugning, avgas och bränsle 
styrs via långa stötstänger av en kamaxel i 
kåpan på vevhusets överdel. De två vänstra 
arbetscylindrarna har även en fjärde ventil 
för igångsättning med tryckluft. Foto BS 
1974.
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Längdsnitt genom Kitson-Still-loket. Mellan 
hjulen och ångpannan ligger det märkliga 
maskineriet. Av snittet genom den främre 
cylinderbanken framgår de olika ventil
arrangemangen. Bild ur Meineke.

ändå inte sluta att hoppas på direktdrift mellan motor och drivhjul. I en 
doktorsavhandling 1931 vid tekniska högskolan i München föreslogs en modi
fierad konstruktion som anammades av Deutz i Köln. Här tog man så att säga 
steget fullt ut och byggde ett lok som fick tre dieselcylindrar, horisontellt mon
terade i ramverket, sida vid sida som på ett ånglok. Varje cylinder hade en slag
längd av 700 mm och diametern 380 mm och kolvstången var på ångloksvis 
kopplad direkt till drivhjulen via tvärstycke och vevstake. Maskineriet, som 
hade en slagvolym av 460 liter, var av dubbelverkande tvåtaktstyp och hade en 
maximal effekt av 1450 hk (1070 kW).

Deutzloket, som börjat provköras 1933, startade med tryckluft på samma sätt 
som Kloseloket. Till skillnad från detta sprutades dock bränsle in i cylindrarna 
redan från start och antändes av ett glödstift intill dess att motorn självtände. 
Med de från början uppvärmda cylindrarna undvek man en oönskad nedkyl- 
ning vid tryckluftsdriften. Tryckluften erhölls från en särskild dieseldriven 
kompressor på loket och spolluften av en Rootsmaskin, vilken senare byttes 
mot ytterligare en dieseldriven kompressor.

Deutzloket uppfyllde uppenbarligen i stort sett de förväntningar man haft 
och provningarna fortsatte under hela 1930-talet. En svaghet som loket dock 
hade var att det i likhet med Kloseloket endast hade två drivna axlar av sam
manlagt sex. Detta medförde en väl låg adhesionslast som i sin tur inverkade 
menligt på dragkraften. Loket skrotades under kriget sedan det skadats av krigs
handlingar mot Deutz fabriker i Köln.

Ett annat tidigt tyskt diesellok som väckte uppmärksamhet beställdes från 
Lokomotivfabrik Krupp av det amerikanska järnvägsbolaget Boston & Maine 
Railroad. Loket var som första lok i världen försett med en kompressormatad 
motor. Med effekten 1450 hk (1070 kW) som erhölls från sex fyrtaktscylindrar 
var det vid färdigställandet 1929 världens starkaste motorlok. Momentom
vandlaren bestod av en stor hydraulisk koppling och en fyrstegad växellåda för
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maxhastigheterna 14, 26,50 och 96 km/tim. Loket blev mycket tungt, vikten var 
hela 148 ton och trots att den fördelades på inte mindre än åtta axlar blev axel
lasten 22,75 ton på de fyra kopplade axlarna. Leveransen godkändes aldrig av 
beställaren varför loket inte skeppades över till USA. Inte helt oväntat var det 
transmissionen mellan motor och drivhjul som blev akilleshälen. Loket prova
des emellertid en tid på sådana delar av det tyska bannätet som tillät den höga 
axellasten innan det ställdes av och därmed också förpassades till raden av miss
lyckade - eller om man så vill - erfarenhetsberikande projekt.

Efter dessa exempel på motorlok som inte fick några efterföljare ska växeln 
så att säga läggas om till konstruktioner som blev framgångsrika och som ledde 
till vidare utveckling. Till en början ska det återknytas till den svenska kombi
nationen Asea och AB Diesels Motorer. Efter framgången 1913 med de två redan 
omtalade motorvagnarna följde flera beställningar på motorvagnar (en motor
vagn är ett dragfordon med passagerarutrymme) och senare även på renodlade 
lok. De dieselelektriska fordonen var visserligen dyrbara i anskaffning och deras 
komponenter ganska tunga men de visade sig i gengäld vara driftsäkra och 
lätthanterliga.

Efter första världskriget fortsatte AB Diesels Motorer utvecklingsarbetet med 
lätta och snabbgående dieselmotorer. Företaget hade 1917 slagits samman med 
det gamla Wallenbergsföretaget AB Atlas till AB Atlas Diesel och 1919 bildade 
man med Asea ett bolag, Diesel-Elektriska Vagn AB, Deva. Samma år hade man 
tagit fram en större cylinder - diameter 200 mm, slaglängd 240 mm - på till 
en början 20 hk (15 kW) vid 500 varv/min som man i en V8-applikation levere
rade till två motorvagnar för Halmstad-Nässjö järnvägar, för övrigt även det ett 
Wallenbergsföretag. Efter några år ökades samma motortyps effekt till 200 hk 
(150 kW) genom att varvtalet höjdes till 550 varv/min. Motorn utfördes även i V6- 
och V12-form med effekterna 120 respektive 250 hk (90 respektive 185 kW). Värt 
att notera är att dessa dieselmotorer, som omkring 1920 hörde till det yppersta

Förenklat längdsnitt genom Deutzloket. På 
skissen betecknar Auspufftopfi]uddämpare; 
Brennstoffbehälter bränsletank; Brennstoff
pumpe bränslepump; Brennstoffpumpen- 
antrieb drivning av bränslepump; Führer
haus förarhytt; Gebläse Rootskompressor; 
Hilfsdieselmotor hjälpmotor; Kolbenkühlung 
kolvkylning; Kühlanlage kylare; Luftflasche 
tryckluftkärl; Stangenantrieb koppelstångs- 
drift; Stromerzeuger generator. Bild ur Langen.
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Dieselelektriska Vagn AB (Deva) levererade 
1921 ett lok med postavdelning till Halm- 
stad-Nässjö järnvägar. Loket var försett med 
en V8- dieselmotor på 160 hk och hade som 
de flesta Devafordon en korg av fornissad 
teak. Bild Sveriges Järnvägsmuseum, 
Nybergska samlingen.

som tekniken kunde erbjuda, hade en litereffekt av endast 3,3 hk (2,4 kW), att 
jämföra med dagens som överstiger 100 hk (75 kW)! Under åren fram till mitten 
av 1930-talet levererade Deva ett 50-tal dieselelektriska motorvagnar och lok.

Under 1930-talet fortsatte framgångarna med schweizaren Alfred Biichis 
avgasdrivna kompressor för uppladdning och effektökning av fyrtaktsdieslar. 
Stor uppmärksamhet fick tyska Maybach Motorenbau GmbH i Friedrichsha
fen med en snabbgående dieselmotor. Denna togs fram i början av 1930-talet för 
att driva tyska Zeppelinverkens stora luftskepp Graf Zeppelin. Ursprungligen 
hade luftskeppen drivits av bensinmotorer. Till följd av bensinens stora eldfara 
och ottomotorernas sämre verkningsgrad - som krävde större bränsleförråd - 
önskade man gå över till dieselmotorer. Dessa skulle då vara lätta, bränslesnåla 
samt tillförlitliga. Vid Maybach Motorenbau drog man nytta av erfarenheterna 
från dels den 12-cylindriga, bensindrivna V-motor som tidigare tagits fram för 
att användas i luftskeppen, dels den 6-cylindriga, snabbgående dieselmotor som 
använts i järnvägsmotorvagnar. På grundval av dessa konstruerade man nu en 
12-cylindrig dieselmotor av V-typ. Motorn som hck en slagvolym av 32,8 liter 
utvecklade 410 hk (300 kW) vid 1300 varv/min. Men inte nog med detta, 1934 
försågs motorn även med en Biichi turbokompressor som höjde effekten till 
650 hk (480 kW), alltså en ökning med 60 procent. Med ett block gjutet i alumi
nium vägde motorn endast 2 030 kg.

De stora luftskeppens historia fick ett abrupt och tragiskt slut när det vät- 
gasfyllda Hindenburg förolyckades vid en landning på Lakehurst i USA den 6
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maj 1937. Snabbgående dieselmotorer med stor effekt hade emellertid då redan 
funnit ett nytt användningsområde, nämligen som framdrivningsmaskineri i 
snabba motorvagnar på järnvägen. Här gick tyska riksbanorna i täten med ett 
tvådelat motorvagnståg, Fliegender Hamburger, som 1933 sattes in som express
tåg mellan Berlin och Hamburg. Den 286 km långa sträckan avverkades på 138 
minuter, vilket gav en medelhastighet av 125 km/tim. Det strömlinjeformade 
och vindtunnelutprovade tägsättet kom under en lång tid att bli förebild för 
snabba motorvagnståg i både Europa och USA. Varje tåghalva var försedd med 
en Maybach V12-dieselmotor utan kompressor. Kraftöverföringen till driv
hjulen var elektrisk och det 77 ton tunga, strömlinjeformade tågsättet som 
kunde ta 102 passagerare hade en högsta tillåtna hastighet av 160 km/tim. De 
två dieselmotorerna med generatorer var inbyggda i ändboggierna medan ban- 
motorerna av tasslagertyp var monterade i den gemensamma mellanboggien 
(så kallad Jakobsboggi). Fliegender Hamburger följdes av två- och tredelade tåg
sätt som med motsvarande namn men med kompressormatade, 650 hk-moto- 
rer, gick i trafik mellan flera tyska storstäder.

Redan två år efter tyska riksbanorna tog holländska statsbanorna i drift lik
nande motorvagnståg som Fliegender Hamburger. Holländarnas tåg var dock tre
delade med maskinrum för de två Maybachmotorerna i mellanvagnen.Tågsätten 
fungerade utmärkt varför man något senare beställde ytterligare motorvagnssätt, 
denna gång femdelade sådana med tre dieselaggregat. Dessa var av den överlad
dade typen, således med effekten 650 hk vardera. Tågsätten levererades 1940.

Sidovy med delsnitt genom Maybachs 410 hk V12-dieselmotor. Motorn som har 
en enhetlig däckel för varje cylinderbank är försedd med överliggande kamaxlar. 
Kamaxlarna driver även bränslepumparna som sitter vid däcklarnas högra ände. 
Bild ur Heldt.

Maybachs 12-cylindriga dieselmotor från 
1934 med en vertikalaxlad Büch i avgasturbin 
monterad mellan cylindrarna. Kompressorn 
höjde effekten från 410 till 650 hk. Bild ur 
Wessblad.

Tvärsnittet genom den tolvcylindriga 
Maybachmotorn avslöjar vev- och ramlager 
av rullningstyp. Motorn suger in förbrän- 
ningsluften genom öppningar i vevhuset 
som därigenom effektivt ventileras och kyls. 
Bild ur Heldt.
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Sidovy och plan av tyska riksbanornas 
strömlinjeformade expresståg från 1933, 
Fliegender Hamburger, vilket var försett med 
två 410 hk V12 Maybach dieselmotorer. 
Vagnarna hade endast platser i 1 klass. Det 
tyska Erfrischungsraum och Gepäckraum på 
ritningen kan översättas med bistro och 
bagageutrymme. Bild ur Breuer.

°LHW Linke-tiofmann-Werkeyiw 3
Breslau

... ....v:...

f. 3 Voith-Maybach-Antrieb ° 
) 410 PS

Tillverkarskyltar av aluminium till VBHJ 
motorvagn MCo nr 6, tillvaratagna 1966 av 
författaren på SJ:s skrotplats i Vislanda. Foto 
BS 2006.

Under 1938 levererades två tyskbyggda 
motorvagnar med 410 hk Maybachmotorer 
till den svenska privatbanan Varberg-Borås- 
Herrljunga järnväg. Bilden visar vagn MCo 
nr 6 fotograferad utanför tillverkaren Linke- 
Hoffmans fabriksbyggnad i Breslau. Med sin 
eleganta form och blå och gula färgsättning 
måste vagnarna anses vara bland de mest 
tilltalande järnvägsfordon som rullat på 
svenska spår. Bild Sveriges Järnvägsmuseum, 
Nybergska samlingen.

Även Sverige fick ta del av de avancerade tyska motorvagnarna med May
bachmotorer, dock sådana utan kompressorer. Till Varberg-Borås-Herrljunga 
järnväg, VBHJ, levererades nämligen 1938 två motorvagnar försedda med var sin 
410 hk Maybachmotor. Vagnarna var tillverkade av tyska Linke-Hoffmanwerke 
i Breslau och hade hydraulisk kraftöverföring, tillverkad av likaledes tyska 
J.M. Voith i Heidenheim. Efter kriget, då de moderna vagnarna var avställda 
till följd av bränslebrist, trafikerade de sträckan Göteborg-Borås-Alvesta-Karls- 
krona innan de 1955 överfördes till Stockholm-Nynäshamns järnväg. De två 
vagnarna skrotades slutligen 1966.

Mot slutet av 1920-talet hade man börjat intressera sig för motordrift även 
på de amerikanska järnvägarna. Här hade man inga problem med axellaster 
utan kunde tillåta upp emot 25-30 ton. Dessutom var profilen för fria rummet 
bredare och högre än den europeiska, det fanns alltså mer utrymme för stora 
motorer - och så fick det bli, åtminstone till en början. Under 1928 levererade

■oue—
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till exempel American Locomotive Co, Alco, till New York Central Railroad 
ett åttaaxligt lok på 151 ton med en 900 hk (660 kW) dieselmotor från McIntosh 
&c Seymour Engine Co. Motorn som var en fartygsmaskin med 12 cylindrar 
i V-form hade cylindervolymen 553 liter, gjorde max 310 varv/min samt vägde 
hela 40 ton!

Det skulle emellertid snart bli andra ordningar på det amerikanska järnvägs
nätet. Biltillverkaren General Motors hade i slutet av 1920-talet bestämt sig för 
att vidga sitt verksamhetsområde och bland annat etablera sig som tillverkare 
av järnvägsfordon. Man förvärvade därför 1930 Electro-Motive Corp., EMC, ett 
företag som producerade bensindrivna motorvagnar samt Winton Engine Co 
som tillverkade motorer av olika slag, bland annat till EMC. Winton fick i upp
drag att ta fram en snabbgående och lättbyggd dieselmotor medan EMC fick 
utveckla nya dragfordon.

Det har tidigare nämnts att större tvåtaktsdieslar blev mycket populära i 
sjöfartssammanhang under 1930-talet till följd av deras enkla uppbyggnad och 
höga effekt i förhållande till volym och vikt. Så blev i stor utsträckning även 
fallet för järnvägarnas motorfordon. Den första tvåtaktsdieseln på järnväg intro
ducerades för övrigt redan 1924 i Italien då den smalspåriga privatbanan S. F. 
Mediterraneo tog i bruk ett lok med en 440 hk (325 kW) tvåtaktsmotor av Fiats 
tillverkning.

I USA insåg man på GM att tvåtaktsprincipen var lämplig i järnvägssam- 
manhang och 1934 hade Winton Engine Co tagit fram en sådan maskin med 
maximala varvtalet 750 varv/min och effekten 75 hk (55 kW) per cylinder (dia
meter 8" = 203 mm, slaglängd 10" = 254 mm, motsvarande en slagvolym av 502 
kubiktum eller 8,3 liter). Motorn som hade den för dåtida förhållanden höga 
specifika effekten 9 hk/lit (6,7 kW) hade en mycket låg specifik vikt eftersom den 
till skillnad från europeiska och andra motorer inte hade ett gjutet utan ett svet
sat motorblock. Gasströmningen genom cylindrarna var vidare utformad som 
längdspolning med spolluftsintag genom portar i cylinderns nedre del och med 
fyra avgasventiler i cylinderlocket, vilka var tvångsstyrda med en överliggande 
kamaxel. Spol luften erhölls från en vevaxeldriven Rootskompressor, monterad 
i motorns ena ände. Motorn kunde fas med 8,12 eller 16 cylindrar, de två senare 
utförandena med V-form, vilket gav motsvarande effekter 
på 600, 900 eller 1200 hk (440, 660 respektive 880 kW).
Projektledare för den nya och starkt uppmärksammade 
konstruktionen var Charles F. Kettering (1876-1958), legen
darisk motorkonstruktör på GM.

Redan 1934 hade den nya Wintonmotorn installerats i 
något som skulle kunna kallas för USA:s svar på den tyska 
riksbanans Fliegender Hamburger. Chicago, Burlington 
& Quincy Railroad (”Burlington Route”) tog då ett nytt 
grepp på snabb persontrafik och introducerade ett lätt
byggt, tredelat motorvagnssätt för trafik på den 163 mil 
långa sträckan mellan Chicago och Denver i Colorado.
Tågsättet som vägde 97,5 ton var strömlinjeformat med

Wintons raka, åttacylindriga 600 hk tvåtakts
motor med svetsat motorblock. Motorns 
Rootskompressor har trebladiga, skruv- 
formade vingar för att bli så kompakt som 
möjligt. Luften trycks ut till spolluftbälten 
som omger cylindrarnas nederdel. Bild ur 
Heldt.
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Det vanligaste utförandet av EMD:s populära 
567-motor var varianten med 16 cylindrar. 
Bilden visar en sådan motor i ett licensbyggt 
lok för danska statsbanorna där loksidorna 
lyfts bort. Till vänster om motorn står den 
direktdrivna likströmsgeneratorn och 
ovanför denna är den ena Rootskompressorn 
monterad. Den övre radens runda öppningar 
sitter i spolluftbältet mitt för cylindrarnas 
inloppsportar och den nedre i vevhuset. Så 
gott som hela motorn är sedan Wintontiden 
uppbyggd av svetsade delar. Foto BS 2004.

vagnskorgarna utförda av rostfritt stål samt bestyckat med en åttacylindrig Win- 
tonmotor och elektrisk kraftöverföring. Det första tågsättet döptes till Zephyr. 
Numera finns det att beskåda på Chicagos Museum of Science and Industry.

Med Zephyr inleddes en ny era i amerikansk persontrafik. Rykande, pustande, 
tungarbetade och bränsleineffektiva ånglok började nu ersättas med ström
linjeformade, snabbgående, dieselelektriskt drivna tåg som kunde köra långa 
sträckor mellan påfyllnad av bränsle eller vatten. GM lät dessutom skickliga 
designers utforma lok och motorvagnar och deras färgsättning för att mani
festera den nya era som inleddes och som skulle spegla att nu skulle de nedso- 
tade, ångloksdragna tågens tid snart vara förbi. Ett hade de nya fordonen dock 
gemensamt med ångloken, det lät om dem! Eftersom de drevs av tvåtaktsmoto- 
rer var det angeläget att underlätta gasströmningen genom motorn och då var 
det inte särskilt lämpligt att ha en bromsande ljuddämpare. Motorerna hade 
därför i det närmaste fri utblåsning av avgaserna, ungefär som dåtidens kolv- 
motorförsedda flygplan hade. Men det var inte en fyrtaktares grova och hårda 
motorljud utan ett mjukare och livligare men likväl kraftfullt ljud, ständigt ack
ompanjerat av Rootskompressorernas klagande tjut.

Det blev dock inte som persontågsdragare dieselmotorn skulle göra succé 
i USA utan det var för att sköta den tunga växlingstjänsten på de stora ranger- 
bangårdarna och för att dra långa godståg. Intresse för att gå över till dieseldrift
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fanns speciellt hos de sydligare pacificbanorna som hade långa sträckor där det 
var svårt att få vatten till ångloken i de ökenliknande områdena. GM beslöt 
sig därför för att satsa på tunga diesellok med stor effekt. Wintonmotorn för
bättrades i stor utsträckning och fick bland annat större cylindrar (diameter 
8 Vi" = 216 mm, slaglängd io" = 254 mm) samt kallades därefter för typ 567 efter 
cylindervolymen mätt i kubiktum. Den nya motorn började tillverkas 1938 och 
producerades ända till 1966 i många tusen exemplar och i ett antal olika utfö
randen med 6, 8,12 eller 16 cylindrar, samtliga med V-form. Motorer med 12 
eller 16 cylindrar var försedda med dubbla Rootskompressorer, en till varje 
cylinderbank. I likhet med Wintonmotorerna var även 567-motorerna medel- 
varvsmotorer med varvtalen 800 till 900 varv/min. Motorerna användes inte 
bara i lok utan även i stationära kraftcentraler och i fartyg. Från 1959 kunde 
motorerna även fås med avgasturbo.

I ursprungsutförandet 1938 hade den 16-cylindriga versionen av 567-motorn 
effekten 1200 hk (885 kW) och 1966 i slutversionen med avgasturbo 2 500 hk. Väl 
att märka är att effektuppgifter för amerikanska lokmotorer avser den effekt 
som avlämnas till banmotorerna, generatorförlusterna räknas således bort från 
motoreffekten. Redan under 1930-talet hade man i USA för övrigt fastnat för 
elektrisk transmission mellan motor och drivhjul, en drivform som fortfarande 
är allenarådande i hela Nordamerika. EMD:s 567-motor fick 1966 en efterföljare 
med cylindervolymen 645 kubiktum (cyl.dim. 9 Viń" x 10"), 
vilken även utfördes med 20 cylindrar. Denna avlöstes i 
sin tur 1984 av 710-motorn (cyl.dim. 9Vk" x ir") som i ett 
20-cylindrigt utförande presterar hela 5 000 hk (3 680 kW), 
motsvarande en litereffekt av 21,5 hk (15,8 kW).

Utöver GM framträdde även några andra stora tillver
kare av diesellok i USA. Av dessa ska endast Fairbanks- 
Morse i Beloit, Wisconsin, nämnas. Företaget som hade 
producerat dieselmotorer sedan 1912 tog 1932 upp till
verkning av Junkers motkolvsmotorer, vilka blev speciellt 
populära i den amerikanska flottans u-båtar under andra 
världskriget. Under påverkan av de amerikanska myn
digheternas önskan att av effektivitetsskäl fasa ut landets 
äldre ångloksbestånd började Fairbanks-Morse 1944 även 
tillverka diesellok med motkolvsmotorer. Produktionen 
som pågick till 1963 omfattade motorer med 6,8,10 eller 12 
cylindrar med motsvarande effekter från 1200 till 2 400 hk 
(885 till 1770 kW). Drygt 1500 lok tillverkades. Den största 
motorn - således med 24 kolvar - introducerades 1953 i 
ett lok, ”Train Master”, som då var världens starkaste die
sellok. ”Train Master” fick så småningom en efterföljare i 
Sovjetunionen med dubbellok som i det senaste utföran
det består av två sammankopplade halvor med vardera en 
3 000 hk (2 200 kW), tiocylindrig motkolvsmotor.

En titt in i spolluftsbältet genom två inspek- 
tionsluckor i en EMD 567Dl-motor avslöjar 
inloppsportarna i cylinderns nedre del samt 
rör för cylinderkylningen. Foto BS 2003.

Tvärsnitt genom 567C-motor, den vänstra 
delen med cylinderenheten och dess 
spolportar och den högra med kolv och 
avgasventiler. Cylindrarnas nedre del omges 
av spolluftsbältet. Bild ur Diesel Railway 
Traction 1955.
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Under 1939 introducerade EMD ett diesellok 
med helt ny design. Loket, som var en all- 
roundmaskin av typ F och hade en 16-cylind- 
rig 567-motor, blev mycket populärt och 
tillverkades med några olika utföranden i 
hela 7 374 exemplar under åren 1939-1957. 
Loktypens utformning kom under lång tid 
att bli sinnebilden för det amerikanska die- 
selloket och kopierades av andra loktillver
kare, inte minst i Sverige. Bilden visar tre av 
Spokane, Portland & Seattles lok typ F7 och 
F3 som just har startat med ett persontåg 
från Portland, Oregon, vilket så småningom 
ska bli Empire Builder till Chicago. Foto 
Gösta Carlsson 1966.

Mellan åren 1939 och 1949 tillverkade EMD 
över 1 100 dieselelektriska växellok av den 
typ, NW2, som bilden visar. Loken hade en 
12-cylindrig 567-motor på 1 000 hk. Foto BS, 
Dayton, USA 1973.

Sveriges främsta tillverkare av lok.Nydqvist 
& Holm AB (Nohab) i Trollhättan, fick 1949 
rätt att tillverka EMD:s dieselelektriska lok 
på licens. Under åren 1954-1987 levererades 
drygt 300 stora linjelok till de svenska, 
danska, norska och ungerska statsbanorna. 
Särskilt populära blev de tre senare förvalt
ningarnas lok med en design som starkt 
influerats av de amerikanska F-loken. Hösten 
2004 ordnades en sammandragning av 
”rundnosar” i danska Odense för att cele
brera 50-årsminnet av den första leveransen, 
vilken gick till danska statsbanorna. Loken 
på bilden kommer från Danmark, Belgien, 
Luxemburg, Norge och Ungern och är 
samtliga försedda med V16-motorer på 1 950 
hk. Foto BS 2004.
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Även svenska SJ satsade på amerikanska 
GM-lok och 1956 levererades fem stora 
12-cylindriga linjelok, vilka stationerades 
i Halmstad för drift på Halmstad-Nässjö- 
och Borås-Alvestalinjerna. Loken följdes av 
ytterligare 180 lok av modifierad typ. Här ses 
lok T4 (sen. T41) nr 203 på vändskivan vid 
Halmstads lokstation. Foto BS 1960.

Sovjetisktbyggt, tolvaxligt dubbellok med två motkolvsmotorer på vardera 3 000 hk. Loket är förspänt 
ett 5 000 tons bensintåg och på väg till hamnen i Liepaja. Foto BS, Jelgava, Lettland 2000.
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Princiskiss av Gotalokets momentomvand
lare. Bild urJärnvägsteknik 1954.

Efter denna utflykt över Atlanten ska blickarna åter vändas mot Europa. Här 
hade vi i Sverige i början av 1940-talet förstatligat större delen av det privata järn
vägsnätet. SJ tillfördes därmed en rikhaltig flora av ånglok i mer eller mindre 
gott skick. I slutet av 1940-talet ville man ha bort dessa och helst ersätta dem med 
motorlok på sådana banor som inte avsågs att elektrifieras. Problemet var dock 
att de aktuella banorna i regel hade svag spåröverbyggnad och ofta inte tålde 
högre axellaster än 12-14 ton. Man sökte länge efter en lämplig motorlokskon
struktion och i början av 1950-talet fastnade man för ett maskineri med pneuma
tisk kraftöverföring, det så kallade drivgassystemet, som hade tagits fram av AB 
Götaverken i Göteborg vid slutet av 1920-talet. Där hade motorkonstruktören 
Erik Johansson (1893-1973) fatt patent på ett lätt maskineri med momentom
vandlare, vilket av SJ bedömdes skulle kunna vara av intresse även för lokdrift.

Drivgassystemet hade i sitt slutgiltiga utförande en gasturbin som kraftma
skin. Turbinen i en gasturbin är till skillnad från kolvmotorn självstartande och 
kan liksom ångmaskiner och elmotorer ge ett högt vridmoment redan vid star
ten (när man talar om gasturbiner kan man skilja på själva kraftmaskinen, tur
binen, och gasgeneratorn där den energirika gasen alstras). I Johanssons system 
fick en gasturbin varm gas från en gasgenerator som bestod av en dieselmotor 
vars hela axeleffekt utnyttjades till att driva en kolvkompressor för uppladdning 
av motorn. Motorn, ”drivgasaren”, levererade således varma och energirika för
bränningsgaser under tryck, vilka omsattes till mekanisk energi i gasturbinen.

Götaverken provade drivgassystemet första gången i bogserbåten Göta som 
1931 försågs med ett maskineri på 300 hk (220 kW). Göta fick dock en kolvma
skin som propellermaskin i stället för turbin. Bogserbåtar behöver stor drag
kraft vid låg fart, vilket gör att propellervarvtalet måste vara lågt samtidigt som 
effekten ska vara så stor som möjligt. Den momentomvandling som erhölls vid 
drivgassystemet ansågs därför vara lämplig i sammanhanget. Under 1935 för
sågs även undersöknings- och bevakningsfartyget Skagerak med en liknande 
installation på 1000 hk (740 kW) och 1936 beställde marinen ombyggnad av 
den gamla minkryssaren Claes Fleming som fick ett maskineri på hela 6500 hk 
(4 785 kW). Gemensamt för alla tre fartygen var att den stora, flercylindriga upp- 

laddningskompressorn var axelmonterad till dieselmotorn 
eller gasgeneratorn som den rätteligen bör kallas för. Mer 
om drivgassystemet i avsnittet om gasturbiner.

Det lok som SJ beställde med ett drivgasmaskineri 
byggdes av AB Motala Verkstad med maskineri från Göta
verken. Som gasgenerator valdes en femcylindrig mot- 
kolvsmaskin av Junkerstyp eftersom man ville ha ett lätt 
maskineri. I detta var den övre kolven förenad med vevax
eln via ok och långa vevstakar. Kompressorn monterades 
ovanpå tvåtaktsmotorn med en kompressorcylinder på 
varje motorcylinder och laddluften leddes till cylindrarna 
via ett samlingsrör. Den omkring 500 °C varma avgasen 
från motorn dirigerades med trycket 4 kp/cm2 (400 kPa) 
genom ett spjäll till gasturbinen. Efter turbinen fanns en
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nedväxling samt fram- och backväxel som via blindaxel och koppelstänger var 
förenad med drivhjulen. Loket som fick typbeteckningen TI (senare Til) med 
nummer 30 blev färdigt 1955 och placerades på ”dieselbanan” Halmstad-Nässjö 
med stationering i Halmstad. Förväntningar beträffande dragkraft och bränsle
ekonomi kunde infrias men åtskilliga barnsjukdomar ledde till att loket med fa 
undantag inte kom i reguljär drift och inte heller i serieproduktion. Omkring 
1970 ställdes det av efter ett växelhaveri och skrotades senare. Drivgasloket, eller 
”Gotaloket” som det också kallades för, fick inte någon efterföljare på SJ som i 
stället satsade på dieselelektriska GM-lok för linjetjänst och tyska MaK-lok med 
hydraulisk kraftöverföring för lättare tjänst.

Kavalkaden av dieselfordon på järnväg ska avslutas med British Railways 
expresstågslok ”Deltic” från 1955, ett rekordstarkt och mycket uppmärksammat 
diesellok. Loket var försett med två motkolvsmotorer, vilka var direkt kopplade 
till var sin generator. Motorernas utformning var mycket säregen och hade
sitt ursprung i de dieselmotorer för torpedbåtar och andra snabba farkoster _ , , ...... .,. . . . Gotaloket pa vandskivan vid Halmstads
som brittiska amiralitetet beställt 1944 hos English Electric Co Ltd. Avsikten lokstation efter resa med extra julposttåg 
var att motorerna skulle ersätta brand- och explosionsfarliga bensinmotorer. från Nässjö. Foto BS1966.
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Gotalokets gasgenerator, en femcylindrig, 
tvåtakts motkolvsdiesel. På bilden som är 
tagen från spolluftsidan syns tre av cylind
rarna. Apparaterna på cylindrarna är 
kompressionsregulatorer. Mellan cylind
rarna står husen för de långa vevstakarna. 
Foto BS 1972.

Bilden visar Gotalokets gasgenerator från 
avgassidan. Gaserna samlas i röret upptill 
och leds därifrån till gasturbinen. På 
vevhuset står bränslepumpar, två för varje 
cylinder. Foto BS 1972.
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Beställningen vidarebefordrades till English Electrics dotterbolag, verkstadsfö
retaget och motortillverkaren D. Napier & Son i Glasgow. Utvecklingsarbetet 
kunde emellertid inte inledas förrän 1947 och 1950 var den första motorn färdig. 
Vägledande för konstruktionen var att man ville åstadkomma en så kompakt 
och lätt men ändå kraftfull dieselmotor som möjligt.

Motorn som Napier så småningom fick fram var en vidareutveckling av den 
motkolvsmotor av Junkerstyp som Napier haft rätt att tillverka på licens före 
kriget. Detta var i och för sig inte någon märkvärdighet. Nyheten var i stället att 
tre motkolvsmotorer nu byggdes samman till en enda så att tvärsnittet av dem 
bildade en liksidig triangel som stod på sin spets och med de tre vevaxlarna i 
triangelns hörn. Varje ”skikt” av motorn innehöll således tre cylindrar och sex 
kolvar. Motorn var uppbyggd av sex sådana ”skikt” eller 18 cylindrar med 36 
kolvar! Efter den grekiska bokstaven för D, A (delta), kom motorn att kallas 
för ”Deltic”. De tre vevaxlarna var via en kuggväxel förenade till en gemen
sam vevaxel som förutom generatorn även drev en kompressor för spolluften. 
Motorn hade en effektiv slagvolym av 87 liter och en maximal effekt av 2 500 hk 
(1840 kW) vid 2 000 varv/min, vilket gav en litereffekt av 28,7 hk (21,1 kW)! Det 
nominella varvtalet var dock 1700 varv/min varvid motorn presterade 1875 hk 
(1380 kW). Angivna effekter avser motorns axeleffekt.

British Rail önskade under 1950-talet dieselfiera sina viktigare linjer och i 
det sammanhanget föll ögonen på den kraftfulla men lätta Delticmotorn, den 
vägde endast 4,8 ton. Ett tvåmotorigt provlok, tillverkat av English Electrics 
dotterbolag Vulcan Foundry i Newton-le-Willows och färdigställt 1955, följdes

Snitt genom British Railways Delticlok. De 
två 18-cylindriga motkolvsmotorerna, nr 16, 
är vända med kompressorerna mot varandra 
och generatorerna, nr 8, mot förarhytterna. 
Bild ur Stockklausner.
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under åren 1961-1962 av en serie om 22 modiferade lok från samma tillver
kare. De snabba loken, maxhastigheten var 100 mph (160 km/tim), sattes in i 
expresstågstjänst på East Coast Line mellan London King’s Cross och Edin
burgh där de ersatte mer än dubbla antalet ånglok. I slutet av 1970-talet ansågs 
loken som föråldrade och dessutom var antalet för litet för att underhållet 
skulle kunna skötas på ett rationellt sätt. Samtliga lok slopades därför 1981. Av 
dem behölls dock sex som museilok, vilka man fortfarande kan se och inte 
minst höra i chartertåg.

Utvecklingen av större diesellok har i viss utsträckning avstannat i Europa 
där man i stället föredrar att elektrifiera banor med tung trafik. I USA har där
emot trenden gått åt andra hållet, diesellok med allt större effekter konstru
eras fortfarande där. Några tidigare elektrifierade banor har dessutom till och 
med avelektrifierats. Tillverkningen av större diesellok i USA bedrivs numera i 
stort sett endast av General Electric Co (GEC) i Erie, Pennsylvania, och Electro 
Motive Division (EMD) i La Grange utanför Chicago och i London i Kanada. 
EMD fick ny ägare 2005 sedan GM till följd av ekonomiska svårigheter inom 
biltillverkningen sålt företaget till Greenbriar & Berkshire Partners. I sin kamp 
om de amerikanska lokkunderna introducerade båda företagen 1994 ytterst 
effektstarka dieselmotorer. GEC:s motor togs fram i samarbete med tyska Deutz 
MWM i Mannheim (dotterbolag till Deutz AG i Köln) medan EMD själva 
konstruerade sin motor. Motorerna är 16-cylindriga och har en effekt på hela 
6 000 hk! EMD har för övrigt efter 6ö år lämnat sitt tvåtaktskoncept, deras stora 
motor är liksom GEC:s av fyrtaktstyp.

Svenska tillverkare av dieselmotorer

Som framgått var AB Diesels Motorer vid Siekła i Nacka landets första till
verkare av dieselmotorer. Produktionen inleddes redan 1900 och pågick till 
1948 då den frånsett de små kompressormotorerna togs över av Nohab i Troll
hättan. Nohab fortsatte framgångsrikt tillverkningen av motorer för marina 
och stationära ändamål, nu med benämningen ”Nohab Polar”. Pä Nohab hade 
tillverkning av dieselmotorer inletts redan 1925 då man tagit över Svenska AB 
Nobel-Diesels konstruktioner. Motortillverkningen vid Nohab fortsatte till 
1979 då den övertogs av finska Oy Wärtsilä Ab som slutligen 1999 flyttade allt 
till Zwolle i Holland.

Ljusne-Woxna AB:s tillverkning av Ellwemotorer från 1917 gav företaget 
rangen av den andra svenska tillverkaren av dieselmotor, tätt föl jt 1918 av Svenska 
AB Nobel-Diesel samt varvsföretaget Götaverken som byggde sin första marin
motor på licens från Burmeister 8c Wain.Götaverkens konkurrenter, Kockums i 
Malmö samt Lindholmen och Eriksberg i Göteborg, väntade till 1925 med sina 
första motorer, även de licensbyggen från MAN i Augsburg, AB Atlas Diesel 
samt Burmeister & Wain. Varvens motortillverkningar avvecklades i samband 
med 1970-talets varvskriser.
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Delticlok med ett expresståg passerar med 160 km/tim genom det flacka engelska jordbruks
landskapet på sträckan mellan London King’s Cross station och Edinburgh Waverley station. 
Foto BS 1973.
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Svenska AB Nobel-Diesel tillkom för att tillverka Ludvig Nobels Mekaniska 
Verkstads motorer. Företaget hade etablerats 1918 med Ludvig Nobel d.y. i spet
sen, som flyttat till det gamla hemlandet efter ryska revolutionen. Man köpte 
Stathmos vågverkstad i Nynäshamn och började bygga en 1600 hk, tvåtakts 
marinmotor som blev färdig 192z. Motorn sattes in i en 1924 vid Götaverken 
nybyggd tanker, Zoroaster, som beställts av Nobelbolaget. Med den välfunge
rande motorn som ”lockbete” sålde Konsortiet Bröderna Nobel licenstillverk
ning till flera stora dieselmotortillverkare samt Nohab varefter tillverkningen i 
Nynäshamn lades ner.

Under 1924 dök krigsmaterialtillverkaren Bofors något oväntat upp med en 
motor som var konstruerad av Jonas Hesselman och den holländskfödde ingenjö
ren Cornelius Hulshoflf, den senare verksam vid Bofors med konstruktion av die
selmotorer sedan 1919! Uppenbarligen var motorn i första hand avsedd att prova ut 
Hesselmans direktinsprutning. Någon mer dieselmotor från Bofors är inte känd.

Vid mitten av 1950-talet började Hedemora Verkstäder i Hedemora tillverka 
större dieselmotorer på licens från den tyske konstruktören Gustav Pielstick. 
Motorerna som var fyrtaktsmotorer av medelvarvstyp med cylindrarna i V-form 
var ursprungligen avsedda för ubåtar. Hedemora Verkstäder ingick liksom 
Lindholmens varv i Johnsonkoncernen och de första Pielstickmotorerna var 
avsedda för koncernens nya fartyg i Rioserien, byggda på Lindholmen. Hede
mora Verkstäder tillverkade även motorer för lok och stationärt bruk. Motortill
verkningen i Hedemora är nedlagd sedan länge och företaget upphörde 2005. 
Service av Hedemoras motorer utförs numera av AB Hedemora Diesel.

På fordonssidan började AB Scania-Vabis (Scania AB) tillverka dieselmotorer 
redan 1936 medan AB Volvo kom i gång 1941, följt av AB Bolinder-Munktell 
(Volvo BM) 1952. Tillverkarna av lastbilar och personbilar är i dag landets enda 
producenter av dieselmotorer.

Dieselmotorn i dag

I en tid då man förstår att jordens en gång väldiga oljetillgångar börjar ta slut 
har motorkonstruktörerna mer och mer börjat inrikta sig på att höja moto
rernas verkningsgrader. Här har dieselmotorn avgjorda fördelar och med den 
har det visat sig att man kan prestera verkningsgrader upp emot 60 procent. 
Principen för motorn är fortfarande densamma, vad som är nytt är att man med 
avancerad mikroelektronik och datoriserade processer kan styra förbränningen 
på ett helt annat sätt än vad man kunde tidigare. Med dessa sofistikerade styrsys
tems hjälp har man också kunnat öka den specifika effekten till värden som för 
bara några decennier sedan ansågs omöjliga. Ett exempel på detta är tyska Audis 
inträde på tävlingsbanorna med dieseldrivna bilar. Under 2006 vann en Audi 
RIO Le Mans 24-timmarslopp. Bilen var försedd med en 12-cylindrig dieselmo
tor med 5,5 liters cylindervolym, vilken presterade 650 hk (485 kW), sålunda en 
litereffekt på hela 118 hk!
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Sammanställning över svenska företag som har tillverkat dieselmotorer.

AB Bofors, Bofors (licens Hesselmans direktinsprutning), s 
AB Bolinder-Munktell, Eskilstuna, m 
AB Calmoverken, Malilla, m 
AB Diesels Motorer - AB Atlas Diesel, Nacka, flms 
Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB, Göteborg (licens Burmeister & Wain, 

Doxford, S.E.M.T. Pielstick), f
AB Götaverken, Göteborg (licens Burmeister & Wain, senare även egna kon

struktioner), FL
AB Hedemora Verkstäder, Hedemora (licens S.E.M.T. Pielstick), fls 
AB Jönköpings Motorfabrik, Jönköping, f ms

Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö (licens MAN, Augsburg), f 
Lindholmen Motor AB, Göteborg (licens S.E.M.T. Pielstick), fs 
AB Lindåsdiesel-AB Lindås Gjuteri & Formfabriks AB, Lindås, m 
Ljusne-Woxna AB, Ljusne, m
Nydqvist & Holm AB (Nohab) - Oy Wärtsilä Diesel Ab,Trollhättan, flms

Saab Automobile AB, Trollhättan, m
AB Scania-Vabis - Scania AB, Södertälje, m
Skandiaverken AB, Lysekil, fms

AB Svenska Maskinverken, Södertälje, m
Svenska AB Nobel-Diesel, Nynäshamn (ryska Ludvig Nobels Mekaniska Verk

stads konstruktioner), f 
AB Volvo, Göteborg, m

f fartygsmotorer 
L lokmotorer 
m mindre motorer 
s stationära motorer



Tändkulemotorer

Den klassiska tändkulemotorn, älskad av flera generationer fiskare, lantbrukare, 
sågverksägare och skeppare för sin tillförlitlighet och sitt dunk-dunk, har nu till 
skillnad från dieselmotorer och ottomotorer definitivt gjort sin kommersiella 
sorti som kraftmaskin.

Sverige framstod under lång tid som det verkliga tändkulemotorlandet 
med ett stort antal tillverkare och en omfattande export över hela världen. I ett 
referat i Teknisk Tidskrift från Göteborgsutställningen 1923 där Hera motorer 
var utställda skriver den tidens främste svenske motorexpert, professor Edvard 
Hubendick, bland annat följande

Tändkulemotorerna äro emellertid de för svensk motorindustri och motorteknik 
mest utmärkande maskinerna. Desamma hava hittills utgjort huvudparten av 
svensk motortillverkning, och de hava varit landets stora exportartikel av förbrän
ningsmotorer. Det är därför även naturligt att dessa maskiner utgjorde huvudpar
ten bland förbränningsmotorerna på utställningen.

Munktells traktorer med tändkulemotor 
är klassiker i svensk traktorhistoria. Med 
associationer till rysk 1920-talskonst avbil
dades ”the fighting face” av traktor typ 25 på 
instruktionsbokens omslag. Den kraftfulla 
och framåtstretande maskinen manövreras 
elegant i plogfåran av en tjusig och bred- 
axlad yngling som behagfullt röker sin pipa 
och låter den tvåcylindriga tändkulemotorn 
arbeta med full effekt. Bild ur Instruktioner 
fór skötsel av Munktells traktor typ 25.
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Det brukar ju sägas att vi inte saknar hästarna förrän stallet är tomt. Uttrycket 
kan mycket väl användas även om tändkulemotorn. Sedan 1980-talet, då de sista 
motorerna togs ur kommersiell drift, har de rönt en ökande uppmärksamhet 
från många samlare av veteranmotorer både inom och utom landet.

Fotogenmotorn

De första förbränningsmotorerna gick på gas eller bensin. Gasen kunde använ
das som den var och bensinen var lätt att förånga. Gas fanns emellertid inte att 
tillgå överallt och bensinen var dyr och synnerligen eldfängd. Snart uppkom 
därför önskemål om att kunna använda en tyngre och mindre brandfarlig 
petroleumprodukt till motorerna. En sådan fann man i fotogenen som var olje
industrins viktigaste produkt från mitten av 1800-talet och drygt 50 år framåt. 
Fotogenen användes i lampor och gav ett bättre ljus än de dittills kända ljuskäl
lorna. Att använda fotogen i motordrift förde emellertid med sig ett problem, 
fotogen var svårare att förgasa än bensin. Mot slutet av 1880-talet fann man 
emellertid på att använda sig av en forgasningsanordning på motorerna. Denna 
måste dock förvärmas av en särskild låga vid motorns start. När motorn väl 
kommit i gång användes vanligtvis de varma avgaserna för förgasarens fortsatta 
uppvärmning. Tandningen i cylindern av bränsle/luftblandningen skedde med 
ett glödrör, vilket däremot hela tiden måste värmas av en fotogenlåga. Moto
rerna kallades kort och gott för fotogenmotorer.

Fotogenmotorn blev snart populär och trängde i stor utsträckning undan 
motorer som gick på bensin eller gas. Sannolikt nådde motorn Sverige redan 
1887 då Mekaniska Verkstaden Vulcan i Norrköping började motortillverkning, 
av allt att döma efter tysk förebild och sedan 1890 efter Daimlers patent. Av 
brist på intresse tröttnade dock Vulcan ganska snart på motortillverkningen 
som därför avvecklades.

Under 1890-talet inledde några andra svenska verkstäder tillverkning av 
fotogenmotorer. Davy Robertsons Maskinfabrik i Göteborg var en sådan 
verkstad och där började man 1891 tillverka fotogenmotorer efter licens från 
tysken Emile Capitaine. Robertsons (senare Daros) motor var ganska primitiv, 
den hade bland annat öppet vevhus samt var liksom Vulcans och efterföljarna 
under 1890-talet av fyrtaktstyp.

På den stora och välkända J. 8c C.G. Bolinders Mekaniska Verkstad, som låg 
på Kungsholmen i Stockholm, hade man insett att vid alla de små industriföre
tag som mot slutet av 1800-talet växte upp i landet fanns det i regel inte resurser 
att kosta på sig en dyrbar, traditionell ångkraftanläggning för att driva maskiner

Snitt genom tändapparat som användes på 
Bolinders första fotogenmotorer. Nedtill på 
bilden syns fotogenbrännaren (av foto- 
genkökstyp). Det ganska tunna glödröret 
av kaolin som värms upp av fotogenlågan 
sitter i ett värmeisolerat hus mitt på bilden 
och mynnar i själva tändapparaten. Överst 
sitter en skorsten som invändigt är klädd 
med isolerande asbest. När motorn går 
är glödröret och tändapparaten normalt 
avstängda från cylindern med en ventil (syns 
inte på skissen) men när kolven med bränsle/ 
luftblandningen når sitt övre läge öppnas 
ventilen varvid en liten mängd av gasbland
ningen strömmar in i glödröret och antänds. 
Strax därefter stängs åter ventilen. Bild ur 
Teknisk Tidskrift 1896.
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från 2 till 14 eff. hkr.,
(lrifvcs med vanlig fotogen. 

Afgång V* liter pr t:ma & likr.

Davy Robertson,
Göteborg.

Davy Robertsons fotogenmotor ”Force” i en 
annons i Teknisk Tidskrift 1893. Motorn var 
av fyrtaktstyp och hade öppet vevhus.

Carlsviks Gjuteriers fotogenmotor hade 
liksom övriga 1890-talsmotorer en kompli
cerad forgasnings- och tändapparat, öppet 
vevhus, liggande cylinder, bränsletanken 
stående på cylindern samt arbetade i fyrtakt. 
Tekniska Museet har i sina samlingar denna 
Carlsviksmotor, tillverkad 1897 med nr 289. 
FotoBS 1975.

och processer. Bolinders avsåg därför att börja tillverka en fotogenmotor och 
1893 anställdes motorkonstruktören John Weyland (1864-1925). Weyland hade 
redan 1891 tagit fram den första helsvenska motorn, vilken tillverkades vid det 
efter något år konkursdrabbade J.G. Erikssons Mek. Verkstads AB i Stockholm. 
På Bolinders kom Weylands fyrtakts fotogenmotor i produktion 1894. Trots att 
motorn hade flera ofullkomligheter tillverkades den i flera hundra exemplar 
under de följande 13 åren och med en största effekt av 30 hk (22 kW). Av särskilt 
intresse i sammanhanget är att en fotogenmotor från Bolinders monterades 
1897 i fiskekvassen (fiskebåt med sump) Örnen som var hemmahörande i Råå 
fiskehamn, strax söder om Helsingborg. Det är sannolikt första gången som en 
förbränningsmotor användes för att driva ett fiskefartyg i Sverige.

Även vid Stockholmsföretaget Carlsviks Gjuterier inleddes tillverkning av 
fotogenmotorer omkring 1895. Motorerna var efter amerikansk förebild kon
struerade av Carl A. Häger.
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Bolinders Fotogénmotorer
Weylands Patent.

Fotogénåtgång 
4 & 5 öre 

i timmen pr 
hästkraft.

3 minuters igångsättningstid. ^ 

Ingen Sot- och Koksbildning. 
Lukt- och Rökfria. 

Ingen rengöring.
Inga fotogénpumpar.

Billigaste fotogén användes. 
Moderata priser.

Motorerna tillverkas i flera storlekar. 
Kunna dagligen ses i gång vid Verkstaden. 

Förfrågningar besvaras omgående.

./. C. G. Holi miers 
Mek. Verkstads Aktiebolag. 

Stockholm.

På Tekniska Museet i Stockholm finns en 
fotogenmotor av Weylandtyp, tillverkad av 
Bolinders 1897 med nr 127 med effekten 2 
hk vid 300 varv/min. Av bilden framgår att 
motorn, liksom övriga fotogenmotorer som 
tillverkades före 1900, har öppet vevhus och 
är av fyrtakts typ. Vid cylindertoppen kan 
man urskilja den komplicerade förgasnings- 
och tändanordningen samt mekanismen for 
ventilregleringen. Foto BS 1975.

Bolinders och Weylands fotogenmotor i en 
annons i Teknisk Tidskrift 1896. Motorn har 
liggande cylinder, vilket stationära motorer 
i regel hade under 1890-talet.
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Under 1898 uppförde J.V. Svenson en större 
industribyggnad vid Augustendal i Nacka. 
Tanken var att här skulle ”automobiler” 
tillverkas. Någon biltillverkning kom dock 
inte till stånd, däremot produktion av den 
legendariska tändkulemotorn ”Avance”. 
Sedan Munktells i Eskilstuna förvärvat före
taget 1929 övergick fabrikslokalerna 1937 till 
Svenska Bilfabriken AB, ett dotterbolag till 
Philipsons Automobil AB. I de forna fabriks
lokalerna finns nu mässhallar. Foto BS 1975.

Med J.V. Svensons tändkulemotor ”Avance” 
från 1900 föddes den klassiska svenska 
tändkulemotorn av tvåtaktstyp. Den enkla 
konstruktionen blev snabbt populär och 
slog på några fa år ut 1890-talets fotogen
motorer med deras komplicerade tänd- och 
ventilsystem. Tändkulemotorn fick redan 
från början i stort sett den form och det 
utseende den skulle behålla under hela sin 
storhetstid. Bild ur Teknisk Tidskrift 1903.

J.V. Svenson och den ”svenska” tändkulemotorn

Den engelska firman Hornsby & Sons i Grantham lyckades 1892 som tidigare 
nämnts få Herbert Ackroyds motor för tyngre oljeprodukter att fungera tillfreds
ställande utan att en kontinuerlig uppvärmning utifrån var nödvändig. Motorn 
gick på fotogen som förgasades i tändkulan, en särskild, bulbliknande, okyld 
del av cylindertoppen. Före start värmdes ”kulan” upp under 5-10 minuter med 
en biåslampa eller spritlampa så att den blev körsbärsröd. När motorn kommit 
i gång underhölls värmen av förbränningen och lampan kunde släckas.

Liksom de mer primitiva fotogenmotorerna med glödrör arbetade Ackroyd- 
Hornsbys motor i fyrtakt och krävde således en komplicerad reglerutrustning 
med tvångsstyrda ventiler. Emellertid hade bland andra Gottlieb Daimler och 
Julius Söhnlein i Tyskland samt Joseph Day i England 1885,1891 respektive 1889 
utvecklat tvåtaktsmotorer med vevhuskompression, motorer som således sak
nade tvångsstyrda ventiler och därför var enkla att tillverka och underhålla. 
Tanken på att kombinera den enkla och driftbilliga tändkuleprincipen med 
ett tvåtaktsutförande låg nära till hands. Så skedde också i USA där Carl W. 
Weiss 1897 fick patent på en sådan motor. Weiss slog sig ihop med verkstads- 
ägaren August Mietz i New York och bildade Mietz 8c Weiss Engine Co. I och 
med detta kan man säga att den klassiska, tvåtakts tändkulemotorn hade fått sin 
grundform.
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Mietz & Weiss tändkulemotor ställdes ut i Köpenhamn 
1899 och observerades där av bland andra ingenjören Amos 
Kruse som just hade knutits som konstruktör till J.V. Sven
sons Automobilfabrik vid Augustendal i Nacka. Efter att 
framgångsrikt ha tillverkat fotogenkök hade Johan Victor 
Svenson (1863-1932) etablerat sin nya verksamhet i Augus
tendal 1898 och då även anställt Carl A. Häger från Carlsviks 
Gjuteri. Någon biltillverkning blev det dock inte, däremot 
insåg man i Augustendal, precis som vid Bolinders några 
år tidigare, att det i näringslivet fanns ett stort behov av en 
enkel och driftsäker kraftmaskin. Ett licensavtal träffades 
därför med Mietz & Weiss om tillverkning av deras motor. 
Utställningsmotorn från Köpenhamn inköptes och togs 
upp till Augustendal där den undersöktes. Man kom på så 
sätt inte bara underfund med hur motorn fungerade utan 
konstaterade även några brister, bland annat att tändkulan 
lätt blev för varm med förtändningar och dålig gång som 
resultat. Sedan nödvändiga konstruktionsförbättringar 
gjorts togs gjutmodeller fram varefter en produktion inled
des. Den första motorn blev klar under 1900. Motorn fick 
namnet Avance och i och med detta hade den svenska två
takts tändkulemotorn sett dagens ljus.

Motorerna från Augustendal kunde även 
monteras med andra maskiner på ett gemen
samt fundament som i detta fallet med en 
kompressor från legendariska Ludwigsbergs 
Werkstads AB i Stockholm. Aggregatet - 
med motorn till höger och kompressorn till 
vänster - tillverkades 1903 och finns numera 
i Tekniska Museets samlingar. Foto BS 1975.

Längdsnitt genom en tidig Avancemotor 
med liggande cylinder och frislagsregulator. 
Luften sugs in genom fundamentet, styrs av 
en kam på kolven in i cylindern och tvingas 
upp mot cylindertoppen. Samtidigt pressas 
avgaserna ut genom porten i cylinderns 
underkant. Spolningsförloppet kallas 
för vändspolning. Motorn saknar således 
ventiler, kolven far i stället i sin rörelse 
fungera som ventil för både utblåsning och 
insugning. Bild ur Teknisk Tidskrift 1903.

Till den mest uppmärksammade tidiga motorleveransen från Augustendal 
hörde en fyrcylindrig tändkulemotor på 200 hk (150 kW) avsedd för den svenska 
marinens första ubåt Hajen. Den stora Avancemotorn levererades 1904.

O O O O-



274 FÖRBRÄNNINGSMOTORER EFTER I9OO | TANDKULEMOTORER

Tvåtakts tändkulemotorer med vevhus- 
kompression saknade tvångsstyrda ventiler. 
Frånsett de första motorerna där kolven 
ensam styrde insugning och utblåsning 
var de vanligtvis försedda med en själv- 
reglerande insugningsventil (klaffventil) i 
vevhuset. Ventilen öppnade vid undertryck 
- då kolven alltså rörde sig mot cylinder
toppen - och stängde när kolven var på väg 
åt andra hållet. Ett övertryck skapades då i 
vevhuset som pressade in spolluften i cylin
dern. Bilden visar delarna till en sådan ventil 
för en Bolindermotor, tillverkad omkring 
1916. Det tredje cirkulära föremålet från 
höger är ett mjukt lädermembran som är 
ventilens rörliga del. Foto BS 1975.

Laurins tändkulemotor går till sjöss

Redan 1902 tillverkade Lysekils Mekaniska 
Verkstad sin första tändkulemotor. Den 
ganska klumpiga motorn som nu finns i 
Sjöfartsmuseets samlingar i Göteborg hade 
effekten 4 hk och var avsedd för ett mindre 
fartyg. Tyvärr saknas flera av motorns rör, 
t.ex. för vatten och bränsle. Foto BS 2007.

I Lysekil hade Laurentius (Lars) Laurin och Karl Forsström grundat Lysekils 
Mekaniska Verkstad 1899 för att tillverka maskiner till ansjovisindustrin samt 
cyklar. Laurin (1869-1955) hade i detta sammanhang uppenbarligen kommit i 
kontakt med Mietz & Weiss eller J. V. Svensons tvåtakts tändkulemotor eftersom 
han 1901 började konstruera en liknande motor. En första motor på 4 hk (3 kW) 
blev färdig 1902. Den utfördes som en marinmotor och installerades i ett mindre 
försörjningsfartyg som tillhörde det då nyinrättade Svenska hydrografisk-biolo- 
giska kommissionens laboratorium på Bornö i Gullmarsfjorden. Motorn var i 
bruk till 1918 och finns numera i Sjöfartsmuseets samlingar i Göteborg.

Som Lysekilsbo insåg Laurin att kustfisket skulle underlättas betydligt om 
fiskebåtarna kunde motoriseras. Dittills hade man varit hänvisad till åror och 
segel för att ta sig fram, vilket gjorde fisket tungt och farofyllt och dessutom 
begränsade båtarnas räckvidd. Laurins tankar förverkligades redan 1903 då han 
lyckades fa vadlaget Korpen i Smögen att sätta in en 6 hk (4,4 kW) motor i en 
36 fots vadbåt. Motordriften blev en succé! Även denna motor finns bevarad på 
Sjöfartsmuseet.

Under 1904 hölls en stor nordisk utställning i Marstrand för havsfiskeindu
strin med syfte att visa upp de senaste arbetsmetoderna och redskapen i det 
kommersiella fisket. De största förväntningarna hade man just då på en moto
risering av fiskeflottan. I de stora industriländerna hade en sådan genomförts 
med ångfartyg redan under 1800-talets andra hälft. Sådana fartyg krävde dock 
ett stort investeringskapital, varför fisket i de länderna i stor utsträckning tagits 
över av storkapitalet. I de nordiska länderna ville man enligt ett uttalande i Tek
nisk Tidskrift 1904 dock gärna framhålla att

... det är av stort kulturellt och socialt värde, att den självägande fiskarbefolk
ningen kvarlever och lämnas tillfälle att fortfarande, såsom förut, driva sitt yrke
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med skälig vinst, samt då anskaffandet av ångare med deras dyrbara utrustning 
och maskineri naturligtvis icke kan för dem i fråga komma, hava blickarna med 
förväntan riktats på den ännu tämligen nya explosionsmotorn, som utom en hel 
del andra goda egenskaper även har den att kunna anskaffas för ett jämförelsevis 
lågt pris och att kunna anbringas i nästan vilken båt som helst

I Danmark hade man redan omkring 1890 börjat installera fotogenmotorer i 
fiskebåtar, först för att driva vinschar och ganska snart därefter även för fram- 
drivning av själva båtarna. Danska motorer blev därför dominerande på Mar- 
strandsutställningen med totalt 45 utställda motorer varav 10 var marinmotorer. 
Svenska företag ställde ut 31 motorer av vilka 10 var avsedda för propellerdrift 
medan norska företag var representerade med två motorer. Motorerna var av 
alla de slag. Störst uppmärksamhet verkar dock tvåtakts tändkulemotorer ha 
fått till följd av sin enkelhet och att de kunde drivas med bränslen som inte 
var så brandfarliga. Omtalade är särskilt Laurins motor i vadlagets utställda båt 
liksom J.V. Svensons Avance, vilken fick utställningens första pris.

Laurin hade haft alldeles rätt i sin bedömning om motorisering av fiskeflot
tan. Sedan isen var bruten blev det en efterfrågan över all förväntan på verk
stadens motorer och under 1907 levererade man inte mindre än 254 av de 365 
marinmotorer som då såldes i Sverige. Lysekilsmotorerna hade det året en 
samlad effekt av 3 317 hk (2 440 kW). Från och med 1909 började man kalla sina

Under 1903 installerades den första svenska 
tändkulemotorn av tvåtaktstyp i ett fiske
fartyg. Motorn som var tillverkad av Lysekils 
Mekaniska Verkstad hade effekten 6 hk och 
tillhör numera Sjöfartsmuseets samlingar i 
Göteborg. Av bilden framgår bl.a. att motorn 
hade fettsmörjning av ramlagren med Stauf- 
ferkoppar, frislagsregulator av verkstadens 
speciella typ, smörj press till cylinder- och 
kolvtappssmörjningen samt vattenkylt 
insprutningsmunstycke. Foto BS 2007.

Den svenska fiskeflottan utrustades snabbt 
med tvåtakts tändkulemotorer. Motorerna 
var driftsäkra och tåliga och inte alltför 
nogräknade med bränslets kvalitet, förhål
landen som gjorde dem omtyckta. Bilden 
visar några bredbukiga trålare med träskrov 
och tändkulemotorer i den halländska fiske
hamnen Träslövsläge. Foto BS 1967.



motorer för Skandia och 1920 bytte hela företaget namn till AB Skandiaver- 
ken. Vid sidan av Bolinders i Stockholm och Seffle Motorverkstad i Säffle kom 
Skandiaverken under många år att dominera landets tillverkning av marina 
tändkulemotorer.

I Lysekil har entusiaster med intresse för Skandiaverkens historia och motor
tillverkning 1993 bildat Föreningen L. Laurin. Föreningen har i sin ägo bland 
annat den välskötta bogserbåten Harry, byggd 1887 i Gävle, som sedan 1950 har 
en fyrcylindrig, 250-varvs Skandiamotor på 300 hk (220 kW). Vid några celebra 
tillfallen varje år kan man som passagerare på Harry avnjuta den stora motorns 
mäktiga maskinljud.
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Bogserbåten Harry av Lysekil tillhör Fören
ingen L. Laurin och har en fyrcylindrig 
Skandiamotor på 300 hk. Vid flera tillfällen 
om året gör båten turer med passagerare i 
den vackra skärgården utanför Lysekil.
Foto BS 2007.
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Bolinders tar nya tag

På Bolinders i Stockholm insåg man i början av förra seklet att Weylands foto
genmotor inte längre motsvarade tidens krav, utvecklingen hade sprungit från 
denna. Under intryck av framgångarna med tvåtaktsmotorn ute vid Augusten- 
dal och i Lysekil anställde man en konstruktör från J.V. Svensons Motorfabrik 
eftersom man önskade inleda tillverkning av tvåtakts tändkulemotorer. Kon
struktören lyckades dock inte uppnå något gott resultat. Under 1902 hade emel
lertid den unge mekanikern Erik A. Rundlöf på egen hand konstruerat en enkel 
och driftsäker motor med stående cylinder. Bolinders började 1903 tillverka 
Rundlöfs motor och 1904 köpte man hans konstruktion samt anställde honom 
i företaget. Weyland blev emellertid inte sysslolös, Motala Verkstad önskade ta 
upp tillverkning av marinmotorer och började därför 1903 tillverka sådana efter 
Weylands system.

Bolinders som redan var väl etablerat på marknaden med inte bara spisar och 
gjutgods utan framför allt med sågverksutrustningar och ångmaskiner kunde 
nu utnyttja sina försäljningskanaler och en omfattande produktion av den nya 
motorn som kom att kallas för Columbia inleddes. Den sista Weylandmotorn 
levererades 1907 och året därpå hade man tillverkat och levererat inte mindre 
än 1415 Columbiamotorer. De flesta var marinmotorer avsedda för mindre ton
nage som gick i trafik utmed kuster, på sjöar samt i kanaler. Även fiskebåtar och 
bogserbåtar försågs gärna med Bolinders motorer. Med företagets välutveck
lade försäljningsorganisation såldes motorer snart över i stort sett hela världen, 
särskilt till länderna i det brittiska samväldet.

Med Bolinders ekonomiska styrka kunde man vidareutveckla tändkulemo- 
torn och redan 1906 infördes reversering. Två år därefter introducerades en 
större motor (typ E) med en till lyra cylindrar där varje cylinder hade effekten 
80 hk (60 kW). E-motorn följdes 1914 av en ännu större cylinder, typ M, på 125 hk 
(90 kW). Med fyra cylindrar gav den således 500 hk (370 kW), vilket under drygt 
40 år gjorde den till landets största tändkulemotor. Under 1910 hade man vidare 
utformat insprutning och förbränningsrum så att ”råolja” som endast var hälf
ten så dyr som fotogen kunde användas.

Stationär 4 hk Bolindermotor av Rundlöfs 
typ, tillverkad omkring 1912 med nr 5468. 
Klockan på vevhusets vänstra del döljer 
insugningsventilen. Strax till vänster om 
klockan syns kylvattenspumpen. På cylin
derns övre högra del sitter en kran med 
synglas for vatteninsprutning. Göteborgs 
stadsmuseums samlingar. Foto BS 1975.

Bränslen med många namn

Kärt barn har många namn och så även oljeprodukter, åtminstone i petroleum
industrins barndom. Med bergolja, petroleum, råpetroleum och nafta avsågs i 
början av förra seklet själva mineralet som pumpades upp ur borrhålen. Berg
olja som importerades från Ryssland kallades i regel för nafta medan olja från 
andra sidan Atlanten benämndes petroleum. Med råolja menades vidare de 
tunga oljeprodukter som blev kvar vid bergoljans destillation sedan framför allt 
fotogen men även bensin avlägsnats. Råoljan kallades ibland även för brännolja 
och stundom solarolja eller masut. Den destillationsprodukt som användes i
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På Skandiaverkens motorer användes 
Moxbriketter som snabbstartanordning. 
Briketterna placerades i en skål på cylin
dertoppen och antändes varvid en kraftig 
värmeutveckling skedde. Vid skålen fanns 
även en tändplugg för alternativ uppvärm
ning med blåslampa. Motorn på bilden ingår 
i Sjöfartsmuseets samlingar i Göteborg.
Foto BS 2007.

lampor och i de tidiga tändkulemotorerna kallades hos oss vanligtvis för foto
gen men även uttrycken lysolja, lysfotogen eller astralolja förekom.

I Tyskland kallade man bergolja för Bergöl, Steinöl, Erdöl, Rohöl, Rohnafta eller 
Rohpetroleum medan bergoljan i USA kallades för petroleum eller crude petro
leum. Fotogen i Tyskland benämndes Petroleum eller Kerosin och i USA ordi
nary lamp oil, water-wide-oil (WW) eller kerosene. Ryssarna kallade bergoljan för 
naphta och fotogenen för kerosin medan råoljan fick heta masut eller ostatki.

TÄNDKULEMOTORER

Flera tillverkare

Efter den enkla, tvåtakts tändkulemotorns genombrott under 1900-talets allra 
första år togs produktion av liknande motorer upp av flera svenska verkstäder. 
Motorerna var inte speciellt svåra att tillverka, i all synnerhet som de saknade en 
komplicerande ventilrörelse, vilket gjorde att de med fördel kunde produceras 
vid vanliga mekaniska verkstäder med eget gjuteri. I regel var motorerna ganska 
grovt dimensionerade med väl tilltagna glidytor och de var lätta att underhålla, 
förhållanden som ledde till att de ofta fick lång livslängd och hög driftsäkerhet. 
Driftsäkerheten var särskilt uppskattad hos sjöfolket eftersom en motorstör
ning kunde få allvarliga konsekvenser, särskilt vid krångliga manövrer och i 
hårt väder.

Pä den ofta omtalade Baltiska utställningen 1914 exponerade elva tillverkare 
en vid flora av tändkulemotorer. Verkstäderna som sammanlagt ställde ut ett 
femtiotal motorer var J.&C.G. Bolinders Mek. Verkstads AB, Stockholm; Nya 
Bruzaholms AB (BRUZA), Bruzaholm; AB Carlsviks Verkstäder, Älvsjö; AB 
Ingenjörsfirma Fritz Egneli (HEXA), Stockholm; Falkenbergs Nya Verkstads 
AB, Falkenberg; Forsviks AB (FENIX), Forsvik; Alfred Jonssons Motorfabrik, 
Lidköping; Jönköpings Mekaniska Verkstads AB (JUNE), Jönköping; Munk- 
tells Mekaniska Verkstads AB (IDEAL), Eskilstuna; AB Pythagoras Verkstäder 
(FRAM), Norrtälje samt Storebro AB (EUREKA), Storebro. Inom parentes är 
de populärnamn nämnda som många tillverkare hade på sina motorer.

I Tekniska Museets årsbok Daedalus för 1982 redovisar Yngve Rollof en för
teckning över svenska tillverkare av tändkulemotorer, vilken upptar ett 60-tal 
verkstäder. Det har funnits ytterligare motorverkstäder, vilka dock vanligt
vis har haft en så obetydlig produktion att den inte blivit känd i något större 
sammanhang.

Tändkulemotorn förbättras

När en ny teknisk produkt tar form har den nästan utan undantag vissa ofull
komligheter. Så var det också med de första tändkulemotorerna. En av dessa 
ofullkomligheter var ett grundläggande problem med just tändkulemotorerna:
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det tog alltid en viss tid innan de kunde sättas i gång eftersom tändkulan först 
måste värmas upp. Den väderbitne skepparens uttryck ”vi går när kulan är röd” 
är därför ganska talande i sammanhanget.

Flera olika slag av anordningar för att förkorta starttiden utvecklades under 
tändkulemotorernas drygt 70-åriga epok. I stället för den tidsödande hanteringen 
med en blåslampa vars förgasare först skulle värmas med sprit och som gjorde 
atten start kunde ta upp till tio minuter införde till exempel Skandiaverken upp
värmning med små Moxbriketter. Dessa placerades i en skål på tändkulan och 
gav en kraftig värmeutveckling sedan de antänts. Moxbriketten var tillverkad av 
termitmassa som är en blandning av järnoxid och aluminiumpulver. När bland
ningen hettas upp sker en kraftig värmeavgivande (exotermisk) reaktion.

En annan snabbstartvariant infördes på Bolinders motorer i början av 
1920-talet. I stället för start med blåslampa kunde man fa en elektrisk glödspiral 
monterad i cylindern. Strax före start anslöts spiralen till ett ackumulatorbat
teri och efter 10-15 sekunder hade spiralen hettats upp så mycket att den kunde 
förgasa bränslet. Tändspiralen var konstruerad 1923 av ingenjören C. Rudqvist 
och kallades efter honom för Rudatändning. Den monterades på såväl befint
liga som nya motorer och kom till användning på de flesta motorfabrikat. Med 
Rudatändningen kunde tändkulan dessutom ersättas på flera motortyper efter
som spiralen fortsatte att glöda sedan motorn kommit i gång och strömmen 
slagits av. Tändarna utfördes efter två olika inbyggnadsformer, en öppen och 
en sluten. Den slutna tändaren som tillslöts för hand med en ratt användes på 
sådana motorer där den upphettade spiralen störde motorns gång när den väl 
blivit varm. I motorerna med öppen glödspiral fick hållaren för denna samt 
själva spiralen fungera som okyld del. En nackdel med den elektriska glödspira
len var att den krävde ett uppladdat batteri och en generator med laddningsrelä 
för laddningen.

I Augustendal valde man 1922 att införa en snabbstartbrännare i stället 
för den traditionella biåslampan. I brännaren användes 
samma bränsle som i motorn och den drevs med tryckluft 
från ett särskilt kärl. Snabbstartbrännare infördes så små
ningom även på Munktells traktorer.

En annan och ganska vanlig startanordning var startpa
tronen som var av pyroteknisk art. Före start antändes en 
patron för varje cylinder och stoppades snabbt in i ett hål i 
cylindertoppen. Hålet tillslöts omedelbart med en kraftig 
bult. När motorn strax därefter drogs i gång och bränslet 
sprutades in förgasades det av den brinnande patronen.
Motorer som startades med patroner kallades gärna av till
verkarna i reklamen för ”kallstartande”.

Tändkulemotorernas kompressionstryck höjdes succes
sivt och mot slutet av deras epok närmade de sig i det avse
endet dieselmotorn. Flera tillverkare övergav då den gamla 
benämningen och kallade i stället sina motorer för ”semi- 
diesel”. Även om de ökade kompressionstrycken gjorde att

Snitt genom cylindertopp till Bolinders 
tändkulemotor med glödspiral. Den elek
triskt uppvärmda spiralen sitter i toppens 
vänstra del. Vid insprutning av bränsle 
träffar detta den upphettade spiralen och 
forgasning sker. Bild ur Seiliger.

Leveransfoto av Seffle marinmotor typ 
S15BF på 10 hkvid 750 varv/min.Motorn 
har ställbar toppspridare, elektriskt 
uppvärmd glödspiral, generator, centrifugal
regulator samt backslag. BS bildarkiv.
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Munktells och Bolinder-Munktells tänd- 
kulemotorer var försedda med snabbstarts- 
brännare som denna pietetsfullt renoverade 
motor till en Munktells väghyvel. Foto BS 
2007.

j
• &

starten blev tyngre innebar de samtidigt att det från tändningssynpunkt blev 
lättare att få i gång motorerna eftersom den ökade kompressionen värmde upp 
luften mer. Den stora tändkulan behövdes då inte längre utan ersattes av en 
obetydlig, lättuppvärmd tändpropp, bult eller tändplugg i cylindertoppen.

Oavsett hur tändkulemotorerna startades gällde dock att principen för tand
ningen behölls. Det fanns alltså under hela epoken en del av cylindertoppen 
som var okyld och behöll värmen efter start och därmed också underlättade 
tandningen. Gränsen mellan dieselmotorn och tändkulemotorn är dock stun
dom svår att dra. I denna framställning har till exempel Ellwemotorn och andra 
förkammarmotorer räknats till dieselmotorerna även om de utgör svårplace- 
rade gränsfall.

En besvärande egenskap som tändkulemotorerna hade var att tandningen 
inte utan vidare lät sig styras eftersom den initierades av den ständigt upphet
tade kulan eller pluggen och inte som i en Ottomotor av en tvångsstyrd elek
trisk gnista. Förhållandet fick den konsekvensen att om kulans temperatur var 
anpassad för gång med marschvarvtal under belastning så blev den för kall vid 
tomgång. Motorn stannade då eller fick ojämn gång med oförbränt bränsle som 
gav blårök. Om kulan å andra sidan var utformad så att den gav motorn en jämn 
tomgång blev den lätt för varm under belastning med påföljd att förtändningar 
skedde som gav en orolig gång med ofta betydande effektnedsättning.

För att råda bot på temperaturproblemet infördes redan vid de första moto
rerna vattenkylning av cylinderrummet när motorn gick med belastning. 
Vattnet droppades eller sprutades in i kanalen för spolluften mellan vevhuset 
och cylindern och kylde helt enkelt ner tändkulan när den blev för varm. Vid
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tomgång stängdes vattnet av så att kulan kunde hålla rätt temperatur. Vattenin- 
sprutning som även har använts vid högeffektmotorer av ottotyp krävde dock 
att det fanns tillgång till färskvatten. Vanligtvis togs vattnet från cylinderns 
kylmantel, vilket gjorde att kylvatten ständigt fick efterfyllas. Detta var dock 
ett olämpligt förhållande vid långa havsturer eftersom saltvatten inte kunde 
användas då det orsakade korrosionsskador i motorn. Färskvatten för insprut- 
ning fick då medföras.

En annan variant för att kyla ned tändkulan vid belastning av motorn 
tillämpades av Bolinders på 1914 års motorserie typ M. Här använde man sig 
av luftinblåsning av bränslet liksom på de första dieselmotorerna. Bränsle/luft
blandningen kylde ner tändkulan ganska effektivt vid stor belastning. Bolinder 
vände så småningom på detta och återgick till direktinsprutning av bränslet 
och en utformning som gav motorn en jämn gång vid belastning. För att hålla 
motorn varm under tomgång införde man i stället en växelventil som återförde 
en viss del av de varma avgaserna till spolluften.

Den av tändkulemotorernas maskindeler som kom att få motorkonstruk
törernas största uppmärksamhet var utformningen av själva tändkulan eller 
kanske snarare tändningsanordningen samt placeringen av insprutningsmun- 
stycket för bränslet. Från att ha varit en stor och påtaglig kula på de första moto
rerna blev det till slut nästan ingenting kvar av tändkulan. När snabbstartan- 
ordningarna glödstift, tändpatroner, snabbstartbrännare med mera gjorde sin 
entré visade det sig nämligen att den okylda delen av cylindertoppen kunde 
göras allt mindre. Utvecklingen inom området gick hand i hand med insprut- 
ningssystemet som närmade sig dieselmotorernas och kompressionen som 
ökade och det hela blev till slut så fulländat att varma dagar kunde en modern 
tändkulemotor till och med startas utan något slag av förvärmning.

Under de första åren av 1900-talet rådde en diskussion mellan teoretiskt 
skolade motorkonstruktörer om tändningsförloppet i tändkulemotorn. Till 
en början sprutades bränslet in i eller mot själva kulan under i stort sett hela 
kompressionsslaget och det hävdades att tandningen skedde inne i själva kulan. 
Denna uppfattning vederlädes emellertid så småningom, inte minst sedan den 
legendariske motorprofessorn Edvard Hubendick (1875-1952) observerat att 
kulan till en Avancemotor under drift så småningom fyllts med hårdpackat sot 
men att motorn ändå fungerat. Den nya teorin blev nu att kulans temperatur 
endast åstadkom en forgasning av bränslet utan att tandning skedde eftersom 
det med kvarblivna avgaser från föregående takt till en början var ett syreunder
skott i oljegasmolnet. Till följd av detta kunde inSprutningen ske under så gott 
som hela kompressionsslaget. När kolven närmade sig det övre dödläget blev det 
emellertid en syreökning mot cylindertoppen som till slut gjorde att det förga
sade och för all del i viss utsträckning även uppvärmda bränslet kunde antändas 
av kompressionsvärmen. Det var bland annat mot denna bakgrund som tändku- 
lornas omfång så småningom kunde minskas till en tändplugg eller tändring.

Tidigare har nämnts att det var önskvärt att kunna köra tändkulemotorerna 
på råolja eftersom den bara var hälften så dyr som fotogenen. Detta lät sig emel
lertid inte utan vidare göras eftersom råoljan hade högre antändningstem-

Tvärsnitt genom cylinder till Avancemotor 
med vatteninsprutning i cylinderrummet 
för att kyla tändkulan då motorn belastas. 
Vattnet tas från cylinderns kylmantel och 
leds genom röret R till ventilen S där regle
ringen av vattentillförseln sker för hand. 
Från ventilen droppar eller sprutar vattnet 
ner i överströmningskanalen och vidare in 
i cylinderrummet. Bild ur Teknisk Tidskrift 
1903.

Tändkulorna hade många olika former. Här 
en Bolinderkula med två öppningar och 
snedställt sidomunstycke för bränsleinsprut- 
ningen. Bild ur Seiliger.

På Skandiaverkens motorer kunde tänd
kulan vara konformad. Bild ur Seiliger.
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Tändkulemotorerna moderniserades succes
sivt som AB Malilla Mekaniska Verkstads 
motor typ BR, tillverkad åren 1934-39, där 
tändkulan ersatts av ett platt lock med en 
tändplugg. Den traditionella fotogenlampan 
har samtidigt fatt ge plats för en snabbstart- 
brännare. Foto BS 1974.

På Avancemotorer användes en ställbar 
toppspridare i kombination med ett förbrän- 
ningsrum som hade en ringformad vulst. 
Bild ur Seiliger.

Ställbara toppspridare på Bolinder-Munk- 
tells traktormotor typ BM 21. Spridarna 
regleras från förarplatsen med en länkrö
relse. Mellan spridarna syns snabbstartbrän- 
narens tvåpipiga munstycke. Foto BS 1976.

peratur. Man införde då bränslespridare med ställbar stråle. Vid start ställdes 
spridaren så att strålen spreds i en vid vinkel och träffade stora delar av kulans 
uppvärmda väggar. En finfördelning av bränslet skedde då vid insprutningen, 
vilket underlättade forgasningen och bidrog till att motorn startade lättare. När 
motorn kommit i gång och temperaturen stigit vid belastning ställdes strålen 
om så att den nästan inte spreds något. Övergången från fotogen till råolja som 
bränsle skedde omkring 1910 då flera motorfabrikanter försåg sina motorer med 
ställbara spridare.

I Finland var Björneborgs Mekaniska 
Werkstad i Björnborg (Pori) en framstående 
tillverkare av tändkulemotorer. Verkstaden 
använde sig av en ställbar spridare som var 
sidomonterad och riktad snett uppåt. Av 
snittet framgår även utrustning för vattenin- 
sprutning. Bild ur Seiliger.
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Bolinders smörjpress i monterat skick. Från pressen utgick fyra smörj rör, ett till vartdera ram
lagret, ett till cylindern/kolvtappslagret och ett till vevstakslagret. Smörjoljemängden ställdes 
in individuellt med de rafflade ringarna som reglerade presskolvarnas slaglängd. Foto BS 1975.

Trycksmörjning infördes tidigt på tändkule- 
motorer av tvåtaktstyp. Bilden visar alla de 
delar till en smörjpress som Bolinder länge 
använde för mindre motorer. Pressen var av 
kolvtyp med kamaxelstyrd rörelse.
Foto BS 1975.

Smörjning med tryck

En påtaglig egenskap för vevhusspolade motorer är att stänksmörjning av de 
delar som behöver smörjas i vevhuset, alltså kolv, kolvbult, vevlager och ram
lager inte är lämplig. Risken är då nämligen stor att oljestänk kommer med i 
spolluften, vilket gör det svårt att kontrollera motorns varvtal. Med tändkule- 
motorernas förtjusning för alla de slag av flytande bränslen kunde de till och 
med fortsätta att gå på ansamlad olja i vevhuset även sedan bränsletillförseln 
stoppats, ett förhållande som naturligtvis inte var önskvärt. Motorerna försågs 
därför med smörjapparater som drevs från vevaxeln. Det mesta av den olja som 
pressades in i ram- och vevlager liksom i cylindern följde normalt ganska snart 
med ut ur vevhuset med spolluften. En viss oljemängd blev emellertid gärna 
kvar i vevhusets nedersta parti, vilket gjorde att motorerna måste dräneras med 
jämna mellanrum. Dräneringen skedde i regel med en kikkran.
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AB Calmoverkens stora tändkulemotor 
(”Calmo semi-diesel”) på 50 hk ansågs för 
tung att starta för hand varför den försågs 
med tryckluftstart. Sedan svänghjulet baxats 
till rätt läge, tändpluggen värmts upp eller 
en brinnande tändpatron stoppats in i topp
locket, öppnades först kranen vid tryckkärlet 
som ligger på marken vid motorn. Därefter 
släpptes luft in i cylindern med en snabb 
vridning på handtaget uppe på cylindern. 
Ville det sig väl startade motorn. Foto BS 
1975.

Hasardartad start

Tändkulemotorerna var som alla andra förbränningsmotorer inte självstar
tande, de måste således dras i gång med kraft utifrån. Under årens lopp utar
betades flera olika startmetoder. Till en början, när motorerna inte var särskilt 
stora, kunde de dras i gång för hand och så fortsatte man också med alla mindre 
motorer under hela epoken. För att fa kraft vid handstart "vickade” eller ”gung
ade” man ofta motorn fram och tillbaka en stund genom att antingen dra i en 
startvev, i ett handtag på svänghjulet eller i en rem om motorn drog en annan 
maskin. När det var dags att få motorn att tända drog man till lite extra och var 
allt i sin ordning dunkade den i gång. Men, det var därmed inte säkert att den 
gick åt rätt håll, som tvåtaktsmotor utan tvångsstyrda ventiler kunde den gå 
lika lätt framåt som bakåt. Författaren erinrar sig i sammanhanget en Munk- 
tells BM20-traktor som han en gäng köpte uppe på Hökensås från några äldre 
syskon. Dessa hade aldrig kommit på riktigt god fot med motorn. Om denna 
till äventyrs startade men gick åt fel håll vågade man inte stoppa med risk för 
att få nya startproblem. I stället lade man in backväxeln, tuffade ut på åkern och 
kunde plöja en hel dag även om det gick sakta. Till saken hör naturligtvis att 
traktorn i en sådan situation hade fyra växlar bakåt!

Munktells senare traktormotorer av tändkuletyp försågs ibland med elek
trisk startmotor. En sådan krävde emellertid dyrbar kringutrustning som start
motor, ackumulatorbatteri, generator och laddningsrelä.
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För större tändkulemotorer användes genomgående tryckluftsstart som vid 
dieselmotorer. Om endast en cylinder var försedd med utrustning för luftstart 
måste svänghjulet först baxas till ett läge med kolven strax efter övre dödläget. 
För att inte behöva baxa vid flercylindriga och därmed tungbaxade motorer 
hade man ibland startapparat på två eller flera cylindrar att välja mellan. Sedan 
motorn värmts öppnades en kort stund en ventil till luftkärlet varvid den inru
sande tryckluften med kraft tryckte ner kolven och på så sätt startade motorn. 
Tryckluftstarten måste dock vara noggrant förberedd. Missades första startför
söket hade man i regel endast ett eller två försök kvar, sedan var luften slut och 
då kunde det bli bekymmer. Tryckluften var egentligen inte luft utan avgaser 
som kärlet laddats med under föregående drifttillfälle. Vid första start av en ny 
motor måste givetvis kärlet trycksättas med hjälp av en annan maskin.

Varvtal och effekter

Tändkulemotorerna var till sin natur inte särskilt snabbgående. Slaglängden var 
emellertid ofta stor, vilket gjorde att de hade stora vridmoment. Eftersom tänd
kulemotorerna inte gick så snabbt var sådana motorer som bara hade en cylin
der försedda med särskilt tunga svänghjul. Detta var inte bara nödvändigt utan 
också en fördel, särskilt vid drift av sågverk och stenkros- 
sar när stocken trycktes mot klingan eller stenen matades 
ner mellan käftarna. Där var rejäla svängmassor med stor 
lagrad energi en fördel för att hålla varvtalet innan regula
torn hade börjat arbeta.

Stora och medelstora tändkulemotorer hade varvtal 
som i regel inte överskred 300-350 varv/min, de kunde 
alltså i stor utsträckning betecknas som långsamgående.
Låga varvtal var särskilt angelägna för bogserbåtar och fis
kebåtar som skulle dra tungt eller ligga och passa.

Mindre tändkulemotorer hade ofta varvtal på 500-600 
varv/min och ibland ännu högre. De kunde således betrak
tas som medelvarvsmotorer. Flögvarviga tändkulemoto
rer, det vill säga med varvtal över 1000 varv/min, tillverka
des av Skandiaverken och Bolinders (från 1932 Bolinder- 
Munktell, BM). Vid mitten av 1920-talet hade till exempel 
Bolinders dåvarande motorkonstruktör A. de Waern tagit 
fram en liten och smidig tändkulemotor som med varv
talet 900 varv/min hade en effekt av 6-7 hk (cirka 5 kW) 
per cylinder. Motorn kunde fas med 1-4 cylindrar som 
var uppdelade i block två och två. Efter konstruktören 
betecknades motortypen W3. Motorn blev flitigt använd 
i fritidsbåtar och mindre fiskebåtar och kan ännu höras 
här och var i våra vatten. En uppgraderad tvåcylindrig

Med W3 motorn fick Bolinder-Munktells 
lilla traktor BM 10 en mycket smal motor, 
vilket gav föraren en utmärkt sikt. Foto BS 
1976.
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Längd- och tvärsnitt genom Bolinders snabb
gående tändkulemotor typ W3. Intressanta 
detaljer är bl.a. att vevstaken är ”tvåbent” 
för att reducera vikten, att cylindertoppen 
har två tändpluggar och en tändring samt 
att ram- och vevstakslager är av rull- 
ningstyp. För att möjliggöra montering 
och demontering av vevstakslagret är den 
högra motvikten avtagbar, vilket framgår av 
längdsnittet. Detta visar även hur kolvtappen 
smörjs. Bild ur Teknisk Tidskrift 1929.

Bolinder-Munktells stora traktor BM 20 var 
med sina 40 hk och sin billiga och pålitliga 
drift länge en statustraktor i det svenska jord
bruket. Foto BS 1976.
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variant av motorn med effekten 20 hk (15 kW) och varv
talet 1200 varv/min användes i Bolinder-Munktells lilla 
traktor BMlO som började tillverkas 1946.Traktormotorn 
hade sannolikt det högsta varvtal som en svensk tändku- 
lemotor haft. de Waern konstruerade även något större 
snabbgående Bolindermotorer, bland annat typ W5 som 
från och med 1934 användes i Bolinder-Munktells större 
tvåcylindriga traktorer typ BM2, BM3, BM20, BM21 och 
BM25 med cylindereffekterna 15-23 hk och varvtal mellan 
900 och 1050 varv/min.

Vad än tändmotorerna skulle driva för maskiner ville 
man gärna att de arbetade med konstanta varvtal oav
sett belastning. Det var därför nödvändigt att förse dem 
med varvtalsregulatorer. Till en början var dessa utförda 
som frislagsregulatorer men de ersattes så småningom av 
centrifugalregulatorer.

Frislagsregulatorn var en enkel och från regleringssyn- 
punkt primitiv anordning. Med denna gav alltid bränsle
pumpen en i förväg inställd bränslemängd, oavsett belast
ning. Inställningen gjordes normalt så att motorn fick 
ett acceptabelt varvtal vid en viss belastning. Om belast
ningen ökade sjönk därför varvtalet. Minskade den där
emot ville motorn öka varvtalet. Regulatorn reagerade då 
genom att helt enkelt hoppa över något eller några pump
slag, den gjorde alltså ”frislag”, tills varvtalet åter sjunkit 
till det inställda. Frislagsregulatorn fungerade således bra 
när motorn fick gå med konstant belastning. Vid belast-

Äldre Avancemotor med frislagsregulator 
som är monterad till vänster på bilden 
mellan svänghjul och cylinder. Foto BS 1975.

Skiss som visar frislagsregleringens princip 
(Avance). Från vevaxeln drivs excenterskivan 
A som ger en vickande rörelse till armen B. 
Denna ger i sin tur C en rörelse fram och 
tillbaka på planet D. Planet är ställbart i 
längsled samt försett med ett ”gupp”. Om 
motorn går med det i förväg inställda 
varvtalet träffar C vid sin rörelse på E som är 
en förlängning till bränslepumpens kolv F 
och motorn faren bränsleinjektion.Skulle 
motorn däremot gå för snabbt hoppar C 
upp en aning vid ”guppet”och missar E 
varvid frislaget är ett faktum. Bild ur Teknisk 
Tidskrift 1903.

ningsökning var den däremot olämplig och utan belastning gick motorn med 
ojämn gång och stor olikformighetsgrad. På engelska hade frislagsregulatorn 
det träffande namnet ”hit and miss” (träffa och missa).
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Delar till frislagsregulator för en Bolinder
motor från omkring 1916. Foto BS 1975.

Monterad frislagsregulator till Bolinder
motor. Med handtaget kan man ge motorn 
en extra insprutning vid start, vid behov 
ställa in ett lägre varvtal genom att med den 
lilla ratten låsa handtaget i ett sådant läge 
att pumpens slaglängd minskas samt stoppa 
motorn. Foto BS 1975.
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Centrifugalregulatorn var en pendelregulator som tagits över från ångma
skinen och vattenturbinen. Den började användas även för tändkulemoto- 
rer när det visade sig att frislags regulatorn var olämplig. Den ursprungliga 
centrifugalregulatorn byggde på principen att en vikt (pendel) som var fast
satt i en ledad arm på en roterande vertikal axel slungades mer och mer ut 
mot periferin ju snabbare axeln roterade. Förbands viktens arm med en stång 
som påverkade slaglängden på en bränslepump kunde man ordna en regle
ring som oavsett belastning gav ett jämnt varvtal. Om motorn ville gå för 
snabbt minskades pumpslaget varvid varvtalet sjönk och vice versa. Centri
fugalregulatorn hade dock en svaghet i det att den alltid ville överreglera, 
vilket innebär att pendeln i sitt reglerarbete passerade det i förväg inställda 
läget, vände och gick åt andra hållet innan jämviktsläget infann sig. Vid dåligt 
utförda eller slitna regulatorer kunde till och med en pendling uppkomma i 
själva reglerarbetet. En centrifugalreglerad motors överreglering hörs lätt vid 
belastningsförändringar.

De flesta tändkulemotorerna var encylindriga och hade effekter mellan 4 och 
125 hk (3-90 kW). Vid större effektbehov monterade man flera cylindrar efter var
andra. Den största svenska motortypen var länge Bolinders fyrcylindriga typ M 
från 1914, avlöst 1921 av typ NE, båda med maximala effekten 500 hk (370 kW). 
Men, nu var det med detta som med allt annat här i livet, det innebar en viss 
status bland motorverkstäderna att ha tillverkat landets största tändkulemotor. 
Det skulle emellertid dröja ända till 1956 innan någon vågade utmana Bolinders. 
Då levererade nämligen AB Seffle Motorverkstad (bröderna Bruce) en sexcylind- 
rig maskin pä hela 510 hk (375 kW) till Sjöfartsverkets fyrskepp Almagrundet som 
var placerat utanför Sandhamn. Fyrskeppet, som byggts på Motala Verkstad 1868

På de första Lysekilsmotorerna användes en 
frislagsregulator som skilde sig från övriga 
tillverkares. Vid denna påverkades bränsle
pumpens kolv (spetsen som sticker upp i det 
gröna husets högra del) av pumpstången när 
den rörde sig nedåt. På stångens ände var 
en fjäderbelastad, viktförsedd och vinklad 
balans ledat monterad så att dess högra del 
träffade pumpkolven när motorn gick med 
rätt hastighet. Ökade däremot varvtalet 
rörde sig stången så snabbt att balansen ”inte 
hann med” utan vickade till som på bilden 
och ”missade” pumpkolven. Den avbildade 
regulatorn tillhör den motor som instal
lerades redan 1903 i ett fiskefartyg och som 
nu är utställd i Sjöfartsmuseets samlingar i 
Göteborg. Foto BS 2007.

De viktigaste delarna i tändkulemotorernas 
kringutrustning var varvtalsregulatorn 
med bränslepumpen, vattenpumpen till 
kylvattnet samt smörjpressen för smörj- 
ning av motorns cylinder och lager. Bilden 
visar en mindre, encylindrig Skandia- 
motor på Sjöfartsmuseet i Göteborg med 
kringutrustningen väl samlad. Till vänster 
vattenpumpen, därefter smörjpressen 
och till höger centrifugalregulatorn med 
bränslepumpen. Utrustningen drivs med en 
tvärställd, gemensam axel som i sin tur drivs 
via en snäckväxel på motoraxeln i bildens 
nedre kant. Foto BS 2007.
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Ett av landets sista tändkulemotorförsedda 
passagerarfartyg var Wisingsö (f.d. Sundvik) 
som var försett med en modern 140 hk, 
tvåcylindrig semidiesel från Seffle Motor
verkstad. Fartyget, som trafikerade Vättern 
sommaren 1981, ses här vid sin första resa till 
Hjo den 11 juli. Wisingsö försågs året därpå 
med en snabbgående dieselmotor. Foto BS 
1981.

och byggdes om 1956-57, fick tyvärr inte vara i tjänst mer än nio år med den nya 
motorn innan det ersattes av en bottenfast fyr. Ytterligare en lika stor motor 
levererades till tankfartyget Taros, följd i960 av en femcylindrig maskin för Karl- 
stadbogseraren Tingvalla, vilken numera är ett driftdugligt museifartyg.

Gengasdrift

Åren mellan de två världskrigen hade folkhushållningen blivit alltmer bero
ende av att flytande bränslen kunde föras in till Sverige. Flera verksamheter 
hade motoriserats, särskilt jordbruket och havsfisket, vilka var näringar som 
försörjningsmässigt var av största betydelse. Under andra världskriget mins
kade emellertid importen av bränsle drastiskt till följd av krigshandlingar och 
avspärrningar till sjöss, ett förhållande som skapade stora problem i de aktu
ella näringarna. Från statsmakternas sida försökte man underlätta situationen 
genom att 1940 tillsätta Statens bränslekommission som skulle ansvara för lan
dets bränsleförsörjning.

Ett av bränslekommissionens uppdrag blev att ordna med ersättningsdriv- 
medel för de tusentals motorer som användes i jordbruk och fiske. Frånsett de 
motorer som fick drivas med den blygsamma oljeproduktion som utvanns vid
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de statliga skifFeroljeverken Kinne-Kleva vid Götene i Västergötland och Närkes 
Kvarntorp vid Kumla i Närke var man hänvisad till gengas för sina motorer.
Gengas är en förkortning av generatorgas, även kallad för vedgas eller kolgas, 
och består av den brännbara men giftiga koloxiden (CO) samt kvävgas (N,).
Gengasen erhålls vid förbränning med luftunderskott av ved, torv, stenkol och 
liknande.

Gengasdrift var lätt att arrangera för fyrtakts ottomotorer som inte behövde 
ändras något nämnvärt. Landets bilpark kunde därför i viss utsträckning fort
sätta att rulla under kriget, åtminstone så länge det gick att fa tag på däck och 
smörjolja. Värre var det för dieselmotorer och tändkulemotorer och då i synner
het för tvåtaktsmotorer med vevhusspolning. De senare som var den vanligaste 
motortypen i landets fiskeflotta och i viss utsträckning även fanns i jordbruket 
(Munktells traktorer) blev besvärliga att ändra till gengasdriff.

Ett särskilt bolag, Svenska Gengas AB, inrättades av statsmakterna för att 
föreslå och utforma lämpliga arrangemang för drift med gengas. Redan 1940 
fick bolaget i uppdrag att utveckla gengasdrift för större tvåtakts tändkulemo
torer så att i första hand fiskeflottan kunde göras oberoende av den uppkomna 
bränslebristen. Gengasbolaget gick till verket genom att först undersöka med 
fiskarna vilka krav dessa ställde på båtarnas motorer och fick då veta följande:
-att största möjliga motoreffekt krävdes, särskilt vid trålfiske;
-att lägsta möjliga bränsleåtgång var nödvändig eftersom båtarna hade 

begränsade utrymmen ombord för bränsleförråd;
-att motorerna måste hade goda manöver- och tomgångsegenskaper;
-att övergången till gengasdrift måste innebära största möjliga säkerhet mot 

gasförgiftning.
Gengasbolaget som inte hade något eget provningslaboratorium gjorde i stäl
let fullskaleförsök med fiskebåten Elsy av Gravarne som hade en 60 hk (45 kW)
June-Munktellmotor. Först provades ett gengassystem, vevhussystemet, som 
man antog skulle vara det enklaste sättet att ändra en motor. Ett gengasaggre
gat av sugtyp installerades och röret för gas/luftblandningen från generatorn 
kopplades direkt till vevhusets insugningsventil. I tändkulan monterades vidare 
ett tändstift som anslöts till ett elektriskt tändningssystem. Motorn skulle alltså 
fortfarande gå med vevhuskompression och dessutom själv suga gas/luftbland
ningen hela vägen genom gasgenerator och vevhus. Utöver detta försågs vev
huset med en säkerhetsventil för att hindra söndersprängning vid oönskade 
tandningar i vevhuset av den eldfängda gasblandningen. Provningarna pågick 
i åtta månader och gav vid handen att systemet inte var bra eftersom motor
effekten minskade med 25-30 procent, vilket var otillfredsställande för båtens 
arbetsduglighet, särskilt vid training. Det begränsade utrymmet ombord för 
gengasveden visade sig dessutom ha en menlig inverkan på båtens körtid.

Vid Skandiaverken i Lysekil hade emellertid en annan och bättre fungerande 
metod,gaspumpssystemet, tagits fram som visade sig ge samma motoreffekt som 
med flytande bränsle. I stället för vevhuskompression fick motorn driva en gas
pump som tryckte in gas/luftblandningen i cylindern via en tvångsstyrd insug
ningsventil i motorns topplock. Topplocket måste därför ersättas med ett nytt
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som dessutom medgav något lägre kompression eftersom gengasen hade högre 
knackningsbenägenhet än råoljan. Skandiaverkens system medförde dock en 
ganska hög ombyggnadskostnad samt var dessutom plats krävande.

Gengasbolaget arbetade vidare med Skandiaverkens idé och utvecklade den 
till något som man kallade pulsatorsystemet. I detta togs åter vevhuskompres- 
sionen till heders så tillvida att den pulserande luftströmmen som ömsom kom
primerats, ömsom förtunnats i vevhuset leddes ut ur detta till en växelventil 
som var placerad på gasröret mellan gasgenerator och motor. Ventilen kallades 
för pulsatorkammare eller bara pulsator. I pulsatorn åstadkom vevhusluften ett 
växlande över- och undertryck som utnyttjades för att dels suga gas från gene
ratorn, dels trycka gasen med övertryck vidare in i motorn. Systemet ersatte

Principen for gengasdrift av en tvåtakts 
tändkulemotor enligt vevhussystemet. Bild 
ur Gengas.

Principen för gengasdrift av en tvåtakts 
tändkulemotor enligt gaspumpsystemet. 
Bild ur Gengas.

Tåndstift
Spridare.

Gasblandart 
A vstöngningsspjä/A.

Spjäll fór se 
kundärluft Säker-

Gostät ventilkåpi

2-takf råoljenwtor Gaspump
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därmed gaspumpen men krävde liksom Skandiaverkens att topplocket var för
sett med en tvångsstyrd insugningsventil samt naturligtvis ett tändstift. Spol- 
luftkanalen mellan vevhus och cylinder stängdes dock inte av utan levererade 
utspädningsluft till cylindern.

Pulsatorsystemet visade sig fungera väl även om det medförde sådana olä
genheter ombord som en ökad brandfara och ständig risk för gengasförgift
ning samt att gengasveden krävde ett stort utrymme. Systemet utvecklades och 
anpassades även för stationära och traktionära motorer på land.

Av landets cirka 24 000 traktorer år 1943 var omkring 2 200 av Munktells och 
Bolinder-Munktells tillverkning med vevhusspolade, tvåtakts tändkulemotorer, 
ett förhållande som innebar bekymmer vid övergång till gengasdrift. På Bolin- 
der-Munktell utformade man därför ett eget gengassystem, system Wallgren- 
Evrell eller övertryckssystemet. Detta var snarlikt pulsatorsystemet och i första 
hand avsett att användas på företagets snabbgående traktormotorer typ BM2 
och BM25. Den principiella skillnaden mellan pulsator- och övertryckssyste- 
met var att vid det senare tillslöts spolluftskanalen mellan motor och vevhus. 
Vevhuset anslöts i stället till den slutna gasgeneratorn och pumpade luft till 
denna. Ett övertryck alstrades på så sätt hela vägen i gasströmningen mellan 
generator och motor. Dessutom använde man sig av en självverkande inlopps- 
ventil i det modifierade topplocket i stället för en tvångsstyrd.

Principen för gengasdrift av en tvåtakts 
tändkulemotor enligt pulsatorsystemet. Bild 
ur Blomquist.
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Med kristidens sofistikerade gengasutrustningar för tvåtakts tändkulemo- 
torer kunde landets fiskare dra upp sina fångster, bönder plöja, skörda och 
tröska, sågverksägare såga plank, brädor samt bränn- och gengasved och 
vägförvaltningar krossa sten samt välta och skrapa vägarna trots att bränsle
importen upphört.

Hesselmanmotorn

Principen för gengasdrift av en tvåtakts tänd- 
kulemotor enligt system Wallgren-Evrell eller 
övertryckssystemet. Av siffrorna på schemat 
betecknar 1 vevhusets insugningsventil,
2 utströmningsventil, 3 växelventil, 4 gasge
nerator, 6 igensatt spolluftskanal, 7 pådrags- 
spjäll, 9 självreglerande insugningsventil,
10 tändstift. Bild ur Blomquist.

Ett önskemål var länge att kunna använda dieselmotorn i landsvägsfordon. 
Rudolf Diesel hade redan omkring 1910 börjat experimentera med en liten och 
snabbgående motor med tanke på att kunna använda den i en bil. Diesels försök 
avstannade dock i och med hans död 1913. Under 1920-talet togs frågan åter upp 
i Tyskland och ledde till vissa framgångar för MAN, Junkers, Bosch, Max Judei, 
Dorner, Daimler, Körting och några andra verkstadsföretag.

De tyska snabbgående dieselmotorerna hade dock brister, inte minst till följd 
av den starkt varierade drift som hör till ett landsvägsfordons natur. Motorerna 
var tunga och väsnades en hel del och insprutningssystemen var grova i sin

©
1 5!

1 ii

1 TT
1 1 i

II j

i -1

IIIhs~

s/''



FÖRBRÄNNINGSMOTORER EFTER I9OO | TANDKULEMOTORER 295

Samma motors tändstiftssida med tändfördelare. Tekniska Museets 
samlingar. Foto BS 2007.

Tvärsnitt genom en tidig Hesselmanmotor 
med separat bränslepump för varje cylinder. 
Pumpen som drivs av kamaxeln sitter på 
motorblockets vänstra sida och tändstiftet på 
dess högra. Snittet visar även de uppdragna 
kolvsidorna samt slitsarna för spridarmun- 
stycke och tändstift. Bild ur Teknisk Tidskrift 
1930.
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När Volvos och Scania-Vabis lastbilar var 
försedda med Hesselmanmotorer framgick 
detta av en skylt på kylarmaskeringen. Foto 
BS 2007.

reglering. Dessutom var de svårstartade, särskilt vid kall väderlek och de gick 
illa på tomgång. För att minska olägenheterna funderade därför flera motor
konstruktörer på hybrider mellan ottomotorer och dieselmotorer. Den som av 
allt att döma lyckades bäst i sammanhanget var den genialiske svenske ingenjö
ren Jonas Hesselman. Han hade år 1900 börjat sin bana på AB Diesels Motorer 
i Nacka och där starkt bidragit till att förbättra den första generationen diesel
motorer. Efter en schism lämnade Hesselman företaget 1917 och arbetade däref
ter som fristående konstruktör med olika förbättringar av dieselmotorn, bland 
annat med direktinsprutning.

Motorn som Hesselman konstruerade vid mitten av 1920-talet kan betecknas 
som en lågtrycksoljemotor med elektrisk tandning. Den kan sägas ha varit en 
hybrid mellan en direktinsprutad dieselmotor och en Ottomotor men hör typo- 
logiskt inte hemma hos något av de två motorslagen. Eftersom Hesselmanmo- 
torn i viss utsträckning påminner om tändkulemotorn redovisas den här.

Som försöksmotor utgick Hesselman från en fyrcylindrig Scania-Vabis ben
sinmotor med toppventiler. Motorn ändrades så att den fick en kamaxeldri- 
ven insprutningspump för varje cylinder. Vidare försågs insugningsventilernas 
ventiltallrikar med en avskärmning som styrde in luften så att den kom i rota
tion och drog med sig och fördelade bränsledimman när bränslet sprutades in

Under 1943 började även Volvo tillverka 
traktorer, vilka utfördes i tre olika storleks- 
serier. I den större serien introducerades 1946 
typ T 43 med en fyrcylindrig Hesselman- 
motor på 48 hk.T 43:an,som storleksmässigt 
konkurrerade med Bolinder-Munktells BM 
20, tillverkades i 1 600 exemplar till 1950.
Foto BS 1977.
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i cylindern. Bränsledimman antändes därefter med ett tändstift på samma sätt 
som vid en Ottomotor. Kolven fick dessutom en speciell utformning. För att 
bränsledropparna inte skulle fastna på cylinderväggarna och störa smörjningen 
var kolvens väggar uppdragna förbi kolvtoppen så mycket att när kolven var 
vid övre dödläget nådde de uppdragna partierna ända upp till cylinderlocket. I 
väggarna fanns två slitsar, en för tändstiftet och en för spridaremunstycket som 
båda satt i cylinderväggen. Väl att märka är att till skillnad från tändkulemotorn 
skedde inte någon förångning av bränslet i Flesselmanmotorn.

Hesselman hade sin första motor klar 1926. Efter ytterligare några år ansågs 
konstruktionen så driftsäker att den skulle kunna serieproduceras. Som den 
utpräglade uppfinnare och konstruktör Hesselman var föredrog han att sälja 
sina konstruktioners tillverkningsrätter till verkstäder med helt andra resur
ser än vad han själv kunde åstadkomma. Formellt ägdes rättigheten till Hes- 
selmanmotorn av Oil Motors Ltd i London och licenserna såldes genom Hes
selman Motor Corporation Ltd, också i London. I Sverige blev fordonstillver- 
karna Volvo, Scania-Vabis, Tidaholms Bruk och Nydqvist tk Holm i Trollhättan 
licenstagare. Scania-Vabis tillverkade Hesselmanmotorer mellan 1932 och 1938 
för bussar och lastbilar, Volvo från 1934 till mitten av 1950-talet för lastbilar, 
bussar och traktorer, Tidaholms Bruk åren 1932-1934 för lastbilar (TB lades ner

Två stora Tidaholmslastbilar med halvhytt 
och 7,45 liters Hesselmanmotorer på 100 hk. 
Motortypen var konstruerad vid Tidaholms 
Bruk 1932. Lastbilarna som tillverkades 
omkring 1932-33 hörde till Holmens Bruk 
och gick i trafik med pappersmassa mellan 
Loddby sulfitmassafabrik utanför Norrkö
ping och stadens hamn. Bildarkiv Tidaholms 
museum 1994.

*
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1934-35) och Nydqvist & Holm från senare delen av 1930-talet och en bit in på 
1940-talet för järnvägsmotorvagnar, lok och fartyg.

Som framgår blev Hesselmanmotorn en ganska kortvarig aktör i motorhi
storien. Den kan närmast ses som en övergångskonstruktion i utvecklingen 
av snabbgående oljemotorer och den gav konstruktörerna mer tid för att fa 
fram en praktiskt användbar dieselmotor för landsvägs- och järnvägsfordon. 
Hesselmanmotorn blev heller aldrig riktigt ”fullkomlig” så som dieselmotorn 
nu kan tyckas ha blivit. Bland annat trivdes den aldrig riktigt bra med att gå på 
tomgång eller med dellast eftersom tändstiften då gärna sotade igen och avgas
röken kunde bli besvärande. De sista motorerna försvann ur praktisk drift i 
slutet av 1950-talet.

Kavalkad

Tändkulemotorn har liksom ångmaskinen gjort sin sorti från den dagliga 
driften. Under 1970-talet, när ”stånkorna” fortfarande kunde höras här och var, 
ägnade författaren en viss möda åt att söka upp och fotografera motorer som 
användes i olika sammanhang samt samla material om dem. Ett urval av dessa 
bilder visas i det följande.

I många av de tusentals små bonde- eller 
legosågverk som fanns och fortfarande finns 
över hela landet var tändkulemotorn under 
ett femtiotal år en populär kraftkälla. De 
enkla sågarna var i regel utrustade med en 
sågbänk där både klyvning och kantning 
skedde. Några av dessa småsågar flyttades 
mellan olika awerkningsplatser och 
benämndes då "ambulerande motorsågar”. 
De tunga tändkulemotorerna var så gott som 
genomgående transportabla, vilket innebar 
att de var monterade på ett hjulforsett under
rede. Hjulen togs i regel av när motorn väl 
var på plats eftersom det annars kunde vara 
svårt att få den att stå stilla när den var i drift. 
En sådan såg var Spexeryds sågverk utanför 
Tenhult. Foto BS 1975.
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Den kanske vanligaste tillverkaren av sågverksmotorer var AB Beijers Motorfabrik i småländska 
Vimmerby. Under åren 1907-1941 tillverkade företaget omkring 3 500 motorer. Bilden visar en 
25 hk Beijermotor som noggrant förankrats i bl.a. betong för att inte flytta på sig. Foto BS 1975.
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I Småland tillverkade även AB Malilla Mekaniska Verkstad tändkulemotorer, vilka blev 
populära i sågverkssammanhang. Bilden visar företagets motortyp BR på 25 hk monterad pä 
vagn, vilken förankrats med kryssade träbjälkar mellan hjulen. Mellan balkarna ligger motorns 
startluftkärl och till vänster står ett gradérverk (vattenkylare). Foto BS 1975.

A
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Under 1921 inledde Munktells i Eskilstuna tillverkning av traktor 
typ 22 med en tvåcylindrig tändkulemotor av blocktyp på 22 hk. En 
större variant av motorn, typ 30, med samma karaktäristiska front 
som 22:an, men med en maximal effekt av 36 hk vid 650 varv/min 
introducerades 1927. Den större motorn kunde även erhållas som 
lokomobil för att användas till drift av t.ex. sågverk. Bilden visar ett 
sådant aggregat försett med tryckluftstart. Foto BS 1973.

AB Malilla Mekaniska Verkstad bytte 1944 namn till AB Calmo- 
verken. Namnet bildades av fabrikör C.A. Alm som grundat verk
staden 1907. Under 1949 introducerades en modern tändkulemotor, 
”Calmo semi-diesel”,som under typ EX tillverkades till 1958 i två 
storlekar, 30 och 50 hk. Motorerna blev ganska populära i små sågverk. 
Bilden visar den större motorn. Foto BS 1975.
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I Småland fanns många tillverkare av tändkulemotorer. En av dessa var Storebro Bruks AB 
i Storebro, strax söder om Vimmerby. Vid mitten av 1930-talet introducerade företaget en 
modern motor med rullagerförsedda ramlager och Bosch insprutningssystem. Motorn som i 
transportabelt utförande tillverkades med 25,35 och 40 hk effekt och hade typbeteckningen LT 
Fix, kunde återfinnas i flera av landets småsågar. Bilden visar en 25 hk motor. Foto BS 1975.
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I Kristdala mellan Oskarshamn och Hultsfred fanns en av de många småländska motortillver
karna, AB Kristdala Motorfabrik, där motorer tillverkades 1913-1964. Företagets varumärke 
var det fyndiga ”Krimo”. Motorerna hade länge ett ålderdomligt utförande med tvärstycke och 
öppet vevhus. Spolluften vid dessa erhölls från själva cylindern som var dubbelverkande. En 
sådan motor med effekten 7-9 hk finns i Göteborgs stadsmuseums samlingar. Foto BS 1974.
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TORPS FOTOGÉNLOKOMOBILER

Torps Bruks Aktiebolag
MOHEDA

Postadress: Torps Bruks Aktiebolag, Moheda 
Rikstel. 11. Telegramadr.: Torpkontoret, Växjö

För sina tillverkningar tillerkänt över 40 Guld* och Silvermedaljer samt Hederspris
■....................................................... •'............. ......................................................................

Icke att förglömma i sammanhanget är småländska Torps Bruk vid Moheda där tändkule- 
motorer tillverkades till 1951. Företagets motorer hade länge tvärstycke, vilket framgår av den 
färglagda broschyren från 1923. Den avbildade motorn kunde erhållas med effekterna 5,7,9,12 
och 15 hk vid 300 varv/min . BS bildarkiv.
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Torps Bruk tillverkade även tröskverk och här har man omkring 1920 ställt upp en 2Vi fots 
tröska med en tändkulemotor för reklamfotografering. För att verket ska gå åt rätt håll har 
den långa drivremmen korsats. BS bildarkiv.
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Till sjöss var tändkulemotorerna mycket 
populära i många olika sammanhang. 
Klarälvens flottningsförening hade t.ex. ett 
stort antal små båtar med tändkulemotorer 
vid Lustens skiljeställe intill värmländska 
Deje. Alla båtarna bar namnet Lusten med en 
ordningssiffra. Foto BS 1972.

Lustenbåtarna var i regel odäckade med de 
stryktåliga motorerna ”under bar himmel”. 
Här en Lustenbåt med en modern, 8 hk tänd- 
kulemotor av Seffle Motorverkstads typ S14BF. 
Till motorerna i flottningsföreningens båtar 
var även kraftiga spel kopplade för att vid 
behov kunna varpa flottgodset. Foto BS 1972.

i



FÖRBRÄNNINGSMOTORER EFTER I9OO | TANDKULEMOTORER 3O7

Den mest framgångsrika svenska tillverkaren av tändkulemotorer var Bolinders i Stockholm, 
1932 sammanslaget med Munktells i Eskilstuna till AB Bolinder-Munktell. Företagets motorer 
installerades i alla de slag av fartyg oćh i farlederna kunde både en- och flercylindriga motorers 
taktfasta dunkande höras. Under 1952 fick bogserbåten Björn en 150 hk Bolinder-Munktell- 
motor installerad. Björn deltog i mitten av 1970-talet vid fördjupningen av Södertälje kanal 
och bogserade mudderpråmar ut till Halls djuphåla där de tömdes. På bilden passerar Björn 
Södertälje sluss med en tom pråm. Foto BS 1974.
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Vid en resa 1972 på Mississippis delta i USA mötte 
författaren bogserbåten The Bullet. Döm om hans 
förvåning då det omisskännliga ljudet av en tvåcylind- 
rig tändkulemotor hördes. En snabb förfrågan gav vid 
handen att det rörde sig om en 150 hk Bolinder-Munk- 
tell från början av 1950-talet! Foto BS 1972.

Vid modernisering av ett av Sjöfartsverkets 
fyrskepp installerades en stor, fyrcylindrig, 
400 hk tändkulemotor, tillverkad av AB 
de Lavals Ångturbin med typ418R.de 
Laval hade 1925 tagit över det legendariska 
Stockholmsföretaget Bergsunds Mekaniska 
Verkstads motortillverkning. Bergsunds 
hade börjat tillverka motorer redan 1904 och 
efter en konkurs lades hela verksamheten vid 
företaget ner 1929. Foto BS 1975.
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Fyrskeppet Fladen försågs 1952 med en tvåcylindrig, 220 hk Bolindermotor som framdrivnings- 
maskineri. Foto BS 1976.
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I Bolinders motorserie W användes gärna 
typ W7 med en cylindereffekt av 25 (800 
varv/min) eller 30 hk (1 000 varv/min) för att 
driva elektriska generatorer. Bilden visar en 
tvåcylindrig W7 för drift av en likströmsge
nerator ombord på ett svenskt fyrskepp.
Foto BS 1975.

Bolinders tändkulemotor typ W7 kunde 
erhållas med 1-4 cylindrar, motsvarande 
effekter var 30-120 hk vid 1 000 varv/min. De 
flercylindriga motorerna användes gärna för 
drift av elektriska generatorer Den avbildade 
fyrcylindriga motorn var vid fototillfället 
uppställd i ett slampumpverk i Mariestad. 
Foto BS 1977.

Å
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Ombord på det ångdrivna mudderverket 
Ägir hade man en 8 hk Skandiamotor typ 
23S för att driva en 1 000 varvs generator. 
Foto BS 1975.

I sjöfartsstaden Lidköping började Lidans 
Motorverkstad tillverka tändkulemo- 
torer 1909. Företaget specialiserade sig så 
småningom på motorvinschar till fartyg 
för att användas vid lastning och lossning 
av gods eller till ankarspel. Standardvin
schen typ A kunde fas i olika storlekar med 
encylindriga motorer mellan 5 och 18 hk. 
En större vinsch, AD25, med en tvåcylindrig 
motor fanns även. Bilden visar en något 
bedagad vinsch typ A9 med en 9 hk motor. 
FotoBS 1975.
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Berövad sin kylare stod länge detta rostiga monster utanför Åsljunga i södra Småland. 
Maskinen är Munktells andra traktormodell, typ 20-24 från 1916, och med kedjedrift, vikten 
4,2 ton och en encylindrig, liggande tändkulemotor på 20-24 hk var traktorn stark nog att dra 
en treskärig plog. Foto BS 1975.

A
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Sedan Bolinders och Munktells slagits samman 1932 togs en ny traktortyp fram 1934, BM25, 
med Bolinders W5-motor på 32 hk. Modellen följdes av BM2 och BM3, den senare med 
motoreffekten 40 hk, vilka tillverkades till 1946. På bilden dras en tvåskärig, bogserad plog av 
en BM25 vid en veterantraktorplöjning i Halland. Foto BS 2002.
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Efter andra världskriget tog Bolinder-Munktell fram en liten traktor 
baserad på Bolinders W3-motor med effekten 20 hk. Den nya traktorn, 
BM10, försågs med en tvärställd kylare för att minska motorhuvens 
bredd så att en så god sikt som möjligt erhölls. Foto BS 1973.

På basis av 1916 års encylindriga traktormodell konstruerade Munk- 
tells en vägvält, avsedd att ersätta företagets ångdrivna vältar. Foto BS
1973.
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Länge stod den där, övergiven, bortglömd, rostig, nedsjunken i myllan, plundrad på alla delar 
av ”metall" och minnande om en epok som varit - ett öde som många tändkulemotorer rönt. 
Storebro Bruks tändkulemotor ”Eureka”. Foto BS 1975.



Principen för den moderna gasturbinen formulerades redan 1872. För att bli 
en användbar och självständig kraftmaskin behövde den emellertid en mycket 
lång utvecklingstid. Lösningar på de besvärliga tekniska problem som var för
knippade med gasturbinen som kraftmaskin kom egentligen först i och med 
att reaktionsmotorn, eller jetmotorn som den numera kallas för, togs fram strax 
före och under andra världskriget.Jetmotorn, som i själva verket är en gasturbin, 
visade sig vara ytterst lämplig för att driva de krigförande ländernas allt snab
bare flygplan. Förutom i jetmotorn används gasturbinen i dag huvudsakligen 
som propellermotor till flygplan, i snabba och lätta örlogsfartyg, som primär 
kraftkälla i olje- och gasrika länders kraftverk och som spets- och reservkraft
verk i industriländerna.

Under de sista decennierna av 1800-talet hade man lyckats framställa en vär
mekraftmaskin, förbränningsmotorn av kolvtyp, där förbränningen skedde 
inne i själva motorn och inte utanför denna som fallet var med ångmaskinen. 
Förbränningsmotorn kom därför på engelska att betecknande nog kallas för 
internal combustion engine, vilket översatt blir ”motor med inre förbränning”.

Vid samma tid som när förbränningsmotorn växte fram till en fungerande 
kraftmaskin såg även ångturbinen dagens ljus. Med denna fick man en effek
tiv ångdriven motor som var lättare, mer snabbgående och hade betydligt 
bättre verkningsgrad än kolvångmaskinen. Ångturbinen utvecklades därför 
snabbt som drivmotor och kom snart till användning där ett smidigt maski
neri behövdes, som i örlogsfartyg eller där mycket stora effekter krävdes, som i 
ångkraftverk.

Under intryck av utvecklingen kring förbränningsmotorn och ångturbinen 
förstärktes tanken på att eliminera ångturbinens utrymmeskrävande ångpanna 
och i stället flytta förbränningen till själva turbinen. Teoretiskt syntes detta inte 
möta några större problem. Lika väl som att turbinen kunde drivas med varm 
och energirik vattenånga borde den även kunna drivas med en varm och ener
girik förbränningsgas. En sådan motor kallades till en början för förbränn i ngs- 
turbin. För att skilja den från ångturbinen kom den snart att kallas för gastur
bin eftersom det visade sig att den, som fallet var med kolvmotorn, med fördel 
kunde drivas med brännbara gaser som stadsgas eller masugnsgas.

Den självständigt arbetande gasturbinen grundar sig på principen kompres
sion -förbränning - expansion och består av tre huvuddelar, gasgeneratorn eller 
brännkammaren som alstrar den heta drivgasen (förbränning), kraftturbinen 
där drivgasen omsätts till mekanisk kraft (expansion) och kompressorn som 
sörjer för att förbränningsluft med högt tryck (kompression) kan tillföras gasge
neratorn. Gasturbinerna kan ha dessa tre delar sammanbyggda eller separerade.

Trots att gasturbinen har en större bränsleförbrukning än andra förbrän- 
ningsmaskiner, har den fått en ganska vidsträckt användning till följd av sina
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En fråga som en och annan kanske ställt sig 
vid besök på någon av öarna i den grekiska 
arkipelagen är: Varifrån far man sin elek
tricitet? Vid ett besök 1994 på Samos beslöt 
sig författaren för att söka svaret. När en 
mindre dalgång på öns norra sida passerades 
noterades en kraftig oljelukt - och se där, 
nere vid havet doldes ett värmekraftverk 
med rykande dieselmotorer och gasturbiner, 
därav oljelukten. Foto BS 1994.

små dimensioner, låga vikt och stora tillförlitlighet. Andra fördelar med gastur
binen är att den har en enkel konstruktion med få rörliga delar, en vibrationsfri 
gång samt att den saknar behov av kylning. Till gasturbinens nackdelar hör 
framför allt att den kräver stora mängder förbränningsluft, att den avger heta 
avgaser samt att den har en hög ljudnivå.

En besvärlig motor

Omkring sekelskiftet 1900 började flera konstruktörer sysselsätta sig med den 
praktiska utformningen av en gasturbin. Man stötte emellertid omedelbart på 
problem som det kom att ta lång tid att övervinna. För att den energirika för
bränningsgasen ska kunna uträtta arbete i ett turbinhjul krävs ett tryckfall vid 
passagen genom hjulet. Precis som fallet är i turbiner av reaktionstyp måste 
gasen därför ha ett större tryck före mötet med turbinhjulet än vad den har efter 
passagen genom detta. Av naturliga skäl kan gasen inte heller kondenseras och 
återföras till systemet som i ångturbinen utan måste släppas ut i det fria sedan 
den lämnat ifrån sig energi i turbinen. Detta innebär att gasen måste ha ett 
högre tryck än atmosfärstrycket före inträdet i turbinhjulet.

Två andra problem som det också tog tid att bemästra var att förbrännings
gasen dels var mycket het, dels ofta innehöll skadliga ämnen, förhållanden som
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med dåtida material ledde till att särskilt turbinens brännkammare och löp- 
hjulsskovlar antingen brast, brändes upp eller skadades av korrosion.

Den första praktiskt användbara gasturbinen blev schweizaren Alfred Büchis 
avgasturbin som han uppfann under de första åren av 1900-talet och som kom 
till utförande 1905 (mer om denna under Dieselmotorn). Büchis turbin bör dock 
ses som ett komplement till kolvmotorn. Den saknade således egen gasgenera
tor och drevs i stället av kolvmotorns trycksatta avgaser. Büchi behövde såle
des inte bekymra sig om hur han skulle tillföra drivgasen under övertryck till 
turbinen. Avgasturbinen var direkt kopplad till en turbokompressor för luft 
och fungerade som uppladdningsaggregat för kolvmotorn. Jämfört med den 
konventionella sugmotorn gav uppladdningen en avsevärd effektökning och 
förbättrade verkningsgraden något. Under närmare 50 år kunde dock avgastur
binen endast användas på fyrtaktsmotorer. I motorsammanhang kallas Büchis 
turbin numera allmänt för avgasturbo eller bara turbo.

Utvecklingen av gasturbinen kom till en början att gå efter två huvudlinjer, 
den ena med förbränning under lika tryck och den andra med förbränning 
under konstant volym (explosionsförbränning).

Liktrycksgasturbiner

Liktrycksgasturbinen, som var den ursprungliga av de två turbintyperna, hade 
idémässigt tagit gestalt under senare delen av 1800-talet. I gasturbiner av lik- 
tryckstyp sker en konstant förbränning under tryck i brännkammaren och den 
varma gasen leds kontinuerligt till kraftturbinen. De första försöken med en 
sådan turbin, vilka skedde vid tiden kring förra sekelskiftet, ledde emellertid till 
att de maskindelar - brännkammare, munstycken alternativt ledskovlar samt 
löphjulsskovlar - som beströks av de heta förbränningsgaserna inte klarade av 
värmepåkänningarna utan så småningom brast eller brändes upp. Det var först 
en bra bit in på 1900-talet sedan metallurgerna lyckats få fram legeringar med 
stor värmehållfasthet som liktrycksturbinen kunde fås att fungera tillfredsstäl
lande. Ett alternativ som därför tillämpades på några konstruktioner var att 
kyla ner de varma gaserna en aning med vatten som sprutades in i brännkam
maren. Vattnet förångades naturligtvis och bidrog i det avseendet till att något 
kompensera den effektminskning i turbinen som avkylningen innebar. I kom
bination med förbränningsgaserna visade sig emellertid vatteninsprutningen 
snart leda till allvarliga korrosionsskador.

Som tidigare nämnts måste den varma drivgasen till gasturbinens turbinhjul 
(i fortsättningen kallad för kraftturbinen) ha ett övertyck, vilket blev ett av de 
största problemen att lösa för att fa gasturbinen funktionsduglig. Redan 1872 
hade tysken F. Stolze framlagt idén att kraftturbinen borde vara direkt kopp
lad till en kompressor som skulle arbeta i flera steg och alstra förbränningsluft 
under tryck till brännkammaren. Kraftturbinen skulle således avge en viss del 
av sin effekt till kompressorn. Flera försök utfördes med Stolzes system men
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det visade sig att kompressorn tog mer kraft än vad kraftturbinen förmådde 
utveckla. Det var först när norrmannen Ægidius Elling och de franska ingenjö
rerna och bröderna Marcel och René Armengaud tog upp Stolzes idé som man 
lyckades fa ett positivt effektuttag i en gasturbin.

Ægidius Elling (1861-1949) hade redan 1884 beviljats patent på en gastur
bin. Det var emellertid först 1903 som han fick en maskin av likstryckstyp att 
fungera. I sin dagbok antecknade han den 27 juni 1903 om sin turbin att det var 
”verdens første gassturbin som gav overskuddskraft”. Elling anses därför som 
den moderna gasturbinens fader, särskilt med tanke på att han löste delpro
blemet med att fa ut en hög verkningsgrad ur en turbokompressor. Elan hade 
dock stora problem med att utsatta delar i turbinen inte klarade värmepåkän- 
ningarna; det fanns då inte några material som hållfasthetsmässigt klarade de 
aktuella höga temperaturerna. Man kan därför säga att han löste gasturbinpro
blemet värmetekniskt och aerodynamiskt men inte materialtekniskt. Särskilt 
utsatta blev skovlarna i hans turbin, vilka till följd av den starka värmen utvid
gade och förlängde sig så mycket att de rörde vid turbinhuset. Löphjulet till 
Ellings pionjärmaskin finns i dag på Norsk Teknisk Museum i Oslo. För den 
intresserade rekommenderas att läsa professor Dag Johnsons uppsats om Elling 
i Norsk Teknisk Museums årsbok Volund 1962.

Ungefär samtidigt med Elling, eller 1903-1905, förmådde bröderna Arm
engaud det franska företaget Société anonyme des Turbomoteurs i Paris att 
göra försök med gasturbiner. Först provades en 25 hk (18 kW) de Laval ång- 
turbin av aktionstyp som byggts om till gasturbin med liktrycksförbränning 
av brännolja. Turbinen matades med förbränningsluft som togs från Paris 
tryckluftssystem (Paris var en av de städer där ett förelektriskt kraftsystem 
med tryckluft anlagts 1888 av den österrikiske ingenjören Victor Popp). För
söken ledde till att en större provmaskin byggdes. Som kraftturbin i denna 
fungerade en 500 hk (370 kW) ångturbin av Curtistyp. Den var direkt kopplad 
till en 24-stegs turbokompressor av centrifugaltyp konstruerad av Auguste 
Rateau.

Många erfarenheter gjordes med Turbomoteurs liktrycksmaskin. Det konsta
terades bland annat, precis som Elling gjort, att det tyvärr var nödvändigt att kyla 
ner förbränningsgasen ganska mycket för att turbindelarna inte skulle skadas 
av värmen. Nedkylningen skedde med vatten som sprutades in i brännkam
maren. Försöken gav dock det nedslående resultatet att verkningsgraden endast 
blev knappa 3 procent eftersom det visade sig att merparten av kraftturbinens 
effekt behövdes för att åstadkomma

I dag finns det inte mer kvar av Ellings 
gasturbin än själva turbinhjulet som numera 
ingår i Norsk Teknisk Museums samlingar. 
Hjulet har skovlarna frästa direkt ur en 
navskiva av stål med låg kolhalt för att det 
inte skulle ta härdning. Det har en ytterdia- 
meter av 275 mm och är av aktionstyp. Den 
slanka axeln som medgav ett överkritiskt 
varvtal liksom löphjulets form och dess 
infästning är en konstruktion som Elling 
tog upp efter svensken Gustaf de Lavals 
ångturbin från 1883. Bild NTM nr 1500.

Längdsnitt genom brännkammare och dysa 
till Turbomoteurs gasturbin. På skissen 
betecknar A munstycke för brännolja,
B luftinlopp, C tändstift, G värmetålig 
karborundumhylsa, E vattentillopp, F vatten- 
insprutning, H dysa och K turbinlöphjul. 
Brännkammaren är konstruerad av frans
mannen Ch. Lemale. Bild ur Stodoła 1924.

tryckluften. Även om Turbomoteurs 
rön inte blev de förväntade fann man 
däremot att en gasturbin mycket väl 
kunde användas som motor i torpe
der. Dessa drevs normalt av tryckluft 
men kunde ges betydligt större effekt 
när luften användes till en oljedriven 
gasturbin.
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Abb. 1069. Mannheimer Turbine v. J. 1910.

Snitt genom Holzwarths gasturbin av 1910 års utförande. Det vertikal- 
axlade turbinhjulet syns i mitten och brännkamrarna med ventiler 
och tändstift nedtill på skissen. Den elektriska generatorn står ovanpå 
turbinen men är liksom kompressorutrustningen inte medtagen på 
skissen. Bild ur Stodoła 1924.

Holzwarths gasturbin av 1910 års utförande i Mannheim. Den verti
kalt ordnade maskinen står till vänster på bilden och det elektriskt 
drivna kompressormaskineriet till höger. Bild ur Stodoła 1924.

I gasturbiner med explosionsförbränning kunde värme
problemet i viss utsträckning hanteras. Vid denna gastur
bintyp var i regel flera brännkammare monterade runt tur- 
binhjulets periferi. I de ventilförsedda kamrarna bringades 
en gas/luftblandning att explodera. Mellan explosionerna 
skedde en kort stunds genomspolning med luft som kylde 
berörda turbindelar. Explosionsturbinen kom att bli den 
första praktiskt användbara, stationära gasturbinen och 
dess uppfinnare var tysken Hans Holzwarth (1877-1953) 
som redan 1903 fick patent på en sådan.

Holzwarths första maskin som utvecklade 450 hk 
(330 kW) tillverkades åren 1906-1908 av Gebrüder Körting 
AG i Hannover. Den arbetade utan förkomprimering och 
som bränsle användes gas. Två år senare hade Holzwarth 
vidareutvecklat sin konstruktion med en måttlig förkom
primering och kunde prova en större försöksmaskin som 
utvecklade hela 1000 hk (740 kW) hos Brown Boveri Cie 
(BBC) i Mannheim. Förkomprimerad luft och gas erhölls 
från ett separat, elmotordrivet maskineri. Efter ytterligare 
fyra år igångsattes en tredje maskin hos Maschinenfabrik 
Thyssen & Co i Mülheim, också den med effekten 1000 hk 
men med ytterligare förhöjd kompression. Provningarna 
med 1914 års maskin avbröts av första världskriget. Försöks- 
maskinerna var ordnade med vertikala axlar och var direkt 
kopplade till elektriska generatorer.

Holzwarths tredje 
gasturbin som 1914 
installerades hos Maschi
nenfabrik Thyssen & Co 
i Mülheim. Bild www. 
uni-stu ttgart.de
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Holzwarths explosionsturbin hade flera förbränningskammare monterade 
runt kraftturbinen. I kamrarna bringades bränsle/luftblandningar att explo
dera med någon eller några sekunders mellanrum. De sålunda trycksatta 
förbränningsgaserna fördes till kraftturbinen där en del av energin omvand
lades till mekaniskt arbete. Arbetsgången var i korthet följande. Sedan luft 
och bränsle via ventiler förts in under övertryck i brännkammaren antändes 
blandningen av ett tändstift och exploderade. Ögonblicket efter explosionen 
öppnade en ventil väg för den heta förbränningsgasen som under övertyck 
fördes till kraftturbinen där energi omsattes. Brännkammarens luftventil öpp
nades därefter och spolluft pressades in en kort stund genom kammaren och 
vidare till löphjulet innan nästa förbränningscykel startade. Med luftgenom- 
blåsningen erhölls en önskad nedkylning av de uppvärmda maskindelarna. 
Kraftturbinen kan här betecknas som en impulsturbin med ty åtföljande olik
formighet i gången.

Med Holzwarths explosionsturbiner nåddes en viss framgång. Efter kriget 
fortsattes därför utvecklingsarbetet och Thyssen byggde ytterligare några 
maskiner. Holzwarth valde nu att utforma dem med horisontell axel, möjli
gen beroende på svårigheter att tillfredsställande kunna lagra de allt tyngre 
roterande delarna av maskinen. Från strömningssynpunkt förbättrades vidare 
utformningen av kanaler och ventiler för gas, luft och förbränningsgas. Dess
utom utnyttjades avgasvärmet i en värmeväxlare för generering av ånga som 
fick driva luft- och gaskompressorerna. Med förändringarna lyckades Holz
warth höja maskinernas verkningsgrad till strax över 2.0 procent.

Under 1928 inledde Holzwarth ett samarbete med BBC 
i schweiziska Baden. Det resulterade i att en gasturbin 
för 2 000 hk (1480 kW) började byggas, vilken blev färdig 
1932. Maskinen som var kopplad till en elektrisk genera
tor var försedd med två stora vattenkylda brännkammare 
och två löphjul. I brännkamrarnas kylmantlar alstrades 
ånga som leddes till en överhettare, värmd av avgaserna 
från kraftturbinen, och därefter till en ångturbin som 
drev två seriekopplade turbokompressorer för maskinens 
förkomprimering.

Under utvecklingsarbetet hade Holzwarths turbin suc
cessivt förlorat sin största fördel, enkelheten. Med BBC- 
turbinen hade man nu en gasturbin med en komplice
rad och underhållskrävande ventilutrustning och en 
ångturbinanläggning som var nästan lika komplicerad.
Eftersotn verkningsgraden inte var bättre än för en ren
odlad ång- eller dieselanläggning nödgades man inse att 
trots allt tankearbete och kostnader som lagts ner hade 
man ändå inte fått den konkurrent till dieselmotorn och 
ångturbinen som man hoppats på. BBC sålde därför 1933 
gasturbinen till ett tyskt järnverk varefter man avvecklade 
Holzwarths projekt.

Schematisk bild av Holzwarths gasturbin i 
det sista, horisontalaxlade, ganska komplexa 
utförandet 1930.1 ångturbin, z förkom- 
pressor, 3 efterkompressor, 4 förbrännings
kammare med fem ventiler, 5 högtrycks- 
turbin, 6 lågtrycksturbin, 7 elektrisk 
generator, 8 överhettare för ånga. Bild ur 
Jung 1940.
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Schematisk bild av den fullt användbara 
gasturbin med axialkompressor som 
Brown, Boveri & Cie konstruerade i slutet 
av 1930-talet. På skissen betecknar g turbin, 
a axialkompressor, c brännkammare, m 
luftintag, n avgasutsläpp, k startmotor och o 
elektrisk generator. Bild ur Stodoła 1940.

Liktrycksgasturbinen kommer tillbaka

Som det snart visade sig drog BBC en avsevärd nytta inom närbesläktade områ
den av de erfarenheter som gjorts med explosionsturbinen. Till en början tog 
man fram en högeffektsångpanna, Veloxpannan (merom denna under Ångpan
nor), samtidigt som man vidareutvecklade Biichis avgasturbiner för dieselmo
torer (mer om detta under Dieselmotorer), inom det senare området blev man 
världsledande. Av allra största intresse blev dock att mot slutet av 1930-talet 
hade värmetåliga material tagits fram av metallurgerna. I England hade The 
Mond Nickel Co fått fram en legering, Nimonic 80, som bestod av nickel lege- 
rat med krom, aluminium och titan, vilken visade sig lämplig att användas i 
gasturbinernas brännkammare och turbinskovlar. Dessutom hade man lyckats 
konstruera flerstegs axialkompressorer med hög verkningsgrad där luften hela 
tiden rörde sig längs med axeln och inte ständigt behövde vinklas om som i en 
flerstegs radialkompressor.

Tiden var således nu mogen för att väcka liv i liktrycksturbinen. Hos BBC 
beställdes 1937 ett 4 000 kW gasturbinaggregat att användas som reservkraft
aggregat. Det skulle placeras i ett bombsäkert bergrum för staden Neuchåtels 
elverk i Schweiz eftersom man anade att ett storkrig stod för dörren. Anlägg
ningen var driftklar 1939 varefter omfattande prov gjordes. Dessa skedde under 
ledning av gas- och ångturbinteknikens ”grand old man”, den då 80-årige slo
vaken Aurel Stodoła (ursprungligen Sztodola, 1859-1942) som sedan 1892 varit 
verksam som professor vid tekniska högskolan i Zürich. Om provningsresul
taten inte blev direkt lysande så kan man i alla fall säga att de i sin helhet blev 
goda med en uppmätt högsta verkningsgrad av 18 procent.

Sporrade av framgången med Neuchåtelanläggningen antog man vid BBC 
att en gasturbin, en kraftmaskin som var mycket lätt och föga utrymmeskrä
vande i förhållande till sin effekt, skulle kunna användas i ett lok. Ett större 
sådant med effekten 3 000 hk (2 200 kW) beställdes också 1939 av de schweiziska 
statsbanorna, SBB-CFF. Järnvägsförvaltningens intresse för ett gasturbinlok 
baserades bland annat på att ett sådant jämfört med ett diesellok eller ånglok 

hade ett lättare maskineri, att det endast hade roterande 
massor vilket eliminerade vibrationer från fram- och åter
gående rörelser, att det inte behövde vatten, att det kunde 
använda lågvärdiga, flytande bränslen samt att det hade en 
högre termisk verkningsgrad än ett ånglok. Loket som för
sågs med elektrisk kraftöverföring, tillverkades av Schwei
zerische Lokomotivfabrik i Winterthur med den termiska 
delen från BBC samt togs i drift 1941. På SBB-CFF fick det 
typbeteckningen Am 4/6. Av kraftturbinens maximala 
effekt 8 200 hk (6030 kW) tog kompressorn hela 6 000 hk 
(4410 kW). Loket användes i Schweiz och Frankrike och 
gick 41000 mil till 1954 varefter det 1958 byggdes om till 
provlok för trefasmotorer och slutligen skrotades 1978.

Det schweisiska gasturbinloket av år 1941 var världens
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Längdsnitt genom maskineriet till SBB- 
CFF:s gasturbinlok från 1941. Längst till 
vänster brännkammare, därefter flerhjulig 
kraftturbin, kompressor, kugghjulstransmis- 
sion för nedväxling samt generator. Över 
kraftturbinen ligger en luftförvärmare. Bild 
ur Stoffels.

första gasturbindrivna lok där kraftturbinen även drev kompressorn. Ett gastur- 
bindrivet lok hade emellertid byggts redan flera år tidigare i Sverige! Här hade 
överingenjören Erik Johansson på Götaverken i Göteborg 1923 uppfunnit en 
momentomvandlande kraftöverföring avsedd för bogserbåtar och diesellok, det 
så kallade drivgassystemet (även beskrivet under Dieselmotorer). Systemet inne
bar att en dieselmotors hela effekt utnyttjades för att driva en kompressor för 
uppladdning av motorns förbränningsluft. Från motorn togs i stället ut en tryck- 
satt, het och energirik avgas som fick driva en kraftturbin, motorn fungerade 
således som gasgenerator! Ett lok med en sådan kraftöverföring byggdes redan 
1933 i samarbete med Nydqvist & Holm i Trollhättan (Nohab). Gasgeneratorn 
bestod av en fyrcylindrig tvåtaktsdieselmotor som drev en tvåcylindrig, dub
belverkande kolvkompressor. Denna levererade spolluft med ett tryck av inte 
mindre än drygt 5 kp/cm2 (cirka 500 kPa). Loket var i drift till 1937 varefter driv- 
gasmaskineriet togs ur och lades i en bogserbåt där det gick ytterligare tolv år.

Under tiden före andra världskriget förekom försök med gasturbiner i flera 
olika länder. Försöken ledde dock i regel inte till några framgångar. Ett av dessa 
utfördes under ledning av överingenjören Alf Lysholm (1893-1973) vid AB

Götaverkens och Nohabs drivgaslok var 
ombyggt från ett diesellok med hydraulisk 
transmission som tillverkats vid Nohab 
redan 1925 för Uddevalla-Vänersborg-Herr- 
ljunga järnväg, vilket bilden visar. Ombygg
naden 1933 innebar inte någon påtaglig 
exteriör förändring. Bild Sveriges Järnvägs
museum, Nybergs ka samlingen.
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Längd- och plansnitt av Götaverkens 
drivgaslok från 1933.1 lokets högra del står 
gasgeneratorn, en fyrcylindrig, tvåtakts 
dieselmotor som driver en tvåcylindrig, 
dubbelverkande kolvkompressor. Gasgene
ratorn lämnar ”drivgas” till gasturbinen som 
är placerad till vänster och som står på en 
växellåda avsedd för nedväxling av varvtalet 
samt för ändring av körriktningen. Loket 
byggdes om 1936 och försågs då med en 
tredje drivaxel. Bild ur Stoffels.

Ljungströms Ångturbin, ALÅ, på Lidingö. Sedan bröderna Ljungström med sitt 
moderbolag 1916 hade lämnat Finspång och Svenska Turbinfabriks AB Ljung
ström, som Asea tagit över, hade Lysholm redan 1917 anställts i ALÅ och bland 
annat varit delaktig i utformningen av företagets uppmärksammade ångturbin- 
lok. I början av 1930-talet hade man börjat intressera sig för gasturbinen och i 
samarbete med AB Bofors tillverkades 1935 en gasturbin av liktrycks typ avsedd 
för propellerdrift av ett flygplan. I turbinen som man önskade göra så lätt som 
möjligt användes en kraftturbin som byggde på Ljungströms dubbelrotations- 
turbin och som var avsedd för trycket 7 kp/cm2 (cirka 700 kPa) och gastempera
turen 700 °C. Den beräknades därvid utveckla en effekt av 800 hk (590 kW) vid 
en termisk verkningsgrad av 20 procent.

I kraftturbinen till Lysholms gasturbin användes det ena skovelsystemet för 
att uteslutande driva åtta kompressorhjul medan det andra drev tre kompressor
hjul, resterande effekt togs ut som nyttig effekt. Aggregatet startades med en 
ångturbin som var monterad på kompressorns högtryckssida. Vid försöken med 
gasturbinen erhölls en högsta termisk verkningsgrad av 15 procent vid 600 °C 
och 5 kp/cm2 (cirka 500 kPa).
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Flera problem yppade sig vid försöken med Lysholms 
gasturbin, bland andra att kompressorn gärna ville 
”pumpa”, särskilt vid acceleration. Även om förväntade 
resultat inte uppnåddes med maskinen ledde försöken 
till en intressant bieffekt. Lysholm började nämligen på 
grundval av en konstruktion från 1878 utforma en pump- 
ni ngsfri kompressor som så småningom ledde till hans 
uppfinning skruvhjulskompressorn, en kompressor som 
gav oljefri luft. Tillverkning av denna togs upp av ALÅ 
som 1951 bytte namn till Svenska Rotor Maskiner AB.
Under åren 1950-1960 var Lysholm professor i ångteknik 
vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm.

En annan uppmärksammad gasturbinkonstruktion föreslogs 1935 av schwei
zarna J. Ackeret och C. Keller och deras idé intresserade maskintillverkaren 
Escher Wyss i Zürich. Dittills hade gasturbiner arbetat med så kallade öppna 
system, vilket innebar att förbränningsgaserna leddes direkt till kraftturbinen, 
ett förhållande som förde med sig att denna inte bara utsattes för värmepåfrest
ningar utan även för aggresiva förbränningsprodukter. Schweizarnas turbin var 
däremot utformad med en sluten cykel. Förbränningsgasen fördes nu till en 
värmeväxlare där luft värmdes upp och som efter kompression leddes till kraft
turbinen. Denna utsattes därmed inte för skadliga ämnen och fick en lång håll
barhet. Det dröjde emellertid ända till 1944 innan en första maskin på 2 000 kW 
kunde provas. Resultatet blev dock mycket gott med en uppmätt termisk verk
ningsgrad av 32 procent. Den första kommersiella maskinen med en effekt av 
12 500 kW togs i bruk 1951 vid S:t Denis varmekraftverk utanför Paris.

Sådant var i stora drag läget på gasturbinfronten mot slutet av 1930-talet. 
Den relativt enkla gasturbinen av liktrycks typ hade återtagits av konstruktö
rerna som en följd av den tekniska utvecklingen inom material- och turbokom- 
pressortekniken. Hans Holzwarths explosionsturbin hade däremot trots ett 
intensivt utvecklingsarbete visat sig bli en felsatsning. Därutöver hade avgastur
biner för uppladdning av fyrtakts dieselmotorer blivit en succé och i Schweiz 
hade gestaltats en idé om en gasturbin som arbetade med ett slutet system.

8 —• 32 kg/cm2

Princip for gasturbin med sluten cykel. Luft 
värms upp i Air heater och leds till turbinen. 
Sedan luften gjort sitt arbete lämnas en del av 
res tvärmen över till den komprimerade luften i 
en värmeväxlare, heat exchanger, samt kyls ytter
ligare i cooler innan den leds in i kompressorn. 
Från kompressorn leds luften åter till turbinen. 
Systemet är enaxligt och arbete tas ut till en 
generator. Bild ur Escher Wyss 1805-1955.

Reaktionsmotorn

Den allmänna tekniska utveckling som tvingades fram av andra världskriget 
ledde bland annat till att utformningen av gasturbinen kom in i en andra och 
mycket intressant fas, nämligen som motor för snabba flygplan. Motorn kalla
des till en början för reaktionsmotor men numera benämns den jetmotor. Till 
skillnad från gasturbinens tidigare form, som motor med en utgående kraft
axel, utnyttjades i jetmotorn turbinens hela effekt för att driva kompressorn. 
Jetmotorn fungerade i stället så att den stora gasvolym som bildades vid för
bränningen, jetstrålen, var avsevärt större än den som sögs in av kompressorn.
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Jetstrålen gav en reaktionskraft som var så stor att den inte bara förmådde driva 
motorn framåt utan även ett flygplan som den var monterad på.

Uppfinningen av jetmotorn påminner lite om uppfinningen av det elektriska 
trefassystemet. Flera anser sig nämligen vara dess uppfinnare, ett förhållande 
som särskilt förfäktas av respektive landsmän i något slags nationalistisk anda. I 
England hävdar man till exempel att det var Frank Whittle, tyskarna menar att 
det var Hans von Ohain och i Italien vill man gärna framhålla Secondo Cam- 
pini. Sanningen är nog nu den att omkring 1930 låg jetmotorns framtoning så 
att säga i tiden. Man hade då börjat inse att propellerdrivna flygplan inte gärna 
kunde flyga fortare än cirka 800 km/tim och det ansågs vara otillräckligt för 
framför allt framtidens krigsflygplan. Flera uppfinnare och termodynamiker 
hade därför börjat vända blickarna mot en jetmotor.

I Italien hade ingenjören Secondo Campini (1904-1980) redovisat en jetmo
torkonstruktion 1931 för det italienska flygministeriet. Motorn var dock inte fullt 
utbildad eftersom kompressorn drevs av en kolvmotor. Året därpå demonstre
rade Campini en båt i Venedig som drevs av hans motor, en händelse som san
nolikt är första gången en jetmotor visades i praktisk drift. Under 1934 avtalade 
Campini med flygministeriet om två flygplan med hans motor, vilket ledde 
till att de fick tillverkas av den kända italienska flygplanstillverkaren Societå 
Caproni e Comitti. Den första flygningen med ett Campini-Caproniplan ägde 
dock inte rum förrän den 27 augusti 1940.1 maskinen drevs en trestegs axial- 
kompressor av en 900 hk Isotta-Fraschini stjärnmotor.

Den som emellertid först lyckades fa upp ett flygplan i luften med en jet
motor anses vara den stora tyska flygplanstillverkaren Ernst Heinkel Flug
zeugwerke AG i Rostock. I Tyskland hade den tekniskt välutbildade Hans von 
Ohain (1911-1998) redan 1933 räknat ut hur ett flygplan utan propeller skulle 
kunna drivas och 1936 fick han patent på en jetmotor. Detta ledde till att Hein
kel intresserade sig för Ohains motor. Ohain anställdes av företaget och den 
27 augusti 1939 fick man det första flygplanet, Heinkel He 178, med en fullt 
utbildad reaktionsmotor att flyga. He 178 blev emellertid aldrig serietillverkat. 
Heinkel fortsatte omedelbart att utveckla större motorer, snart följt av konkur-

Det italienska jetplanet Campini-Caproni 
CC2 flög första gången den 27 augusti 1940. 
Bilder www.museoscienza.org
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renterna Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG och Bayerische Motoren 
Werke AG (BMW). I krigets slutskede fick Messerschmitt AG fram ett tvåmoto
rigt jetflygplan med Junkersmotorer, Me 262, vilket tillverkades i ett stort antal. 
Motorerna som var av typ Jumo 004 med axialkompressor hade konstruerats av 
österrikaren Anselm Franz (1900-1994) som var verksam vid Junkers.

I England hade flygingenjören Frank Whittle (1907-1996) redan 1929 insett 
att en reaktionsmotor skulle vara lösningen på hastighetsproblemet och året 
därpå fick han patent på en sådan motor. Whittle fick emellertid inte tillräckligt 
stöd hos vare sig Flygministeriet, Royal Air Force (RAF) eller privata flygplans- 
tillverkare, utan fick i företaget Power Jets Ltd arbeta med andra medel för att ta 
fram en motor, vilket han lyckades med 1937. Det var emellertid först 1939, när 
krigshotet blivit akut och de brittiska flygmyndigheterna blivit medvetna om 
vad som stod för dörren i flygsammanhang, som Whittle gavs önskat stöd och 
den 15 maj 1941 fick han nöjet att se ett jetplan, prototypen Gloster E28, i luften 
med hans motorkonstruktion.

I USA hade man hört talas om Whittles motor och där blev man så intres
serade att en motor flögs över 1941 för att undersökas och vidareutvecklas av 
General Electric Co. Redan året därpå hade man en jetmotor färdig som monte
rades i ett flygplan, XP-59A Airacomet, tillverkat av Bell Aircraft Co, vilket kom 
i luften den 1 oktober 1942. Airacomet serietillverkades efter utprovning och 
fick då beteckningen P-59A. I England dröjde det däremot till den 5 mars 1943 
innan man fick en prototyp för ett senare serietillverkat jetmotordrivet flygplan 
i luften. Detta hade tagits fram av de Havilland Aircraft Co, försetts med två 
Rolls-Royce Wellandmotorer som var direkt utvecklade ur Whittles motor samt 
fått namnet Gloster Meteor.

Med jetmotorer kunde helt andra hastigheter uppnås än med propellermo
torer och det dröjde därför inte länge förrän ett jetplan flög genom ljudval
len. Händelsen inträffade i USA den 26 april 1948 med ett flygplan av typ F-86 
Sabre. Första gången ett svenskt flygplan officiellt passerade ljudvallen var 1953, 
vilket skedde med en A32 Lansen.

Jetmotorernas vidare utveckling är väl känd och ska därför inte mer beröras här.

Gloster E28 blev engelsmännens första 
jetplan och det kom i luften den 15 maj 1941. 
Bild www.daviddarling.info

USA:s törsta jetplan var tillverkat av Bell 
Aircraft Co samt utrustat med två motorer av 
Whittletyp från General Electric. Bild www. 
aviation-history.com

Stals inträde på gasturbinarenan

Man kan säga att under 1940-talet började utvecklingen av gasturbinen gå två 
vägar, den ena med inriktning mot kraftturbiner avsedda att driva en annan 
maskin, vanligtvis en elektrisk generator, och den andra var jetmotorn. I den 
förra kom Sverige att ligga på framkant från mitten av 1950-talet och ett bra 
tag framöver. Grunden till de svenska framgångarna var att Flygförvaltningen i 
slutet av kriget hade fatt kännedom om tyska, engelska och amerikanska jetmo
torer. Under 1946 förvärvade man därför jetplanet J28 Vampire (vampyr) från 
den engelska tillverkaren de Havilland Aircraft Company samt licenstillverk
ning för Svenska Flygmotor AB, SFA, i Trollhättan (grundat 1930 som Nohab
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Flygmotorfabriker AB) av motorer till de svenskbyggda jetplanen J21 R ochJ29 
Flygande tunnan. För Flygvapnets planerade attackplan A32 Lansen, vars kon
struktion inletts 1948, önskade man emellertid ha större och modernare moto
rer, framför allt sådana med kompressorer av axialtyp. Med axialkompressorn 
fick man en smalare motor till skillnad från de tidigare engelska motorerna 
som var av de ITavillands typ Goblin (troll) och Ghost (spöke) och som hade 
kompressorer av radialtyp. Detta gav dem en ganska stor diameter och ett tunn- 
liknande utseende, därav J29:s smeknamn eftersom den hade en Ghostmotor.

När man började konstruera Lansen visade det sig till en början vara omöjligt 
att köpa eller få rätt att licenstillverka en lämplig engelsk jetmotor (Rolls-Royce 
Avon) eftersom den var avsedd endast för länder som var medlemmar i Nato. 
Flygförvaltningen gav därför Svenska Flygmotor AB och Svenska Turbi nfabriks 
AB (Stal i Finspång) i uppdrag att utveckla en svensk jetmotor av modern typ. 
Detta lyckades alldeles utmärkt, inte minst i Finspång. Där tog man med stöd 
av sina tidigare turbinerfarenheter och under den unge civilingenjören Curt 
Nicolins (1921-2006) ledning på kort tid fram de tre utvecklingstyperna Skuten, 
Dovern och Glan av vilka Glan prestandamässigt motsvarade Avon. Sina namn 
fick motorerna efter sjöar i Finspångs närhet.

De svenska företagens ansträngningar på jetmotorsområdet var dock förgä
ves. Med dem som lockbete gavs nämligen Flygförvaltningen tillstånd att 1952 
få köpa engelska Avonmotorer. Utvecklingsarbetet i Trollhättan och Finspång 
fick därför ställas in. I Trollhättan fick man som kompensation rätt till licens
tillverkning, vilket blev inledningen till en framgångsrik och än i dag bestående 
konstruktion och tillverkning av jetmotorer, medan man i Finspång efter ett 
väl tilltaget vederlag från staten och en stor besvikelse fick se sig om efter andra

Svenska Flygmotor AB:s första jetmotor hade 
en tvåstegs radialkompressor och fick därför 
ganska stor diameter. Bild ur Flygmotor - 
Volvo Aero 1933-2005.
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Stals andra jetmotor, Dovern, hade liksom 
den första, Skuten, en flerstegs axial- 
kompressor som gav den en slank men 
långsträckt form. Motorn påminde i viss 
utsträckning om Rolls-Royces Avonmotor. 
Längst till höger sitter luftintaget, därefter 
kompressorn innanför den blanka delen. 
Brännkamrarna är spolformade och sitter 
i ring runt motorn. Omedelbart efter dem 
sitter turbinen och längst till vänster utblås- 
ningsdelen. Motorn ingår i Tekniska Museets 
samlingar. Foto Egil Skog 2007.

produkter inom gasturbinområdet. Detta hade man på Stal i och för sig redan 
gjort när företaget så tidigt som 1945 fatt en beställning från AB Skandinaviska 
Elverk på ett portabelt elverk med en 2 400 kW gasturbin, Stal typ GT16, som 
drivmotor. Verket som var uppställt på en järnvägsvagn blev dock inte färdigt 
att tas i drift förrän 1951. Efter endast drygt 2 000 timmars drift skrotades det i 
början av 1960-talet.

Med stöd av erfarenheterna från reservkraftverket och utvecklingsarbetet 
med de tre jetmotorerna beslöt man sig på Stal för att ta fram nya produkter 
inom gasturbinsektorn. Det föll sig då naturligt att försöka anpassa jetmotorn 
Glan till en civil marknad, vilket blev upptakten till ett gasturbinaggregat där 
Glan skulle fungera som gasgenerator och driva en kraftturbin.

I sammanhanget är det intressant att se hur Wallenbergföretag utvecklade 
och stöttade varandra. Man kan i den här situationen mycket väl ana hur de Wal- 
lenbergsdominerade industri- och kraftföretagen Stal, Asea och Skandinaviska 
Elverks dotterbolag Yngeredsfors Kraft AB (med kraftverk och distribution på 
västkusten) sammanfördes för att undersöka om inte en gasturbin från Stal med 
elgenerator från Asea skulle kunna användas i ett spets- och reservkraftverk för 
Yngeredsfors. Detta ledde så småningom till att Skandinaviens första stationära 
gasturbin togs i bruk 1956 vid Varbergs ångreservstation.

Redan 1953 hade Stal sammanträffat med Yngeredsfors ledning för att för
söka fa en gasturbin såld till kraftföretaget. I sin bok Gasturbinutvecklingen vid 
Stal-Laval berättar Stalkonstruktören Eric Östmar om detta och att:

Affären bestämdes lite så där vid en god middag utan att något specificerat kon
trakt gjordes upp. Vi fick ganska mycket bekymmer med att tillfredsställa kunden, 
eftersom avtalstolkningar och krav var legio. Fastän utgångsläget var gott, blev det 
härigenom knappast någon lysande affär. Huvudsaken var dock att vi skulle fa ett 
aggregat i drift, vilket för oss vid startpanelen inte nog kunde värderas i pengar.

För Varbergsmaskinen tog man nu en modifierad Glan och försåg den med 
en kraftturbin som var oöm nog att tåla tung generatordrift. Maskinen som av
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I en annons i Teknisk 
Tidskrift 1956 försökte 
Stal intressera en ännu 
så länge skeptisk kraft
industri för spets- och 
reservkraftverk med 
gasturbindrift.

EFTER I9OO I GASTURBINER

f
j^-TURBINKRAFTVERK

ekonomisk kraftgenerering

2400 kW

transportabelt
GASTURBINKRAFTVERK
AR Skandinaviska Elverk, Stockholm

Ett välplanerat och noggrant konstruktionsarbete har givit en kompakt enhet med 
små dimensioner. Hela gasturbinkraftverket, komplett med mekaniska och elek
triska hjälpapparater, är monterat i en järnvägsvagn med normal lastprofil och 
kan därför vid förutsedda eller oförutsedda driflavbrott forslas Lill den plats där 
reservkraft fordras. Den elektriska delen är omkopplingsbar 6300/3150 V.

10000 kW

stationärt

Den totala termiska verkningsgraden vid full last uppgår till 25 %>. Ehuru främst 
avsett som spets- och reservkraftverk har därför denna nykonstruktion tillräckligt 
god verkningsgrad att även tillåta ekonomisk drift vid längre drifttider. Även den 
mekaniska konstruktionen är utlagd med tanke på kontinuerlig drift med fult last. 
Gasturbinen är utförd enligt det öppna systemet, dvs. bränslet förbrännes direkt i 
arbetsmedlet, och har högt tryckförhållande. Detta ger en mycket kompakt upp
byggnad, vilket inverkar fördelaktigt på både pris, utrymmesbeliov och skötsel 
av aggregatet. En ytterligare fördel har vunnits genom att vid detta konstruktions- 
sätt endast delar med små dimensioner är utsatta för de högsta temperaturerna 
varigenom användningen av dyra specialmaterial minskats.

SVENSKA TURBINFABRIKS AKTIEBOLAGET LJUNGSTRÖM
ÅNGTURBINER • GASTURBINER • KYLMASKINER
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Gasturbinkraftverket for Yngeredsfors 
Kraft AB i Varberg byggdes vägg i vägg med 
företagets ångreservstation som med till
komståret 1908 var landets första av sitt slag. 
Under skorstenen syns tryckluftstanken för 
aggregatets ejektorstart. Bilden är tagen efter 
rivningen av ångkraftverket. Foto BS 1996.

Stal kallades för GT35 bedömdes ge en utgående axeleffekt av drygt iooookW. 
Turbinen startades genom att luft under högt tryck blåstes in i kompressorinta
get för förbränningsluften, en startmetod som kallas för ejektorstart. Tryckluf
ten fick kompressorn att rotera varefter brännkamrarna kunde tändas eftersom 
man på så sätt fick tillräcklig mängd luft till förbränningen. Metoden gjorde 
snabba starter möjliga och redan efter några minuter var aggregatet klart att 
fasas ihop med kraftnätet.

Brännkamrarna var gasturbinens centrala del. I dessa sprutades eldningsolja 
in som antändes och lämnade kamrarna som en varm gas med temperaturen 
700 °C och trycket iokp/cm2 (ioookPa). Gasen drev först en högtrycks turbin 
som var axelförenad med en högtryckskompressor framför brännkamrarna. 
Efter högtrycksturbinen följde en lågtrycksturbin som också via en axel, som 
fritt löpte inne i den andra urborrade axeln (!),drev en låg- 
tryckskompressor framför högtryckskompressorn. Kom
pressorerna krävde ungefär en tredjedel av gasturbinens 
termiska effekt samt verkade i serie med varandra. Efter 
de två kompressorturbinerna satt en tredje turbin på en 
axel som var vänd åt andra hållet. Det var kraftturbinen 
som drev generatorn. Från kraftturbinen avblåstes slut
ligen den fortfarande varma gasen till skorstenen. I den 
noggrant inkapslade maskinen fanns således tre axlar som 
alla löpte med olika varvtal! Av hela den tillförda effekten 
kunde omkring 25 procent tillgodogöras för elproduktion.
Gasturbinens maximala uteffekt var 13 000 kW.

Via en koppling drev gasturbinens kraftturbin en elek
trisk generator av Aseas tillverkning med den maximala 
effekten 12000 kW. Eftersom turbinvarvtalet var så högt

Interiör från maskinhallen i Varbergs 
gasturbinkraftverk. Närmast i bild trefasge
neratorn, därefter kraftturbinen och skymd 
bakom denna gasgeneratorn. Närmast 
väggen syns kompressordelen. På väggen till 
höger om aggregatet skymtar en väggmål
ning av konstnären Gösta Högardh. Ynge
redsfors Kraft AB lät arkitekter och konst
närer bidra till utformningen av samtliga 
kraftverk som företaget byggde efter andra 
världskriget. Foto BS 1996.
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Principschema för gasturbinaggregatet i 
Varberg. Gasturbinen har ett treaxelsystem 
med axeln mellan lågtryckskompressorn och 
lågtrycksturbinen löpande inne i den urbor
rade axeln for högtryckshjulen och med 
kraftturbinen separat monterad på samma 
axel som trefasgeneratorn. Bild Stal.

L.T- Krafł/jrbin- 
iurbin koppling

Kraff-LT.konnpr HT.kompr Brdnn- 
kammare5250r/m 7000r/n

Mafrjrc_ 6enero/or___
ASEA t5MVA*0,d 
3000r/m 6300V

295°C 730X
10,1 a/a 9,7 a/o /O MW15‘C

Skandinaviens första stationöra

Yngeredsfors Kraft AB 
Varberg,

(ör spets- och reservkraft

TURBINKRAFTVERK

Dala:
10OOO kW vid r5°C 

och 760 mm Hg 
Verkningsgrad:

Garanti: 267«
Prov: 26,6 7oV__________________y

världens första med 
helautomatisk drift.

Kortfattad teknisk beskrivning medföljer 
detta nr av Tekn. Tidskrift 
såsom inläggsblad

ÅNGTURBINER • GASTURBINER 
FINSPÅNG

KYLMASKINER • KOMPRESSORER 
NORRKÖPING

SVENSKA TURBIN AKTIEBOLAGET LJUNGSTRÖM

Stal annonserade om gasturbinen till Varberg i bland annat Teknisk 
Tidskrift 1957.

som 3000 varv per minut blev generatorn tvåpolig och 
fick därför ett helt annat utseende än vattenkraftverkens 
mer långsamgående generatorer. I stället för en ganska 
smal, mångpolig maskin med stor diameter fick man här, 
precis som vid ångturbiner, en långsträckt generator med 
liten diameter. Växelströmsgeneratorer för 50-periodig 
ström kan för övrigt inte rotera med högre varvtal än 3 000 
varv per minut.

Gasturbinen till Varberg var en förstlingsanläggning 
och hade inte oväntat en del barnsjukdomar. Efter några 
år fick man emellertid maskinen att fungera tillfredsstäl
lande och den gjorde sedan under många år god nytta 
som spetskraftaggregat. I regel fick den bara gå någon eller 
några timmar åt gången när nätets effektbehov var som 
störst. Detta frestade naturligtvis på materialet med snabba 
starter och uppvärmningar samt motsvarande avkylningar 
efter korta driftinsatser. Under 1968 hade maskinen exem
pelvis omkring 3 000 drifttimmar med närmare 1500 star
ter. Den var dock dimensionerad så att minsta möjliga 
materialmängder värmdes upp varför detta inte var något 
problem. Maskinen var i bruk till en bit in på 1980-talet 
varefter den 1998 såldes till Sudan.

Gasturbinen i Varberg fick mycket uppmärksamhet och 
ledde till att ytterligare sex modifierade GT35 snart såldes 
som baslastaggregat till Venezuela där de togs i drift under 
åren 1960-1963.

Redan ett år innan Varbergsmaskinen var officiellt över
lämnad till Yngeredsforsbolaget bad statliga Vattenfall att 
Stal skulle komma med en offert på ett gasturbinaggregat 
för 40 000 kW. Aggregatet var avsett att placeras på Lucerna 
i Västervik för att vid behov kunna kopplas till den kabel
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för likströmsöverföring till Gotland som tagits i drift 
1954. För denna då rekordstora maskin, som fick benäm
ningen GT120, valdes liksom vid GT35 att den skulle 
arbeta med tre skilda axelsystem, ett för lågtrycksturbi- 
nen och lågtryckskompressorn, ett för högtrycksturbinen 
och högtryckskompressoren samt ett för kraftturbinen 
och elgeneratorn. De två kompressoraxlarna lades dock 
här i linje och med turbinerna monterade mot varandra. 
Kraftaxeln placerades däremot vid sidan om. Vidare valdes 
endast två brännkammare som gjordes mycket stora och 
dessutom vertikalt ordnade. Gasen från båda brännkam
marna fördes först till högtrycksturbinen och därefter till 
lågtrycksturbinen. För att minska effektbehovet till hög- 
tryckskompressorn och därmed fa högre effekt till kraft
turbinen försågs aggregatet med en mellankylare mellan 
lågtrycks- och högtryckskompressorerna. Aggregatet sattes 
liksom vid Varbergsturbinen i gång med ejektorstart.

Västerviksaggregatet togs i drift under hösten 1959 och 
var då världens största gasturbin. Efter några smärre modi
fieringar användes anläggningen som reservkraftverk för

Luft. It 
Luft. ht 

Gas. ht

Principschema för ett gasturbinaggregat av Västervikstyp med tre 
skilda axelsystem. Bild Vattenfall.

Sned perspektivskiss av modifierat gastur
binaggregat av Västervikstyp, Stal GT120. 
Överst till vänster skorstenen för avgaserna, 
därefter kraftturbinen samt överst till höger 
trefasgeneratorn. Mitt i bilden lågtryckskom
pressorn, därefter lågtrycksturbinen med 
rörledningar över till kraftturbinen följd av 
högtrycksturbinen. Vidare de två vertikala 
cylinderformade brännkamrarna samt 
längst till höger högtryckskompressorn. 
Längst ner till vänster mellankylaren för luft 
från lågtryckskompressorn samt rörled
ningen över till högtryckskompressorn. Bild 
ur Östmar.
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Interiörbild från gasturbinkraftverket i Västervik. 
Längst till vänster syns startaggregatet med 
ejektorpiporna, därefter högtryckskompressorn 
och de två vertikala brännkamrarna med brän- 
narna monterade överst. Bakom brännkamrarna 
skymtar högtrycksturbinen samt övre gasröret 
från lågtrycksturbinen till kraftturbinen som står 
till höger bakom den Aseamärkta generatorn. 
Foto René Sjöstrand 2006.

Interiörbild från gasturbinkraftverket i Västervik. 
Bilden, som är tagen mitt emot föregående bild, 
visar nederst till vänster lågtryckskompressorn, 
därefter lågtrycks-och högtrycksturbinerna (i det 
blå huset) med övre rörledningen från lågtrycks
turbinen till kraftturbinen (i gula huset). Foto 
René Sjöstrand 2006.

Mellan Västerviksmaskinens kraftturbin (till 
höger) och generator finns en koppling för att 
kunna frigöra generatorn som är av synkrontyp 
och låta denna gå som faskompensator. Motorn 
ovanpå kopplingshuset är en baxningsmotor 
som används när kraftturbinen har stoppats och 
svalnar. Den drivs då runt ett antal timmar för att 
avsvalningen ska bli så jämn som möjligt. Foto 
René Sjöstrand 2006.
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att i första hand trygga Vattenfalls elleveranser till Gotland.
Den är dock numera avställd efter ett generatorhaveri och 
dess framtid är oviss.

Gasturbinaggregatet till Västervik hade tillkommit un
der pressade förhållanden i slutet av 1950-talet och blev 
därför, som fallet ofta är med förstlingsmaskiner, behäf
tat med en del brister, vilka dock successivt rättades till.
Ett intensivt arbete med vidareutveckling av denna stora 
maskin vidtog därefter, vilket i en tid med ständig kraft
brist snart ledde till ytterligare beställningar. Under 1962 
togs sålunda ett GTl20-aggregat i drift vid Nyhamn utan
för Sundsvall, beställt av Bålforsens Kraft AB (Båkab). Under 1960-talet levere
rades ytterligare nio liknande aggregat avsedda för gas eller olja, därav ett till 
Peking i Kina.

I Schweiz hade man under 1950-talet inte varit overksamma på BBC:s gastur
binavdelning och i Sverige fanns andra kraftproducenter än Yngeredsfors och 
Vattenfall som behövde reserv- och spetskraft. Kraftaktiebolaget Gullspång- 
Munkfors med säte i Örebro hade kommit i ett bekymmersamt läge efter andra 
världskriget med en ständigt ökande efterfrågan på elkraft som inte alltid 
kunde klaras av med den egna vattenkraftproduktionen. Redan 1946 hade bola
get uppmärksammat gasturbinen som ett intressant alternativ till en ångreserv- 
station men man ansåg då att den behövde ytterligare en tid för att nå den grad 
av tillförlitlighet som krävdes. Under 1955 beställdes emellertid ett aggregat på

STAL-LAVAL
STAL-LAVAL TURBIN AB 
FINSPONG SWEDEN

TYP QT 120 LT VARVTAL r/m 3100
BESTÄLLN. NR 5230.10 HT VARVTAL r/m 3700 
EFFEKT kW 40.000 KT VARVTAL r/m 3000 

TILLVERKNINGSÅR 1959

Med olika varvtal for lågtrycks turbin, 
högtrycks turbin och kraftturbin antyder 
gasturbinens tillverkarskylt i Västervik att det 
är tre olika axlar som rör sig inne i maskine
riet. Foto René Sjöstrand 2006.

Kontroll- och övervakningsutrustningen 
i Västervik bär tydlig prägel av 1950-talets 
teknik med lättöverskådliga flödesscheman 
på väggen och en pulpet med stora och 
tydliga manöverdon. Foto René Sjöstrand 
2006.
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Principskiss av Brown Boveri-turbinen i 
Otterbäcken. Av denna framgår bland annat 
att maskinen har två axelsystem med var sin 
brännkammare samt att varje system har en 
startmotor. Bild ur Schinkler.

Ldgtryckskom pressor
Mellankylare
Högtryckskompressor
Högtrycksbrännkammare
Högtrycksturbin
Lågtrycksbrännkammare
Lågtrycksturbin
Turbogenerator
Startmotorer

BROWN BOvtRi

Gasturbinkraftverket i Otterbäcken. Bild ur 
Schinkler, teckning Gösta Ottoson.

27 500 kW från BBC. Detta placerades vid Vänerhamnen Otterbäcken och togs 
i drift i december 1957 som landets andra stationära gasturbinaggregat. BBC- 
maskinen skilde sig i viss utsträckning från den något senare tillverkade Stal- 
maskinen. Den var sålunda uppbyggd på ett tvåaxelssystem med högtryckstur
bin och högtryckskompressor på den ena axeln och lågtrycksturbin med låg- 
tryckskompressor och generator på den andra axeln. Lågtrycksturbinens posi
tiva effekt togs således ut på dennas axel och inte som på Stalmaskinen på en 
tredje axel. Dessutom hade den en brännkammare för högtryckssystemet och 
en för lågtryckssystemet. Båda systemen sattes i gång med elektriska startmoto
rer. I Otterbäcksanläggningen förvarades bränslet för övrigt på vattenbäddar i 
två bergrum för sammanlagt 25 000 m3, utsprängda under maskinhallen.

Gasturbinutvecklingen går vidare - Power Pac

I den vidare utvecklingen av gasturbinen kan man generellt säga att maskiner 
för stationära ändamål i många avseenden byggde på de erfarenheter som man 
dittills gjort inom ångturbinsområdet. De stationära maskinerna, eller indu
striturbiner som de även kallas för, fick därför förhållandevis rikligt tilltagna 
dimensioner, avsedda som de var för en vanligtvis jämn belastning över förhål
landevis lång tid. Utvecklingen av flygmotorernas gasturbiner gick däremot en 
annan väg. Här skulle jetmotorerna i likhet med föregångarna, kolvmotorerna, 
vara så lätta som möjligt samt kunna arbeta med snabba belastningsväxlingar 
inklusive ofta förekommande start och stopp. Flygmotorn kom därför att karak
täriseras av mycket hög precision och minsta möjliga mängd värmeutsatta delar. 
Dessutom ställdes helt andra krav på flygmotorernas tillförlitlighet, framför allt



vid start, vilket gjorde att nya översyns- och underhållsmetoder måste införas.
Utvecklingen ledde inte oväntat till att jetmotorn snart kom att betraktas som 
den pålitligaste av förbränningsmotorer!

En nackdel med flygmotortekniken var att man som bränsle av praktiska 
skäl var tvungen att använda petroleumdestillaten fotogen eller dieselolja. Det 
brukar annars framhållas som en fördel med gasturbinen att den kan drivas med 
i stort sett vilka bränslen som helst, exempelvis tyngre petroleumprodukter.

Mot bakgrund av flygmotorutvecklingen infann sig så småningom tanken 
på att använda den driftsäkra jetmotorn som gasgenerator för en kraftturbin, 
ett så kallat Power Pac-aggregat. Den del av gasturbinen som skulle utsättas för 
de högsta temperaturerna tillhörde således flygtekniken.

I traktionära sammanhang uppkom tidigt ett speciellt intresse för gasturbi
nen eftersom den var lätt och föga utrymmeskrävande och under framför allt 
1950-talet blev den därför en uppmärksammad drivmotor i olika sammanhang.
Gasturbinen når emellertid inte samma termiska verkningsgrad som ångturbi- 
nen och dieselmotorn, varför dess användning i traktionsdrift började avklinga 
efter 1970-talets energikriser. Som drivmaskin för reserv- och spetskraftverk har 
gasturbinen dock kommit att fa en viktig och ännu bestående användning.

FÖRBRÄNNINGSMOTORER EFTER I9OO | GASTURBINER 337

Gasturbiner för framdrivning

I England hade man på gasturbinområdet redan vid mitten av 1940-talet insett 
fördelarna med ett maskineri av Power Pac-typ, som alltså hade en gasgenera
tor av flygtyp, och 1947 provades det första gasturbindrivna fartyget. Pionjär
fartyget, MGB 2009, var en kanonbåt av det slag som tjänstgjort under kriget 
som blockadbrytare i trafik på bland annat svenska västkusthamnar. Båten hade 
ursprungligen tre bensindrivna Packardmotorer på vardera 1250 hk (920 kW)

Delsnitt genom gasturbinmaskineriet till 
den engelska kanonbåten MGB 2009. Längst 
till höger på skissen syns luftintaget, i mitten 
gasturbinen och skorstenen, under skor
stenen en reduktionsväxel och därefter till 
vänster propelleraxeln. Bild ur Borgenstam 
1948.

B A



av vilka den mellersta nu ersattes med en gasturbin på z 500 hk (1840 kW), till
verkad av det legendariska verkstadsföretaget Metropolitan-Vickers Electrical 
Co Ltd. Utvecklingen i England gick snabbt vidare och några år senare hade 
applikationen befunnits lämplig även i flygsammanhang. De fyra flygmotortill
verkarna Rolls-Royce, Bristol Engine Co, Napier & Sons samt Armstrong Sidde- 
ley Motors hade då var och en tagit fram turbinflygmotorer för propellerdrift, 
motorer som numera kallas för ”turboprop”. I USA togs samma motortyp upp 
av de stora flygmotortillverkarna Pratt & Whitney och General Electric Co.

På Stal i Finspång följde man utvecklingen av gasturbinaggregaten av Power 
Pac-typ till en början med viss skepsis. Så småningom insåg man dock att denna 
typ kommit för att stanna. Efter försök redan 1951 med en Goblinmotor som 
installerats i motortorpedbåten 73 levererades sålunda 1966 och 1967 kraftfulla 
framdrivningsmaskinerier till den danska marinens två fregatter Peder Skram 
och Herluf Trolle. De fyra maskinerierna som vardera utvecklade zz 000 hk 
(16 zoo kW) var av så kallad CODOG-typ (COmbined Diesel Or Gas turbine 
machinery), vilket innebar att en dieselmotor svarade för marschfart. Vid force
ring kopplades gasturbinen in och dieselmotorn frikopplades. CODOG-syste- 
met hade tagits fram av marindirektör Curt Borgenstam (1919-1999).

Under intryck av de goda erfarenheterna från den brittiska marinens gastur- 
binförsedda torpedbåtar av typ Brave Borderer och den tyska marinens båtar av 
typ Pfeil inleddes 1966 leverans av de mycket uppmärksammade torpedbåtarna 
av Spicatyp till den svenska marinen. I varje båt installerades tre Power Pac-gas- 
turbiner på vardera 4 Z50 hk (3130 kW). Turbinerna var tillverkade av det sedan 
1959 sammanslagna Bristol-Siddley och var av företagets Proteustyp som blivit 
särskilt bekant som flygmotor. Sedan 1960-talet har flera länders mariner utrus
tat sina fartyg med gasturbinaggregat. Den termiska verkningsgraden i dessa är
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Det amerikanska järnvägsbolaget Union 
Pacifies stora gasturbinelektriska lok med 
8 500 hk effekt, vilken efter 1964 höjdes till 
10 000 hk. Loken bestod av tre delar, en främre 
del med förarplats och hjälputrustning, en 
mellandel med kraftmaskineri och en bakre 
del (begagnad ånglokstender) med bränsle. 
Bild ur Stoffels, foto Union Pacific RR.
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lägre än dieselmotorns och ångturbinens men deras användning motiveras av 
den mycket stora effekten i förhållande till vikt och utrymmesbehov.

I traktionära sammanhang kom gasturbinen att få en viss användning även till 
lands. Redan 1948 hade det tidigare nämnda schweiziska gasturbinloket fått en 
efterföljare i USA. Där hade man på General Electric Co tillverkat ett gasturbin- 
drivet lok på 4 500 hk (3 300 kW) med elektrisk kraftöverföring, vilket provades på 
Union Pacific Railroad, UR Under åren 1952-1954 tillverkades ytterligare 25 lok 
till UP för att användas i de tunga godstågen över Klippiga bergen. En ännu större 
variant med effekten 8 500-10 000 hk följde i en leverans 1958-1961 av 30 lok till 
samma järnvägsföretag. Gasturbinloken som fick öknamnet ”Big Blow” förde ett 
kraftigt oväsen och förbrukade enorma kvantiteter bränsle. Gasturbinlok prova
des under 1950-talet även på engelska, franska, tjeckiska och ryska järnvägar.

Lättbyggda gasturbiner för landsvägstrafik har kommit 
till användning i skiftande sammanhang. I Sverige torde 
Stridsvagn 103 (Stridsvagn S) vara välbekant. Vagnen var 
försedd med två motorer, i den vanligaste versionen (103B) 
en Rolls-Royce sexcylindrig motkolvsdieselmotor typ K60 
på 240 hk (175 kW) för marschfart och en Caterpillar gas
turbin typ 553 på 500 hk (370 kW) att användas vid fram- 
ryckning. Båda motorerna var av ”Multi Fuel”-typ, alltså 
avsedda för allbränsledrift.

I slutet av 1940-talet utvecklades några lätta gasturbiner 
i England (Rover) och USA för att användas i personbilar, 
lastbilar och bussar. Ganska populära blev de gasturbiner 
som togs fram av General Motors till det amerikanska 
bussbolaget Greyhounds långdistansbussar av typ MC7, 
vilka i ett stort antal tillverkades i Kanada åren 1968-1973.

Under åren kring 1970 försåg det ameri
kanska bussbolaget Greyhound drygt 2 500 
långfardsbussar av typ MC7, Super 7 Sceni- 
cruiser, med gasturbiner av General Motors 
tillverkning. Foto BS 1973.

Den ytterst kompakta Caterpillar gasturbin 
typ 553 användes i den svenska Stridsvagn S. 
För att fa ner längden var maskinen försedd 
med kompressor av centrifugal typ.
Foto BS 2007.
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Power Pac i kraftverk

Gasturbiner har som tidigare nämnts en förhållandevis låg termisk verknings
grad och blir därför oekonomiska i vanlig drift. Förhållandet har blivit mer 
och mer påtagligt med stigande bränslepriser, särskilt för de gasturbiner som 
drivs med lättare (destillerade) bränslen som fotogen eller dieselolja. I speciella 
sammanhang då en kortvarig stor effekt är önskvärd har gasturbinen dock till 
följd av sin låga vikt och begränsade utrymmesbehov kommit till användning. 
Exempel på detta är framdrivningsmaskinerier vid forcering i militära sam
manhang som de svenska Stridsvagn 103 eller Spicabåtarna.

Ett område där aggregat för stora effekter och med gasgeneratorer av flyg
motortyp har blivit populära är för drift av elektriska generatorer i kraftindu
strins spets- och reservkraftaggregat. Kraftverksfolket var först betänksamma 
mot Power Pac-aggregaten som betraktades som inte tillräckligt robusta för 
kraftproduktion varför försäljningen till en början gick trögt. Pratt & Whit
ney i USA gick dock i bräschen för att därmed kunna hålla sin tillverkning av 
standardiserade flygmotorer uppe och inte behöva störa denna med speciella 
konstruktioner.

På Stal inleddes en utveckling av Power Pac-aggregat med stor hast. Under 1964 
lyckades man nämligen köpa det amerikanska flygbolaget Pan American World 
Airways utrangerade jetmotorer och med dessa som grundsten inleddes företa
gets Power Pac-utveckling. Redan året därpå kunde det första aggregatet levereras 
till Suvilahti utanför Vasa i Finland och när året var till ända hade man fatt beställ
ningar på ytterligare tolv aggregat med effekter mellan 7 och zoMW I förhål
lande till övriga slag av elproduktionsanläggningar medförde de enkla Power Pac- 
aggregaten en låg investeringskostnad. De var emellertid dyra i drift med tanke 
på att de krävde högvärdiga bränslen som fotogen, dieselolja eller gas. Eftersom 
drifttiden i regel var kort bedömdes de ändå som attraktiva för sitt ändamål.

A TYPICAL SITE INSTALLATION

Pratt & Whitneys gasturbinaggregat av 
Power Pac-typ som det presenterades i en 
katalog från 1961 med enkel uppställning 
utan egentlig byggnad, en utformning som 
övriga tillverkare i viss utsträckning också 
kom att tillämpa. Bild ur broschyr från 1961: 
Introducing Pratt & Whitney Aircraft’s Turbojet 
Power.
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Det stora gasturbinkraftverket vid Lahall, 
norr om Varberg, har en starkt förenklad, 
klossig exteriör som med sina upprepade 
formelement ändå ger en estetiskt intressant 
form. Till varje aggregat hör två skorstenar 
av rostbrunt cortenstål. Foto BS 2003.

Större och större...

Man kan säga att med Power Pac-anläggningar bröts isen för att använda gastur
biner av såväl denna typ som av industri typ i reserv- och spets kraftverk. I Sve
rige uppförde till exempel statliga Vattenfall under 1970- och 80-talen ett tiotal 
anläggningar med drygt 20 aggregat. De två största kraftstationerna blev Lahall 
på Väröhalvön norr om Varberg, i drift 1972 och 1975, och Hallstavik i Roslagen, 
i drift 1971 och 1975 och de bestyckades med vardera fyra aggregat ä 60 MW. Två 
av Hallstaviks aggregat flyttades dock senare till Slite på Gotland. Vattenfalls 
krav på en mycket kort starttid för Lahall och Hallstavik kunde inte tillgodoses 
med Stals maskiner varför man här valde engelska aggregat från English Elec
tric, EEC (sedan 1968 sammanslaget med General Electric Co), med en starttid 
på endast 3-5 minuter. Varje EEC-aggregat har fyra gasgeneratorer bestående av 
Rolls-Royce Avon-motorer (samma som bland annat svenska A32 Lansen och 
franska Sud Aviations Caravelle hade). Gasgeneratorerna driver två och två var 
sin kraftturbin som är monterad på ömse sidor om den elektriska generatorn.

Som den ytterst smidiga kraftmaskin gasturbinen numera är, har den dock 
fortfarande en ganska dålig termisk verkningsgrad, endast omkring 30 procent. 
Förhållandet gör att drift med gasturbiner blivit alltmer kostsam eftersom 
bränslepriserna ständigt stigit sedan 1970-talets energikriser. Ett önskemål som 
därför har vuxit sig starkare på senare tid är att även utnyttja den stora spill
värmemängd som går förlorad i de varma avgaserna från kraftturbinen. Man 
önskar dessutom helst driva en gasturbin med gas eftersom den ger en renare 
avgas som är skonsammare för brännkammare, turbin och miljö än vad de fly
tande bränslena är. Under 1991 togs därför ett gaskombiverk i drift i Karlskoga i 
en utvidgning av det sedan 1985 befintliga kraftvärmeverket. 1 gaskombiverket 
togs en stor del av spillvärmen från gasturbinen till vara i en avgaspanna som
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Maskinhallen till aggregat G3 vid Lahalls kraftverk med generatorn 
och ena halvan av gasturbinen. Andra halvan döljs av generatorn och 
trumman för strömskenorna. Foto BS 2007.

Aggregat G3 vid Lahalls kraftverk med ena halvan av aggregatet. De 
gröna huvarna döljer var sin Avonmotor. Motorerna lämnar gas till 
kraftturbinen som sitter innanför den orangefargade skölden i mitten. 
Kraftturbinens axel går under fotografen till trefasgeneratorns ena 
axeltapp. Foto BS 2007.

Stora effekter, tunga maskindelar och höga varvtal kräver kraftiga 
och välsmorda lager. På axeln mellan Lahalls aggregat G3:s ena 
kraftturbin och generatorn syns till vänster generatorns stålager av 
glidlagertyp. Därefter följer generatorns magnetiseringsgenerator och 
till höger i det orangefargade huset en frikoppling samt lagren för 
kraftturbinens dubbla löphjul som är ensidigt lagrade. Foto BS 2007.

Brännkammare till en av Lahalls kraftstations Avonmotorer. I 
kammarens övre del pressas förbränningsluften in och ßr en 
roterande rörelse. Den värmebeständiga stålplåt som det cylindriska 
brännarhuset är tillverkat av är uppdelat i flera remsor med veckade 
förband för att ta upp temperaturspänningarna. Foto BS 2007.
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I Karlskoga kompletterades kraftvärme
verket 1991 med ett gaskombiverk, utrustat 
med en gasturbin på 22 MW. Gaskombi- 
verket var inrymt i byggnadskroppen längst 
till höger med cortenstålskorstenen.
FotoBS 1991.

levererade ånga till en ångturbin, vilket gjorde att en ganska hög systemverk
ningsgrad uppnåddes, omkring 60 procent. Denna blev än högre när kylvatt- 
net för att kondensera ångan kunde utnyttjas i fjärrvärmenätet. Gasturbin och 
ångturbin drev en gemensam generator på 36 MW. Ångturbinen var av intapp- 
ningstyp för att kunna anslutas till de två olika ångtrycksystem som erhölls. 
Utrustningen som levererades av ABB Stal i Finspång med en 22 MW gasturbin 
av typ GT10 drevs med gasol, ett bränsle som dock i det långa loppet blev för 
kostsamt för ägaren Karlskoga Energiverk. När en förväntad naturgasledning 
från Västkusten inte blev byggd avställdes därför gaskombiverket redan 1996 
och lades i ”malpåse”. Maskineriet såldes senare till Baltikum.

Även om Karlskogaverket inte blev som man hade tänkt sig får det betraktas 
som ett embryo till ett numera påtagligt intresse för gaskombiverk, vilket gör att 
de stora gasturbinfirmorna har arbetat vidare med utvecklingen av dem. Ett viktigt 
steg togs under 2003 när man i Göteborg beslöt sig för att bygga det mycket stora 
gaskombiverket Rya Kraftvärmeverk på Hisingen, vilket togs i drift under 2006. 
Verket består av tre gasturbinblock med vardera 45 MW turbineffekt. De varma 
avgaserna från gasturbinerna driver via avgaspannor en ångturbin på 137 MW. 
Varje turbin är kopplad till en generator och de fyra turbinernas sammanlagda 
effekter är 261 MW Efter ångturbinen kyls ångan av och kondenseras varvid inte 
mindre än 294 MW värme tas till vara för att användas på fjärrvärmenätet. Hela 
verkets uteffekt är således 555 MW och det intressanta är att den termiska verk
ningsgraden är så hög som 92,5 procent. Detta är en nivå som tidigare endast elek
triska maskiner och vattenturbiner kunnat prestera, om än med betydligt enklare 
maskinell utrustning. Värmekraftmaskinerna är levererade av Siemens Industrial 
Turbomachinery AB i Finspång, som det gamla Stal heter sedan 2004. Gasturbi
nerna är av företagets typ SGT-800 och ångturbinen av typ SST-900.

Med en jättelik, tidstypisk glasfasad och 
en hög betongskorsten har Rya Kraftvär
meverk blivit ett nytt landmärke på Norra 
Älvstranden i Göteborg. Byggnaden är ritad 
av arkitekten Bjarni Ingvasson på Liljewall 
Arkitekter i Göteborg. Foto BS 2007.
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Rya Kraftvärmeverks mäktiga glasfasad kommer kanske mest till sin rätt i mörker. Inuti bygg
naden framskymtar då ett komplext maskineri målat i flera olika kulörer. Bild www.goteborg- 
energi.se: Rya Kraftvärmeverk RYA-003426, foto Krister Engström.
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I december 2005 var montaget av gasturbinerna till Rya Kraftvärmeverk inne i sin slutfas. 
Bilden visar Siemens Industrial Turbomachinervs montörer i arbete med aggregat G2. 
Foto BS 2005.
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D
et har nu talats om hur vattenkraft utnyttjas och hur 
k värme omvandlas till kraft med olika slags värmekraft- 
f maskiner. Vatten- och värmekraft skulle man tillsammans 

med sol- och vindkraft kunna kalla för primära kraftsy
stem, grundade som de är på fallande vatten, vind, kol och biobränslen, 

under 1900-talet kompletterade med olja, gas, sol och kärnklyvning. Ett 
annat kraftsystem är det elektriska. Det finns dock en viktig skillnad här, 
det elektriska systemet är inte primärt eftersom den elektriska strömmen 
endast används som en transportör av kraft från en primär kraftkälla till 
en mer eller mindre avlägsen användare.

Att på ett smidigt sätt kunna flytta på kraft kom att bli en av grund
valarna för det framväxande industrisamhället. Med det elektriska kraft
systemet kunde primära kraftkällor med stor effekt nu placeras där det 
var lämpligt och från dem kunde kraft distribueras i två eller tre tunna 
trådar dit så önskades. Tekniken att flytta på kraft över långa avstånd 
med hjälp av elektricitet är fortfarande oöverträffad trots att den nu har 
mer än hundra år på nacken!

Med sina tämligen små överföringsförluster är elkraftsystemen 
numera utbredda inte bara över landsområden utan även över hela 
kontinenter. På så sätt behöver man sällan riskera att det uppstår kraftun
derskott. Skulle det bli lokal brist på kraft i något område av elsystemet 
kan man i regel öka effekten på någon annan plats.

Gammelänge kraftverk i Indalsälven. Foto BS 1992.



Kraftöverföringar före 1891

Industrisamhällets behov av att kunna flytta kraft över längre sträckor avspeg
lade sig inte minst i alla de olika anordningar som utvecklades decennierna före 
det elektriska trefassystemets genombrott. Gemensamt för alla dessa ”förelek
triska” system var att de hade en besvärande kort räckvidd och låg verknings
grad. För att förstå hur angeläget det var för bara lite mer än too år sedan att 
finna ett effektivt system för att överföra kraft, ska de vanligaste äldre systemen 
beskrivas kortfattat, system som sedda med 2000-talets ögon ter sig mycket pri
mitiva. Till de förelektriska överföringarna räknas här även de primitiva lik
strömssystem som fanns före trefassystemet.

I den svenska bergshanteringens tidskrift Jernkontorets Annaler 1892 gjorde 
bergsingenjören Gustaf Granström (1851-1941) en sammanställning över de 
olika slag av kraftöverföringar, eller arbetsöverföringar som de då kallades 
för, som användes i Sverige och utomlands vid 1890-talets början. Granström 
beskrev utförligt överföringar med axelledningar, bomulls- och hamplinor, 
ångledningar, ändlösa stållinor, vattentrycksledningar, tryckluft, stånggångar 
samt elektricitet.

Granströms redogörelse i Annalerna kom samtidigt med en beskrivning av 
elektroteknikens ståndpunkt med Jonas Wenström som författare. Wenström 
(1855-1893) var den mycket begåvade elektrotekniker som då redan hade lagt 
grunden till det elektriska trefassystemet i Sverige. De bägge ingenjörernas upp
satser ger en god bild av situationen både här hemma och i övriga industrilän
der. Industrimännen Granström framhåller konkret och tydligt de befintliga 
systemen med deras begränsade räckvidder och dåliga verkningsgrader och upp
finnaren Wenström ger visionen om att en lösning kan finnas inom räckhåll. 
Det är symptomatiskt att just bergshanteringens tidskrift Jernkontorets Annaler, 
publicerade uppsatserna. Kraffförsörjningen hade vid den här tiden börjat bli 
ett allvarligt problem för den expanderande verksamheten i svenska gruvor och 
järnverk, något som också livligt diskuterades av landets gruv- och bruksägare.

Stånggångar

De äldsta kända anordningarna för kraftöverföring är stånggångarna, vilka så 
gott som uteslutande har använts inom gruvdriften. Deras ursprung är oklart 
men de har förmodligen utvecklats under 1500-talet vid de mellantyska bergver
ken i Harz och Erzgebirge.

Ett bekymmer vid forna tiders gruvdrift var att hålla schakten fria från vatten 
som ständigt läckte in. Till en början använde man människors och djurs mus
kelkraft till det tunga arbetet att pumpa gruvorna läns. Allt eftersom omfatt-
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Stånggång vid Gamla Pershyttan utanför 
Nora. I bakgrunden skymtar ett vändbrott 
för avlänkning av kraft eller vridning av 
stånggångens riktning. Foto BS 1975.

ningen av gruvdriften ökade och schakten blev djupare tilltog även behovet 
av pumpning, vilket gjorde att muskelkraften inte räckte till. Den enda något 
så när pålitliga kraftkälla som då stod till buds var vattenkraften med sina vat
tenhjul som redan var väl beprövade i såg- och mjölkvarnar. Förhållandena var 
dock mer komplicerade än i kvarndrift eftersom gruvdriften var bunden till 
fyndigheter som kunde ligga långt från vattenfallen.

Vid de tillfallen då gruvans öppning låg lägre än ett eventuellt närbeläget vat
tenfall kunde problemet lösas genom att man helt enkelt flyttade vattenfallet 
fram till gruvan om de topografiska förhållandena tillät det. Vattnet avleddes 
från sitt ordinarie lopp och fördes i stället via rännor och grävda kanaler till 
och från vattenhjulet som placerades så nära gruvöppningen som möjligt. Lös
ningen med vattenhjulet framme vid gruvan var dock inte alltid så välbetänkt. 
Det blev ofta läckage i kanalerna och ville det sig riktigt illa kunde mer vatten 
rinna ner i gruvan än vad som pumpades upp.

Vattenhjulens placering framme vid gruvhålet var inte alltid möjlig av prak
tiska eller topografiska skäl. En utväg blev då att placera hjulet vid vattenfallet 
och i stället låta hjulets rörelse överföras till gruvan med hjälp av en särskild 
anordning, en stånggång (konstledning). Denna bestod av en serie horisontellt 
sammankopplade stänger, upphängda i stolpar så att de med lätthet kunde
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Detalj av stånggången vid Gamla Pershyttan 
med stolpe, vinkarmar, stänger och stång
skarv av ”blixttyp”. Foto BS 2006.

röras fram och tillbaka. En vev på hjulaxeln kopplades till stånggångens ena 
ände och vid gruvöppningen i andra änden erhölls en lineär fram- och återgå
ende rörelse. I ett vinkelbrott vid öppningen vinklades rörelsen ner till gruvan 
och kunde därmed driva vattenpumparnas kolvar.

En brist hos de tidiga stånggångarna var den linjära rörelsen framme vid 
gruvhålet, vilken endast med svårighet kunde användas till annat än pumpdrift. 
När gruvorna blev djupare eller när brytningen ökade, ville man använda vatt
nets kraft även för att fordra upp malm och gråberg ur schakten. För att lyfta las
tade malmtunnor och sänka tomtunnor behövdes ett linspel. Detta krävde en 
roterande rörelse som dessutom måste kunna reverseras (gå åt båda hållen). En 
sådan rörelse kunde emellertid inte åstadkommas med den linjära driften efter
som denna till sin natur gjorde att ett drivet hjul låste sig i rörelsens ändlägen.

I de första vattendrivna gruvspelen placerades därför vattenhjulen omedel
bart intill gruvschakten och med en lintrumma för berguppfordring fäst direkt 
på hjulaxeln. För att kunna reverseras byggdes hjulen som dubbelhjul med s kov
iani a åt var sitt håll. Vid reversering växlades vattnet över till den andra skovelra- 
den. Spelhjulens placering intill gruvhålen var dock lika olämplig som de första 
pumphjulens hade varit. Även detta problem fick emellertid så småningom sin 
lösning. Den svenske bergsmekanikern Christoffer Polhem (1661-1751) lyckades 
mot slutet av 1600-talet överföra vattenhjulets roterande rörelse till en avlägsen 
lintrumma med hjälp av stånggångar i konträr drift. Det innebar att hjulets axel 
försågs med vevar i båda ändarna, sinsemellan med ett kvarts varvs förskjut
ning. Även på den avlägsna lintrumman monterades två vevar på samma sätt. 
Med två skilda stångsystem som förenade vattenhjulets och lintrummans vevar
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kunde en roterande rörelse överföras. I och med detta kunde även vattenhjulen 
för linspelen placeras på önskat avstånd från gruvöppningarna. Konträr drift 
har senare tillämpats exempelvis på stångdrivna lokomotiv för att undvika kop- 
pelstängernas fastlåsning i änd- eller dödlägena.

Granström konstaterade i sin redogörelse 1892 att de svenska stånggångarna 
sällan överförde större effekter än 30 hk (22 kW). De längsta avstånd som över
föringarna kunde användas till var tre till fyra kilometer. Granström framhöll 
dessutom att stånggångarnas anläggnings- och underhållskostnader var så 
besvärande höga i förhållande till den överförda effekten att

... torde det, med de fördelar andra kraftledningssätt erbjuda,såsom ändlös lina 
eller på elektriskt sätt, kunna antagas, att byggande av konstledningar, åtminstone 
på längre håll, knappast mer skall förekomma.

Linor

Kraftöverföring med linor innebar att en kraftkälla kopplades till ett dragande 
linhjul och med hjälp av en ändlös lina överfördes kraft till en avlägset belägen 
arbetsmaskin försedd med ett draget linhjul. Linöverföringar utfördes redan 
vid slutet av 1700-talet. De första linorna tillverkades av växtmaterial eftersom 
järnbruken vid den tiden ännu inte kunde masstillverka stållinor. Vanligtvis 
användes linor av bomull eller hampa. Överföringar med textillinor kunde av 
naturliga skäl bara användas inomhus.

Sedan stållinor hade börjat förekomma på marknaden vid mitten av 1800- 
talet (i Sverige hade Lesjöfors i Värmland börjat valsa ställinor 1850) kunde täm
ligen stora effekter överföras på förhållandevis långa distanser. På kontinenten 
utfördes några mycket stora överföringar med stållinor under senare delen av 
1800-talet. Vid Schaffhausen i Schweiz överfördes 500 hk (370 kW) och vid Fri
bourg i samma land överfördes hela 1700 hk (1250 kW) på en sträcka av knappt 
800 meter från ett vattenfall i floden Saane. Allra mest omtalad var dock den 
stora linöverföringen i den östfranska staden Bellegard, belägen vid övre delen 
av floden Rhone, där den efter dåtida förhållanden oerhörda effekten 3150 hk 
(2 320 kW) överfördes 900 meter.

Under intryck av utvecklingen på kontinenten åstadkoms flera linöver
föringar även i Sverige. Lintransmissioner för drift av framför allt valsverk 
anordnades således vid Näs och Fagersta järnverk i sydöstra Dalarna samt vid 
Sandvikens järnverk i Gästrikland. För bergshanteringens behov byggdes bland 
annat linöverföringar för berg- och vattenuppfordring vid Ställbergs, Rössbergs 
och Slotterbergs gruvor samt Sköttgruvorna, alla i Örebro län.

En kraftfull linöverföring i landet utfördes vid Fagersta järnverk där drift 
av verkstäder och valsverk skedde med linöverförd kraft från Kolbäcksåns vat
tenfall vid Uddnäs och bruket. Den första av överföringarna här togs i bruk 
1885 och var i drift ända till 1920. Överföringen mellan Uddnäs och bruket hade
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en längd av 1230 meter och effekten var 220 hk (160 kW). Av speciellt intresse 
är den invändiga linöverföring som anlades 1889-1890 för Skandinaviska Jute- 
Spinneri & Väfveri AB:s anläggning i Nissan vid Oskarström i Halland. Här 
drev två vattenturbiner med en sammanlagd effekt av 750 hk (550 kW) en invän- 
dig linöverföring för drift av fabrikens maskiner. Oskarströmsverket, som var i 
drift till 1929, torde ha varit det kraftfullaste av sitt slag i Sverige.

Linöverföringarna krävde ett omfattande underhåll och vid stora effekter 
slets linorna snabbt ut och fick bytas regelbundet. Att den omtalade linöver
föringen vid Fagersta fick så lång livslängd berodde på att Fagersta var en av 
landets främsta tillverkare av stållinor.

Linöverföringar förekom ända fram till 
andra världskriget. Vid Huseby Bruk utanför 
Växjö anlades 1884 en linledning mellan 
hyttan och en Archimedesskruv för avvatt
ning av Husebymaderna söder om slottet. 1 
slottsträdgården stöddes linorna av en prakt
fullt utformad linbock. Foto BS 2007.
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Axelledningar

Tekniken att överföra kraft med axelledningar utvecklades sedan de nya stål
processerna under senare delen av 1800-talet gjort det möjligt att framställa stål 
i stora mängder. Normalt användes dock ledningarna endast inom begränsade 
områden och de blev därför vanligast vid industrianläggningar. Där har de 
ibland använts fram till vår tid.

Överföringarna bestod av långa, oftast skarvade, roterande axlar som var 
lagrade på lämpliga ställen och överförde kraft från drivkällan till arbetsma
skinerna. Axlarnas rörelse avlänkades till maskinerna antingen genom vinkel
växlar eller remtransmissioner. Särskilt populära blev axelledningarna inom 
kvarnidustrin, textilindustrin och den mekaniska verkstadsindustrin där de 
ofta kombinerades med remdrifter.

Eftersom axelledningarna var ganska enkla att installera och hade en för
hållandevis hög driftsäkerhet överlevde de flera av de förelektriska överförings
systemen trots låg verkningsgrad och kort räckvidd. Ledningarnas karaktär

I den lilla Nässjöverkstaden Thörnbloms 
Mekaniska Verkstad, etablerad 1928, drevs 
maskinparken med axelledningar och 
remtransmissioner. Foto BS 1974.

Axelledningar var förr mycket vanliga i 
mekaniska verkstäder och textilindustrier. 
Strömsborgs ullspinneri i Osby kommun. 
Foto BS 2007.

Axelledningar förekom även vid kraftöver
föringar mellan byggnader som stod nära 
varandra. Bilden visar en sådan överföring 
mellan en vattenturbinförsedd kvarn och ett 
sågverk. Före detta Ugglebo Kvarn & Såg vid 
Påryd, Kalmar län. Foto BS 2007.
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med oskyddade roterande delar och remdrifternas ingrepp ansågs dock så små
ningom som en nackdel som överskuggade allt annat. De undanträngdes därför 
slutligen av arbetsmiljöskäl.

Ett på sin tid mycket omtalat axelledningssystem anlades för den tidigare 
nämnda schweiziska industristaden Schaffhausen. I närheten av staden har Rhen 
ett av sina mäktigaste vattenfall vid Laufen. Åren 1863-1866 skedde en kraftut
byggnad av det 23 meter höga fallet. På en sträcka av cirka två kilometer överför
des kraften till stadens textil- och maskinindustrier med hjälp av axelledningar 
nedlagda i vägar och gator. Underhållet av ledningarna blev med tiden mycket 
betungande och i förening med stora kraftförluster genom lagerfriktion ledde 
detta till att överföring med elektrisk kraft infördes kring sekelskiftet 1900.

Birdsill Hollys första panncentral för distri
bution av ånga anlades 1877 i hemstaden 
Lockport, N.Y., USA. Bild ur Werner, 
ursprungligen publicerad i The Steam 
Engineer 1934.

Ångledningar

1 ett av de många förelektriska kraftöverföringssystemen tog man hjälp av 
ånga och ångledningar. Systemet blev särskilt populärt under senare delen av 
1800-talet i nordamerikanska gruvor och stenbrott. Ångpannorna placerades på 
lättillgängliga platser ovan jord och via rörledningar fördes ånga till arbetsma
skiner för uppfordring av vatten och berg och till och med för borrning. I Sve
rige uppmärksammades särskilt ångledningen vid Klackbergs gruvfält utanför 
Norberg. Ledningen hade en längd av 360 meter och förde ånga till två ångma
skiner avsedda för berguppfordring och länshållning.

Under samma period kom ångdistribution i rörledningar även till använd
ning för uppvärmning och kraftproduktion i några amerikanska städer. Pion
jären Birdsill Holly (1820-1894) anlade det första systemet 1877 i sin hemstad 
Lockport (cirka 4 mil från Niagara Falls). I New York började ett sådant nät 
anläggas 1881 av The New York Steam Company.

Ångledningarnas stora svaghet var att ångan lätt avkyldes och kondenserade 
även om ledningarna var isolerade. Dåtida material och tillverkningsmetoder 
för tryckrör medförde dessutom att ledningarna fick många skarvar som med 
tiden gav upphov till omfattande läckage.

Tryckvattenledningar

Under de sista decennierna av 1800-talet utfördes omfattande hydrauliska 
system för kraftöverföring i några av Europas större städer. Systemen bestod av 
ledningsnät för distribution av tryckvatten från centralt belägna pumpstatio
ner. Kraften i tryckvattnet omsattes vanligen hos abonnenterna i små vatten
turbiner, vilka i sin tur kunde dra exempelvis elektriska generatorer. Tryckvat- 
tennät fanns bland annat i Geneve och Zürich i Schweiz, i Frankfurt am Main i 
Tyskland samt i de engelska städerna London och Hull.
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I Genéveanläggningen som byggdes under 1880-talet erhölls tryckvattnet 
från ett vattenfallsdrivet pumpverk mitt inne i staden vid la Coulouvreniére 
i floden Rhone. Pumpverket drevs av 20 vattenturbiner med en sammanlagd 
effekt av 4 200 hk (3 090 kW).

Bortsett från de mycket små turbiner som drevs av städernas dricksvatten
nät anlades aldrig några tryckvattennät för kraftöverföring i Sverige. Två på 
sin tid omtalade stora separatdrivna vattentrycksmaskiner kan dock nämnas. 
Den ena var en hydraulisk elevator byggd 1890 i Luleå hamn för upphissning 
av malmvagnar vid lossning till fartyg och den andra en hydraulisk kompressor 
vid Persbergs gruvor i Värmland. Kompressorn byggdes så sent som 1911-1914 
och betraktades under många år som Europas största.

Pumpverket vid la Coulouvreniére ligger 
vid Rhónes utlopp ur Genévesjön mitt 
inne i Geneve. Foto BS 1993.

Tryckluftsledningar

Strax före den elektriska kraftöverföringens genombrott hade komprimerad 
luft börjat användas som medium för att överföra kraft. Den första stora ener
giöverföringen med tryckluft skedde 1861-1871 då en 14 km lång järnvägstun
nel vid Mont Cenis byggdes genom Alperna mellan Frankrike och Italien. 
Arbetet med Mont Cenistunneln, eller Frejustunneln som den också kallas, 
drevs åren 1857-1861 med handborrning. Drivningen var emellertid alldeles 
för långsam och 1861 infördes tryckluftdrivna borrmaskiner som fick luft från
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hydrauliska kompressorer. Tunnelarbetet kom därigenom att ta endast to år 
mot tidigare beräknade 30.

Under arbetet med den långa Frejustunneln hade det visat sig möjligt att 
överföra kraft med hjälp av tryckluft ända upp till 7 km, vilket var den längsta 
kraftöverföring som dittills hade skett. Man började därför på flera håll anta 
att tryckluft var framtidens metod för långväga överföring av kraft. Trycklufts- 
borrning blev efter Frejus snabbt populärt i Europa och Nordamerika, framför 
allt vid tunneldrivningar i samband med järnvägsbyggen. Kompressorer och 
borrmaskiner utvecklades raskt och tryckluftstekniken fann snart vägen över 
till bergshanteringen.

Tryckluftstekniken nådde Sverige under 1880-talet och blev särskilt populär 
inom gruvdrift och mekanisk verkstadsindustri. Den mycket tunga handborr
ningen i gruvdriften kunde nu ersättas med tryckluftsdrivna borrmaskiner. I 
verkstadsindustrin kom man snart underfund med att tryckluftsdrivna nit- och 
dikthammare gav ett snabbare och bättre resultat än tidigare metoder vid till
verkning av nitade konstruktioner.

Under hela den senare delen av 1800-talet pågick en energidebatt i industri
länderna om vilket eller vilka kraftöverföringssystem som hade de flesta för
delarna. Av alla förelektriska energisystemen skapade tryckluftsöverföringarna 
de största förväntningarna och de kom också att fa de största omfattningarna. 
Sedan en omfattande distributionsanläggning för tryckluft hade tagits i bruk 
1888 i Paris uppfattade tryckluftsanhängarna detta som en seger över kraftöver
föringar med ånga, tryckvatten, axelledningar, linledningar och till och med 
över elektrisk kraftöverföring trots att elektrotekniken då var under snabb 
utveckling.

Kraftöverföring med tryckluft blev det förelektriska system som stod sig bäst 
under årens lopp och som i stor utsträckning också vidareutvecklades. Men trots 
att tryckluften kanske var den dittills behändigaste metoden för att överföra kraft 
hade den samma svagheter som alla de övriga systemen. Den tålde inte långa 
överföringar och fick därför aldrig den betydelse för långväga kraftöverföring 
som dess anhängare hade hoppats på för drygt 100 år sedan. I sin redogörelse i 
]emkontorets Annaler konstaterade också den saklige Granström att

De verk,som utomlands drifvas med komprimerad luft, hafva ock tillkommit före
de sista årens utveckling på det elektrotekniska området och sannolikt kommer
ej denna metod att finna användning annat än för särskilda fall.

Överföringar med elektricitet

Under hela 1800-talet försökte vetenskapsmän och ingenjörer lära sig att 
behärska den hemlighetsfulla elektriciteten. Under seklets senare del lyckades 
man samordna kunskap om elektriciteten med flera olika uppfinningar till ett 
system för att överföra kraft med hjälp av en elektrisk ström. I systemet omvand
lades kraften först till likström vid den primära kraftkällan, fördes sedan den
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önskade sträckan i två ledningar samt omvandlades åter vid förbrukningsstället 
till mekaniskt användbar kraft eller till ljus.

Kraftöverföring med elektricitet visade sig emellertid ha samma begränsning 
som de mekaniska och hydrauliska systemen, nämligen att kraft förlorades på 
vägen när motståndet i ledningen skulle övervinnas. Därför begränsades över
föringsavståndet även för elektrisk kraft till någon eller några kilometer.

En mycket viktig skillnad mot de andra systemen för transport av kraft var 
att den elektriska överföringen bara behövde några tunna ledningar. Den blev 
därför mycket smidigare och billigare att anlägga. Mot slutet av 1800-talet kon
centrerade sig därför elektroteknikerna på att med olika medel försöka över
vinna det besvärande ledningsmotståndet. Så småningom ledde ansträngning
arna 1891 till det behändiga överföringssystemet med trefasig, högspänd växel
ström. Med detta kunde tidigare otänkbara kraftmängder transporteras över i 
princip hur långa avstånd som helst. Introduktionen av trefassystemet framstår 
som ett av de mest uppmärksammade stegen i teknikens historia.

Elektroteknik före 1891

Kunskapen om elektrisk ström växte fram mycket långsamt. Det hade sin natur
liga grund i att elektrisk ström är en nästan abstrakt företeelse för människan 
och som våra sinnen normalt inte förmår att uppfatta eftersom ström inte syns, 
hörs, luktar eller smakar. Med vårt femte sinne, känseln, kan vi däremot uppfatta 
strömmen om spänningen är tillräckligt hög. Är strömmen alltför kraftfull kan 
den till och med skada eller rent av döda oss. För att fa kunskap om elektricite
tens natur var det nödvändigt att kunna lokalisera den, att försöka bestämma 
elektricitetens enheter samt att kunna mäta dem. Att lära sig detta blev en lång 
process som sträckte sig över zoo år. Men när man hade fatt tillräcklig insikt 
om den hemlighetsfulla strömmens karaktär började man också undersöka om 
den kunde användas till praktiska ändamål.

Likströmsinstallationer blev till följd av 
den oftast låga spänningen 110 volt i regel 
ganska oskyddade. Inomhus monterades de 
bomullsisolerade ledningarna på knopp- 
isolatorer av porslin. Foto BS 2007.

Elektromagnetism och induktion

Elektriciteten är omtalad redan i den antika litteraturen som något märkligt 
som erhölls vid gnidning av vissa ämnen. Sådan elektricitet i form av elektrosta
tisk urladdning, en gnista, kunde exempelvis fas genom gnidning av bärnsten. 
På grekiska heter bärnsten elektron och härifrån kommer namnet i nästan alla 
språk på den hemlighetsfulla företeelsen.

Stadigvarande elektrisk ström kände man inte till förrän omkring år 1800 då 
den italienske fysikern Alessandro Volta (1745-1827) framställde de första bat
terierna. Med dem fick man elektrisk ström på galvanisk väg, en princip som 
tillämpas än i dag. Det galvaniska batteriet alstrade emellertid bara ström intill
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dess att materialet blivit bortfrätt i den kemiska processen. I batterierna erhölls 
en jämnt flytande ström, en likström.

Volta insåg snart att batterierna kunde kopplas i serie efter varandra, ”Voltas 
stapel”, vilket gjorde det möjligt att alstra ganska höga spänningar. Med bat
terier som strömkällor öppnades helt nya fält inom elektrotekniken och 
elektrokemin.

Magnetism var en annan osynlig naturföreteelse som var tidigt känd med 
naturliga magneter i form av järnmalmsstycken. Man hade också länge känt till 
att konstgjorda magneter erhölls av stål som magnetiserades genom att stålet 
ströks med naturliga magneter. Den första praktiskt använda magneten var 
kompassen, utförligt beskriven i Europa redan på 1200-talet. I Kina var den känd 
långt tidigare.

Ett av de viktigaste rönen inom elektrotekniken offentliggjordes 1820 då den 
danske fysikprofessorn Hans Christian Ørsted (1777-1851) redovisade sin upp
täckt av elektromagnetismen. När Ørsted vid ett tillfälle laborerade med en 
elektrisk strömkrets observerade han att den strömförande ledaren gav utslag 
på en kompass som låg på experimentbordet. Denna oväntade avståndsverkan 
undersöktes av Ørsted och han konstaterade att även elektrisk ström har ett 
magnetfält. Ørsteds iakttagelse och slutsats gjorde att elektricitet och magne
tism förenades till en enda vetenskap, elektromagnetism. Upptäckten anses vara 
en av de största som en nordisk fysiker har gjort.

Sedan Ørsted offentliggjort sin upptäckt av elektromagnetismen uppkom 
snart tanken på att om elektricitet kunde åstadkomma magnetism så borde det 
omvänt också vara så att magnetism kunde alstra elektricitet (induktion). Det 
blev den självlärde och begåvade engelsmannen Michael Faraday (1791-1867) 
som 1831 kunde påvisa att så var fallet. På kort tid kartlade Faraday hela områ
det och konstaterade även induktionsverkan från permanenta magneter när de 
rördes i förhållande till en spole.

Faraday tillverkade också vad som kan betraktas som den första generatorn. 
Det var en handdriven maskin där en konstant ström kunde tas ut ur en ström
bana som roterade mellan polerna på en kraftig elektromagnet. Faradays rön 
kring induktionen kan betraktas som några av de viktigaste som har gjorts i 
hela elkraftens historia.

De första elektriska maskinerna

I och med Faradays upptäckt började man inse att om elektricitet för praktiskt 
bruk skulle alstras så var det med magnetism och inte som dittills med otymp
liga och effektsvaga batterier. Faradays upptäckt av induktionen och hans gene
ratorkonstruktion inspirerade därför andra vetenskapsmän att arbeta vidare 
med att försöka omvandla mekanisk effekt till elektrisk. Därigenom hoppades 
man kunna få en pålitligare och starkare strömkälla än vad Voltas batterier 
kunde erbjuda. Parallellt med trevandet mot en praktiskt användbar generator
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under första delen av 1800-talet försökte man också konstruera en motor som 
kunde utnyttja den elektriska strömmen som drivkraft.

Faradays generator som var av enklaste slag var enpolig och gav därmed en 
likström. Effekten var dock ytterst låg och maskinen användes endast för Fara
days experiment. En förbättrad flerpolig likströmsgenerator konstruerades 1833 
av skotten William Ritchie (1790-1837). I Ritchies generator togs strömmen ut 
ur det roterande ankaret och likriktades med hans strömvändande uppfinning, 
kommutatorn eller kollektorn.

Med olika konstruktörers handdrivna maskiner lades grunden för roterande 
och flerpoliga generatorer under 1830-talet. I sådana maskiner erhålls alltid väx
elström, det vill säga en ström som ständigt växlar riktning. Med kommutatorn 
kunde växelströmmen likriktas genom att växlingarna vändes åt samma håll.
Den erhållna likströmmen blev dock inte särskilt jämn utan fick en pulserande 
karaktär.

I Belgien utarbetade Florise Nollet (1794-1853) 1849 grundformen för den 
sedermera omtalade Alliance-generatorn. Maskinen vidareutvecklades av det 
franska bolaget Société 1’Alliance, vilket anses vara inledningen till den moderna 
krafttekniken. Al 1 iancegeneratorerna drevs av ångmaskiner och användes till 
båglampsbelysning. De tillverkades ursprungligen för likström med perma
nentmagneter i statorn och elektromagneter i rotorn. Till följd av sina förhål
landevis stora effekter fick de också omfattande dimensioner. Alltsedan 1859 
då även växelström kunde användas till båglamporna byggdes Alliancemaski- 
nerna även för enfasig växelström. Detta innebar en förenkling av maskinerna i 
och med att kommutatorn ej behövdes. En Alliancemaskin installerades redan 
1863 för belysning i fyren på Cap de la Héve vid Le Havre i Frankrike. Maski
nerna användes därefter särskilt för elektrisk fyrbelysning.
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Självmagnetiserande maskiner

Gemensamt för den första generationen flerpoliga roterande maskiner var att 
de trots allt hade blygsamma effekter. Man utnyttjade fortfarande permanent
magneter eller batterimatade elektromagneter för att skapa generatorernas och 
motorernas elektromagnetiska fält. Fälten blev därmed ganska svaga, vilket 
ledde till att generatorernas strömstyrka och motorernas vridmoment blev 
låga.

Länge trodde man att om en generators permanentmagneter ersattes med 
elektromagneter skulle all ström som generatorn alstrade förbrukas vid mag
netiseringen. Att så inte var fallet visades 1867 av de två elektroteknikerna, 
tysken Werner Siemens (1816-1892) och engelsmannen Charles Wheatstone 
(1802-1875). De redovisade då oberoende av varandra en självmagnetiserande 
generator utan permanentmagneter. Båda hade konstaterat att en generator 
mycket väl kunde förses med enbart elektromagneter. Vid igångsättningen bör
jade en sådan maskin nämligen under vissa förutsättningar genast att magne-
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tisera sig själv. Detta skedde med hjälp av den svaga mag
netism, remanens, som fanns kvar i magnetspolarnas järn
kärnor från föregående drifttillfälle. Remanensen hade 
från början erhållits genom att ström tillförts utifrån och 
”uppväckt” den första magnetismen. Efter starten arbetade 
sig generatorn därför spontant upp till full magnetisering. 
Upptäckten kallas för den dynamoelektriska principen.

Siemens offentliggjorde sin viktiga upptäckt den 17 
januari 1867 inför preussiska vetenskapsakademien. En 
månad senare redovisade Wheatstone sina rön inför the 
Royal Society i London. Upptäckten av den dynamoelek
triska principen innebar att Siemens och Wheatstone löste 

Siemens självmagnetiserande generator. de problem som elektroteknikerna tidigare hade brottats med i sin strävan att
100Jahre Starkstromtechnik. kunna överföra även stora effekter till elektrisk ström.

Werner Siemens var den som klarast insåg att den dynamoelektriska prin
cipen var nyckeln till starkströmsteknikens fortsatta utveckling. Siemens som 
1888 adlades till von Siemens var från början preussisk artilleriofficer. Redan 
1847 hade han bildat Siemens & Halske Telegraphenbauanstalt i Berlin tillsam
mans med Johan Georg Halske (1814-1890). Verksamheten i firman omfattade 
de första åren tillverkning av elektriska telegrafapparater på vilka det var stor 
efterfrågan inte minst till följd av de omfattande järnvägsbyggen som då före
kom. Siemens var därmed redan väl förtrogen med elektroteknisk verksamhet 
när han offentliggjorde sin upptäckt 1867. Han kunde därför omgående omsätta 
sina rön i det egna företaget, något som snabbt förde firman till en tätposition 
bland tillverkarna av elektriska maskiner.

Elektrisk belysning

Omkring 1810 konstaterade den engelske fysikern Humphry Davy (1778-1829) 
att elektrisk ström under vissa betingelser kunde ledas genom luft. Davy lycka
des åstadkomma en sådan gasurladdning med hjälp av två elektroder och fick 
en bestående ljusbåge som gav ett bländande ljus. Han anses därmed ha upp
funnit det första elektriska ljuset, båglampsljuset eller bågljuset.

Davy och hans närmaste efterföljare tvingades emellertid använda Voltas 
batterier för att driva den första tidens bågljus. De kunde därför endast få en 
tillfällig eller experimentell karaktär. Som tidigare framgått hade emellertid 
elektromaskintekniken vid mitten av 1800-talet utvecklats så långt att man med 
hjälp av ångmaskindrivna generatorer kunde få helt andra effekter än vad de 
galvaniska elementen presterade. Under 1860-talet utfördes flera belysningsan- 
läggningar men de var bara av tillfällig karaktär.

Den första permanenta generatordrivna belysningsinstallationen tillkom 
1873 i Paris. Anläggningens generator hade konstruerats och tillverkats av 
den belgiske modellsnickaren vid Alliancebolaget i Paris, Zénobe Théophile
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Gramme (1826-1901). Installationen gjordes i Grammes egen verkstad. Båg- 
ljusbelysning med Grammes maskin fann snabbt vägen till Sverige och redan 
1876 monterades landets första elektriska belysning vid Näs sågverk i Korsnäs i 
Dalarna. Två ångmaskindrivna Grammemaskiner om vardera 2 hk lämnade där 
ström till var sin båglampa.

Elektrisk belysning med glödljus kom inte i bruk förrän på 1880-talet. Glöd
ljuset har sitt ursprung 1879 då amerikanen Thomas Alva Edison (1847-1931) 
och engelsmannen Joseph W. Swan (1828-1914) oberoende av varandra efter 
många försök lyckades konstruera fullt brukbara glödlampor. Glödljusets 
princip bygger på att elektrisk ström far passera en kort ledare med stort mot
stånd (lampans glödtråd). Vid strömmens passage genom ledaren upphettas 
denna till följd av motståndet så kraftigt att den börjar glöda. Svårigheterna vid 
utvecklingen av glödljusen var att upphettningen antingen drevs för långt så att 
tråden smälte av och förstördes eller förbrändes av luftens syre.

Elektrisk belysning, först med bågljuset och sedan med glödljuset, blev 
snabbt mycket populär, framför allt i länder med långa mörka vintrar. Den kom 
först till användning i industriföretag och därefter som allmän belysning på 
gator och torg. Sedan det smidigare glödljuset kommit på marknaden vandrade 
elljuset också snabbt in i hantverkslokaler, butiker och hem.

Likströmsmaskin av Grammes typ. De 
cylindriska delarna över och under rotorn 
med dess kommutator är elektromagneter. 
Bild ur Åkerman.

Principskiss av Edisons glödlampa. A är en 
förkolnad bambufiber - glödtråden - som är 
monterad i en syrefri glasbulb B. Vid P förs 
strömmen in genom en gastät anslutning. 
Nederst Edisongängan som används än i dag! 
Bild ur Folcker.
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De första elektrotekniska industriföretagen

Efter upptäckten av den dynamoelektriska principen började snart en industri
ell tillverkning av elektriska maskiner att spira i Europa och USA. Samtidigt 
ökade kunskapen om de elektriska maskinernas teori, vilket gjorde att godtyck
ligheten vid tillverkningen mer och mer ersattes av beräknade konstruktioner. 
Det förbättrade utförandet ledde också i kombination med kompletterande 
detaljuppfinningar till att maskinernas egenskaper successivt förbättrades.

Omkring 1890 hade ett flertal tillverkare av elektrisk utrustning etablerats i 
industriländerna. På den europeiska kontinenten har Siemens & Halske från 
1847 redan nämnts. En annan tidig tysk tillverkare var Schuckert & Co i Nürn
berg som grundades 1873 av Siegmund Schuckert (Siemens och Schuckert 
slogs 1903 samman till Siemens-Schuckertwerke AG). Efter ytterligare några år 
bildades 1883 Deutsche Edison-Gesellschaft (Tyska Edisonbolaget) under led
ning av Emil Rathenau, 1887 ombildat till Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft 
(Allmänna Elektricitets-Bolaget), mer känt som AEG. I Schweiz tillkom 1876 
Maschinenfabrik Oerlikon vid Zürich och 1891 grundades Brown, Boveri Co i 
Baden av Charles Brown och Walter Boveri, det företag som 1988 slogs samman 
med vårt svenska Asea. I England grundade Sebastian Z. de Ferranti 1882 Fer
ranti, Thompson and Ince Ltd, senare ombildat till Ferranti Ltd. Även Ungern 
hade sedan 1878 tillverkning av elektrisk utrustning vid Ganz & Co Eisengies- 
serei- und Maschinenfabriks AG i Budapest.

Elektriska AB i Stockholms första maskintyp 
var en likströmsgenerator konstruerad av 
Jonas Wenström. Den tillverkades 1883 i 
Arboga, och var av typ B med tillverknings
nummer 2. Till följd av sin form kallades 
maskinen för "Wenströms gryta". Maskinen 
förvaras i Turbinhuset i Västerås.
Foto BS 2007.
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Stockholmsföretaget Luth & Roséns Elek
triska AB tillverkade elektriska maskiner 
på licens från tyska Schuckert & Co. Bilden 
visar likströmsmaskin typ GC3Vi med 
tillverkningsnummer 1799, tillverkad vid 
sekelskiftet 1900. Maskinen förvaras på 
Malmö Tekniska museum. Foto BS 1979.

I USA blev den mångsidige uppfinnaren och industrimännen George Wes- 
tinghouse föregångare och 1872 grundade han Westinghouse Electric & Manu
facturing Co i Pittsburgh, Pennsylvania. Vidare bildades 1879 Thomson-Hous- 
ton Electric Co i Lynn, Massachusetts, av elektroteknikerna Elihu Thomson och 
Edwin Houston. Företaget sammanslogs 1892 med konkurrenten Thomas Alva 
Edisons amerikanska bolag, Edison General Electric Co, till General Electric Co 
(CEC, Allmänna Elektriska Bolaget) med verksamhet i Schenectady, New York. 
Edison lät i början av 1880-talet anlägga elektrotekniska industrier inte bara i 
USA utan även i England och Tyskland, mest känt här är det tidigare nämnda 
Deutsche Edison-Gesellschaft.

Elektroteknisk industri fick tidigt fotfäste i Sverige och 1883 grundades 
Elektriska AB i Stockholm av bland andra grosshandlaren Ludvig Fredholm 
(1830-1891) och Jonas Wenström. Bolaget ägnade sig främst åt att utföra belys- 
ningsanläggningar för likström och att tillverka Wenströms dynamomaskiner. 
Lokal för tillverkning hyrde man i Arboga av Arboga Mekaniska Verkstad. Några 
år senare slog sig Jonas Wenströms bror, Georg (Göran) Wenström (1857-1927), 
samman med Gustaf Granström och bildade 1889 Wenström och Granströms 
Elektriska Kraftbolag. Företaget var inriktat på tillverkning av motorer, elek
triska järnvägar och utrustning för kraftöverföring. De två företagen samman
slogs 1890-91 till Allmänna Svenska Elektriska AB, senare mer populärt kallat 
Asea. Väl att märka är att ”Allmänna Svenska”, som det ofta benämndes de
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första decennierna, har ett namn som inspirerats av det amerikanska GEC och 
tyska AEG. En annan tidig svensk tillverkare av elektrisk utrustning var Luth & 
Roséns Elektriska AB i Stockholm. Företaget etablerades ursprungligen 1885 av 
ingenjörerna John Luth och Ivar Rosén som Elektriska byrån Luth & Rosén. År 
1893 började man tillverka elektrisk utrustning på licens från Schuckert & Co.

Svenska elektriska anläggningar före 1890-talet

Med de samlade rön och erfarenheter som gjorts inom elektrotekniken vid 
slutet av 1880-talet kunde man producera både likström och växelström med 
tämligen höga effekter. Den elektriska strömmen som i första hand användes 
till belysning genererades vanligtvis med ångmaskiner som primärmotorer, vat
tenkraften hade dittills endast utnyttjats i begränsad omfattning.

Den elektriska belysningen välkomnades av industrin och före 1890 fanns det 
cirka 150 belysningsanläggningar på industriföretag i Sverige, de flesta drivna 
av ångmaskiner. Vid några företag utnyttjades emellertid vattenkraft. Landets 
första vattenkraftdrivna generator installerades 1882 av Rydahls Manufaktur AB 
i Älvsborgs län, en textilfabrik som hade anlagts 1853 vid ett vattenfall i Viskan. 
Det lilla elektricitetsverket inrymdes i de befintliga fabrikslokalerna. Landets 
första fristående vattenkraftverk utfördes 1885 i Bofors. Verkets mekaniska del 
konstruerades av ingenjörs by rån Qvist & Gjers i Arboga medan den elektriska 
delen levererades av Edwin Andrén & Co i Göteborg. Kraftverket hade en 
effekt av cirka 50 kW och levererade belysningsström till Bofors nyuppförda 
kanonverkstad.

Även i städerna blev den elektriska belysningen en succé och centralt belägna 
stadselverk växte fram i snabb takt. Inte heller i dessa hade vattenkraften ännu 
fått någon större betydelse eftersom det med få undantag saknades centralt 
belägna vattenfall. Elverken drevs därför nästan uteslutande av ångmaskiner 
som kunde placeras mitt i distributionsnäten, vilket var nödvändigt för att 
minimera överföringsförlusterna.

Världens två första stadselverk för allmän distribution togs i drift 1882, det 
ena i London och det andra i New York. Båda var ångdrivna samt byggda av 
det amerikanska The Edison Electric Light Company, bildat av Edison 1878. 
New Yorkanläggningen var den legendariska Pearl Street Station, vilken hade 
en effekt av 750 hk (550 kW) och matade ett nät med 4 000 lampor.

I Sverige togs idén att anlägga stadselverk snabbt upp. Efter några tillfäl
liga och enstaka belysningsanläggningar, den första 1881 i Stockholm, inrät
tades i Göteborg 1884 landets första elverk för allmän distribution. Verket 
drevs på kommersiella grunder och alla som så önskade kunde ansluta sig som 
abonnenter.

Göteborgsverket följdes 1885 i Härnösand av landets första kommunala elverk, 
avsett för gatubelysning, endast ett år efter att den ungerska staden Temesvår 
(nuvarande Timisoara i Rumänien) som första stad i Europa hade fått elektrisk
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gatubelysning. Härnösandsverket var unikt även i så måtto att det drevs av ett 
avsides beläget vattenfall med en 3,5 km lång överföringslinje in till staden.

Kommunala elverk inrättades de närmaste åren efter Härnösand i Växjö 1887, 
Halmstad, Östersund och Marstrand 1890, Helsingborg och Sundsvall 1891, Vad
stena, Umeå, Askersund och Stockholm 1892, Söderhamn 1893 samt Borås 1894. 
Samtliga utom Härnösand var ångdrivna.

Alla de nämnda stadselverken var avsedda för distribution av likström, när
mast beroende på att elverken försågs med stora ackumulatorbatterier. Batte
rierna som lämnade likström var avsedda att användas nattetid och vid spets
belastningar. Ett annat skäl till att likström valdes i stadselverken var att även 
elektrisk kraftöverföring för motordrift hade börjat komma till användning, 
om än i blygsam omfattning. Vid motordrift kunde endast likström användas 
eftersom man ännu inte hade lyckats konstruera en praktiskt användbar motor 
för växelström. Elektrisk motordrift infördes även vid några större industri
företag där man byggde kraftanläggningar för internt bruk med centralt pla
cerade vattenturbin- eller ångmaskindrivna likströmsgeneratorer. Eftersom

I Borås anlades 1894 ett centralt placerat, 
ångmaskindrivet elektricitetsverk, ”Elektra”. 
Maskinhallen med ångpannor, ångma
skiner och likströmsgeneratorer ritades av 
arkitekten Lars Kellman. På fotot som är 
taget 1914 döljer sig hallen bakom den då 
nyuppförda kontorsbyggnaden som har 
fasaden mot gatan. Tillbyggnaden ritades av 
arkitekten Herman Göransson. I det vänstra 
rummet på andra våningen residerade förfat
tarens farfar som 1906-1936 var elverkschef i 
Borås. BS bildarkiv.



överföringslängden i sådana system med fa undantag begränsades till den egna 
industrianläggningen blev förlusterna i dessa likströmsnät obetydliga.

Mot slutet av i88o-talet och början av 1890-talet hade intresset för elektrisk 
arbetsöverföring vuxit sig så starkt att likströmsanläggningar började att byggas 
även för något längre överföringar. I Tyskland hade man i samband med lan
dets första elektrotekniska utställning 1882 byggt en demonstrationsanläggning 
för en mycket lång kraftöverföring med likström. Överföringslängden var 57 
km och kraften fördes på en telegrafledning med 2 000 volts spänning från en 
dynamo i Miesbach till utställningsområdet i München. Där drev en elektrisk 
motor en vattenpump som pumpade upp vatten till ett två meter högt vatten
fall. Münchenanläggningen byggdes i samarbete mellan den franske elektro
teknikern Marcel Deprez (1843-1918) och den tyske industrimännen Oskar von 
Miller (1855-1934).

I vårt land kom endast ett fatal längre kraftöverföringar för likström till stånd. 
Mest känd är en anläggning för distribution av elkraft från ett vattenturbindri- 
vet kraftverk mitt inne i Västerås, utförd 1891 av Västerås stad och Asea. Samma 
år tillkom även överföringar mellan Stockforsen och Agegruvorna i östra Värm
land, Nyhammars Bruk och Illmyrgruvan i Dalarna, Sågmyra och Enmyra 
silvergruva i Dalarna samt vid Bjuvs stenkolsgruva i Skåne och Kolningsbergs 
järnmalmsgruva i Västmanland. Dessutom togs en elektrisk överföring i bruk 
under 1892 mellan Felbo och Grycksbo pappersbruk i Dalarna. Primärkraften i 
de uppräknade anläggningarna kom vid Bjuv och Kolningsberg från ångmaski
ner, alla de övriga utnyttjade vattenkraft. Överföringslängderna varierade från 
0,3 km vid Kolningsberg till 7,8 km för Sågmyra-Enmyra och effekterna från 
5 kW vid Bjuv till cirka 80 kW vid Västerås.
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Trefassystemet

Trots stark konkurrens från de etablerade mekaniska, pneumatiska och hydrau
liska överföringssystemen skedde särskilt under 1880-talet en snabb utveckling 
av den elektriska kraftöverföringstekniken. Till de många grundläggande upp
täckter som tidigare hade gjorts inom elektrotekniken kom nu de mer praktiskt 
tillämpbara rön och uppfinningar som gjordes av ingenjörer och uppfinnare 
under 1870- och 1880-talen. Utvecklingen inom framför allt växelströmstekni- 
ken närmade sig med ett ökande tempo året 1891 då målet nåddes i samband 
med en elektroteknisk utställning i Tyskland. Med hjälp av trefasig växelström 
lyckades man då föra en effekt av flera hundra kilowatt över en sträcka av inte 
mindre än 175 km. Det nya överföringssystemet baserades på flera olika uppfin
ningar som förmåddes samverka med ett utmärkt resultat.

I slutet av 1880-talet hade erfarenheter och beräkningar visat att på avstånd 
längre än 5 km blev överföring av kraft med elektricitet billigare än andra över
föringssystem. Detta hade flera orsaker. De viktigaste var att elektrisk ström nor
malt har lägre överföringsförluster än andra system och att elektriska maskiner 
tidigt hade höga verkningsgrader. Dessutom var arrangemangen för att leda den 
elektriska strömmen enklare än de andra överföringssystemens rörledningar, 
linor, linhjul, axlar och lager. Linjedragning för elektrisk ström kunde för övrigt 
ske i den svåraste terräng och underhållet av de elektriska linjerna kostade bara 
en bråkdel av de övriga systemens, vilka krävde en ständig tillsyn. Företagsägare 
och ingenjörer började därför mer och mer ställa sina förhoppningar till kraft
överföring med elektricitet.

Vid överföringar med elektrisk ström är det viktigt att arbeta med så låg 
strömstyrka som möjligt. Motståndet i en ledning medför nämligen att överfö
ringens förluster ökar med stigande strömstyrka och ledningslängd, något som 
blir ett påtagligt problem när större effekter ska överföras på längre avstånd. Det 
som normalt är av intresse att överföra med hjälp av den elektriska strömmen 
är en effekt eller kraft. Eftersom effekten är en produkt av strömmens spänning 
och styrka spelar det teoretiskt sett ingen roll om strömstyrkan är låg och spän
ningen hög eller vice versa. Från praktisk-ekonomisk synpunkt har emellertid 
förhållandet mellan strömmens styrka och spänning en avgörande betydelse i 
överföringssammanhang. Om man för en given effekt exempelvis låter spän
ningen vara hög så blir strömstyrkan låg. Överföringsförlusten i ledningen blir 
då också låg eftersom den är direkt beroende av strömstyrkan.

Om man nu för att undvika stora överföringsförluster genererar ström med 
hög spänning som sedan används i lampor och motorer uppkommer i stället 
ett annat problem. Den höga spänningen är nämligen svår att hantera isole- 
ringsmässigt i maskiner och installationer och utgör alltid en säkerhetsrisk.

Förhållandet mellan den elektriska strömmens styrka och spänning blev 
bekymmersamt när de elektriska ledningsnäten växte. Eftersom man i görligaste



370 ELKRAFT | TREFASSYSTEMET

mån ville undvika grova och dyra ledningar krävde natens utsträckning allt 
högre spänningar. Detta ledde till ett särskilt intresse för växelströmmen sedan 
man lärt känna dess speciella egenskap att med en transformator kunna för
ändra systemets spänning och strömstyrka.

Transformatorn

Redan 1881 hade principerna för en modern kraftöverföring med växelström 
angivits i en engelsk patentansökan. I systemets generator skulle ström med en 
hanterbar spänning alstras. Strömmen skulle därefter förändras till en högre 
spänning och med låga överföringsförluster sändas till en avlägsen förbrukare. 
Vid förbrukaren skulle motsvarande sänkning ske till en lämplig driftspänning.

Landets första transformator sattes upp i Bollnäs 1889. Transforma
torn var monterad i en stolpe och skyddades av ett litet åttakantigt 
trähus. Bild ur Beckman.

Två år senare konstruerade fransmannen Lucien Gau- 
lard (1850-1888) och engelsmannen Josiah Willard Gibbs 
(1839-1903) den första större växelströmsanläggningen 
med spänningsförändring. Anläggningen var avsedd för 
belysning i Londons tunnelbana. Överföringslängden var 
23 km, överföringsspänningen 1500 volt och effekten 15 kW. 
Anläggningen hade vissa brister men följdes av liknande 
åren därpå i Turin, Tours och Rom.

Den slutliga lösningen till hur spänningsförändringen 
skulle göras kom 1885. De ungerska ingenjörerna Otto 
Titusz Blathy (1860-1930), Misa Déri (1854-1938) och Karoly 
Zipernowsky (1853-1942) sökte då patent på ett avancerat 
system för högspänningsöverföring och distribution av 
enfasig växelström med transformatorer. Uppfinnarna 
som i sin patentansökan för första gången använde just 
uttrycket transformator var verksamma vid Ganz & Co 
Eisengiesserei- und Maschinenfabrik AG i Budapest. Med 
ungrarnas system för växelströmsöverföring inleddes en 
ny gren inom elektrotekniken, högspänningstekniken. 
Samma år som patentansökan gjordes, omsattes också det 
nya systemet i praktiken på en utställning i Budapest och 
året därpå utförde Ganz & Co ett elverk för 1500 kW enfa
sig växelström i Rom.

Den enfasiga växelströmmen blev mot slutet av 1880- 
talet populär i USA. Uppfinnaren och industrimännen 
George Westinghouse (1846-1914) som 1872 hade grundat 
Westinghouse Electric & Manufacturing Co insåg tidigt 
växelströmmens fördelar. Sedan Westinghouse försäkrat 
sig om engelska och ungerska transformatorpatent började 
han göra kraftig propaganda för växelström på den ameri
kanska marknaden och 1888 hade 63 anläggningar byggts.
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Westinghouse kom snart på kollisionskurs med Edison som med sitt företag 
förespråkade likströmmens användning och en häftig strid bröt ut mellan de 
två bolagen.

Flera enfasiga växelströmsanläggningar för belysning utfördes även i vårt land 
före 1890-talet. Tidigast omtalad är en båglampsbelysning 1878 för Blanchs Café 
i Stockholm med växelström alstrad av en Grammesmaskin. Permanent överfö
ring med transformator inleddes i Bollnäs 1889. Med denna första svenska hög- 
spänningsanläggning fördes enfasig växelström från en generator i Broddlägrets 
kvarn vid Ljusnan på en kilometerläng linje till tre belysningsabonnenter i cen
trala Bollnäs. I överföringssystemet ingick tre stolpmonterade transformatorer.

Uppmärksammad blev också grosshandlare John Anderssons ”elektriska 
centralstation” i Motala. Den togs i drift 1890 som landets andra permanenta 
kraftanläggning för enfasig högspänd växelström. Kraften genererades i en 
vattenkraftstation vid Holms pappersbruk i Motalafallen och överfördes med 
högspänning till staden för gatu- och bostadsbelysning. Den elektriska utrust
ningen till både Bollnäs- och Motalaanläggningarna levererades och montera
des av Elektriska byrån Luth & Rosén i Stockholm. Maskiner och transformato
rer var tillverkade av Ganz & Co i Budapest.

Flerfasig växelström

Växelströmmens unika egenskap att med transformering kunna transporte
ras med hög spänning långa sträckor utan besvärande förluster var något som 
tilltalade elektrotekniker och industrimän. Anläggningar för överföring med 
högspänd enfasig växelström blev därför populära redan i slutet av 1880-talet. 
Elektrisk ström till belysning kunde således nu genereras i önskade mängder 
samt överföras långa sträckor.

Det trots allt mest angelägna behovet att kunna överföra kraft för att även 
driva motorer, kunde däremot inte lösas med hjälp av enfasig växelström efter
som man inte kunde konstruera en praktiskt användbar motor. Först i början av 
1900-talet lyckades detta i samband med järnvägselektrifieringarna. En enfasig 
z km lång kraftöverföring utfördes dock i Sverige 1894-95 vid Sörbylunds egen
dom utanför Skövde i Västergötland. För att fa denna att fungera gick generator 
och motor i synkrondrift. När anläggningen skulle starta var man tvungen att 
dra i gång motorn till rätt varvtal med en hästvandring.

Elektroteknikerna sökte sig emellertid andra vägar än via den enfasiga växel
strömmen och under 1880-talet började man samlas kring flerfasiga växelström
mars ”rotationsmagnetism”, en företeelse som hade studerats redan 1824 av 
fransmannen Franęois Arago (1786-1853). Han hade iakttagit magnetfält som 
han lät rotera runt en bestämd bana (magnetisme de rotation) och även studerat 
dess verkningar.

Ett halvt århundrade efter Aragos iakttagelser lyckades den kroatisk-ameri- 
kanske uppfinnaren Nicola Tesla (1856-1943) 1884 konstruera ett kraftöver-
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Fivelstads kvarn utanför Motala blev 1897 foringssystem för växelström som byggde på principen om roterande magnet
landets första eldrivna mjölkvarn. Foto BS fält. jesla ansåg att ett sådant fält borde kunna dra med sig ankaret i en motor
1993' som därmed skulle kunna uträtta ett arbete. I Teslas generator och motor

åstadkoms det roterande magnetfältet med hjälp av en tvåfasig växelström. 
Tesla lade in två separata lindningar i sina maskiner på ett sådant sätt att den 
ena låg förskjuten i ett visst förhållande till den andra. Tre eller fyra ledningar 
förband därefter generatorns bägge lindningar med motsvarande lindningar 
i motorn.

I Teslas generator ledde arrangemanget till att två separata växelströmmar 
erhölls med en viss tidsförskjutning sinsemellan. På motsvarande sätt erhölls 
två magnetfält i motorn, med samma förskjutning som i generatorn, vilka rote
rade i samma takt som generatorn. Det roterande magnetfältet förmådde dra 
med sig motorns rotor som hade utförts på vanligt sätt med elektromagneter.

Teslas generator och motor var av synkron typ, vilket innebar att det rote
rande magnetfältet och rotorns vridning måste vara tidsmässigt samstämmiga, 
synkronism skulle alltså råda. Motorn höll därför exakt samma varvtal som 
generatorn eller multiplar av detta. Synkronmotorn hade härigenom nackde
len att den inte var självstartande. Den måste därför antingen startas med en 
annan motor och dras upp till exakt det varvtal där synkronism inträder för
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att kunna ”fasas in” eller förses med en ”stum” elektrisk sammankoppling med 
generatorn samt startas tillsammans med denna.

Teslas uppfinning väckte inte någon omedelbar uppmärksamhet, förmod
ligen beroende på att motorkonstruktionen försvårade oberoende drift av 
en eller flera motorer i hans tvåfassystem. Tvåfasiga arbetsöverföringar enligt 
Teslas system introducerades dock i början av 1890-talet i bland annat USA av 
Westinghousebolaget, i Tyskland av Schuckert & Co och i Schweiz av Brown, 
Boveri & Co. Flera anläggningar hann också byggas i dessa länder innan syste
met trängdes undan av det effektivare trefassystemet.

Även i Sverige utfördes några tvåfasanläggningar. En av dessa var en över
föring av kraft mellan det tidigare omtalade Holms kvarn och pappersbruk i 
Motala och Fivelstads kvarn, med en drygt milslång ledning. Den elektriska 
anläggningen försågs med tvåfasmaskiner från Schuckert & Co som tillverkade 
Teslas system på licens. Anläggningen arbetade med överföringsspänningen 
6 350/4 500 (huvudspänning/fasspänning, fasförskjutning 45°) volt samt frekven
sen 50 perioder per sekund. Överföringen togs i bruk 1897; Fivelstads kvarn blev 
därmed troligtvis landets först elektrifierade kvarn. Den byggdes emellertid om 
för trefasdrift 1909. Under 1895 anlades ett internt tvåfasssystem på Sandvikens 
Jernverk med maskiner från Schuckert & Co. Anläggningen som drevs av ång
maskiner togs ur bruk när Jernverket fick trefaskraft från Krångede kraftverk 
1936. En annan svensk tvåfasöverföring togs i bruk 1898 av Euth & Rosén för 
överföring av kraft mellan Uddby vattenkraftverk på Södertörn och företagets 
verkstäder på Södermalm i Stockholm. Även denna överföring som var 22 km 
lång försågs med elektrisk utrustning konstruerad av Schuckert & Co. Uddby- 
anläggningen byggdes 1924 om till trefasig.

Asynkronmotorn

Under 1885, således året efter det att Tesla hade presenterat sitt tvåfassystem, 
uppfann den italienske fysikern Galileo Ferraris (1847-1897) en självstartande 
flerfasmotor. Motortypen, som blev epokgörande, kallades först för induktions
motor men går numera under benämningen asynkronmotor. Ferraris byggde 
även ett fungerande överföringssystem med en sådan motor.

I asynkron motorns statorlindningar åstadkommer den flerfasiga växelström
men ett roterande magnetfält som påverkar motorns roterande del och indu
cerar en ström i denna. Asynkronmotorns rotor tillförs alltså inte ström utifrån 
som fallet är vid synkronmotorn. Med den förskjutning av faserna som induk
tionen åstadkommer i rotorn erhålls under gynnsamma betingelser ett tillräck
ligt starkt magnetfält för att dra runt rotorn och motorn kan därmed uträtta 
ett arbete. Motorn går dock aldrig synkront med generatorn utan har en viss 
eftersläpning.

Även Ferraris använde ett tvåfassystem och behövde liksom Tesla tre eller 
fyra ledningar för att koppla ihop sina maskiner. Ferraris drog dock en felaktig



slutsats av förhållandena kring sin konstruktion och ansåg att den inte hade 
något kommersiellt värde som motor. Efter några år måste Ferraris uppfattning 
ha tett sig smått tragisk för honom eftersom det var just asynkronmotorns prin
cip som kom att bli något av den förlösande faktorn i sammanhanget!

Utställningen i Frankfurt 1891

Under senare delen av 1880-talet anade allt fler elektrotekniker att kraftöverfö- 
ringsproblemet troligtvis skulle lösas med hjälp av flerfasig växelström, rote
rande magnetfält och högspänd överföring. Både Tesla och Ferraris hade visat 
detta med sina tvåfassystem. Systemen hade emellertid inte den smidighet som 
krävdes för att accepteras av industrin. Sökandet efter ett lämpligt överförings
system för kraft fortsatte därför de sista åren av 1880-talet.

Ansträngningarna gav slutligen resultat och vid en utställning 1891 i Frank
furt am Main i Tyskland presenterades lösningen i en demonstrationsanlägg- 
ning med ett överföringssystem som baserades på trefasig växelström. Elektro
teknikernas ansträngningar kring flerfasarrangemangen hade nu mognat och 
fick här sin första praktiska tillämpning. I demonstrationsanläggningen fördes 
kraft mellan ett vattenkraftverk i Fauffen och utställningsområdet i Frankfurt. 
Överföringen skedde över det då ofattbara avståndet 175 km och blev en oer
hörd framgång. Ett av den elektrotekniska utvecklingens största tekniksprång 
hade därmed tagits!

Frankfurtöverföringen har en intressant bakgrund. I den mellantyska staden 
Frankfurt am Main hade man under påverkan av utvecklingen i flera andra 
städer bestämt att staden skulle elektrifieras. Valet mellan de två tänkbara kan
didaterna enfasig växelström och likström var emellertid svårt att göra, i all 
synnerhet med tanke på den strid mellan de två systemen som drevs i USA av 
Edison och Westinghouse. Stadens fäder beslöt då att arrangera en internatio
nell elektroteknisk utställning där företag i branschen skulle få möjlighet att 
visa sina system och tekniska anordningar.

Till ansvarig teknisk ledare för utställningen utsågs Oskar von Miller som 
även svarat för utställningen i München 1882. von Miller hade dessutom delta
git 1883 i grundandet av det tyska Edisonbolaget, senare AEG, och var således 
väl förtrogen med utvecklingen inom det elektrotekniska området. På hans för
slag blev utställningens huvudtema att utställarna skulle visa överföring och 
distribution av elektrisk kraft, ett förslag som skulle komma att fa omfattande 
konsekvenser.

von Miller var väl medveten om situationen på kraftöverföringsfronten. Han 
var därför särskilt angelägen om att försöka fa något av de deltagande elektro
tekniska företagen att arrangera en kraftöverföring till utställningen från en 
kraftkälla på mycket stort avstånd. Sedan tillgängliga kraftanläggningar runt 
om Frankfurt undersökts utan resultat valdes slutligen med viss tvekan ett vat
tenkraftverk vid Fauffen i Rhens biflod Neckar. Kraftverket låg 175 km från
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utställningen! När man beslutat sig för att bygga en överföring på det efter 
dåtida förhållanden enorma avståndet mellan Lauffen och Frankfurt förkla
rade sig AEG i Tyskland och Oerlikon i Schweiz beredda att praktiskt genom
föra projektet.

Ett intensivt samarbete mellan de två företagen inleddes 1890 under den 
skicklige von Millers ledning. AEG:s chefskonstruktör Michael von Dolivo- 
Dobrowolsky (1862-1919) fick nu ett oväntat men utmärkt tillfälle att i full skala 
prova ett trefasigt växelströmssystem som han hade utarbetat. Flos Oerli kon fick 
samtidigt Charles Brown (1863-1924) utveckla och genomföra sina tankegångar 
om oljeisolerade transformatorer och högspänningsöverföringar. Brown grun
dade för övrigt 1891 tillsammans med tysken Walter Boveri (1865-1924) det elek- 
trotekniska företaget Brown, Boveri Co i Baden, Schweiz. De båda företagen 
AEG och Oerlikon kom således att inrikta sina ansträngningar på en överföring 
med trefasig växelström i stället för likström eller enfasig växelström som var 
den ursprungliga tanken med utställningen.

Trefasanläggningen blev färdig i rätt tid till utställningen och den 24 augusti 
1891 klockan åtta på kvällen provades överföringen för första gången. Med hjälp 
av trefasig växelström kunde en effekt av 235 hk (170 kW) överföras med en spän
ning av 13 000-14 700 volt på den aktuella sträckan. På utställningsområdet i 
Frankfurt drev en 100 hk (75 kW) elmotor en pump som skapade ett tio meter 
högt vattenfall, upplyst från den närbelägna entréporten av inte mindre än 1000 
glödlampor. Men inte nog med detta. Hela anläggningens verkningsgrad blev 
så hög som cirka 75 procent, vilket ska jämföras med de 5-12 procent som förut- 
spåtts av tillrest fackfolk!

Utställningen blev en succé för den senaste nyheten inom elektrotekniken, 
något som inte ens von Miller hade räknat med. Det som ursprungligen var 
tänkt att bli en kamp mellan likström och enfasig växelström vanns i stället 
oväntat av en från början oanmäld tredje part, den trefasiga växelströmmen!

När utställningen i Frankfurt stängdes på hösten 1891 monterades anlägg
ningen mellan Heilbronn och Frankfurt ned. Kraftverket i Lauffen behölls dock 
liksom 12 kilometer av trefaslinjen där den kom att ingå i en överföring avsedd 
för belysning och kraft i Heilbronn. Sedan kraftverk och linje hade komplet
terats och anläggningar utförts för att ta emot och fördela kraften i Heilbronn 
togs överföringen i bruk den 16 januari 1892. Händelsen innebar världens första 
kommersiella kraftöverföring med trefasig växelström.

Trefassystemets uppfinnare

Flera elektrotekniker ansåg sig ha uppfunnit det trefasiga växelströmssyste- 
met. Eftersom uppfinningarna och patentansökningarna skedde i olika länder 
och patentens beviljande hade olika handläggningstider är det svårt att ange 
vem som egentligen uppfann trefassystemet. Förhållandet är ingalunda unikt 
för uppfinningar som så att säga ligger i tiden. I Tyskland anser man gärna att
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Friedrich August Haselwanders (1859-1932) tankegangar från 1888 var först. 
Han fick emellertid inte sitt patent beviljat. Amerikanerna däremot menar att 
Charles S. Bradley (1853-1929) var först. Bradley sökte sitt patent 1888 och fick 
det beviljat året därpå. I Sverige vill vi gärna framhålla vår landsman Jonas Wen- 
ström. Han lämnade in sin engelska patentansökan 1889 och året därpå den 
svenska. Wenströms patent beviljades 1890 respektive 1891. Även om Wenström 
var tidigt ute och var teoretiskt mycket väl underbyggd lyckades han aldrig få 
sin asynkronmotor att arbeta tillfredsställande.

Faktum kvarstår dock att den förste som lyckades få en trefasöverföring att 
fungera i praktisk drift var Michael von Dolivo-Dobrowolsky på AEG. Dobro- 
wolsky hade redan 1888 börjat använda tre växelströmmar med en tredjedels 
periods förskjutning sinsemellan. Året därpå konstruerade han en trefasig asyn
kronmotor som fungerade utmärkt och han fick också uppdraget att utforma 
maskinerna till Frankfurtutställningen.

I diskussionerna kring trefassystemets uppfinnare glöms ofta att det egent
ligen handlar om flera olika uppfinningar som har sammanförts till ett gemen
samt system. Uppfinningarna har dessutom här som i så många andra sam
manhang ofta föregåtts av tankar och idéer som framkommit långt före det 
att själva uppfinningen offentliggjorts. Trefassystemet är möjligen det system 
i teknikhistorien som flest uppfinnare, eller kanske snarare deras landsmän i 
något slags nationell anda, gör anspråk på att ha uppfunnit.

Under alla omständigheter kan det kraftöverföringssystem som baseras på 
trefasig växelström sägas bestå av fyra elementära delar. Den första är transfor
matorn som möjliggör överföring på långa avstånd utan alltför stora förluster. 
Utförandeformen gavs av ungrarna Blathy, Déri och Zipernowsky. Den andra 
är den praktiska hanteringen av elektrisk ström med hög spänning. Grunden 
till denna lades av Charles Brown som i Frankfurtöverföringen bland annat 
introducerade olja som isolermedel i högspänningsapparater. Synkrongene
ratorn och synkronmotorn är den tredje systemdelen, tillförd av Tesla och 
utarbetad på grundval av principen om det roterande magnetfältet. Systemets 
fjärde del, den asynkrona trefasmotorn, initierades av Ferraris och fullända
des av Dobrowolsky.

Trefassystemet i praktiken

Trefassystemet var en självklar vidareutveckling av de tvåfasiga växelströms- 
system som Tesla hade lagt grunden till. Den bärande principen var fortfarande 
ett roterande magnetfält som nu erhölls genom tre växelströmmar. Dessa pro
ducerades i generatorn med tre separata lindningar, sinsemellan med ett tredje
dels varvs förskjutning. När Dobrowolsky utarbetade sin trefasiga induktions
motor under senare delen av 1880-talet kallade han för övrigt det nya systemet 
för ”Drehstrom” (vridström), vilket fortfarande är den tyska benämningen på 
trefasig växelström.
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I arrangemanget med tre sammanlagrade växelströmmar visade det sig att 
man inte behövde sex ledningar för att koppla ihop generatorer och motorer. 
Summan av strömmarna i ett balanserat trefassystem är nämligen lika med noll. 
Separata återledare blev därmed överflödiga och med lindningarna hopkopp
lade på ett speciellt sätt räckte det med tre ledningar mellan maskinerna, något 
som också blev en av systemets hörnstenar.

En annan fördel med det nya systemet var att två spänningsnivåer kunde 
erhållas utan transformering, beroende på hur de tre faserna kopplades mot 
varandra. Med ”deltakoppling” eller ”triangelkoppling” erhölls en spänning 
(huvudspänningen, det vill säga spänningen mellan faserna eller ledarna) som 
var cirka 70 procent högre än vad man fick med ”Y-koppling” eller ”stjärn- 
koppling” (fasspänningen eller spänningen mot jord). Benämningarna härrör 
från utseendet av de motsvarande symboler som ritas i ett kopplingsschema. 
Kopplingsalternativen används exempelvis vid start av medelstora motorer. 
Med en enkel omkopplare startas motorn mjukt med den lägre spänning som 
Y-kopplingen ger och när motorn kommit upp i varv ändras anslutningen till 
deltakoppling.

Trefassystemets två valfria spänningsnivåer kom även att utnyttjas i de låg- 
spänningsnät som successivt byggdes upp när elkraft började distribueras i 
stor skala. Huvudspänningen i dessa valdes i de flesta fall till 380 volt. Denna 
anses dock något för hög för att användas av allmänheten i dagligt bruk. I stället 
utnyttjas fasspänningen 220 volt som enfasspänning i maskiner och apparater 
som man normalt kommer i kontakt med. Effektkrävande och fast installerade 
anordningar som motorer, spisar och anläggningar för uppvärmning drivs dock 
oftast med huvudspänningen 380 volt och med utnyttjande av två eller tre faser.



Trefassystemet introduceras i Sverige

Med det trefasiga växelströmssystemet kunde man göra överföringar med öns
kade effekter på i princip hur långa avstånd som helst. Systemets maskinella 
utrustning som generatorer, transformatorer och motorer var enkla och robusta 
i sin uppbyggnad och krävde ett minimum av tillsyn och underhåll. Överfö- 
ringslinjerna behövde bara tre trådar och hade hög driftsäkerhet. Motorerna av 
asynkrontyp hade alldeles utmärkta egenskaper, i all synnerhet sedan man lärt 
sig att hantera även stora effekter och normalt krävdes endast tillsyn av lagren 
till motorernas axlar.

Trefassystemets alla delar hade genomgående små förluster och anläggning
arnas totalverkningsgrad blev därför mycket hög. Lät man dessutom vattentur
biner med sin mekaniskt enkla uppbyggnad och höga verkningsgrad användas 
som primärmotorer fick man en kombination som gav kraftöverföringarna 
låga driftkostnader och hög driftsäkerhet.

Trots framgångarna i Frankfurt och Heilbronn dröjde det några år innan tre
fassystemet slog igenom i ursprungsländerna Tyskland och Schweiz. Den elek- 
trotekniska industrin där hade inriktat sig på överföringar med likström och 
tvåfas i g växelström och länderna hade i viss utsträckning redan anpassat sig till 
dessa. En naturlig tröghet att förändra befintliga system gjorde därför att den 
vidare utvecklingen av trefasöverföring i stor utsträckning kom att ske i andra 
länder. Bland dessa kom Sverige snart att inta en framskjuten plats.

Kraftöverföringen Hellsjön- Grängesberg

I Grängesberg, på gränsen mellan Dalarna och Västmanland, fanns den stör
sta järnmalmsförekomsten i Sverige utanför de lappländska malmfälten. En 
omfattande brytning för export inleddes i det vidsträckta gruvområdet under 
1880-talet sedan en järnväg byggts till Oxelösund. Malmen som är fosforhaltig 
skeppades i stor utsträckning till kontinentens och Englands masugnar. Med 
den engelska Thomasmetoden kunde man sedan några år tillbaka producera 
ett fullvärdigt stål även av fosforhaltiga malmer.

Ansvaret för kraftförsörjningen till den snabbt expanderande gruvdriften i 
Grängesberg låg på Grängesbergs Konst- och Jernvägs-Aktiebolag som ägdes 
gemensamt av de många gruvägarna. Konstbolaget hade med stor möda och 
till höga kostnader genomfört en mängd vattenkraftutbyggnader för gruv
driften. Den naturliga tillgången på kraft för länsning och uppfordring var 
emellertid inte stor och snart hade man uttömt alla tillgängliga naturliga 
kraftresurser i Grängesberg. All vattenkraft i området som kunde användas 
till traditionella mekaniska kraftöverföringar hade utnyttjats. Ytterligare
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utvidgningar med konventionell teknik var varken ekonomiskt försvarbara 
eller praktiskt möjliga.

För att tillgodose sina ägares ökande kraftbehov hade Konstbolaget inget 
annat val än att förse gruvorna med kraft av annat slag än vattenkraft. Ångkraf
ten hade man redan erfarenhet av men den var opraktisk och hade höga drift
kostnader. Gruvdriften hade dessutom behov av större flexibilitet än vad ång- 
tekniken kunde erbjuda. I detta läge tvingades man därför pröva teknik som var 
ny och okänd, ett förhållande som ingalunda är ovanligt i pressade situationer.

Runt om Grängesberg fanns flera energirika vattenfall i Bergslagens åar som 
lockade Konstbolaget. Fallen låg emellertid på för stora avstånd för att traditio
nella kraftöverföringar skulle vara genomförbara. En möjlig utväg antogs då 
vara överföring av kraft med elektricitet.

Trefasutrustning från Asea

Under 1891 erbjöds Konstbolaget att arrendera ett energirikt vattenfall vid Hell- 
sjön, 12 kilometer från Grängesberg. Bolaget tog därför kontakt med det nyetab- 
lerade Asea och begärde offert på en elektrisk kraftöverföring från Hellsjön. I 
svaret lämnade Asea förslag till det nya och då i Sverige ännu inte fullt utpro
vade överföringssystemet med trefasig växelström. Systemet var detsamma som 
demonstrerats i Frankfurt, men det hade utvecklats i Sverige av Jonas Wenström 
varefter Asea förvärvat tillverkningsrätten.

Asea lämnade sitt förslag till Konstbolaget samma år som den elektrotek
niska utställningen i Frankfurt, vilken besöktes av Jonas Wenström. Besöket 
skedde strax efter att han hade fått sina egna trefaspatent 
beviljade, trots att han inte hade lyckats fa sitt systems 
asynkronmotor att fungera tillfredsställande. Asea vågade 
emellertid inte vänta längre med att försöka föra ut trefas
systemet även om det inte var fullt funktionsdugligt. Man 
var rädd för att någon av de större utländska konkurren
terna skulle hinna före och lägga under sig den betydande 
svenska marknaden.

Aseas förslag 1891 till lösning av kraftfrågan i Gränges
berg gav inte något omedelbart resultat, bland annat till 
följd av osäkerheten med Wenströms motorkonstruk
tion. Wenström föreföll dessutom ha tappat intresset 
i och med att hans motor inte fungerade som önskat.
Ett annat förhållande som bidrog till att trefassystemet 
åtminstone tillfälligt sköts åt sidan var arbetet med sam
manslagningen 1890-1891 av de två ursprungsbolagen till

Jonas Wenström konstruerade redan 
omkring 1890 en trefasgenerator som 
användes vid försök under de första åren av 
1890-talet. Generatorn som var 8-polig och 
remdriven fick typbeteckningen VA. Den 
inledde V-serien som tillverkades till en bit 
in på 1900-talet. ABB:s bildarkiv.
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Interiör från Hellsjöns kraftstation omkring 
1894. Närmast i bild ”ljusmaskinen” som för 
varvtalshållningens skull var försedd med 
en tachometer. Därefter de tre ”kraftmaski
nerna” och längst bort dubbeldörrarna till 
de två krafttransformatorerna med lindrivna 
fläktar ovanför dörrarna. ABB:s bildarkiv.

Allmänna Svenska Elektriska AB, Asea. Sammanslagningen ansågs nödvän
dig för att hindra framför allt de stora kontinentala elektrotekniska firmorna 
att komma in på den svenska marknaden.

Situationen vid Asea kom i ett annat läge sommaren 189z när elektrotekni- 
kern Ernst Danielson (1866-1907) anställdes som chefskonstruktör. Danielson 
hade 1889-1890 varit assisterande ingenjör vid Elektriska AB och samarbetat 
med Jonas Wenström. Därefter hade han under två år varit verksam som kon
struktör hos Thomson-Houston Electric Co i USA men ville av familjeskäl åter
vända till Sverige. Danielson kom i rätt ögonblick och fick omedelbart ägna sig 
åt att fullfölja Wenströms trefassystem. Med sina goda kunskaper och sin blick 
för praktiska ting tog han sig an asynkronmotorn som han efter några föränd
ringar lyckades få att fungera.

I Grängesberg hade Konstbolagets kraftsituation under tiden blivit alltmer 
bekymmersam. På en bolagsstämma i maj 1892 fick därför styrelsen i uppdrag 
att fullfölja planen på en elektrifiering av gruvdriften med kraft från Hellsjön. 
Anbud på en anläggning för elektrisk kraftöverföring begärdes därefter in från
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Asea i Västerås samt från Luth & Roséns Elektriska AB i Stockholm. Företagen 
lämnade sina offerter i oktober 1892. Asea som hade styrkts av Danielsons fram
gångar ansåg sig nu kunna offerera en komplett elektrisk kraftöverföring för 
trefasig växelström medan Luth & Rosén som importerade elektriska maskiner 
från Schuckert & Co i Nürnberg offererade en tvåfasutrustning. En tillkallad 
expert förordade Aseas anbud och beställningen gjordes hos Asea i januari 1893. 
Asea förband sig att leverera och montera den elektriska delen av anläggningen 
samt att ha hela överföringen färdig den 1 september 1893. Efter några måna
ders försening invigdes anläggningen den 18 december 1893 som landets första 
kraftöverföring med trefasig växelström.

Generatorerna

Av den elektromekaniska utrustningen i ffellsjöns kraftstation var det de fyra 
generatorerna som väckte den största uppmärksamheten. Maskintypen var 
ursprungligen konstruerad av Jonas Wenström och ingick i hans trefassystem 
där den kallades ”trippelalternator”. Prototypen tillverkades av Asea 1890, sam
tidigt som de andra maskinerna i systemet, och användes 1891 vid experiment.

Sedan Ernst Danielson hade kommit tillbaka till Asea 1892 tog han sig även 
an Wenströms generatorkonstruktion och ändrade den något. Samtidigt lade 
han upp en serie trefasgeneratorer med huvudbeteckningen V Med vissa för
ändringar tillverkades denna fram till 1906. V-maskinerna hade ”roterande 
armatur och stillastående falt” efter amerikanskt mönster. Det innebar att 
det likströmsmatade magnetfaltet alstrades i maskinernas stillastående del, 
statorn, medan den trefasiga växelströmmen genererades i rotorn. Kraften 
togs ut ur rotorn med tre släpringar på rotoraxeln. När generatoreffekterna 
och -strömmarna senare blev större var detta ett olämpligt arrangemang och 
”armatur och fält” började därför att byta plats i maskiner som Asea konstru
erade från och med 1896.

Generatorerna till Hellsjön fick typbeteckningen VB och utfördes med ”rote
rande armatur”. Varje generator konstruerades för huvudspänningen 260 volt 
och effekten 70 kW. Den mekaniska delen var utformad efter i stort sett samma 
principer som Aseas tidigare likströmsmaskiner med statorstomme och fun
dament gjutna i ett stycke och lagerbockar för rotoraxelns lagring monterade 
på fundamenten. Lagringen var utförd med ringsmorda, delade glidlager. Efter 
montage och uppriktning kopplades generatorerna till turbinerna med kugg- 
muffar. Med dessa underlättades den besvärliga maskinuppriktningen eftersom 
kuggmuffen tillät en liten brytning mellan axlarna.

Valet av Hellsjöanläggningens periodtal föregicks av en del diskussioner. 
År 1893 hade man full frihet att välja lämplig frekvens för sin anläggning 
eftersom hänsyn till eventuell samköming med ett annat elnät inte var aktu
ell då. Periodtalet varierade därför vid de första växelströmsanläggningarna. 
Under hela 1890-talet och en bra bit in på 1900-talet användes ett otal mer 
eller mindre säregna frekvenser. För Hellsjön-Grängesberg enades man om 
70 perioder per sekund.

På Tekniska Museet i Stockholm förvaras 
en av de asynkronmotorer som 1893 ingick 
i Sveriges första trefasöverföring mellan 
Hellsjön och Grängesberg. Motorn har 
effekten 30 hk och är av typ RF samt har 
tillverkningsnummer 471. Foto BS 2007.

Generatorerna till Hellsjöns kraftstation var 
av Aseas typ VB med effekten 70 kW. De hade 
”roterande armatur och stillastående fält”, 
vilket innebar att effekten togs ut ur rotorn 
med tre släpringar. Bilden visar en sådan 
trefasgenerator av Aseas typ VF för 43 kW 
och 50 Hz. Generatorn är försedd med tre 
släpringar och grova kablar från borstarna 
samt tillverkad 1903. De tio elektromag- 
neterna i det ”stillastående fältet” ger vid 
handen att hastigheten är 600 varv/min. När 
effekterna började öka vände Asea 1896 på 
detta i en nykonstruerad generatorserie. Foto 
BS 2007.
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Jonas Wenströms ”gryta” följdes 1889 av 
hans ”snörlif” eller ”Wenströms välkända”, 
också den en likströmsmaskin. ”Snörlifvet” 
tillverkades till omkring 1905 och som gene
rator utfördes den med typbeteckningen D 
(dynamo) och som motor med beteckningen 
M. Bilden visar motor MU nr 2367 på 1 hk 
vid 1300 varv/min, tillverkad av Asea 1899 
och avsedd för remdrift, därav spännlinja- 
lerna. Maskinen förvaras pä Malmö Tekniska 
museum. Foto BS 1979.

Vid projekteringen av Hellsjöns kraftstation ville man skilja belysningskraf
ten från motorkraften för att de spänningskänsliga bågljusen i gruvområdet inte 
skulle störas av variationer i motorernas belastning. Överföringen till Gränges
berg skedde därför med två olika system. För belysningskraften ansåg man att 
en trefasöverföring var onödig och nöjde sig med en enfasig växelströmsöver- 
föring. Generatorn i aggregat nr 1, ”ljusmaskinen”, byggdes därför för enfasig 
växelström. Den utfördes i stort sett som de tre övriga generatorerna men med 
en tredjedel av armaturlindningen utesluten. De övriga två lindningarna serie- 
kopplades i stället, vilket gav en enfasig växelström.

Likström för magnetisering av växelströmsgeneratorerna erhölls från två små 
dynamor (likströmsgeneratorer) som via elastiska läderbandskopplingar mon
terats på var sin sida om en liten turbin på zo hk. De båda dynamorna som troli
gen var av typ T (senare kallad DQ) hade vardera en effekt av 3,3 kW och ingick 
i den klassiska serien ”Wenströms välkända”, konstruerad av Jonas Wenström 
åren 1888-1889. Maskinerna hade ett mycket karaktäristiskt utseende och kal
lades ibland också för ”Wenströms snörlif”.

Kontrollutrustningen

I ett kraftverk är primärmotorer och generatorer oftast intressantast, inte 
minst beroende på deras inneboende dynamik. En viktig del som inte upp
märksammas särskilt mycket av den utomstående är kraftverkets mekaniska 
hjälputrustning för övervakning, manövrering och skydd samt den elektriska 
strömmens hantering mellan generator och kraftledning. I Hellsjön var den 
mekaniska hjälputrustningen ganska primitiv medan den elektriska var något



mer avancerad. Ingen tidigare erfarenhet fanns då av vare sig långväga över
föring med hög spänning eller av belastning som varierade och som inte 
kunde kontrolleras från kraftverket.

Utrustningen i kraftstationen för att anpassa effekt och spänning efter beho
vet i Grängesberg var av enklaste slag. Både turbin- och spänningsregleringen 
gjordes från början med manuella reglage som sköttes av maskinisterna. När 
belastningen ökade eller minskade i Grängesberg ändrades turbineffekten med 
en stor ratt på varje turbins pådrag. Generatorspänningen justerades samtidigt 
med reglerbara motstånd i magnetiseringsdynamornas likströmskretsar.

Det är lätt att föreställa sig svårigheten att reglera kraftturbinerna för hand 
vid parallelldrift så att de arbetade med samma effekt och något så när rätt 
varvtal. Eftersom generatorerna var av synkron typ och arbetade elektriskt sam
mankopplade med varandra höll de alltid samma varvtal sinsemellan även om 
turbinerna var olika pådragna. Vid större obalans mellan turbinpådragen kan 
det därför ha inträffat att en av generatorerna gått över i motordrift och dragit 
turbinen i stället för att dras av denna.

Växelströmmens frekvens i de tre kraftaggregaten var inte så känslig för avvi
kelser och turbinernas varvhållning har därför i brist på varvräknare ställts in 
på känn. Maskinisterna har troligtvis också ganska snabbt lärt sig att både höra 
och se när aggregaten uppnått rätt varvtal. För ljusmaskinen var det dock viktigt 
att undvika frekvensavvikelser eftersom de stora båglamporna i gruvområdet 
vid Grängesberg var känsliga för störningar. Maskinen hade därför en varvtals- 
räknare (tachometer) kopplad till turbinaxeln för att underlätta inställningen 
av turbinpådraget.

I maskinhallen var kablarna från de elektriska maskinerna dragna rakt upp till 
byggnadens innertak. På vinden ovanför sammanfördes de i stråk och fördelades 
ner till två kontrolltavlor vid hallens ena långsida. Kraften från de fyra generato
rerna fördes bort i grova parkablar, två för belysningsmaskinen (enfas) och tre för 
varje kraftmaskin (trefas). Från vardera av de båda dynamorna ledde två klenare 
kablar, vilka efter att ha passerat den ena kontrolltavlans reglermotstånd åter 
fördes ner till var och en av huvudgeneratorerna för magnetisering av dessa.

Instrumenteringen på lågspänningssidan för övervakning, manövrering 
och skydd var till övervägande del monterad på de två kontrolltavlorna. Enligt 
tradition var tavlorna utförda av isolerande vit marmor med inramning av ek.
Ramarna kröntes dessutom av en bergslagssymbol samt av Dalarnas landskaps
vapen. Den ena tavlan var avsedd för ”ljusmaskinen” och magnetiseringsutrust- 
ningen medan den andra betjänade kraftmaskinerna.

I det känsligare enfasiga belysningssystemet fanns anläggningens enda 
automatiska anordning, en spänningsregulator. Vid belastningsändringar jus
terade regulatorn generatorspänningen så att linjespänningen i Grängesberg 
höll en jämn nivå.

Arrendekontraktet mellan Konstbolaget och vattenfallets ägare föreskrev 
bland annat att arrendeavgiften skulle knytas till den uttagna energimängden i 
kraftstationen. Efter mycket funderande bestämde man sig för att mäta energin 
med två franska ”registrerande wattmätare” från apparattillverkaren Richard

ELKRAFT | TREFASSYSTEMET INTRODUCERAS I SVERIGE 383



384 ELKRAFT | TREFASSYSTEMET INTRODUCERAS I SVERIGE

Fréres i Paris. Mätarna var skrivande effektmätare och energimängden fick man 
genom att för hand multiplicera tiden med effekten, en omständlig och inte 
heller särskilt tillförlitlig metod. Den ena mätaren var kopplad till belysnings
systemet och den andra till kraftsystemet.

Transformatorerna

För överföringen till Grängesberg transformerades Hellsjögeneratorernas 
huvudspänning 260 volt upp till 5 000 respektive 9 650 volt i tre transformato
rer. Alla tre var av samma utförande och ursprungligen konstruerade av Jonas 
Wenströms. Transformatorerna var uppställda i särskilda, brandsäkra utrym
men i maskinhallen. På lågspänningssidan kunde transformatorerna skiljas 
från generatorerna med kontrolltavlornas ”switchar” (knivströmbrytare) medan 
frånskiljare för högspänningslinjen mot Grängesberg fanns i de trefasiga trans
formatorernas bås. Till skydd för personalen manövrerades frånskiljarna från 
utsidan och som varnande symboler hade de plåtklädda insidorna av dörrarna 
till båsen påmålade dödskallar och korslagda benknotor!

Ernst Danielson hade omarbetat och förbättrat även Wenströms transfor-

I elektricitetens barndom användes en 
dödskalle och två korslagda benknotor som 
varningssymbol for högspänning. Bilden 
visar dörrarna till transformatorbåsen i en 
tillbyggnad 1897 till Hellsjöns kraftstation. 
Foto BS 1992.

matorkonstruktion och 1893 lades en serie med olika storlekar upp. Serien som 
fick typbeteckningen T förbättrades successivt och tillverkades av Asea fram 
till 1905. Transformatorerna var luftkylda och luftisolerade kärntransformato- 
rer med kärnbenen placerade i trekant, ”tempelkärnor”. Benens ändar klämdes 
ihop med stötfogar mot ett övre och ett nedre sexkantigt okpaket och hela trans
formatorn hölls ihop av gjutna pressramar med dragstänger och spännskruvar. 
Konstruktionen underlättade tillverkningen i och med att lindningarna kunde 
monteras på kärnbenen utan svårighet.

Transformatorerna var sinsemellan lika. Omsättningen var 1:37, vilket inne
bar att primärsidans huvudspänning 260 volt transformerades upp till 9 650 
volt. Sekundärsidans lindningar var emellertid delade på mitten och kunde 
kopplas i serie eller parallellt. De två krafttransformatorerna hade lindning

arna i serie, spänningen på den utgående trefaslinjen till 
Grängesberg blev därför 9 650 volt. För belysningslinjen 
ansågs hälften vara tillräckligt. Belysningstransforma- 
torns sekundärlindningar parallellkopplades därför och 
fick spänningen 4 800 volt. Genom att övermagnetisera 
”ljusmaskinen” något justerades spänningen upp till 
5 000 volt.

Kylningen av de tre transformatorerna förutsatte att 
den uppvärmda luften kunde föras bort från transforma
torbåsen. Möjligen kan man ursprungligen ha trott att 
uppvärmningen skulle vara så blygsam att den inte skulle 
medföra några problem. En interiörbild som togs något 
år efter 1893 visar emellertid att en extra hjälpturbin som 
installerades 1894 fick driva fläktar till krafttransformato
rernas bås med en linöverföring.
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Aseas första transformatortyp för trefasig 
växelström var luftkyld och hade de tre 
fasernas lindningar placerade i trekant.
Den avbildade transformatorn som tidigare 
ingått i Aseas museums samlingar kan vara 
en av de första i Hellsjöanläggningen. Den är 
av typ T, med nr 1, samt avsedd för omsätt
ningen 150-5 250 V och 190-5,4 A. Foto BS 
2007.

Detaljbild av transformatorn från föregå
ende bild. Lindningspaketen, kärnbenen 
och de sexkantiga okpaketen hålls ihop av 
gjutna pressramar (den övre syns på bilden), 
dragstänger, spännskruvar och träklossar (de 
svarta cylindrarna). Foto BS 2007.
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Hellsjöns kraftstation fotograferad från norr, 
troligtvis sommaren 1894. Gavelfönstret står 
öppet för att ventilera ut generatorvärmen. 
Under fönstret skymtar utloppskanalen från 
turbinerna. Längst till vänster står en stolpe 
för enfaslinjen och vid bortre gaveln skymtar 
trefaslinjen. ABB:s bildarkiv.

Den högspända strömmen från de tre transformatorerna fördes ut genom 
byggnaden vid respektive gavlar till två stolplinjer. Strax bortom stationsbygg
naden sammanfördes de till en gemensam femtrådig linje för överföring till 
Grängesberg.

Efter utvidgningar 1894, 1895 och 1897 ersattes kraftstationen redan 191z av 
en ny. Maskinhuset från 1893 revs med undantag för 1897 års tillbyggda transfor
matorhus och maskineriet skrotades frånsett en generator som så småningom 
hamnade på Tekniska Museet i Stockholm.

Svenska elektriska vattenkraftverk under 1890-talet

I Sverige hade man inte i någon nämnvärd utsträckning hunnit vänja sig vid 
elektrisk kraftöverföring före trefastekniken. Den nya tekniken välkomnades 
därför och blev snabbt mycket populär, inte minst till följd av Aseas mycket 
aktiva medverkan. Fram till sekelskiftet 1900 anlades inte mindre än ett 50-tal 
kraftanläggningar med trefasöverföring. Som en självklar följd av den nya situa
tionen blev nu även den mer avsides belägna vattenkraften intressant. En jakt 
på attraktiva vattenfall inleddes och i början av 1900-talet ledde detta till en 
spekulationsvåg med många märkliga affärer kring strömfallsfastigheter.

Utvecklingen av kraftöverföringstekniken i Sverige kom från och med 
1890-talet att löpa parallellt med de stora industriländernas, i vissa avseenden 
låg den till och med något före dessa. Efter Ernst Danielsons kompletterande 
insats med trefassystemet 1892 förstod man på Asea att nu hade man tillgång till 
ett kraftöverföringssystem som hörde framtiden till. Företaget tvekade därför 
inte att offerera ytterligare anläggningar redan innan Hellsjöns kraftstation var 
färdig och före utgången av 1893 hade man fått order på två nya överföringar. 
Båda var av samma typ och avsåg drift av valsverk i tung metallurgisk industri. 
Aseas och Danielsons initiativ och starka tro på att kunna bygga trefasöverfö
ringar till och med för valsverksdrift, som är den kanske tyngsta av alla driftfor
mer, måste än i dag betraktas med stor respekt.

Den ena valsverksanläggningen, utförd 1894 för Boxholms AB i Östergötland, 
avsåg hjälpkraft med 120 kW elektrisk drift till ett befintligt valsverk. Den andra 
innebar elektrifiering av ett nytt valsverk för Hofors AB i Gästrikland. På Hofors 
bruk som utvidgades kraftigt i början av 1890-talet önskade man koncentrera 
den tidigare utspridda järnverksdriften till en enda plats. Detta var dock inte 
möjligt med mindre än att en kraftöverföring till det planerade valsverket kunde 
ske från det avsides belägna vattenfallet Dammfallet i Hoån. På förfrågan erbjöd 
sig Asea att på elektrisk väg överföra den önskade effekten som vid valsverkets 
drifttagning 1895 uppgick till inte mindre än 1000 kW

Till skillnad mot Grängesbergsanläggningen och verket i Boxholm, där de 
äldre, mekaniska systemen samarbetade med det nya elektriska, drevs valsverken i 
Hofors uteslutande med elektrisk kraft. Kraftverket vid Dammfallet är fortfarande 
i drift. Maskinell och elektrisk utrustning har dock förnyats vid två tillfällen.
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Dammfallets kraftstation från 1895 är efter
flera ombyggnader fortfarande i drift. Foto 
BS 1993.

I den mycket tunga valsverksdriften med snabba växlingar mellan tomgång 
och högsta effekt bevisade trefassystemet att det var minst lika robust och stryk- 
tåligt som de äldre drivformerna med direktkopplade vattenhjul, vattenturbi
ner eller ångmaskiner. Framgångarna i framför allt Hofors ledde därför till att 
valsverken på järnbruken i Fagersta, Iggesund, Ramnäs och Finspång elektrifie
rades före sekelskiftet 1900. Alla verken drevs av trefaskraft som genererades i 
vattenkraftstationer uppförda av bruken.

En annan tung industrigren som började känna av en tilltagande kraftbrist 
mot slutet av 1890-talet var sliperierna för tillverkning av pappersmassa. Dessa 
hade direktdrivna slipverk och var så gott som genomgående lokaliserade till 
mindre vattenfall vars effekter började bli otillräckliga vid livsnödvändiga 
utvidgningar. Ett första initiativ togs av Hellefors Bruks AB som under 1896 lät 
anlägga en elektrisk överföring på 600 kW för att förstärka ett befintligt direkt-
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Kraften på den 38 km långa trefaslinjen 
från Skråmforsen till Örebro togs emot i en 
transformatorstation i stadens västra del. 
Byggnaden står kvar än i dag men har sedan 
länge haft andra funktioner. Foto BS 1997.

drivet sliperi vid Silvergruvan. Överföringen skedde med 
en 6 km lång trefaslinje från ett nybyggt kraftverk vid Ris
forsen. Båda verken låg vid Svartälven (Gullspångsälven) i 
västligaste delen av Örebro län.

Trefaskraft för allmän distribution överfördes i landet 
för första gången 1896. Holma-Helsinglands Linspinneri 
& Väfveri AB tog då i drift en linje mellan företagets kraft
station vid Lundströmmen i Delångersån och Hudiksvall. 
Året därpå togs Hissmofors kraftstation i drift i Jämtland 
och enfaskraft överfördes till Östersund där den distribu
erades för belysning. År 1898 kompletterades Hissmofors- 
anläggningen med trefas kraft som också överfördes till 
Östersund för distribution. Hissmofors och Östersund 
behöll för övrigt sina skilda system för enfasig och trefasig 
växelström ända till 1936.

Under 1898 byggdes även en trefasanläggning för Nora stads elektricitetsverk 
med överföring från Hagby kraftstation vid Hagbyån i Örebro län. Året därpå 
tillkom ytterligare tre anläggningar för allmän distribution, en vid Forssjö i Sörm
land för överföring till Katrineholm, en annan i det värmländska Sälboda för över
föring och distribution i Arvika, som då fortfarande var köping, samt en tredje 
mellan Starketorps kraftstation och Askersund i södra delen av Örebro län.

Det verkliga genombrottet för långväga kraftöverföring av stor effekt kom 
under 1800-talets två sista år. Vid Näs i Dalälven, Dalarnas län, togs 1898 en kraft
station i drift som till en början var utbyggd med två aggregat för 530 kW. Från

Under 1897 tog AB Finspongs Stycke
bruk - senare Finspongs Metallverks 
AB - i drift en vattenkraftstation vid 
Rämninge, en knapp mil från Finspång. 
Stationen utrustades med två vertikala 
maskinaggregat med generatorer från 
Asea. Maskinrumsinteriören var tids
typisk med stora långsamgående trefas
generatorer, kablar som hänger i taket 
mellan generatorer och kontrolltavla - 
maskinrumstraverser hade ännu inte börjat 
användas - och en panelad väggbröstning. 
Kraftverket byggdes om i sin helhet 1921 och 
är i drift än i dag. ABB:s bildarkiv.
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stationen överfördes en stor del av kraften på den då rekordlånga sträckan 50 
km till Sandvikens Jernverks AB i Sandviken. Delar av linjens fackverksstolpar 
står fortfarande kvar vid Storsjön utmed väg 272. Året därpå hade Trångfors 
kraftstation i Kolbäcksån vid Hallstahammar blivit färdig och härifrån fördes 
1325 kW från sex aggregat på en 22 km lång linje till Västerås och Asea samt 
det 1897 nyetablerade Nordiska Metall AB (Senare AB Svenska Metallverken). 
Samma år togs ytterligare ett stort steg när Örebro Elektriska AB färdigställde en 
kraftstation vid Skråmforsen i Svartälven med inte mindre än 2700 kW effekt. 
Trefaskraften härifrån var avsedd för distribution till motordrift och belysning 
i Örebro, 37 km därifrån. Ett betydande effektbelopp från ”Skrammen” avsattes 
även i en närbelägen elektrokemisk anläggning vid Öfalla för tillverkning av 
kalciumkarbid (”karbid”).

De mer långväga överföringar med elektricitet som än så länge hade kommit 
till stånd handlade mest om kompletterande kraft närden lokala tillgången inte 
räckte till vid utökad produktion i industrin. Ungefar hälften av 1890-talets vat
tenkraftverk byggdes i Bergslagen där den tunga industrin av tradition fanns.

Under 1890-talet introducerades den nya näringen elektrokemisk industri i 
landet. Den krävde riklig tillgång på elektrisk kraft och lokaliserades därför till 
energirika vattenfall. Eftersom lågspänd likström nästan uteslutande användes

Trångfors kraftstation i Kolbäcksån vid Hall
stahammar bestyckades med sex likadana 
generatorer, tillverkade av Asea. Stationen 
byggdes om 1912 med bl.a. nya turbiner.
De ursprungliga hjälpturbinerna samt 
kraft- och magnetiseringsgeneratorerna av 
Wenströms ”snörlivstyp” behölls dock ända 
till 1990 då stationen ersattes med en ny. Den 
har dock bevarats och visas numera som 
museum. Foto BS 1991.
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När Månsbo kraftverk i Dalälven vid Avesta 
togs i bruk 1894 för Stockholms Superfosfat 
Fabriks AB var det med effekten 1 440 kW 
störst i landet. På bilden som är en olje
målning av Alfred Thörne från 1894 syns 
kraftverket till vänster om skorstenen. Bild 
ur Stockholms Superfosfat Fabriks AB.

i den första tidens elektrokemi var det nödvändigt att placera industrianlägg
ningarna i omedelbar anslutning till kraftverken. Här var det således inte fråga 
om några långväga överföringar och den elektrotekniska utvecklingen inom 
näringen gick därför i viss utsträckning sina egna vägar. Särskilt uppmärksam
made av 1890-talets anläggningar blev de elektrokemiska verken vid Månsbo i 
Dalälven, Alby i Ljungan och dalsländska Bengtsfors i Upperudsälven.

Kraftverket för fabriken vid Månsbo, som var landets första elektrokemiska 
industri, uppfördes av Stockholms Superfosfat Fabriks AB. När verket togs i 
bruk 1894 med åtta horisontalaxlade likströmsaggregat på sammanlagt 1440 kW 
var det Sveriges största elektriska vattenkraftverk. Generatorerna som var av 
Aseas typ DL hade samma mekaniska utformning som trefasgeneratorerna 
till Hellsjöanläggningen. Effekten i8okW per maskin togs ut med en spän
ning av endast 150 volt, varför strömmen till följd av den höga strömstyrkan, 
i zoo ampere, leddes den korta vägen till fabriksanläggningen i en mängd grova 
skenor. Redan 1896 skedde en första utvidgning med fem aggregat på samman
lagt 1120 kW. Så småningom hade kraftstationens effekt utökats till 4 000 kW År 
1931 byggdes emellertid ett helt nytt kraftverk vid Månsbo och det gamla revs. 
Även detta verk har nu skattat åt förgängelsen.
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Kraftverket vid Alby i Ljungan togs i drift 1899 av Alby Wattenfalls AB i syfte 
att förse de två företagen Alby Elektrokemiska AB och Alby Calcium-Carbid AB 
med elkraft. Initiativtagare till de tre Albyföretagen var matematikprofessorn 
Gösta Mittag-Leffler i Stockholm. Eftersom de båda Albyföretagen arbetade 
efter olika elektrokemiska processer försågs kraftstationen med generatorer för 
både likström och växelström. Verkets sammanlagda generatoreffekt uppgick 
1899 till drygt 3 500 kW.

De för sin tid mycket stora anläggningarna vid Månsbo och Alby är exem
pel på hur nyetablerade, energi krävande industrier fortfarande lokaliserades 
till platser med riklig tillgång på vattenkraft, i Albyfallet dock med ett avsides 
läge. En av orsakerna var att det vid den här tiden inte fanns något gemen
samt, väl utbyggt kraftnät där vem som helst kunde anslutas var som helst. Det 
stora avståndet till avsättningsområdet för industriernas produkter kunde vid 
Månsbo och Alby lösas utan större problem eftersom orterna hade tillgång till 
järnväg sedan 1873 respektive 1881.

Av samtliga kraftöverföringar utförda före år 1900 försågs drygt två tredjede
lar med Aseas utrustningar medan tyska och schweiziska maskiner installera
des i övriga anläggningar.

Interiör 1894 från maskinrummet till kraft
verket vid Månsbo med 8 likströmsgenera
torer. Från varje generator löper grova kablar 
som för strömmen vidare till de elektroke
miska processerna i fabriken strax intill. Bild 
ur Stockholms Superfosfat Fabriks AB.



Utvecklingen efter 1900

Sedan trefastekniken hade introducerats i början av 1890-talet tog det bara 
några årtionden innan man hittade formerna för att optimalt beräkna och 
tillverka generatorer, kraftverkens viktigaste elektriska del. Utvecklingen av 
generatorerna har därefter i stor utsträckning handlat om större effekter och 
dimensioner tack vare ökade kunskaper inom särskilt isolations-, ventilations- 
och lagertekniken. De begränsningar och problem som uppstått har ofta varit 
av mer tillverknings-, transport- och monteringsteknisk art än elektroteknisk. 
Kraftverkens övriga elektriska utrustning har däremot ständigt förändrats och 
förfinats och särskilt för övervakning och kontroll visas numera ofta ett större 
intresse än för själva maskinerna.

Utvecklingen av de svenska kraftverkens elektriska utrustning har i hög grad 
påverkats av Asea. I företagets drygt hundraåriga historia har tillverkningen av 
kraftmaskiner under långa perioder dragit till sig den största uppmärksamhe
ten. Även andra verkstäder, med liknande tillverkning som Asea, har vuxit fram 
i landet under årens lopp men i så gott som samtliga fall har de förr eller senare 
införlivats med Asea. Förhållandet har ytterligare stärkt företagets dominans 
men även gjort det möjligt för Asea att överleva i konkurrensen med de stora 
kontinentala och amerikanska tillverkarna av elektroteknisk utrustning. Ett 
nära och givande samarbete inleddes dessutom mellan Asea och statliga Vatten
fall redan strax efter sekelskiftet 1900, ett samarbete som intensifierades under 
den svenska vattenkraftens mest intensiva utbyggnadsperiod åren 1950-1980.

Till skillnad mot kraftverkens vattenbyggnader och turbiner har den elektro
tekniska utvecklingens historia fatt en tillfredsställande beskrivning i flera olika 
sammanhang. Särskilt framträdande är de företagsmonografier som publice
rats av Asea 1908,1923 (specialnummer av Aseas egen tidning), 1933,1955-1957 
och 1983 samt Vattenfall 1934,1938,1948 och 1984. Tillsammans med ett stort 
antal artiklar och uppsatser i framför allt Teknisk Tidskrift speglar dessa publika
tioner väl utvecklingen inom området. Framställningen kommer därför beträf
fande tiden efter sekelskiftet 1900 huvudsakligen att handla om de mer omfat
tande förändringar som berört de viktigaste maskinerna, generatorerna.

Generatorer - elsystemens primärmotorer

I redogörelsen för den maskinella bestyckningen i pionjärverket vid Flellsjön 
i Dalarna lämnades även en kortfattad beskrivning av anläggningens genera
torer. Dessa var i mekaniskt hänseende ganska enkla, närmast beroende på de 
gynnsamma förhållandena vid Flellsjön. Den höga fallhöjden och uppdelning 
av stationseffekten på flera aggregat medförde att varje maskin fick ett lämpligt
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högt varvtal och en blygsam effekt. Dessutom utfördes maskineriet med hori
sontella axlar, vilket underlättade montage, kylning, lagerutformning och 
underhåll. Vid kraftverk byggda under senare delen av 1890-talet var förhållan
dena däremot annorlunda. Fallhöjderna var ofta låga och eftersom kraftverks- 
ägarna av ekonomiska skäl ville ha så fa aggregat som möjligt blev maskinerna 
långsamgående, stora och svårhanterliga. Vid låga fallhöjder monterades dess
utom maskineriet i flera kraftverk på ett traditionellt sätt med vertikal axel, ett 
arrangemang som förespråkades under några år av landets ledande kraftverks- 
projektör, Qvist & Gjers ingenjörsbyrå i Arboga.

De första åren efter 1893 begränsades generatorernas storlek av att effekten 
alstrades i rotorn och togs ut från denna med släpringar. Sedan tillverkarna 
hade börjat ändra detta mot slutet av seklet genom att i stället låta effekten 
alstras i statorn kunde dimensionerna ökas. Vid Asea inleddes förändringen 
1896 och den första generatorn med ”roterande fält och stillastående armatur” 
blev en mycket stor enfasmaskin till Trollhättans Elektriska Kraft AB. Kraftbo
laget tillhörde uppfinnaren och industrimännen Gustaf de Laval och enfaskraf- 
ten var bland annat avsedd att användas vid försök med elektrisk smältning. 
Generatorn som med effekten 830 kVA* var den dittills kraftigaste som Asea 
hade tillverkat blev också företagets första med vertikal axel. Samma år leve
rerades två trefasgeneratorer, vardera på 400 hk, med roterande fält till Helle- 
fors Bruks kraftöverföring mellan Risforsen och Silvergruvan i västra delen av 
Örebro län.

Sälboda kraftverk, beläget en dryg mil norr 
om Arvika i Värmland, var ett av de många 
kraftverken av 1890-talstyp som hade verti
kala maskinaggregat. Anläggningens första 
maskin togs i drift 1899 och efter två år 
följde en andra maskin. Sälboda blev navet 
i det s.k. Arvika-Jösseforssystemet som länge 
arbetade med frekvensen 45,3 Hz.
Foto BS 1991.

Generatorernas axellagring

Ett ofta förekommande problem under vattenkraftverkens första decennier 
var lagringen av turbiners och generatorers allt tyngre roterande maskindelar. 
Särskilt påtagligt blev detta vid vertikala maskinuppställningar där lagring av 
praktiska skäl endast bör ske på ett ställe per axel. För att komma bort från 
problemet kunde man dela upp axeln i två halvor med en elastisk koppling 
mellan som gjorde en viss radiell och axiell förskjutning av axlarna sinsemellan 
möjlig. På så sätt kunde man fördela den vertikala belastningen till ett bärlager 
för generatorn och ett för turbinen. Generatorlagret utfördes nästan alltid som

:: I texten används de effektenheter som källorna uppger. Ursprungligen angavs både turbiners 
och generatorers effekter med enheten hästkrafter (hk). För generatorer talade man till och med 
om elektriska hästkrafter. Ungefar 1910 införde Asea enheten kilowatt (kW) för sina generatorer. 
Enheten är korrekt för likströmsmaskiner men oftast missvisande för växelströmsgeneratorer 
eftersom växelströmsmaskiner normalt åstadkommer en fasförskjutning. Effektenheten kilovolt
ampere (kVA) infördes därför omkring 1920. Förhållandet mellan kW och kVA erhålls genom att 
multiplicera kW-värdet med nätets effektfaktor (cosfi-värdet), dvs. kW x cosfi = kVA.
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Vid en andra utbyggnad 1903 av Näs gamla 
kraftstation i Dalälven installerades tre Asea- 
generator av typ VES med vertikal axel och 
såväl bär- som styrlagren placerade under 
rotorn. För att minska påfrestningarna på 
generatoraxeln drogs rotornavet upp så att 
ett av lagren kunde placeras i samma plan 
som rotorn, därav navets märkliga form.
Foto BS 1979.

kamflänslager kombinerat med det ena av axelns styrlager 
(radiallager för axelns sidostyrning) och placerades på ett 
gjutet armkors strax under rotorn. Axelns andra styrla
ger monterades vanligtvis ovanpå rotorn. Flera maskiner 
utfördes dock med alla lager placerade under rotorn, ett 
arrangemang som återkom mot slutet av 1930-talet och då 
kallades för ”paraplyuppställning”.

Kring sekelskiftet 1900 hade axellasterna i vertikalaxlade 
maskinaggregat blivit så stora att tillgängliga lagerkon
struktioner inte längre höll. När vattenturbiner med hori
sontell axel började tillverkas löstes problemet,åtminstone 
tills vidare. Med ett horisontellt axelsystem kunde flera 
radiallager utan svårighet placeras på varje axeldel utan att 
dessa motarbetade varandra vid smärre avvikelser i inställ
ning eller slitage. Den liggande axeln medgav dessutom att 
i princip hur stora lagerytor som helst kunde åstadkom

mas, axelsystemen kunde därmed bära betydligt större laster än tidigare. Lagren 
utfördes normalt som tvådelade med lagerytor av vitmetall (babbits). Vid små 
och medelstora maskiner smordes lagren med roterande smörjringar, vilka 
vid axelns vridning lyfte olja från en behållare under lagret upp till lagerytan. 
Större maskiner försågs av driftsäkerhetsskäl med särskilda smörjoljepumpar 
som i ett cirkulerande system distribuerade oljan till smörjställena. Generator
lagren monterades vid mindre maskiner i lagersköldar som var fastbultade på 
ömse sidor om statorstommarna medan särskilda lagerbockar, stålager, som var 
fasta i generatorernas bottenplattor användes vid större maskiner.

Kvarnsvedens gamla kraftstation i Dalälven 
vid Borlänge försågs redan 1899 med 
horisontalaxlade generatorer, tillverkade av 
Maschinenfabrik Oerlikon i Schweiz. En syn 
som fa har sett är det mäktiga dubbelmon
taget som tillkom vid en ombyggnad 1913 i 
samband med turbinbyte från amerikanska 
till svenska turbiner. Av de två ålderdomliga 
Oerlikongeneratorerna, den inre från 1899 
och den yttre från 1904, var den inre vid foto
tillfället landets äldsta kraftverksgenerator i 
bruk. Magnetiseringsgeneratorn ersatte 1913 
den ursprungliga från 1899. Foto BS 1992.
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Forshuvudforsens kraftstation i Dalälven 
fick 1921 som första kraftverk i landet 
bärlagren av segmenttyp placerade på 
kraftiga armkors över generatorerna som 
tillverkades av tyska AEG. Foto BS 1992.

Av kraftverkens mekaniska utrustning nådde generator- och transforma
torkonstruktioner redan i början av 1900-talet en hög elektroteknisk nivå med 
mycket goda verkningsgrader och stor tillförlitlighet. Den fortsatta utveck
lingen av dessa anläggningsdelar handlade därefter till övervägande del om 
en uppskalning med allt högre effekter och större och tyngre maskinenheter. 
Vattenturbinen gav dock fortfarande konstruktörerna bekymmer fram till 
dess att Kaplanturbinen fick sin definitiva form i slutet av 1920-talet. Ett steg 
på vägen mot detta mål var när den vertikalaxlade, enhjuliga snabblöparturbi- 
nen infördes i kraftverken under 1910-talet. 1 och med detta monterades genera
torns axel åter vertikalt, vilket för dennas del endast innebar en del mekaniska 
förändringar.

Återgången till det vertikala montaget av kraftverkens roterande maskin
delar blev möjlig med de bärlager av segment- och blocktyp som beskrivs i 
avsnittet om turbiner. Till följd av den nya lagertypens stora kapacitet kunde 
ett gemensamt axiallager utnyttjas för både turbin och generator. Ansvaret för 
tillverkning och montering av de viktiga axiallagren lades nu på generatortill
verkaren. I Sverige introducerades segmentlagren i Forshuvudforsens kraftverk 
i Dalälven. Kraftverket togs i drift 1921 och var det första i Sverige som försågs
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Bärlagren till tre vertikalaxlade Aseagene- 
ratorer i värmländska Frykfors kraftstation 
från 1906 försågs med dubbla kullager som 
monterades i lagerhus på armkors över roto- 
rerna.En fjärde maskin som levererades 1911 
fick koniska rullager. Foto BS 2007.

Dubbla axialkullager med den ena av lager
brickorna till Aseageneratorerna i Frykfors 
kraftstation. Foto BS 2007.

med stora vertikalaxlade turbiner och generatorer. De två generatorerna med 
effekten 6 500 kVA tillverkades av AEG i Berlin, Tyskland.

Redan innan de nya lagren hade kommit ut på marknaden levererade Asea 
1911-1913 åtta vertikalaxlade generatorer till Näs kraftstation i Dalälven. Kraftver
kets underbyggnad hade utförts redan 1897-1898 med plats för 13 maskinaggre
gat men endast försetts med åtta aggregat. Vid den kompletterande utbyggnad 
som skedde i början av 1910-talet var man därför låst till aggregat med vertikal 
uppställning. Generatorerna, vars bärlager försågs med kullager som monte
rades på ett överliggande armkors, kom att inleda en ny generatorserie i Aseas 
tillverkning som fick typbeteckningen GS. Under 1910-talet tillverkades några 
liknande maskiner till utländska beställare.

Vid Asea inleddes tillverkning av segmentlager 1919 i samband med leverans 
av två 4 800 kVA generatorer till Vittingfoss kraftstation vid Numedalslågen i 
sydöstra Norge. Aseas första leveranser till svenska kraftstationer av GS-gene- 
ratorer med segmentlager skedde 1922-1923 till kraftstationerna vid Bultfallet i 
Hallstahammar och Strömsborg i Gävle.

Till att börja med placerades bärlagren av segmenttyp på ett kraftigt 
armkors längst upp på den gemensamma axeln för turbin och generator, lagret 
monterades således över generatorns rotor. Placeringen hade vissa fördelar 
men visade sig även ha sådana nackdelar som att dels hela tyngden från gene
ratorrotor, turbinlöphjul och vattenlast måste föras ner till kraftstationens 
underbyggnad via generatorns statorstomme, dels att olja gärna ville läcka ut 
från lagerhuset och rinna ner i generatorn. Där kunde oljan tillsammans med 
damm lätt bilda ett smutslager. Detta hindrade bland annat generatordelar
nas avkylning som är av största vikt för maskinens livslängd. Bärlagret flytta
des därför ner till strax under rotorn och när även ett övre styrlager slopades 
var man tillbaka till det arrangemang som varit populärt kring sekelskiftet 
1900. Med få undantag har alla större svenska generatorer efter 1938 lagrats 
med bärlagret under rotorn.

Generatorkylning

Precis som alla andra kraftmaskiner förbrukar elektriska generatorer en viss del 
av den tillförda energin för att övervinna inre förluster. I regel bildas det värme 
av denna egenförbrukning. Även om generatorerna har en hög verkningsgrad, 
90-99 procent, kan det ändå bli så stora värmemängder att de blir svåra att 
hantera. Uppvärmning av generatorns delar är till exempel inte önskvärd efter
som den påskyndar isolationens åldrande och förkortar därmed maskinens 
livslängd.

Med övergången till horisontalaxlade kraftaggregat vid sekelskiftet 1900 
kunde maskineffekterna höjas betydligt. Samtidigt ökade generatorernas 
omfång vilket ledde till ett nytt problem, generatorerna började nu bli så stora 
att de inte längre kunde kylas med maskinhallsluften. Generatorerna hade dit
tills varit helt öppna och kylts genom att den omgivande luften fläktats runt 
i de uppvärmda magnet- och statorlindningarna. Under sommarmånaderna
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kunde därför maskinrum och maskinhallar bli mycket 
varma. Äldre kraftstationsbilder visar ofta fönster som har 
öppnats på vid gavel för värmens skull.

När Asea 1908 fick beställning på 11000 kVA-generato- 
rerna till det blivande statliga storkraftverket i Trollhättan 
bedömdes dessa inte kunna kylas tillräckligt med maskin
hallsluften. De stora generatorerna kapslades därför in 
och anslöts till kanaler för till- och frånluft. Samtidigt som 
Asea arbetade med Trollhättegeneratorerna konstruerade 
Nya Förenade Elektriska AB i Ludvika fyra 3 500 kVA-gene- 
ratorer till landets första underjordiska kraftstation, byggd 
1907-1911 vid Mockfjärd i Dalälven. Med hela maskinsalen 
utsprängd nere i berget blev behovet av en separat gene
ratorventilation än tydligare. Det hela löstes på så sätt att 
tilluften leddes ner i en kanal i det lutande transportschak
tet och fördelades under maskinsalsgolvet till de kapslade 
generatorerna. Från dessa avblåstes den uppvärmda luften 
först till maskinsalen och därefter till det fria genom ett 
särskilt ventilationsschakt. Vid det andra underjordiska 
kraftverket i landet, Porjus i Norrbotten, kapslades Aseageneratorerna in och 
kyldes med ett ventilationssystem som i likhet med Trollhättegeneratorerna 
hade särskilda kanaler för både till- och frånluft.

Under 1910-talet gick man successivt över till kapslade generatorer. Flera 
mycket stora maskiner byggdes dock som halvkapslade och kyldes med luft 
som togs från maskinhallen men avleddes till kanalsystem som stod i förbin
delse med det fria. Ett sådant kraftverk var Untra i Dalälven, byggt 1912-1918 
och försett med fyra stora halvkapslade generatorer på vardera 9 000 kVA 
liksom en femte på n 000 kVA som tillkom 1935. Efter en senare genomförd 
effekthöjning tillät inte maskinhallen den stora luftväx
ling som behövdes för att kyla ner generatorerna tillräck
ligt och en ombyggnad till helkapslade maskiner påbör
jades därför 1989.

Vid den återgång till vertikal axlade aggregat som inled
des i slutet av 1910-talet placerades generatorerna uppe 
på maskinhallsgolven, ett arrangemang som försvårade 
kylningen. Vid projekteringen av Forshuvudforsens kraft
station insåg man att generatorerna måste kylas med ett 
särskilt ventilationssystem. Maskinhusets underbyggnad 
försågs därför med ett fläktstyrt kanalsystem som förde 
kylluft till axelbrunnen (utrymmet mellan generator och 
turbin vid större vertikalaxlade aggregat). Från axelbrun
nen styrdes luften in i generatorn och därifrån via kåpor 
på statorn till en kanal som ledde till det fria. När Lilla 
Edets kraftstation byggdes några år senare installerades 
där ett liknande kylluftarrangemang.

Horisontalaxlade, högvarviga maskin
aggregat i Rundbackens kraftstation, cirka 3 
mil norr om Sundsvall, med öppna genera
torer som ventileras med maskinhallsluften. 
Foto BS 1992.

Kapslade generatorer i Älvkarleby kraftsta
tion med slutna kanaler för till- och frånluft. 
Foto BS 1979.
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När generatorerna sänktes ner i maskinhalls- 
golven såg man inte mycket mer av dem än 
armkors, bärlager och matarmaskin som här 
i Lanforsens kraftstation i nedre Dalälven. 
Foto BS 1992.

Med generatorer, bärlager och hjälpmaskiner 
helt nedsänkta i golven blev maskinhallarna 
och -salarna med tiden ganska ödsliga. I 
maskinsalen till Harsprångets kraftstation 
tittar endast matarmaskinerna upp genom 
golvet. Foto BS 1992.



Vid placeringen av stora generatorer uppe på maskinhallsgolvet försågs gene
ratorerna med täta, omslutande kåpor för att luften skulle kunna styras genom 
lindningarna och därefter föras bort. De trånga kåporna ledde emellertid lätt 
till en ojämn kylning av statorn och övergavs därför efter några år. I stället sänk
tes generatorerna ner i maskinhallsgolven och anslöts till väl tilltagna luftkana
ler i maskinhusens underbyggnader. I maskinhallarna såg man nu inte mer av 
generatorn än armkors, bärlager och matarmaskin. Det första svenska kraftver
ket med en sådan generatorplacering var Norrfors i Umeälven utanför Umeå.
Kraftverket byggdes av Vattenfall och togs i drift 1926 med två generatorer på 
vardera 12 500 kVA.

När så småningom även bärlagren placerades under rotorn och matarmaski- 
nerna ersattes av statiska matare återstod inte mycket mer att se av generatorn 
än en diskret skyddshuv över eventuella släpringar, utrustning för varvtalsindi- 
kering och vid Kaplanturbiner styranordningar för turbinlöphjulet. Kraftstatio
nernas maskinhallar blev därför med tiden ofta ganska ödsliga utrymmen med 
enstaka och intetsägande hjälpapparater diskret placerade utmed väggarna.
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Magnetiseringsmaskiner

Den ström som man far från en generator alstras i dess fasta del, statorn. När ett 
magnetfält vrids runt inne i statorn induceras en växelström. Magnetfältet skapas 
av den roterande delens (rotorns) poler som består av elektromagneter. Dessa 
magnetiseras med ström som kommer utifrån och tillförs genom släpringar på 
rotoraxeln. För att fa avsedd verkan måste magnetiseringsströmmen vara lik
ström, en växelströmsgenerator kan därför inte åstadkomma ström till sin egen 
magnetisering. Likströmmen måste hämtas från en annan källa, en dynamo, en 
likriktare, ett batteri, en omformare eller en omriktare. Förhållandet komplice
rar naturligtvis den i övrigt så principiellt enkla elektriska generatorn.

För likströmsförsörjningen i 1893 års pionjärverk vid Hellsjön installerades 
ett särskilt magnetiseringsaggregat eller ”matare” med en liten turbin som drev 
två dynamor. Under åren efter Hellsjön arrangerades kraftverkens maskinella 
utrustning på liknande sätt med fristående hjälpaggregat. Dessa blev emellertid 
snart ganska stora och dyra i både installation och drift. Efter några år uppkom 
därför tanken på att låta huvudmaskineriet även driva en liten dynamo, monte
rad på kraftgeneratorns fria axelände. Ett sådant arrangemang introducerades i 
Sverige 1899 av Bergslaget vid Kvarnsvedens kraftstation i Dalälven som försågs 
med elektrisk utrustning från Maschinenfabrik Oerlikon i Zürich, Schweiz.

På Asea tog man snabbt upp nyheter inom branschen och redan 1900 tillver
kades fyra generatorer med direktkopplade matare till ett ryskt järnverk i Kysj- 
tym vid Ural. Några år senare, 1905, försågs även fyra Aseatillverkade generatorer 
till Skärblacka kraftstation i Motala ström med direktkopplade matare.

När statens kraftverk vid Olidan i Trollhättan projekterades valde man av 
driftsäkerhetsskäl att gå en medelväg med de stora kraftgeneratorernas lik
strömsförsörjning. Kraftstationen utrustades därför med direktkopplade 
matare vid sidan av ett traditionellt separatdrivet likströmsmaskineri. Som i så
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När det var trangt om utrymme i kraftverken 
monterades matarmaskiner på axeln mellan 
turbin och generator som här i Porjus gamla 
kraftstation. Foto BS 1992.

många andra sammanhang valde staten bland alternativa lösningar först sedan 
grundliga utredningar klarlagt för- och nackdelar. Den tekniska utformningen 
av Trollhätteverket kom därför i många avseenden att bli vägledande för andra 
kraffföretag. Efter 1910, då Olidestationen togs i drift, försågs landets kraftverks- 
generatorer till övervägande del med direktkopplade matare. Ett av de sista 
verken som byggdes med ett separat turbindrivet likströmsmaskineri blev det 
även i vissa andra avseenden konservativt utförda Untra kraftverk som togs i 
drift 1918. Där installerades ett ganska omfattande matarmaskineri med tre lika 
stora turbindrivna dynamor på vardera 75 kW. Maskineriet har senare ersatts av 
en omriktarutrustning.

Matarmaskiner kräver regelbundet tillsyn och underhåll av framför allt de 
känsliga kollektorerna. Maskinerna tar även upp utrymme i maskinhallarna 
oavsett om de hör till vertikal- eller horisontalaxlade aggregat. För att minska 
utrymmesbehovet monterades matarna därför i några fall på axeln mellan 
turbin och generator. Så gjordes exempelvis vid generatorbyten 1933 och 1938 i 
Porjus kraftverks trånga maskinsal och i Olidan när denna vid en fjärde utbygg
nad 1919-1921 försågs med dubbelgeneratorer.

Vid Kaplanturbiner kunde maskinaggre
gaten bli ganska höga vilket krävde stor 
takhöjd. Avesta Storfors i Dalälven. Foto BS 
1992.
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Tio av de tretton maskinaggregaten i Näs 
gamla kraftstation i Dalälven. Foto BS 1979.

Vid vertikala maskinuppställningar i kraftverken placerades mataren i regel 
över rotorn och bärlagret. Om turbinen var av Kaplantyp behövdes dessutom 
anordningar på axeländen för tillförsel av tryckolja samt en kombinatorkurva 
för löphjulets reglering. Aggregaten kunde därigenom bli ganska höga och för 
att fa tillräcklig lyfthöjd vid montage och service av generatorer och turbiner 
krävdes det stor takhöjd. Maskinhallars och maskinsalars rumsvolymer blev 
därför med tiden ganska stora.

De axeldrivna matarna ersätts numera av statiska omriktare där kraften tas 
från kraftstationens lokalförsörjningsnät. De nya matarna som oftast är tyristor- 
styrda har hög driftsäkerhet, är lätta att manövrera och tar liten plats.

Generatorernas effekt och storlek ökar

Från kraftindustrin började man tidigt uttrycka önskemål om så få maskinaggre
gat som möjligt i kraftstationerna. Detta framkom särskilt när kraftverken började 
byggas i större vattendrag där stationerna utrustades med ett stort antal kraftaggre
gat. Exempel på detta är kraftverken vid Näs (1898) och Kvarnsveden (1899) i Dal
älven samt Trollhättan (1910) i Göta älv med 13,15 respektive 13 maskinaggregat.

Ett stort turbin-generatoraggregat är dels billigare än flera små, dels enklare
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att hantera i drift och underhåll. Både turbin- och generatortillverkarna har 
därför tvingats ägna mycket tid åt att utveckla allt större maskiner som gjort att 
kraftverken ständigt har kunnat byggas för fallhöjder och vattenföringar som 
tidigare varit otänkbara att exploatera med godtagbar ekonomi.

Även om svenska generatorers effekter i dag inte når upp till utländska vat
tenkraftverks jättegeneratorer har tillverkning och installation av generatorer 
för svenska vattenkraftverk i övrigt hållit jämna steg med den internationella 
utvecklingen. En viktig orsak till detta har varit den konstruktiva samverkan 
mellan statliga Vattenfall och Asea som inleddes redan 1910 när fyra för sin tid 
mycket stora generatorer levererades till Trollhättans första utbyggnadsetapp. 
De horisontalaxlade Trollhättegeneratorerna var vid leveransen flera gånger 
större än de dittills största generatorerna i ett svenskt vattenkraftverk.

En sammanställning över svenska vattenkraftgeneratorers effektutveckling 
framgår av tabellen.

Kraftverk Vattendrag Ägare År Effekt MVA’

Hellsjön Haggån Grängesberg 1893 0,07

Dammfallet Hoån Bofors Bruk 1895 0,35

Trollhättan Göta älv T:s Elektr. 1896 0,83

Kvarnsveden Dalälven Bergslaget 1899 1,10
Brattfors Svartälven Örebro Elektr. 1903 1,75

Gullspång Gullspångsälven Gullspång 1908 4,00

Trollh.Olidan Göta älv Vattenfall 1910 11,00
Älvkarleby Dalälven » 1915 12,25

Norrfors Umeälven » 1926 12,50

Krångfors Skellefteälven Skellefteå Kraft 1928 15,00

Karseforsen Lagan Sydkraft 1930 19,00

Krångede Indalsälven Krångede 1936 35,00

Stadsforsen Indalsälven Vattenfall 1939 40,00

Trollh. Hojum Göta älv » 1943 52,00

Torpshammar Gimån » 1943 52,50

Midskog Indalsälven » 1944 55,00

Hjälta Faxälven Hjälta 1949 65,00

Harsprånget,Gl--3 St. Luleälven Vattenfall 1952 105,00

Stornorrfors Umeälven » 1958 150,00

Letsi L. Luleälven » 1966 155,00

Seitevare L. Luleälven » 1967 225,00

Ritsem St. Luleälven » 1978 320,00

Juktan Juktån » 1978 360,00

Harsprånget G5 St. Luleälven » 1983 500,00

* MVA, megavoltampére, används vid stora effekter. 1 MVA = 1 000 kVA.
Anm. Samtliga generatorer utom Kvarnsvedens (Oerlikon) har tillverkats av Asea.
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De ständiga ökningarna av generatorernas effekter förde naturligtvis också med 
sig att maskinerna blev större och tyngre. Detta ställde i sin tur nya krav på kon
struktioner och material men även på hantering, transporter och montage av 
maskiner och maskindelar.

Ursprungligen tillverkades generatorernas statorstommar och rotorhjul av 
gjutjärn, ett material som är lätt att forma och bearbeta. När maskinstorlekarna 
och varvtalen ökade började dock rotorn, som är generatorns mest belastnings- 
utsatta del, att gjutas av stål. Av hanteringsmässiga skäl kunde större och tyngre 
maskindelar som rotorer och statorer vara delbara i två eller flera halvor som 
bultades samman vid monteringen.

Hållfastheten i rotorringarnas gjutgods visade sig emellertid otillräcklig när 
man införde Kaplanturbiner under 1920-talet eftersom denna turbintyps rus- 
ningsvarvtal är ungefär 50 procent högre än Francisturbinens. Ringarna bör
jade då i stället att byggas upp med bladade segment av plåt som hölls samman 
av bultförband. Därefter värmdes ringarna och krymptes på rotorstommarna 
av gjutjärn eller gjutstål. De första större svenska generatorer som byggdes så 
levererades av Asea till Lanforsens kraftverk i Dalälven 1930. Generatorerna 
med effekten 10 000 kVA kopplades direkt till Kaplanturbiner som löpte med 
94 varv/min.

Under 1940-talet, när utbyggnaden av de norrländska storkraftverken inled
des, blev maskinaggregaten så stora att de blev i det närmaste omöjliga att 
transportera från verkstäderna. De särskilt tunga och otympliga rotorringarna 
av stansade plåtsegment började då att byggas upp inne i kraftverken, vilket 
minskade transportproblemen och även avlastade tillverkarens ofta fullbelagda 
verkstäder. Aseas leverans av tre 55 000 kVA-generatorer till Hölleforsens kraft
verk i Indalsälven var de första som utfördes på så sätt. Det första aggregatet där 
togs i bruk 1949.

Ytterligare ett steg i utvecklingen att bygga de stora generatorerna på plats 
ute i kraftverken i stället för i tillverkarens verkstad togs vid Ritsems kraftsta
tion som ligger i översta delen av Stora Luleälven och togs i drift 1978.Trots den 
stora utbyggnadseffekten 320 000 kVA fick stationen endast ett maskinaggregat 
vars generator vägde 1090 ton. På uppställningsplatsen i Ritsems maskinsal till
verkades inte bara den stora maskinens rotorring utan även stator med plåt
läggning och inläggning av lindningarna. Den kraftiga axeln utfördes för övrigt 
som ett rör av rundvalsad stålplåt som svetsades samman och svarvades på utsi
dan. Bärlagret med placering på turbinlocket gav tillsammans med den korta 
röraxeln ett kompakt byggnadssätt. Konstruktionerna gjorde att den tyngsta 
transporten till kraftverket, som har ett ödsligt läge långt in i fjällvärlden, vikts
mässigt kunde begränsas till turbinens 75 ton tunga löphjul.

En genomgripande förändring i generatorernas konstruktion inleddes 1930 
med Aseas leverans av den första svetsade generatorn. Denna nya tillverknings
metod blev vanlig sedan det hade visat sig att det gjutna materialets hållfasthet 
ibland sattes ner av sprickor eller föroreningar som kunde vara svåra att upptäcka 
vid kontroll av godset eller som medförde dyrbar kassation. Osäkerheten kring 
gjutgodsets kvalitet ledde bland annat till att Asea redan i verkstaden tvingades
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En av de första Aseageneratorerna vårs delar 
svetsades samman levererades 1934 till AB 
Brusafors-Hällefors kraftstation vid Turefors i 
Emån. Maskinen ärav typ GS186 och avsedd 
för 1 500 kVA. Foto BS 1990.
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prova gjutna rotorer med rusning i splitterskyddande rusningsvalv. Dessa kom
pletterades 1918 med en rusningsgrop där större rotorer kunde provas.

Svetsningstekniken hade under 1920-tal et kommit så långt att man på Asea 
förmodade att större generatorer borde kunna svetsas samman av grov stålplåt. 
Omfattande undersökningar inleddes därför 1928 som 1930 resulterade i att den 
första svetsade generatorn, en 600 kVA maskin för 300 varv/min, levererades 
till Åmotfors Pappersbruks kraftverk vid Kroppstadfors i Byälven. Redan året 
därpå följdes den av en svetsad större maskin på 8 500 kVA till Avesta Jernverks 
nya kraftverk vid Avesta Storfors i Dalälven. Vidare levererades under 1934 
två mycket stora svetsade generatorer (med rotorcentrum av stålgjutgods) till 
Vattenfalls kraftverk vid Vargön i Göta älv. Dessa maskiner, som länge var de till 
omfånget största i Sverige, löper med endast 46,9 varv/min, väger 422 ton, har 
en ytterdiameter av 11,4 meter samt presterar vardera 12 000 kVA. I Vargögenera- 
torerna är även rotorstommarna svetsade.

Ursprungligen svetsades endast statorstommarna samman, men med ökande 
maskinstorlekar började man även svetsbygga rotorstommarna. Många fördelar
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vanns med de svetsade generatorkonstruktionerna som tålde helt andra påkän- 
ningar än gjutgodset med sin ibland osäkra struktur. Hållfasthetsberäkningar 
kunde därför göras med större säkerhet eftersom det valsade råmaterial som 
maskinerna byggdes av hade en jämnare kvalitet. En avsevärd viktbesparing 
gjordes dessutom med svetsade konstruktioner, vilket inte minst underlättade 
maskindelarnas hantering och transporter.

Sveriges största vattenkraftgenerator, Harsprångets G5 från 1983 med effekten 
500 000 kVA, är en verklig tungviktare med sina 1710 ton. 90 år tidigare leverera
des landets första trefasgenerator till Hellsjöns kraftverk i Dalarna, en maskin 
som bara vägde 3 ton och hade effekten 70 kVA. Ett sätt att belysa generatorut
vecklingen under de aktuella åren är att beräkna effekten per ton generator för 
dessa två maskiner. För Hellsjömaskinen får man då 23 kVA/ton medan värdet 
för den väldiga Harsprångetmaskinen blir hela 292 kVA/ton!

Ångturbingeneratorer

Generatorer till ångturbiner skiljer sig i viss utsträckning från generatorer som 
drivs av vattenturbiner, ångmaskiner och förbränningsmotorer. Skillnaden 
grundar sig på att ångturbiner löper med betydligt högre varvtal än vad andra 
kraftmaskiner gör, vilket medför att tillkopplade generatorer får en annan 
form. Även om det är önskvärt att en elektrisk generator har så högt varvtal som 
möjligt så finns det ändå gränser, särskilt vad växelströmsmaskiner beträffar. 
Generellt begränsas generatorns hastighet av hållfasthetsskäl, vid för höga varv
tal finns det alltid risk för att delar i rotorn ska lossna och då särskilt lindning- 
arna. Vid växelströmsgeneratorer kan man för övrigt inte ha högre hastighet än 
3 000 varv/min om man ska generera 50-periodig ström och 3 600 varv/min vid 
6o-periodig ström eftersom en rotor inte kan ha ett lägre poltal än 2.*

Även om principen för att generera elektrisk ström är samma i alla synkrona 
maskiner så dikteras deras form av det varvtal som de arbetar med. En lång
samgående generator får stor diameter eftersom rotorhjulet då behöver många 
poler. Är maskinens effekt dessutom inte alltför hög blir generatorn också 
ganska smal. För ångturbindrivna generatorer gäller det motsatta förhållandet. 
Eftersom man vill undvika nedväxlingar låter man turbogeneratorerna löpa så 
snabbt som möjligt, oftast med 1500 eller 3000 varv/min. Av hållfasthetsskäl 
måste turbogeneratorernas rotorer därför ha minsta möjliga diameter, ett för
hållande som gör att de blir långsmala och som också underlättas av att rotorn 
i regel inte har mer än två eller fyra poler.

Vid långsmala generatorer kan det bli problem med kylningen av rotor och 
stator eftersom luften här har lång väg att gå. Rotorerna förses därför med kraf
tiga axialfläktar. Mycket stora generatorer kyls med vätgas.

När Gustaf de Lavals företag AB de Lavals Ångturbin under 1890-talet bör
jade tillverka ångturbiner försågs de med kuggväxlar för en nödvändig ned-

* En tumregel i sammanhanget är att man vid beräkning av en växelströmsmaskins varvtal utgår 
från talet 6 000 för 50-periodig ström. Om detta delas med antalet poler i maskinen, ett antal som 
alltid är jämnt, så far man maskinens varvtal. En 12-polig maskin går alltså med 500 varv/min.

Rotorkärna till tvåpolig Stal ångturboge- 
nerator för 3 000 varv/min. Den långsmala 
kärnan har inskurna urtag av s.k. parallell
spårs typ för lindningarna. Bild ur STAL.

Rotor till tvåpolig Stal ångturbogenerator för 
3 000 varv/min. Lindningarna är här monte
rade liksom axeltappar på varje sida. För den 
besvärliga kylningen är en kraftig axialfläkt 
monterad på hitre axeltappen. Långt ut på 
högra axeltappen sitter även två släpringar för 
överföring av magnetiseringsströmmen till 
rotorlindningarna. Bild ur STAL.
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växling av turbinernas höga varvtal. Växlarna hade liksom turbinerna en avan
cerad utformning med snedskurna kuggar för att få en mjuk och tyst gång. 
För att undvika onödiga axialkrafter var kuggbanorna dessutom tvåradiga med 
banorna vända åt olika håll, så kallade pilskurna kuggar. En vanlig applikation 
i sammanhanget var vidare att firmans ångturbogeneratorer till en början var 
utförda med dubbelgeneratorer. På så sätt behövde man inte växla ner turbi
nens varvtal så mycket eftersom två generatorer hade mindre rotordiameter än 
vad en skulle haft och därmed kunde löpa snabbare. Man kunde även minska 
på lagerstorlekarna då eftersom radialkrafterna blev mindre.

I ångturbogeneratorernas barndom försågs 
aggregaten i regel med nedväxlingar och 
gärna även med dubbla generatorer. Bilden 
visar AB de Lavals Ångturbins aggregat typ 
KKD av 1890-talstyp för effekten 66 kW.
Till vänster dubbla likströmsgeneratorer, i 
mitten växellåda med pilskuren kugg samt 
till höger en enhjulig aktionsturbin med 
ventiler för effektreglering. Bild ur AB de 
Lavals Ångturbin.

Saltsjöbadens Elektricitetsverk som togs i 
drift 1895 var bestyckat med två av AB de 
Lavals Ångturbins turbogeneratorer typ 
HHD på vardera 33 kW. Bilden visar en 
interiör från den magnifika maskinhallen 
med de två aggregaten. Man lägger även 
märke till den överdådigt utsmyckade 
kontrolltavlan och "masters” skrivbord med 
telefonapparat. Bild ur Stockholms Superfosfat 
Fabriks AB.
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Med fa undantag har de tusentals generatorer som installerats i svenska vat
tenkraftverk tillverkats inom landet. Elektriska generatorer har dessutom under 
lång tid hört till den svenska verkstadsindustrins mest prestigefyllda produkter 
med avsättning även på världsmarknaden. Den dominerande generatortillver
karen har hela tiden varit Asea i Västerås. Under årens lopp har emellertid vid 
sidan av Asea även ett tiotal numera i det närmaste bortglömda svenska elek- 
tromekaniska verkstäder tillverkat generatorer och i viss mån annan elektrisk 
utrustning till kraftverken.

Asea i Västerås

Som tidigare nämnts bildades Asea 1890 genom sammanslagning av Elektriska 
Aktiebolaget i Stockholm, grundat 1883, och Wenström 8c Granströms Elek
triska Kraftbolag som etablerades 1889. Elektriska Aktiebolaget hade sin till
verkning i Arboga hos Arboga Mekaniska Verkstad. Sammanslagningen 1890 
innebar att all tillverkning flyttades till nya lokaler i Västerås, där företaget finns 
än i dag.

Asea hade turen att på ett tidigt stadium förvärva och utveckla trefassyste
met, vilket kom att bli en av grunderna för företagets senare framgångar. Man 
nådde snabbt en ledande position inom krafföverföringstekniken och för
stärkte denna successivt genom en rad uppköp av framför allt svenska men i viss 
mån även skandinaviska och andra utländska konkurrenter. Under 1988 slogs 
Asea samman med det schweiziska Brown, Boveri 8c Co till Asea Brown Boveri 
eller i dagligt tal ABB. Produktionen vid Asea liksom företagets historia är väl 
skildrad i Aseas Tidning och fyra monografier.

Olofströms kraftstation inne på Volvo 
Personvagnar AB:s industriområde bekräftar 
påståendet att ett maskineri i ett vattenkraft
verk kan bli mycket gammalt. Stationens 
två aggregat med turbiner från Arboga 
Mekaniska Verkstad och trefasgeneratorer 
av Aseas typ VB - samma som i Hellsjön 
1893 - levererades år 1900 till dåvarande 
Svenska Stålpressnings AB och 2007 var de 
båda aggregaten fortfarande i full drift. Foto
BS199I.

Luth 8c Rosén i Stockholm

Samma år som Elektriska Aktiebolaget i Stockholm bildades, etablerade sig 
John Luth i Stockholm som svensk representant för det tyska elektrotekniska 
företaget Schuckert 8c Co i Nürnberg. Luth förenade sig 1885 med Ivar Rosén 
och bildade Elektriska byrån Luth 8c Rosén, under 1892 ombildad till aktiebo
lag. Redan 1893 började man tillverka Schuckerts konstruktioner vid en egen 
verkstad i Stockholm. Nya verkstäder uppfördes 1896 vid Södra station i Stock
holm. Samtidigt anlades ett vattenkraftverk vid Uddby på Södertörn för bola
gets räkning. Kraftöverföringen till Södermalm skedde med tvåfasig växelström 
eller det system som Schuckert tillämpade och som tillhandahölls i Sverige 
genom Luth 8c Rosén. Så småningom insåg man att tvåfassystemet inte hade 
någon framtid. Efter en period med inriktning mot likströmsutrustningar bör
jade Luth 8c Rosén omkring 1910 tillverka trefasmaskiner. Sedan den skicklige 
konstruktören Wilhelm Uggla anställts 1922 kom stora kuggväxlar och kugg- 
växelmotorer att bli företagets huvudprodukt.

Efter några ekonomiskt bekymmersamma år under 1920-talet förvärvades

Vågforsens kraftstation vid Svartån i Öster
götland bestyckades 1919 med två lång
samgående generatorer från Luth & Rosén 
i Stockholm. Generatorerna har en effekt 
vardera av 550 kVA och de löper med 125 
varv/min. Foto BS 1989.
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Vid tiden kring sekelskiftet 1900 avspeglades 
tidens konstideal ofta i tillverkarnas maskin
skyltar. Så även hos Luth 8c Rosén som i 
hörnen på sina mässingsgjutna märkskyltar 
till elektriska maskiner till och med fick med 
några blixtar, en tidig symbol för elkraft! Foto 
BS 2006 i Finnfors gamla kraftstation.

bolagets aktiemajoritet av Asea 1930 varefter produktionen av kraftverksutrust- 
ningar överfördes till Västerås. Ungefär 50000 maskiner hade då tillverkats. År 
1940 övertog Asea resten av företaget.

Magnet-FEA och NFEA i Ludvika

På initiativ av några företag i Bergslagen grundades år 1900 Elektriska Aktie
bolaget Magnet i Ludvika för tillverkning av tung elektromekanisk utrustning 
till kraftverk, industriföretag och gruvor. Magnet och dess efterföljare, Fören
ade Elektriska AB, FEA, (1906-1908) och Nya Förenade Elektriska AB, NFEA, 
(1908-1916), kom att bli Aseas svåraste konkurrent. Åren 1900-1916 levererades 
omkring 25 000 maskiner, de flesta av större format.

Tillverkningsskylten till den gamla FEA- 
generatorn i Strömsfors upplyser om att 
den har konstruerats av irländaren Aubrey 
Clayton som 1906 återvänt från Unger i 
Arbrå till Förenade i Ludvika. Foto BS 2007.

NFEA i Ludvika tillverkade ganska stora 
generatorer, om än inte lika stora som 
konkurrenten i Västerås. Under 1915 levere
rades två maskiner, den ena på 765 kVA och 
den andra på 1 400 kVA, till Arboga Meka
niska Verkstads kraftstation vid Grindberga i 
Arbogaån. Stationen ersattes 1989 med en ny 
och revs därefter. Foto BS 1979.

1 Strömsfors kraftstation, som ligger vid Assman i Svenljunga kommun, är fort
farande en generator tillverkad 1906 av Förenade Elektriska AB i Ludvika i full 
drift trots sin höga ålder. Maskinen som är av typ TG28 har effekten 250 kVA vid 
214 varv/min. Foto BS 2007.
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Företagets verksamhet stördes emellertid under hela dess korta livstid av lik
viditetsproblem och ständiga ledarbyten, vilket ledde till att NFEA1916 förvär
vades av Asea. En omläggning av tillverkningen till enbart transformatorer och 
likströmsutrustningar gjordes så småningom och i dag har ABB sin produktion 
av krafttransformatorer och omriktare här.

Clayton-Unger i Arbrå

Vid Adolf Ungers Industri AB i Arbrå i Hälsingland bedrevs från 1903 och några 
år framåt tillverkning av elektriska maskiner. Dessa konstruerades av den irländ
ske elektroteknikern Aubrey Clayton, svärson till Unger och tidigare verksam 
vid Magnet i Ludvika. Ungers tillverkning av elektriska maskiner, vilka märk
tes ”Clayton-Unger”, förvärvades dock redan 1906 av Förenade Elektriska AB i 
Ludvika. Ungefär 1000 maskiner hade då tillverkats i Arbrå, däribland några 
kraftverksgeneratorer med effekter upp mot 500 kW.

På Faktorimuseet i Eskilstuna förvaras 
en dieseldriven, 100 kVA trefasgenerator, 
tillverkad 1906 av Elektriska AB Magnet i 
Ludvika och av företagets typ TG A. Den 
24-poliga generatorn är försedd med en 
fotmonterad matarmaskin. Foto BS 1979.

Under 1916, som varsista året för Nya För
enade Elektriska i Ludvika, tillverkades ett 
stort antal elektriska maskiner, däribland en 
generator av ty p S KY6 för 74 kW vid 1 000 
varv/min till Karlanda El. Kraft AB:s kraftsta
tion vid Smolmark i Dalsland. Foto BS 1981.

Arbrågeneratorerna var inte vanliga i södra 
Sverige. 1 Olstorps kraftstation, som ligger 
mellan sjöarna Västra och Östra Lägern, 
omkring 2 mil norr om Eksjö, installerades 
dock 1906 två Claytonmaskiner på vardera 
134 kVA. Maskineriet i Olstorp är numera 
utbytt. Foto BS 1979.
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En av Elektriska AB Ecks största maskiner 
var en generator som levererades 1923 till 
Hörle Bruks kraftstation i Lagan cirka en 
mil norr om Värnamo. Generatorn lämnar 
500 kVA vid 300 varv/min och är av Ecks typ 
GR2 20. Foto BS 2007.

Eck i Parti Ile

I stationssamhället Partille strax öster om Göteborg började elektroteknikern 
Carl A. Eck 1908 att tillverka elektriska maskiner i ett företag som fick namnet 
Motorfabriken Eck. Eck hade vistats en tid i USA och där grundat Eck Dynamo 
Motor Works samt även ändrat sitt ursprungliga namn Ek till Eck som bättre 
motsvarade det amerikanska uttalet. Tillverkningen i Partilie inriktades på 
massproduktion av småmotorer. Firman införde dessutom tidigt kullager från 
SKF i sina mindre maskiner.

Under 1916 byttes företagsnamnet till Elektriska AB Eck men sedan ingenjör 
Hugo Morén tagit över företaget 1925 återtogs det ursprungliga firmanamnet 
1926. Slutligen ändrades namnet 1932 till Elektriska AB Morén. Företaget förvär
vades av Asea i hemlighet 1934 och officiellt 1947. Tillverkningen av elektriska 
maskiner fortsatte till 1952 då verksamheten övergick till annan produktion. 
Under Partilleföretagets tidigare år tillverkades ett mindre antal generatorer 
med effekter upp till 500 kW
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Elektromekano i Helsingborg

Vid sekelskiftet 1800 grundades ett varv med gjuteri och mekanisk verkstad i 
Helsingborg. Verkstaden och gjuteriet var bland de första i landet som inte var 
knutna till ett järnbruk. Under intryck av krigskonjunkturen började verksta
den 1916 att tillverka elektriska maskiner och transformatorer. I samband med 
ägarbyte 1918 ändrades namnet till Svenska Elektromekaniska Industri AB, 
senare förkortat till Elektromekano. Företaget blev så småningom en svår kon
kurrent till Asea.

Elektromekano förvärvades av L.M. Eriksson 1931. Redan två år senare 
köptes det i hemlighet av Asea som ville fa kontroll över den besvärliga kon
kurrenten. Officiellt införlivades Elektromekano med Asea först 1946 och vid 
mitten av 1950-talet upphörde produktion av maskiner och transformatorer 
under eget namn. Drygt en miljon maskiner hade då tillverkats varav flera 
kraftverksgeneratorer.

Borås Elektricitetsverks kraftstation vid Haby utanför Skene moderniserades 1953. De två 
ursprungliga Luth & Roséngeneratorerna ersattes då med 3 500 kVA-generatorer från Elektro
mekano i Helsingborg. Foto BS 1994.

Sedan Nya Förenade i Ludvika förvärvats av 
Asea 1916 blev Elektromekano i Helsingborg 
en svår konkurrent till Väs te råsfö re taget. 
Företaget levererade bl.a. de två generato
rerna till Gävle Elektricitetsverks kraftverk 
Tolvfors, vilket togs i drift 1926. Kraftverkets 
turbiner var av Kaplantyp, varför generator- 
och turbinaxlarna var genomborrade för 
löphjulsstyrningen.Foto BS 1993.



Omformare

De elektriska kraftnäten är nu så omfattande att de täcker hela kontinenter 
och de är så gott som uteslutande baserade på system med trefasig växelström. 
Även om trefassystemen har nått en hög grad av fulländning så har de dock sina 
begränsningar både vad användbarhet och överföringsmöjligheter beträffar. I 
gamla världen har man till exempel sedan länge enats om att växelströmmen 
ska ha frekvensen 50 Hz (50 växlingar per sekund) medan Nordamerikas trefas
system har frekvensen 60 Hz. Förhållandet gör att maskiner och apparater inte 
kan användas fritt mellan dessa områden.

Långväga kraftöverföringar över vatten kan av praktiska skäl inte använda 
växelström, här har i stället likströmmen avgjorda fördelar. Stora trefasmotorer 
som kom till användning fram till omkring 1970-talet lät sig inte utan vidare 
varvtalsregleras, till sådana ville man i stället ha likström. I järnvägselektrifie- 
ringens barndom fungerade inte bandriften med 50-periodig växelström, i stället 
måste likström eller lågfrekvent växelström användas. Växelströmsnät med olika 
periodtal kan inte samköras, även om skillnaden är ringa. Listan kan fortsättas 
med områden där den trefasiga växelströmmen inte utan vidare kan användas.

För att kraftnät med olika frekvenser och strömtyper ska kunna samarbeta 
måste man använda en lämplig metod för att forma om det ena slaget av ström 
till det andra. Vanligast var tidigare en maskin som kallas för roterande omfor
mare eller motorgenerator. Den bestod av en motor som drevs av det ena elsys
temet. Denna drev i sin tur en generator som var i samklang med det andra

I Näs gamla kraftstation i Dalälven genere
rades all magnetiseringsström i roterande 
omformare, ”motorgeneratorer”. Omfor
maren på bilden har motorn till vänster och 
likströmsgeneratorn med dess stora kommu- 
tator till höger. Foto BS 1979.
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systemet. Ibland kunde man vända på systemen. Omformaren var emellertid 
dyr, den tog stor plats och den hade en inte alltför god verkningsgrad, omkring 
80-90 procent. Förhållandena ledde till att statiska omformare som alltså 
saknar rörliga delar och är mycket smidiga började komma fram redan under 
1920-talet. För att skilja dem från de roterande omformarna kallas de numera 
för omriktare.

Roterande omformare

Kraftverkens omformare

En vanligt förekommande roterande omformare används i kraftverken för att 
alstra likström till magnetisering av kraftgeneratorerna.Omformaren drivs av tre
fasström antingen från nätet eller från ett annat av anläggningens kraftaggregat. 
Kraftverkens likströmsgeneratorer kan också drivas av kraftturbinens axel eller av 
en särskild turbin, det senare var det vanligaste i kraftverkens barndom. Numera 
förses kraftverken inte längre med särskilda likströmsgeneratorer för magneti
sering. I stället tas växelström från kraftnätet eller alstras i särskilda lindningar i 
kraftgeneratorerna och omriktas och spänningsregleras med tyristorbryggor.

I Finnfors gamla kraftstation i Skellefteälven 
erhölls magnetiseringsströmmen från en 
särskild likströmsgenerator som drevs av en 
egen turbin. Foto BS 1992.
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Enfasmotorer användes i långa rader vid 
textilindustriernas ringspinnverk som här 
i f.d. Rydals bomullsspinneri vid Viskan i 
Västergötland. I spinneriet installerades 1882 
för övrigt landets första vattenkraftdrivna 
elektriska generator. Spinneriet är numera ett 
välordnat industrimuseum. Foto BS 2006.

Den maskin som gjorde att flerfassystemet blev en sådan 
framgång från 1891 och framåt var systemets motor, den 
så kallade induktionsmotorn eller asynkronmotorn som 
den numera benämns. Asynkronmotorn har utmärkta 
driftegenskaper, den är enkel i utförandet och den kräver 
ett minimum av underhåll. Motorn har emellertid en stor 
svaghet, dess varvtal kan inte utan vidare varieras eftersom 
det är knutet till nätets frekvens. För sådana driftformer 
där ett variabelt varvtal var nödvändigt valdes därför förr 
i tiden i stället den lättreglerade likströmsmotorn eller 
någon av de ganska komplicerade men reglerbara växel- 
strömsmotor som så småningom togs fram av uppfinnare 
och elektrotekniker. Enklast var dock i regel att omforma 
växelströmmen till likström och det skedde länge med 
roterande omformare.

Under den första hälften av 1900-talet uppfanns flera olika metoder för att 
varvtalsreglera växelströmsmotorer. Enfasiga sådana motorer kom särskilt till 
användning i textilindustriernas ringspinnverk och i hissar där det var viktigt 
att varvtalet kunde regleras. På Asea i Västerås konstruerades reglerbara enfas
motorer av ”kompenserad repulsionstyp” från omkring 1910. Karaktäristiskt för 
dem var att de var försedda med kommutator och att bryggan som höll kol- 
borstarna var vridbar. Några år senare lyckades man vid Asea även konstruera 
en reglerbar trefasmotor, också den försedd med kommutator. Konstruktör var 
den holländske ingenjören Hidde Klaas Schräge (1883-1952) och motorn, som 
han fick patent på 1912, kallades kort och gott för Schragemotor. Den hade två 
rörliga borstbryggor som vreds i ett speciellt förhållande till varandra av en 
liten ställmotor. Efter några år på Asea fortsatte Schräge under resten av sitt liv 
a tt utveckla sin motor.

Flera olika slag av varvtalsreglerade motortyper för växelström följde där
efter ända fram till elektronikens intåg under i960- och 70-talen. Problemet 
med varvtalsreglering fick då smidig lösning genom att man med elektronikens 
hjälp ändrar frekvensen. Den tillförda strömmen omriktas först till likström 
som sedan åter omriktas till växelström med en frekvens som kan varieras helt 
efter behov.

Varvtalsreglering av växelströmsmotorer

Omformare i elektrisk järnvägsdrift

Schragemotorn är en reglerbar trefasmotor 
med kommutator. Varvtalsregleringen sker 
med två vridbara borstbryggor. Bilden visar 
en Schragemotor med ställmotor, växellåda 
och de två borstbryggorna som vrids med 
kuggkransar åt ena eller andra hållet. Foto 
BS 2007.

När man i början av 1900-talet av ekonomiska och miljömässiga skäl önskade 
gå över till elektrisk järnvägsdrift hade man att välja mellan likström, trefas i g 
växelström eller enfasig växelström, alla tre med fördelar men också med 
begränsningar.

Likströmmen var lätt att varvtalsreglera men gick inte att transformera, 
vilket gjorde att man inte använde mer än högst 3 000 volt i kontaktledningen
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Plan av yttersektion till ett Virginian-lok.
I. Strömavtagare. — 2. Körkontroller. — 3. Bromskontroller. — 4. Kompressor. — 5. Reläslutare för drivmotor. — 6. Ventilator för d.o.
— 7. Drivmotor. — 8. Fasomformare. — 9. Startmotor för d.o. — 10. Vatskepådrag. — 11. Huvudtrans'ormator. — 12. Kopplingsspole.
— 13. Reläslutare för drivmotor. — 14. Ventilator för d:o. — 15. Drivmotor. — 16. Oljekylare för transformator. — 17. Ventilator för

d:o. — 18. Oljebrytare.

eller så mycket som motorernas kollektorer tålde. För den höga strömstyrkans 
skull blev kontaktledningen i regel mycket grov och inmatningsstationer måste 
anläggas ganska tätt. Likströmsmatade järnvägar utfördes bland annat i Frank
rike, Belgien och USA. Städernas spårvägsnät drevs och drivs fortfarande med 
likström, vilket går bra eftersom de inte har samma belastning och utsträckning 
som järnvägsnäten.

Sammanställningsritning till ena tredjedelen 
av de kraftfulla omformarlok som 1925 
levererades av Westinghouse till Virginian 
Railway i USA. Bild ur Körner 1926.

Trefasig växelström krävde tre ledare, vilket naturligtvis medförde en kom
plikation i järnvägssammanhang. Järnvägar som elektrifierades med trefas ord
nades så att två av faserna fanns i parallella kontaktledningar, med alla problem 
detta innebar i växlar och på bangårdar, och den tredje fasen i spåret. Det var 
framför allt i Italien som järnvägar elektrifierades med trefasström.

Även om det var mycket önskvärt kunde den enfasiga växelströmmen till en 
början inte användas, eftersom man inte hade en tillräckligt kraftfull, reglerbar 
enfasmotor. Det var först 1902 som elektroteknikern Ben
jamin Garver Lamme (1864-1924) på Westinghouse i USA 
lyckades konstruera en sådan motor av kommutatortyp.
Reglerbara enfasmotorer togs även fram ungefär samtidigt 
av elektroteknikerna Friedrich Winter och Gabriel Eich- 
man i Österrike, Marius Latour i Frankrike och Koloman 
von Kandö i Ungern. Även de svenska elektroteknikerna 
Ernst Danielson, konsulterande ingenjör vid Asea, och 
Ernst Alexanderson, chefsingenjör vid General Electric i 
USA, presenterade förslag till lösningar på problemet.

Enfasbanor kom i början av 1900-talet att byggas i Tysk
land, Schweiz, Österrike, Norge, Sverige och USA. Med 
några undantag drevs de emellertid inte med 50-periodig 
ström, de enfasiga kommutatormotorerna krävde en lägre

Den österrikiska smalspåriga Mariazeller- 
bahn elektrifierades redan 1911 med 6 600 
volt enfasig växelström. Ursprungsloken 
blev 1959 ombyggda med nya korgar och 
var fortfarande i drift vid författarens besök 
1973 i Ober Grafendorf, Österrike och är så 
än i dag. Foto BS 1973.
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frekvens som till en början i Europa blev 15 Hz men som sedan av praktiska skäl 
höjdes till i62A Hz. Undantagen var de omformarlok som konstruerades. De 
matades från kontaktledningen av enfasström med valfri frekvens som omfor
mades till trefasström i en roterande omformare på loken.

Särskilt uppmärksammade bland omformarloken blev de mycket kraftiga 
maskiner som kolbanan Norfolk & Western Railway i USA beställde hos Wes- 
tinghouse och som togs i drift 1914. Ännu större blev den konkurrerande kolba
nan Virginian Railways omformarlok från 1925, även de tillverkade av Westing- 
house. Virginians lok var en vidareutveckling av Norfolk 8c Westerns och de var 
avsedda för att dra 6000 tons koltåg i stigningar på 20 promille från kolfälten 
väster om Appalacherna till Norfolk vid ostkusten. De tredelade loken vägde 555 
ton och hade en motoreffekt av cirka 7 000 hk (5150 kW).

Omtalade blev också von Kandös omformarlok som levererades till de öster
rikiska och italienska statsbanorna. De hade dock betydligt blygsammare effek
ter och vikter än de amerikanska loken men var i likhet med dem försedda med 
koppelstångsdrift.

Järnvägselektrifieringen i Europa inleddes på allvar under 1910-talet och har 
i princip ännu inte avslutats. I Sverige infördes till exempel elektrisk drift så 
sent som 2007 på Kustbanan genom Blekinge (Kristianstad-Karlskrona). Som 
tidigare nämnts finns det några olika elsystem på Europas järnvägar. I Österrike, 
Schweiz, Tyskland, Norge och Sverige används fortfarande det numera föråld
rade systemet med enfasig växelström som har den udda frekvensen 16 % Hz 
och spänningen 16 000 volt. I Alpländerna alstras enfasströmmen i särskilda 
kraftverk som i regel ägs av banförvaltningarna. Så var det även i Sverige när Sta
tens järnvägars första banelektrifiering, Malmbanan mellan Kiruna och Riks
gränsen, genomfördes 1915. Malmbanan matades från Porjus kraftstation i Stora 
Luleälven där SJ till en början hade tre egna generatorer för enfasig växelström 
med frekvensen 15 Hz.

Österrikiska statsbanorna tog 1930 i drift 
ett omformarlok av Koloman von Kandös 
konstruktion. Omformarmaskineriet gav 
det 119 ton tunga loket ett egendomligt 
utseende. Loket var försett med tre banmo- 
torer av trefastyp som via koppelstänger 
överförde kraften till fem drivaxlar. Bild ur 
Slezak.
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Svenska statens kraftverk vid Porjus i Stora 
Luleälven, som togs i drift 1915, forsågs med 
tre enfasgeneratorer för eldriften på Malm
banan. Under 1923 tillkom ytterligare en 
enfasgenerator. Generatorernas märkeffekt 
var 6 250 kVA men de kunde överbelastas till 
10 000 kVA under kortare perioder. I Porjus 
genererades för övrigt inte mindre än fyra 
olika strömtyper, enfasig växelström 15 Hz 
för Malmbanan, 25 Hz trefasström för malm
fälten, 50 Hz trefasström för den allmänna 
elektrifieringen av Norrbotten samt likström 
för magnetisering av kraftgeneratorerna. 
Kraftverket ersattes 1980 av en ny anlägg
ning. Bilden visar det gamla kraftverkets 
ställverks- och kontrollrumsbyggnad ovan 
mark, maskinsalen är belägen omkring 50 
meter under markytan. Foto BS 1994.

Planskiss över maskinsalen i Porjus kraftverk 
1947 med aggregaten G1-G5.G1-G4 är 
försedda med enfasgeneratorer. G1 och 
G2 är dubbelaggaregat som även har en 
generator för 25 respektive 50 Hz. Även G5 
är ett dubbelaggregat med generatorer för 25 
och 50 Hz. Längst till höger står det separata 
maskineriet för likström. Ritning ur Porjus 
kraftverksbyggnad, del IV.
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Norska staten uppförde ett vattenkraftverk vid Hakavik särskilt för 
enfasförsörjning av statsbanelinjer väster om Oslo. Hakavik ligger i 
Hakavikselven längst ner i Drammensvassdragets älvsystem. Kraft
verket togs i drift 1922 och utnyttjar en fallhöjd av 387 meter.
Foto BS 1992.

Maskinhallen i Hakaviks kraftverk är bestyckad med fyra Pelton- 
turbiner på vardera 5 000 hk. Turbinerna driver var sin 4 500 kVA 
enfasgenerator med frekvensen 162/> Hz. På bilden syns också ett litet 
husaggregat för 50 Hz trefaskraft. Foto BS 1992.

När elektrifieringen av de svenska stambanorna inled
des under 1920-talet fann man det lämpligast att köpa tre- 
faskraft från det allmänna nätet och omforma den till 
enfaskraff i särskilda omformarstationer. För att förenkla 
omformningen lät man 12-poliga, synkrona trefasmotorer 
driva 4-poliga enfasgeneratorer, maskinernas poltal förhöll 
sig alltså som 3:1. På så sätt fick den erhållna enfasström- 
men frekvensen 50:3 = i62/;Hz. Malmbanans elförsörjning 
med 15 Hz kom därmed att avvika något från stambanornas. 
Detta har dock senare ändrats så att den svenska järnvägs- 
elektrifieringen, med undantag av förortsbanorna Roslags- 
banan och Saltsjöbanan som drivs med likström, numera 
har frekvensen i62/3Hz.

Järnvägens omformarstationer var till en början försedda 
med fast monterade aggregat, något som så småningom 
visade sig olämpligt, särskilt när så omfattande revisioner 
behövde göras att de tunga maskinerna måste tas till verk
stad. Man började därför 1933 utföra omformaraggregaten 
spårmobila så att de lätt kunde flyttas. Aggregatens lättrör
lighet blev särskilt uppskattad under andra världskriget då 
de av skyddsskäl spreds ut och placerades utmed linjerna 
i provisoriska byggnader eller i bergrum. Sedan omriktar- 
teknik vunnit insteg även i järnvägssammanhang tillverkas 
inte längre några roterande omformare.

Frekvensomformning vid samköming av elnät med 
olika periodtal

När elektrifieringen av allmänna samhällsfunktioner med 
trefasig växelström inleddes i början av 1900-talet byggdes 
elsystemen upp geografiskt som ”elektriska öar”. Länge 
hade man ingen tanke på att dessa nät så småningom 
skulle behöva kopplas samman för att kunna utbyta kraft. 
Nätens trefassystem kunde därför ha olika frekvens och i 
Sverige fanns länge en uppsjö av olika periodtal. Den del 
av Västsverige, inklusive Göteborg, som elektrifierades 
med kraft från Trollhättan hade liksom Stockholms Elek
tricitetsverk till exempel frekvensen 25 Hz, Ludvikasyste- 
met hade 40 Hz, Arvika-Jösseforssystemet 45 Hz medan 
Bergslags- och Grängesbergssystemet liksom Hissmofors- 
Östersundssystemet hade 60 Hz. Övriga trefassystem drevs 
med fa undantag med frekvensen 50 Hz.

Indelningen av landets elnät i system med flera olika 
frekvenser visade sig olycklig när man behövde köpa kraft 
utifrån och det var först i början av 1960-talet som alla
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Mobilt omformaraggregat av typ Q24 nr 7 
for Statens järnvägar. Aggregatet som vid 
fototillfället var under transport var tillver
kat av Asea 1935 och hade samma effekt som 
de äldre, fasta aggregaten. Drivmotorn var 
trefasig och synkron med effekten 3 200 kVA. 
Den var försedd med en specieil starttrans
formator för att komma upp i synkront 
varvtal och var direkt kopplad till en enfasig 
synkrongenerator på 2 400 kVA. Typ Q24 var 
statsbanornas minsta omformartyp. Foto BS, 
Luleå 1994.

Interiör från SJ:s före detta omformarstation 
i Södertälje med tre fasta, Aseatillverkade 
aggregat för vardera en effekt av 2 400 kVA 
och frekvensen 16% Hz. Sedan anläggningen 
som togs i bruk 1926 ersatts med en omrik- 
tarstation har maskinhallen använts som 
förråd. Foto BS 1995.

Den smalspåriga, värmländska bruksbanan 
Nordmark-Klarälvens järnväg (NKLJ, 
Skoghall-Karlstad-Hagfors-Filipstad) som 
tillhörde det mäktiga Uddeholmsbolaget 
blev så småningom elektrifierad med samma 
strömsystem som SJ:s, alltså med enfasig 
växelström och frekvensen 16% Hz. Enfas- 
strömmen genererades i särskilda omfor
mare som stod i Hagfors vattenkraftverk. 
Foto BS 1991.
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distributörer hade gått över till enhetsfrekvensen 50 Hz. 
Dessförinnan hade man som vid järnvägen varit tvungen 
att arbeta med frekvensomformare om man ville föra kraft 
”över gränserna”. För utbyte till exempel mellan det vid
sträckta västsvenska Trollhättenätet och angränsande nät 
anlades roterande frekvensomformare 1914 i Lidköping av 
Gullspångs Kraft AB, 1918 i Mölndal av Yngeredsfors Kraft 
AB och i början av 1920-talet i Floby av Qvissle Kraft AB 
där i samtliga fall omformning skedde till 50 Hz.

Omformning för städernas likströmsnät

När abonnentelektrifieringen inleddes under 1880- och 
1890-talen skedde den nästan uteslutande i städerna där 
kraften i regel erhölls från centralt placerade, ångdrivna 
elektricitetsverk. Eftersom man av personalskäl inte öns

kade köra sina maskiner nattetid men ändå måste förse abonnenterna med 
ström anskaffades ackumulatorbatterier som laddades under dagtid. Likström 
valdes därför i dessa tidiga elektricitetsverk.

När elektricitetsverkens egenproducerade kraft så småningom inte räckte 
till blev man tvungen att köpa kraft utifrån. Främmande kraft tillhandahölls 
emellertid genomgående som trefasig växelström. För att inte behöva lägga om 
hela likströmsdistributionen med byte av allt från strömbrytare till radioappa
rater och elmotorer fortsattes likströmsdistributionen en lång tid, i några städer 
ända in på 1970-talet. I spårvägsstäderna skulle elektricitetsverken förutom den 
allmänna distributionen även ansvara för kraftförsörjning till spårvagnarna. 
Dessa gick liksom hamnstädernas kranar på likström och gör så än i dag.

Omformningen av trefasström till likström skedde i särskilda anläggningar 
som uppfördes av elektricitetsverken. I Stockholm med dess stora utbredning 
blev man till och med tvungen att anlägga flera understationer som Brunke- 

bergsverket på Regeringsgatan, avsett för distribution 
i stadens centrala delar, Tulestationen på Tulegatan för 
Norrmalm, Kronobergsstationen på Kronobergsgatan för 
Kungsholmen samt Katarinastationen på Kapellgränd för 
Södermalm. Brunkebergsstationen var byggd redan 1892 
som kraftstation men ändrades 1912 till understation. De 
övriga tre togs i bruk 1903 sedan det stora värmekraftver
ket vid Värtan blivit färdigt och varifrån högspänd, trefa
sig växelström erhölls. Ytterligare understationer tillkom 
i Enskede 1911, Lillsjö (Bromma) och Nybohov (Bränn
kyrka) 1914, Östermalm 1925 samt Högalid 1926.1 under
stationerna omformades 6 000 volts Vårtakraft till 2 x 220 
volt likström. Stockholms Elektricitetsverk använde som 
på många andra håll ett likströmssystem med tre ledare, 
den ena för +220 volt, den andra för -220 volt och den

Redan 1914-15 byggdes en roterande 
frekvensomformare för samköming 
mellan Vattenfall och Gullspångs Kraft AB. 
Omformarbyggnaden står kvar än i dag men 
liksom i Krokslätt har den fått en annan 
funktion. Foto BS 1995.

Omformarstationen vid Krokslätt i Mölndal 
uppfördes 1918 för utbyte mellan det 
25-periodiga Vattenfallsnätet och 50-perio- 
diga Yngeredsforsnätet. Byggnaden ritades av 
arkitekten Ernst Thorulf. ABB:s bildarkiv.
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tredje som återledare för endera spänningen. Systemet medgav att man kunde 
välja antingen zzo eller 440 volts likspänning, den senare lämplig för större 
förbrukningsenheter som motorer. Övergången till växelström inleddes i Stock
holm 1928 i Enskede och Bromma och avslutades först 1974 på Östermalm.

I Stockholm, Göteborg och Norrköping används fortfarande likström för 
matningen av städernas spårvägar och i Stockholm så även för tunnelbanan, 
Saltsjöbanan och Roslagsbanan. Likströmmen genereras numera i omriktare.

Ilgner-Leonardomformare i valsverk

Roterande omformare av ett speciellt slag användes länge i järnverkens vals
verk. För reglerbarhetens och det stora vridmomentets skull ville man gärna 
ha likströmsmotorer i den ytterst tunga valsverksdriften. En shuntreglerad lik
strömsmotor lämnar nämligen konstant effekt inom hela regleringsområdet. I 
praktiken innebär detta att med minskad hastighet så växer vridmomentet, en 
egenskap som eftersträvas i valsverk.

I Borås anlades ett ångdrivet elektricitets
verk 1894 som ensamt försörjde staden med 
likströmskraft till 1908 då ett vattenkraft
verk för trefasig växelström togs i bruk.
För att inte behöva lägga om det befintliga 
likströmsnätet omformades växelströmmen 
i roterande omformare som successivt 
fick ersätta ångmaskiner och generatorer.
År 1912 slutade man helt att producera 
likström i primärmaskiner i och med att 
det sista ångmaskinaggregatet togs bort. 
Distributionen av likström fortsatte dock 
ända till 1960. Fotot som är taget 1914 visar 
1894 års maskinhall med flera omformare. I 
bakgrunden står en ångturbin som installe
rades 1912. BS bildarkiv.
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Vid Östermalms understation i Stockholm 
omformades växelström till likström ända 
till 1974. Foto BS 1993.

Ett reglersystem som länge användes i valsverkssammanhang var Leonard- 
systemet. Det baserades på en omformare som lämnade likström till valsmotorn. 
Genom att separatmagnetisera generator och valsmotor erhölls en utmärkt varv- 
talsreglering, en teknik som uppfanns 1891 av den amerikanske elektroingen
jören Harry Ward Leonard (1861-1915). Förutom till valsverk användes Leonards 
reglersystem bland annat vid hastighetsreglering i dieselelektrisk drift och då 
särskilt vid järnvägar och isbrytare.

När kraftnäten inte var alltför stabila kompletterades Leonards system ofta 
i starkt varierande valsverksdrift med ett Ilgnerhjul. Ilgnerhjulet var ett stort 
och tungt svänghjul som satt på omformaraxeln. Vid tomgång i valsverket 
drevs omformarens varvtal upp. När sedan valsämnet fördes in mellan valsarna 
hjälpte den lagrade energin i svänghjulet till att dra verket och jämnade på så 
sätt ut belastningen på elnätet. Ilgnerhjulet uppfanns 1901 av österrikaren Karl 
ligner (1862-1921).

Högfrekvensomformare till virvelströmsugnar

Inom metallurgin infördes elektrisk smältning redan vid sekelskiftet 1900. De 
första ugnarna arbetade med värme som erhölls från induktion (transforma
torugnar), ljusbågar eller motstånd. Ganska tidigt kom man underfund med 
att induktionsvärme även kunde erhållas i ugnar utan järnkärna. Särskilt gott 
resultat fick man om växelströmmen hade hög frekvens. Det var emellertid först 
1916 som den amerikanske vetenskapsmannen Edwin F. Northrup (1866-1940) 
tillsammans med The Ajax Metal Co i Philadelphia, Pennsylvania, fick fram en 
välfungerande ugn. Denna arbetade med en högfrekvent växelström som alstra
des av elektriska svängningskretsar och gniststräckor. Ugnseffekten blev därför

Högfrekvensomformare till virvelströms
ugnar för frekvensen 1 044 Hz. Till omfor
maren som har motorn till vänster och 
generatorn till höger hör också reglerings- 
kontaktorer och ett kondensatorbatteri för att 
justera fasförskjutningen. Bild ur Asea 1957.
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ganska blygsam och ugnstypen som kallades för högfrekvensugn (HF-ugn) eller 
virvelströmsugn användes den första tiden för att smälta bland annat guld.

Det var först vid mitten av 1920-talet när man i Tyskland hade tillägnat sig tek
niken att tillverka kraftfulla generatorer för höga frekvenser som HF-ugnarna 
kom till praktisk användning i större skala. Ugnarna blev särskilt omtyckta för 
att smälta stål eftersom smältan här har en ganska lugn badrörelse. Högfrek- 
vensgeneratorerna drevs av trefasmotorer i aggregat som således är en variant 
av roterande periodomformare. Flera svenska smältverk försågs från och med 
1930-talet med HF-ugnar tillverkade av Asea. Ugnstypen är fortfarande omtyckt 
i gjuterier,den högfrekventa strömmen alstras dock numera av omriktare.

Interiör från maskinrummet till en Ilgner- 
Leonardomformare för valsverket på Söder
fors bruk i norra delen av Uppland. På bilden 
syns till höger den roterande omformaren 
med trefasig växelströmsmotor, likströms
generator och llgnerhjul.Till vänsterstår 
den stora likströmsmotorn som driver 
valsverket via en koppelstol. Själva valsverket 
är placerat på andra sidan den högra väggen. 
Foto BS 1979.

Högfrekvensomformare för radiosändare - Radiostationen Grimeton

Roterande periodomformare har även förekommit i ett mycket speciellt sam
manhang, nämligen för att generera högfrekvent ström till radiosändare. I 
radioteknikens barndom hade man endast tillgång till gnisturladdning eller 
roterande omformare för att alstra de nödvändiga höga frekvenser som behövs 
för att åstadkomma en radiovåg. Dessa var dock så pass frekvensmässigt begrän
sade att de endast kunde åstadkomma långa radiovågor (långvåg).
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Radiostationen Grimeton med stationsbyggnad och ett av de 127 meter höga antenntornen. Foto BS 1999.
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Under första världskriget hade Sverige i stor utsträckning blivit avspärrat 
från kommunikation med Nordamerika. Telekommunikation med befintliga 
Atlantkablar kunde inte utnyttjas eftersom de hörde till krigförande länder. 
Radiokommunikation var än mindre aktuell vid den tiden eftersom landet 
inte hade någon egen radioförbindelse med utlandet. För att råda bot på detta 
beslöts efter kriget att landet skulle anlägga en egen radiostation för kommuni
kation med en liknande radiostation på Long Island utanför New York i USA. 
Den radioteknik för långväga sändningar som då stod till buds var antingen 
tysk eller amerikansk långvågsutrustning. Den tyska utrustningen tillverkades 
av Telefunken GmbH som ägdes gemensamt av AEG och Siemens medan den 
amerikanska kom från General Electric Co, GEC, i Schenectady, New York. Vid 
General Electric var den begåvade svenske elektroingenjören Ernst Alexander- 
son (1878-1975) verksam som chefsingenjör.

Svenska staten valde General Electrics utrustning till radiostationen. 
Den placerades på Västkusten vid Grimeton strax utanför Varberg där man 
bedömde att radiovågorna skulle möta minst motstånd på vägen över till USA. 
Den tekniska utrustningen till Grimeton omfattades av två stora roterande

Interiör från maskinhallen till Radiosta
tionen Grimeton med den kvarvarande 
högfrekvensomformaren. Maskinen som 
från vänster till höger består av HF-gene- 
rator, växellåda och drivmotor väger om
kring 50 ton. Foto René Sjöstrand 2005.
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Skiss som visar Siemens-Schuckertwerkes 
mekaniska omformare till elektrofilter. 
Transformatorn till vänster åstadkommer en 
enfasig växelström med spänningen 65 000 V. 
Strömmen polvänds i själva likriktaren i 
bildens mitt. Till höger en av filtercellerna. 
Bild ur Heinrich.

högfrekvensomformare, en komplicerad reglerutrustning för omformarna, 
moduleringsutrustningar samt en väldig antenn som bars upp av sex stycken 127 
meter höga antenntorn med ett inbördes avstånd av 380 meter. Stationen togs i 
drift 1924. Antennen blev ett påtagligt landmärke i det flacka kustlandskapet.

De två elektrotekniskt mycket avancerade omformarna drevs av var sin 
500 kW tvåfasmotor. Via varvtalshöjande kuggväxlar var motorerna kopplade 
till högfrekvensgeneratorer som hade en säregen konstruktion för att kunna 
åstadkomma den aktuella frekvensen 17 200 Hz. I och med detta blev radiovå
gen hela 17440 meter lång!

När radiostationen var färdig att tas i bruk hade emellertid radiotekniken 
redan sprungit förbi sändare med roterande maskiner. Radioröret var upp
funnet och möjliggjorde att helt andra frekvenser kunde åstadkommas som 
medförde kortare vågor och betydligt mindre energiåtgång. Redan i slutet av 
1930-talet började radiostationen vid Grimeton därför bestyckas med små smi
diga och föga effektkrävande kortvågssändare. Efter andra världskriget kom den 
gamla mekaniska långvågsutrustningen till användning vid allt färre tillfällen 
och i960 skrotades det ena aggregatet. I början av 1990-talet ville Televerket, som 
förvaltade radiostationen, riva hela anläggningen. Starka protester mot detta 
ledde till att man då i stället beslöt sig för att bevara den fortfarande driftdug
liga långvågsutrustningen som ett viktigt kultur- och teknikminne. Efter några 
år blev Radiostationen Grimeton byggnadsminne och sedan 2004 är den upp
tagen på Unescos världsarvslista.
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Roterande omformare till elektrofilter

För att åstadkomma högspänd likström till elektrofilter tog Siemens-Schuckert- 
werke i slutet av 1920-talet fram en teknik med mekaniska omformare. Enfasig 
växelström transformerades upp till hög spänning som sedan likriktades i en 
roterande omformare av speciellt slag. I denna drevs en rotor med fyra armar av 
en synkronmotor så att rotorn rörde sig i takt med växelströmmens växlingar. 
Armarna var hopkopplade två och två. Vid rätt inställd rotor åstadkom denna 
en polvändning av växelströmmen när fasta kontakter passerades av rotorn 
varvid en pulserande likström med hög spänning erhölls. Eftersom strömstyr
kan var låg blev gnistbildningen inte speciellt besvärande.

När den andra tornpannan, P12, togs i bruk 1938 vid Vattenfalls stora 
reservångkraftverk i Västerås var den försedd med ett elektrofilter för 
att rena avgaserna från stoft. Filtrets två likriktare var utförda enligt 
Siemens-Schuckertwerkes principer. Driftspänningen var 50 000 V, 
strömstyrkan mindre än 1 A och likriktarens rotationshastighet 1500 
varv/min. Utrustningen tillverkades av Asea. Foto BS 2007.



Omriktare
René Sjöstrand

Överföring av elkraft med högspänd likström - HVDC

Under en stor del av den tid som elektriciteten kunnat användas praktiskt, har 
överföringen av den elektriska energin från kraftverken till användarna skett 
med växelström. Emellertid fördes likström för kraftdistribution tidigt på tal. 
En trefasöverföring kräver minst tre ledare medan en likströmsförbindelse 
borde kunna klara sig med en ledare - man skulle ju kunna använda marken 
som återledning. När Sveriges första nationalkraftverk, Olidestationen i Troll
hättan, uppfördes 1907-1910 diskuterades hur man skulle fa avsättning för de 
stora mängder elenergi som kraftverket kunde generera. Ett förslag från 1909 
innebar att man via en högspänd likströmslinje skulle överföra energi från 
Trollhättan till Köpenhamn.

Att omvandla växelström till likström och omvänt har emellertid sina sidor 
- särskilt om det rör sig om höga spänningar och effekter. De tidiga torrlikrik- 
tarna, som utvecklades under 1920- och 1930-talen och som baserades på ant
ingen kopparoxid eller selen, var inte att tänka på - de kunde inte omvandla 
vare sig höga spänningar eller stora strömstyrkor. I princip återstod endast två 
möjligheter - att generera den högspända likströmmen direkt i kraftstationen 
eller att använda motoromformare. I en sådan likriktande omformare driver en 
växelströmsmotoren likströmsgenerator och i växelriktaren driveren likströms
motor en växelströmsgenerator. Redan här förstår vi att en likströmsöverföring 
av kraft med denna teknik medför dyrbara anordningar i linjens båda ändar. 
Således blir en likströmsöverföring ekonomiskt lönsam först om kostnaden för 
att bygga endast en ledare i stället för tre ledare blir lägre än kostnaderna för 
lik- och växelriktare vid linjens ändpunkter.

Den schweiziske uppfinnaren René Thury (1860-1938), verksam hos det 
schweiziska Société Anonyme des Ateliers de Sécheron, arbetade i slutet av 
1800-talet med högspänd likströmsöverföring. Thury alstrade den högspända 
likströmmen i seriekopplade generatorer. På mottagarstationen fanns motsva
rande seriekopplade likströmsmotorer, som drev växelströmsgeneratorerna. 
Flera installationer med spänningar från cirka 14 000 V ända upp till 100 000 V 
fanns i bruk i Italien, Schweiz och Frankrike fram till 1930-talet. Tekniken fun
gerade tillfredsställande, men maskinerna utsattes för kraftigt slitage på grund 
av stark gnistbildning, som lätt uppstår vid höga spänningar, och underhålls
kostnaderna gjorde systemen olönsamma. För att isolera generatorerna, vid de 
höga spänningar man arbetade med, var de uppställda på fundament, vars ben 
stod i gropar fyllda med beck. Även axlarna från de drivande motorerna var 
utförda av isolerande material.

Ett problem med motoromformarna var den förhållandevis dåliga verknings
graden med värmeförluster i såväl motorernas som generatorernas lindningar
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och lager. För att kringgå dylika problem konstruerades därför flera typer av 
mekaniska likriktare.

Mekaniska omformare

I Amerika arbetade runt sekelskiftet 1900 en uppfinnare vid namn Louis Henry 
Haynes med ett mekaniskt system där en flerfasig synkronmotor drev en anord
ning med släpringar. I denna vändes pulserna från den två- och trefasiga växel
strömmen så att en likström erhölls. Tekniken var avsedd att kunna användas 
för höga spänningar men en kraftig gnistbildning på släpringarna skapade dock 
stora problem. Haynes fick amerikanskt patent på sin idé 1900. Den svenske 
uppfinnaren Baltzar von Platen (1898-1984) tog upp Haynes idé och ägnade 
sig åt att lösa problemet med gnistbildningen. Under 1929 fick han patent på 
en förbättring av Haynes teknik, von Platens system benämndes ”Glesumsys- 
temet”. Två experimentutrustningar byggdes vid Kungl. Tekniska högskolan i 
Stockholm under ledning av professor Emil Alm. Den ena var en tvåfas 220 kW 
omformare för omvandling av440 V likström till no 000 V likström-den andra 
var en 30 kW generator där tolvfasig växelström på mekanisk väg likriktades till 
cirka 12 000 V likspänning. Systemet presenterades i februari 1934 och väckte 
stor uppmärksamhet. Det ansågs ha framtidsutsikter trots sin komplexitet, men 
kom dock aldrig till någon kommersiell användning. Ett skäl härtill torde vara 
att vid det möte i Svenska elektroingenjörsföreningen där Glesumsystemet pre
senterades deltog en ung ingenjör från Asea, Uno Lamm. Han kunde berätta 
att Asea vid denna tid höll på med utveckling av likriktarteknik med statiska 
komponenter (se även patentritningar på sidorna 440-441).

Ett annat mekaniskt omformarsystem kom att benämnas kontaktomformare. 
Den bestod av en synkronmotor som drev en excenterrörelse, vilken mekaniskt 
påverkade fjådrande kontakter. Kontakterna anslöt växelvis - och i takt med 
växelströmmens frekvens - den ingående växelströmsledaren till pluspolen 
respektive minuspolen i omformarens utgående anslutning. Tyska Siemens- 
Schuckertwerke uppgav att man uppnådde en verkningsgrad på 96 procent med 
denna teknik. Gnistbildningen över kontakterna behärskades med hjälp av för- 
magnetiserade drosslar. Denna omformartyp lämpade sig väl i fråga om stora 
strömstyrkor - upp till 10000 A kunde hanteras. Däremot var den inte lämplig 
för höga spänningar. Vanliga driftspänningar uppgick till endast 300-400 V

Statiska omformare - omriktare

Den teknik som före halvledarteknikens tidevarv kom att spela den största 
rollen vid kraftöverföring med högspänd likström blev jonventiltekniken.

Kraftöverföring med högspänd likström 
kräver bara en ledare per pol. Här en bild 
från Konti-Skan-förbindelsen när den 
passerar över danska Læsø. Förbindelsen är 
tvåpolig med ± 250 kV likström och marken 
som nollpotential. Foto RS 2007.

Wechselstrom -_. 
Anschluß

Bilden visar funktionen hos en mekanisk 
likriktare konstruerad av Siemens-Schuckert- 
werke i Tyskland. Motorn driver en excenter 
som via vipparmen växelvis kopplar ihop 
växelströmsskenan via kontaktstyckena K+ 
och K- med likströmsskenorna + och -. Bild 
ur Die Entwicklung...
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Geisslerrör I mitten av 1850-talet experi
menterade tyskarna Julius Pflücker och 
Heinrich Geissler med elektriska urladd
ningar i gasfyllda glasror. Beroende på vilken 
gas som användes kunde de fa rören att lysa 
med olika färger. Bild i RS bildarkiv.

Bilden visar en av de första jonventilerna 
där glaskolven ersatts av en stålbehållare. 
Den kommer från det engelska patentet 
15720 från juni 1910 sökt av den i Tyskland 
verksamme ungerske ingenjören Johann 
Christian Schäfer. Grunddragen i konstruk
tionen återfinns senare i såväl Aseas som 
Siemens-Schuckertwerkes jonventiler. Siff
rorna hänvisar till den ursprungliga patent
beskrivningen. Bild Brittiska Patentverket.

Här anslöt man växelspänningen till elektroder i ett evakuerat kärl fyllt med 
kvicksilverånga. Kvicksilverångans uppgift var att minska spänningsfallet i den 
erhållna ljusbågen mellan anod och katod. Genom att föra in en tredje elektrod 
mellan anoden och katoden - ett så kallat styrgaller - kunde man styra när ljus
bågen skulle tända. Härigenom blev det möjligt att på ett någorlunda enkelt 
sätt också skapa en växelriktare.

Jonventilens funktion upptäcktes mer eller mindre av en slump. Den tyske 
fysikern Julius Pflücker (1803-1868) arbetade under åren 1856-1857 tillsammans 
med glasblåsaren Heinrich Geissler (1814-1879) med elektriska urladdningar 
i gasfyllda glasrör, där olika gaser gav varierande färger. ”Geisslerrör” kan ses 
som lysande prydnadsföremål än i dag. Under denna tid uppfann de båda 
herrarna såväl Geisslerröret som kvicksilvervakuumpumpen - dock utan att 
söka patent på uppfinningarna. Pflücker beskrev 1858 sina upptäckter sålunda 
att när en negativ spänning påfördes en elektrod i ett högevakuerat glasrör 
(katoden) så uppkom en sorts strålning, som bland annat utbredde sig rät
linjigt, lät sig avlänkas av magneter och som fick en gas att fluorescera (lysa). 
Den engelske vetenskapsmannen John Thomas Way (1820-1883) hade i860 visat 
att om han ledde en elektrisk ström mellan två elektroder i en glaskolv fylld 
med kvicksilverånga, bildades en ljusbåge som lyste med ett kraftigt blåvitt 
sken. Under 1880-talet byggde flera fysiker, till exempel Rapieff, Langhans och 
Rizet, kvicksilverlampor bestående av en under vakuum satt glaskolv innehåll
ande kvicksilverånga. I USA arbetade i slutet av 1800-talet Peter Cooper Hewitt 
(1861-1921) med att vidareutveckla kvicksilverlampan och han var den som lyck
ades göra anordningen till en kommersiell produkt.

Under sina experiment fann Hewitt även att hans anordning bara ledde 
ström i en riktning. Att en ström genom en kolelektrod neddoppad i kvick
silver bara passerade i en riktning visade den franske fysikern Jules Célestin 
Jamin (1818-1886) redan 1882, men att samma förhållande gällde en urladdning 
genom kvicksilverånga var något nytt. När Hewitt matade sin kvicksilverlampa 
med växelström passerade endast de positiva pulserna och han fick således fram 
en pulserande likström. Det var alltså möjligt att omvandla växelström till lik
ström utan att använda några rörliga delar. Hewitt sökte patent på sin upptäckt 
i en stor del av världen och 1910 fick han ett amerikanskt patent på en likriktare 
för trefasig växelström. Hewitt upptäckte också att om han placerade en extern 
magnet mellan anoden och katoden på sin glaskolv, så kunde han styra den 
likriktade strömmen genom lampan. Därmed var grunden lagd inte bara för 
den styrbara jonventilen utan även för radioröret. Alla stora tillverkare inom 
det elektrotekniska området kom att arbeta med utvecklingen av jonventiler. 
Ventilerna fann sin nytta främst vid omvandling av växelström till likström för 
drift av spårvägar, valsverk och den elektrokemiska industrin samt för laddning 
av elektriska ackumulatorer av olika slag. I dessa tillämpningar rörde det sig om 
med dåtida mått mätt ganska stora effekter och med spänningar upp till 5 000 V 
(se även patentritningar på sidan 442).

De allra första jonventilerna bestod av en glaskolv där luften hade pum
pats ut och således vakuum bildats. De elektriska anslutningarna var ingjutna
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i glaset och genomföringarna blev därigenom vakuumtäta. Glaskolvarna var 
emellertid ömtåliga och när behovet av större och kraftigare likriktare upp
stod, behövdes starkare behållare dels för den fysiska styrkan, dels för att bättre 
kylning av kvicksilverångan skulle åstadkommas. Jonventilens princip bygger 
på att katodens flytande kvicksilver först förångas och därefter kondenserar på 
likriktarkärlets väggar, för att sedan rinna tillbaka ned till katoden. Vid stora 
effekter utvecklar ljusbågen i likriktaren en kraftig värme, som bidrar till att 
hindra att kvicksilverångan kondenserar igen om inte överskottsvärmen leds 
bort. Lösningen blev att byta ut glaskolvarna mot likriktarkärl av stål.

I slutet av juni 1910 sökte den tyske ingenjören Johann Christian Schäfer 
patent i flera europeiska länder på en likriktare med stålbehållare för större 
effekter. Han kom därmed i kontakt med ett av de största bekymren under den 
tidiga utvecklingen av jonventilen - tätningsproblemet. De elektriska anslut
ningarna till likriktarnas olika delar måste isoleras från stålbehållaren, och att fa 
genomföringarna täta mot vakuumet i behållaren kom att bli de närmaste årens 
sysselsättning för olika uppfinnare. Även den minsta förekomst av luftmolekyler 
och andra föroreningar i kärlet medförde störningar av driften - till exempel att 
ventilerna fick en benägenhet att ”baktända”, vilket innebar att de kom att leda 
ström även under den negativa fasen av växelspänningen. Baktändning orsakade 
kortslutning, som visserligen i regel inte skadade likriktaren, men som kunde 
medföra svåra skador på den transformator som matade likriktaren.

Johann Christian Schäfer och hans släkting Béla Benö Schäfer var båda 
ursprungligen ungrare, som flyttat till Tyskland runt sekelskiftet 1900. De var 
båda verksamma med utveckling av kvicksilverlikriktare vid den tyska firman 
Hartmann & Braun i Frankfurt am Main och därifrån strömmade under 1910- 
och 1920-talen ett antal patentansökningar ut rörande förbättringar av jonven- 
tiltekniken, huvudsakligen från firmans ledare, professor Eugen Hartmann. 
Tekniken med stålbehållare i stället för glaskolvar anammades snart av flera 
av de stora tillverkarna inom elektroindustrin, såsom Oerlikon i Schweiz och 
General Electric i Schenectady i USA, vilka redan under tidigt 1910-tal tillver
kade stållikriktare med hög effekt. Det företag som emellertid först kom på en 
någorlunda varaktig lösning på tätningsproblemet var det schweiziska Brown, 
Boveri & Cie. Brown Boveri förfinade Johann Schäfers teknik och utförde 
genomföringarna med en kombination av asbest- och gummiringar som höll 
en förseglande kvicksilvertätning på plats.

Svenska Asea hade inte haft något större intresse av den nya likriktartekni- 
ken. År 1927 aktualiserades emellertid en förflyttning av relätillverkningen från 
bolagets verkstäder i Ludvika. Detta föranledde stadens lokalpolitiker att upp
vakta bolaget för att söka fa till stånd nya arbetstillfällen som ersättning för 
dem som gick förlorade i samband med nedläggningen av relätillverkningen. 
Det anses inte helt otänkbart att denna uppvaktning inspirerat Aseas platschef 
Karl Erik Eriksson att söka efter nya produkter. Nils-Göte Håkansson berättar 
i sin uppsats ”Försökslikriktaren” att ”1 april 1927 tecknades ett avtal mellan 
Asea och en schweizisk konsult, Béla Schäfer från Baden, om konsulttjänster 
för tillverkning av en ’Grossgleichrichter’ - storlikriktare - för 360-1440 kW vid
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Skissen ovan visar Aseas första jonventil. A 
betecknar anodhuvudet, P är anodporslinet 
- den hylsa av porslin som isolerar anoden 
och skapar utrymmet där ljusbågen leds från 
katoden. R betecknar elektrodbrickorna och 
D spänningsdelaren. G är styrbrickan med 
vilken ljusbågen mellan katoden och anoden 
kan styras så att ventilen antingen leder 
strömmen eller blockerar den. T betecknar 
vakuumkärlet med katoden i sin isolerade 
skål längst ned. E är en s.k. hållanod som 
medger att en liten ”evighetsljusbåge” fort
sätter att brinna när styrbrickan G block
erar strömmen till anoden. I betecknar en 
tändanordning för att tända ljusbågen då 
ventilen startas. Bild Asea.

Skissen nedan visar Siemens-Schuck- 
ertwerkes jonventil - likheten med Aseas 
ventil är påtaglig. Siemens har kompletterat 
motståndskedjan med kondensatorer och 
gnistgap - något som också infördes av Asea. 
Bild ur Die Entwicklung...
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BESKRIVNING
KUNGL PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET.

600 A”. Béla Schäfer känner vi igen från redogörelsen ovan om pionjärtiden hos 
Hartmann & Braun. Han hade därefter haft konsultuppdrag för Brown, Boveri 
& Cie rörande likriktartekniken och hade under 1920-talet fått ett antal ameri
kanska patent rörande olika förbättringar av jonventiltekniken.

ALLMÄNNA SVENSKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET, 
vAstbrAs.

Anordning f#r itt Rrhlndri bikUndnlng rid meUlMngllkrlkUri
(Dppfmnu.: O. Umm.)

Klass 21.-g ,4.
Petent 1 Sverige fria den I« febmarl 1820.

Här visas huvudet på den patenthand
ling som kom att grunda Aseas ledande 
position på marknaden för kraftöverföring 
med högspänd likström. Bild Svenska 
Patentverket.

Ett av kraven för att en kvicksilverjonventil 
ska fungera oklanderligt är att den kan 
evakueras så att ett höggradigt vakuum 
skapas i ventilen. Principen för kvicksilver- 
ångpumpen beskrivs redan av Julius Pflücker 
i mitten av 1850-talet. Uno Lamm genom
förde väsentliga förbättringar av tekniken 
och hans patent 75901 från 1931 kom att bli 
en av hörnstenarna i den fortsatta utveck
lingen. Siffrorna på ritningen hänvisar till 
den ursprungliga patentbeskrivningen. Bild 
t.v. Svenska Patentverket, foto t.h. RS 2006.

Uno Lamm

År 1927 utexaminerades vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm en ung 
ingenjör, Uno Lamm. Hans första anställning blev vid Aseas Ludvikaverkstad 
och han kom direkt att involveras i de första experimenten med likriktartekni
ken. Lamm (1904-1989) torde ha tagit sig an sina uppgifter med stor entusiasm, 
för redan 1929 erhöll han sitt första patent, nr 69848, Anordning for att hindra 
baktändning vid metallånglikriktare. Detta gick ut på att skjuta in så kallade mel- 
lanelektroder mellan anod och katod och koppla samman dem med en spän- 
ningsdelare bestående av ett nät av motstånd och kondensatorer. Härigenom 
åstadkom Lamm en jämn spänningsstegring mellan anoden och katoden, 
något som bidrog till att minska risken för baktändning. Lamms idéer utlöste 
förmodligen en febril aktivitet hos andra europeiska tillverkare som Siemens- 
Schuckertwerke och Brown, Boveri & Cie, vilka vid den här tiden inte brytt sig 
om att patentsöka sina idéer i Sverige.

Lamms första patent kom att följas av närmare hundratalet nya patent med 
anknytning till likriktartekniken för högspänd likström. Från och med 1928 
kom han att leda utvecklingen av jonventilen och dess applikationer och han 
har välförtjänt kommit att benämnas HVDC-teknikens fader. HVDC står för 
High Voltage Direct Current - högspänd likström. Utvecklingsarbetet i Ludvika 
tog nu fart och tack var Uno Lamms insatser dröjde det inte länge förrän Béla 
Schäfers konsultinsatser blev överflödiga och Aseas och senare ABB:s väg mot 
världsdominans på området inleddes.

En annan av Lamms banbrytande uppfinningar var förbättringar av en så 
kallad diffusionspump - en ångstrålepump - för att skapa det nödvändiga 
vakuumet i likriktarkärlen. I denna lät Lamm cirkulerande kvicksilverånga dra 
med sig luftmolekyler för att evakuera ett till pumpen anslutet kärl, och upp
nådde härigenom så låga tryck som enstaka millitorr (1 millitorr = 0,00013 Pa). 
Just möjligheten att skapa höggradigt vakuum var en av förutsättningarna för 
att man skulle fa fram driftsäkra jonventiler.

Hos alla de stora elektrotekniska tillverkarna i Tyskland, Schweiz och USA 
pågick ett intensivt utvecklingsarbete med jonventilen under hela 1930-talet 
och början av 1940-talet. Att Sverige genom Uno Lamm hos Asea på verkligt 
allvar blandat sig i leken torde framgå av att flera av dem, i synnerhet Brown, 
Boveri & Cie, nu sökte patent på sina uppfinningar inom området även hos 
Svenska Patentverket.

I Tyskland bedrev Siemens försöksdrift under 1943 och 1944 med en 4,5 km 
lång högspänd likströmsförbindelse mellan kraftverken Charlottenburg och 
Moabit utanför Berlin. Linjen var avsedd för 100 000 V likspänning och den 
överförda effekten uppgick till 3 000 kW. Provdriften omfattade såväl likriktning



av växelströmmen i ena änden som växelriktning i andra änden av linjen. Resul
taten var så pass goda att en cirka no km lång förbindelse mellan Berlin-Marien- 
felde och Dessau, det så kallade Elbeprojektet, planerades. Denna förbindelse 
skulle ha blivit världens första högspända likströmsöverföring med omvand
ling mellan växel- och likström i linjens ändar. Krigsslutet i maj 1945 innebar 
emellertid ett avbrott i utvecklingen och tekniken togs om hand av Sovjet
unionen som del av krigsbytet. År 1951 startade en provdrift mellan Moskva och 
Kashira med de från Elbeprojektet erövrade komponenterna. Denna provdrift 
förefaller dock inte ha varit särskilt lyckosam, och det är oklart om den kom till 
någon kommersiell nytta.

Långväga likströmsöverföring

1 Sverige hade Kungl. Vattenfallsstyrelsen börjat dra upp riktlinjer för storkrafts- 
överföring från de norrländska vattenkraftverken till Mellan- och Sydsverige. 
Vattenfallsstyrelsen var mycket intresserad av att tekniken för högspänd lik
ström utvecklades till något användbart. Under 1943 slöts därför ett avtal mellan 
Asea och Vattenfall om ett samarbete avseende utveckling av den nya tekniken. 
Asea skulle svara för jonventiler, transformatorer och övrig elektrisk utrustning,
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Siemens-Schuckertwerke var i början av 
1940-talet långt framme med sina försök 
med högspänd likström. Bilden visar likrik- 
tarstationen vid kraftverket i Charlotten- 
burg. Den bestod av sex enanodiga ventiler 
och var dimensionerad för en spänning av 
100 kV. Ventilerna står därför uppställda på 
höga isolatorer. Krigshändelserna under 
andra världskriget innebar dock att Siemens 
fick avbryta experimenten. Sverige fick med 
sin oförstörda produktionsapparat ett stort 
försprång framför de europeiska tillverkarna, 
när infrastrukturen åter skulle byggas upp 
efter freden den 9 maj 1945. Bild ur Die 
Entwicklung...

Likboden i Mellerud Kungl. Vattenfalls
styrelsens intresse för kraftöverföring 
med högspänd likström ledde till att ett 
samarbete inleddes mellan Vattenfall och 
Asea. Vattenfall upplät en 50 kV kraftlinje 
mellan Trollhättan och Mellerud för 
praktiska försök i full skala. I båda ändar 
uppfördes byggnader som skulle hysa 
jonventiler, kontrollutrustning m.m. I 
Trollhättan kallades byggnaden helt enkelt 
för Likströmshuset medan motsvarande 
byggnad i Mellerud fick det mera sinistra 
namnet ”Likboden”. Byggnaderna finns kvar 
än i dag, men har fatt andra uppgifter sedan 
försöksverksamheten avslutats. Foto RS 2007.
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Bilden visar ett anodporslin till en Gotlands
ventil. Porslinet har skurits upp så att 
elektrodbrickorna blir synliga. På porslinets 
högra sida syns även genomföringarna för 
de elektriska anslutningarna till brickorna. 
Foto RS 2006.

Tittar man in underifrån i ett anodporslin 
för en Gotlandsventil är styrbrickan det 
första man ser. På bilden syns hur ljusbågen 
orsakat skador i plåten. Foto RS 2007.

medan Vattenfall skulle upplåta en kraftlinje mellan Trollhättan och Mellerud 
för provdrift med likström. Vattenfall skulle också svara för byggnader som 
skulle hysa provutrustningen. Försöken inleddes 1944 och pågick till 1947.

Ett av de mera spektakulära proven utfördes natten mellan den 31 augusti 
och i september 1946. För att utröna hur återledning av likström genom 
marken skulle påverka teleförbindelser och även järnvägens signalsystem gjor
des ett prov med överföring av en likström mellan LKAB:s gruva i Koskullskulle 
utanför Gällivare och Alsbäck vid Gullmarsfjorden i Bohuslän. Totalt koppla
des 1388 km kraftledning om för provet och mellan 00.45 och 00.55 matades 
likströmsstötar på 18 000 V och 270-335 A i 40-sekundersintervaller ut på linjen 
och leddes tillbaka genom marken. Pulserna sändes med omväxlande polaritet, 
så att mätningarna skulle omfatta ström i båda riktningarna. Avsikten var att 
den sista strömpulsen skulle uppgå till 400 A, men försöket fick avbrytas på 
grund av baktändningar i likriktaren. För säkerhets skull beordrades alla tåg 
i Sverige, Norge och Finland att stå stilla under de 10 minuter proven pågick! 
Endast tågtrafiken på Gotland och Öland var tillåten. Inga speciella problem 
tillstötte, varför en enpolig likströmskraftledning befanns vara fullt användbar.

Gotlandsöverföringen - Doktor Uno Lamm rätar ut en sinuskurva

Den kraftiga ekonomiska tillväxten efter andra världskriget drev fram nöd
vändigheten av att bygga ut kraftöverföringen från Norrland till Sydsverige. 
Vattenfall ansåg dock att den nya likströmstekniken ännu inte var tillräckligt 
tillförlitlig, utan beslöt sig för att satsa på ett 400 000 V trefasigt växelströmssys- 
tem. Resultaten av försöken i Trollhättan var emellertid så lovande att Vattenfall 
sökte annan anledning att utnyttja likströmstekniken. En sådan kom att bli 
strömförsörjning av Gotland från fastlandet. För en 100 km lång sjökabel, som 
här skulle komma i fråga, var högspänd likström i princip den enda använd
bara lösningen. Förutom att en treledarkabel, alternativt tre separata sjökablar, 
för en tre fas i g växelströmsförbindelse skulle bli mycket kostsam, så skulle stora 
effektförluster uppstå i kablarna. Vattenfall beställde därför en likströmsförbin
delse för 100 000 V och 20 MW mellan Västervik och Ygne, strax söder om Visby. 
Denna kom att bli världens första permanenta kraftöverföring med högspänd 
likström. Överenskommelsen mellan Vattenfall och Asea innebar att Asea till
handahöll jonventiler och utrustning till självkostnadspris och att överföringen 
skulle bli en fortsättning på Trollhätteförsöken. Problemen med baktändningar 
och andra barnsjukdomar var nämligen inte helt lösta.

Söndagen den 7 mars 1954 var det dags att starta kraftöverföringen från 
fastlandet till Gotland. Det rådde spänd förväntan och stationsmästaren vid 
Ygnestationen, Nils Malmström, skrev i sin dagbok: ”Nu får vi se om doktor 
Uno Lamm kan räta ut en sinuskurva.”Nils Malmströms anteckningar berättar 
vidare:

Sedan telefon utväxlats mellan stationsmåstare Malmström i Visby och stations-
mästare Berglund i Västervik överlämnades till dr Uno Lamm, Asea, i Visby och
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I dag är likströmsförbindelsen till Gotland 
uppgraderad till två kablar med +150 kV i 
den ena och -150 kV i den andra. Här ser 
vi ändpunkten för den 5 km långa luftled
ningen från likriktarstationen på fastlandet 
söder om Västervik. Foto RS 2006.

Här i kontrollrummet i Ygnestationen några 
kilometer söder om Visby startades den 
första kommersiella kraftöverföringen med 
högspänd likström en söndag i mars 1954. 
Foto RS 2006.

När den första Gotlandsförbindelsen togs 
ur drift 1986 bevarades en ventilgrupp av de 
ursprungliga kvicksilverjonventilerna från 
1954 och en tyristorventilgrupp från 1970 i 
såväl Ygnestationen som Västerviksstationen. 
De två jonventilerna var dimensionerade 
för 50 kV och ingick i en ventilgrupp på sex 
ventiler. Med två ventilgrupper om totalt 
tolv ventiler och två förbikopplingsventiler 
uppnåddes den kontrakterade överförings- 
spänningen 100 kV och effekten 20 MW.
År 1970 kompletterades stationerna med 
tre dubbla tyristorventiler som kopplades 
i serie med jonventilerna. Driftspänningen 
kunde då höjas till 150 kV och den överförda 
effekten till 30 MW. De övre jonventilerna 
stod uppställda på hållare av bakelit för 
isolationens skull. Tyristorventilerna var 
uppställda på porslinsisolatorer. Ovanför 
ventilerna hänger filterdrosslar med uppgift 
att hindra övertoner att komma ut på nätet. 
Såväl jonventilerna som tyristorventilerna 
representerar de två stora stegen i utveck
lingen av tekniken för kraftöverföring med 
högspänd likström. Foto RS 2006.
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De grönglaserade trådmotstånden som 
ingår i spänningsdelaren till elektrod- 
brickorna bildar ett svårgenomträngligt 
gytter bredvid anodhylsan. Notera de små 
kulformade gnistgapen som sitter utspridda 
vid anslutningshylsorna till motstånden.
De var avsedda att ta hand om spännings- 
överslag. Sådana överslag kunde skada såväl 
anodporslinen som andra detaljer. En av de 
främsta förgrundsfigurerna i det praktiska 
utvecklingsarbetet med jonventilerna, 
Aseaingenjören Birger Funke, förklarade vid 
ett ljusbildsforedrag där han presenterade 
tekniken att ”... ska det slå över, så ska vi 
f-nimej bestämma var det ska slå över!”.
Foto RS 2006.

I elektriska kraftsystem för växelström 
förekommer en aktiv och en reaktiv effekt. 
Vid en likströmsöverföring överförs endast 
den aktiva effekten. För att elnätet skall 
fungera och frekvensen kunna hållas stabil 
på växelströmssidan krävs att den reaktiva 
effektkomponenten tillförs på annat sätt. 
Detta sker genom att en så kallad synkron- 
kompensator ansluts till nätet. Denna kan 
liknas vid en stor synkronmotor med en 
tung rotor. Den stora svängmassan bidrar till 
att fluktuationer i nätfrekvensen minskas. 1 
förgrunden syns startmotorn som behövs för 
att varva upp synkronkompensatorns rotor 
vid start av systemet. Om elnätet skulle ligga 
helt nere kan startmotorn matas från ett 
dieseldrivet hjälpkraftverk. Foto RS 2006.

civilingenjör Harry Forsell, Asea, i Västervik att utföra premiärstarten. Klockan 
18.02 kopplades transformatorerna in, klockan 18.04 kopplades styrpulsanord- 
ningarna in, spänningen steg och strömmen kom. Det gick skrämmande perfekt. 
Klockan 18.T9 hade den första kilowattimmen levererats till Gotland med värl
dens första överföring med högspänd likström i kommersiell drift.

Den första provdriften skedde med 50 000 V och 120 A, men redan under som
maren 1954 kopplades det andra steget i överföringen in och driftspänningen 
ökades till ioo ooo V. Asea hade nu fått en referensanläggning att visa upp för 
potentiella köpare. Nästa likströmsförbindelse kom att bli prestigeprojektet 
mellan Frankrike och England. Sjökabelavståndet där var inte större än att 
det skulle ha varit möjligt att använda trefasig växelström, men genom skick
lig marknadsföring kunde Asea ta hem ordern med sin nya teknik. England- 
Frankrikeförbindelsen invigdes 1961 och var avsedd för 100 000 V och 160 MW 
effekt.

Gotlandsventilerna hade två parallellkopplade anoder för att kunna han
tera den överförda strömstyrkan. Redan Johann Schäfer konstaterade i en av 
sina patentansökningar 1910 att ljusbågen i kvicksilverlikriktaren klarade av en 
ström på cirka 250 A. Behövde man föra över högre strömstyrkor fick man paral- 
lellkoppla flera anoder i ventilerna. De som användes i England-Frankrike- 
förbindelsen hade fyra anoder per ventil. I övrigt var de konstruktionsförbätt
ringar som gjorts mellan de tvåanodiga Gotlandsventilerna och de fyranodiga 
Englandsventilerna både omfattande och många.
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Likströmsöverföringar efter Gotland

Under 1960-talet följde en rad likströmsöverföringar baserade på Aseas jon- 
ventilteknik: Konti-Skan 1965 mellan Stenkullen utanför Göteborg och Vester 
Hassing utanför Ålborg i Danmark, 250 000 V och 250 MW, fyranodiga ventiler; 
Benmore Dam-Haywards, Nya Zeeland, 1965, 270 000 V, 1200 MW, fyranodiga 
ventiler; Pacific Intertie Oregon-Kalifornien, USA, 1970, 400 000 V, 1400 MW, 
sexanodiga ventiler, för att nämna några. Även om konkurrensen mellan de 
stora elektrotekniska tillverkarna var hård under jonventilepokens tidiga år, 
kom de flesta av dem att inta en underordnad ställning på marknaden för 
högspänd likström jämfört med Aseas. Det torde inte vara osannolikt att de 
andra tillverkarna insåg hur stora resurser Asea lagt ned på utveckling av tek
niken, och att de bedömde det som alltför dyrbart att söka hämta hem Aseas 
kunskapsförsprång.

Utvecklingen mot allt större jonventiler pågick fram till början av 1970-talet, 
då framsteg inom halvledartekniken medgav konstruktion av kraftfulla likrik- 
tare baserade på kiseldioder och tyristorer. Det stora kraftprojeket i södra Afrika, 
Gabora Bassa, blev för Aseas del det som bokstavligen kom att bli vattendela- 
ren. Konkurrenterna erbjöd lösningar med halvledarteknik och det stod klart 
att jonventilepokens slut kunde skönjas. Asea fann då för gott att gå över till 
den nya kiselbaserade tekniken. Det första patentet rörande strömriktare med 
halvledareventiler söktes av Aseaingenjörerna Boksjö och Uhlmann i oktober 
1965. Där lades grunden för att Asea skulle kunna bibehålla sin världsledande

Till vänster syns utformningen av den första 
Gotlandskabeln från 1954 med en koppar
area på 90 mm2. Till höger syns kabeln 
för den andra förbindelsen 1983. Här har 
koppararean ökat till 800 mm2. Bilden visar 
tydligt hur komplex uppbyggnaden av en 
undervattenskabel är och det torde stå helt 
klart att en sådan kabel är mycket dyrbar 
att tillverka. Mellan kablarna ligger en s.k. 
bulttyristor av den typ som satt i de första 
tyristorventilerna från 1970. Den rödblå 
kabeln går till tyristorns tändelektrod.Till 
höger ligger en modern tyristor av en typ 
som sitter i dagens likriktare. Foto RS 2006.

Den danska omriktarstationen till Konti- 
Skan-förbindelserna är belägen i Vester 
Hassing nordost om Ålborg. Här syns de sju 
ventilerna i den ena av de två ventilgrup
perna till den ursprungliga Konti-Skan I. 
Driftspänningen är här 125 kV per ventil
grupp. Därför står ventilerna uppställda på 
höga porslinsisolatorer. De spiralformade 
slangarna är ledningar för tempererat 
kylvatten för att hålla ventilernas arbets
temperatur till 32°C - den temperatur 
då kvicksilver förångas vid vakuum. Alla 
skyddsplåtar runt ventilhusen är nedtagna, 
vilket medför att ventilernas innanmäte är 
fullt synligt. I lådan som hänger över varje 
ventil finns anordningar som har till uppgift 
att fördela strömmen mellan de fyra paral- 
lellkopplade anoderna, så att alla anoderna 
får lika stor belastning. Foto RS 2007.
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Omvandlingen av växelström till likström 
och omvänt orsakar många övertoner och 
for att filtrera bort dessa störningar kopplas 
overtonsfilter in. Foto RS 2006.

Här pågår underhållsarbete på en av de 
fyranodiga jonventilerna för Konti-Skan 
I-förbindelsen i formeringsrummet i Sten
kullens omriktarstation. Foto RS 2006.

Det nordiska elnätet är numera samman
knutet med flera likströmsförbindelser. En 
går mellan södra Norge och Tjele nordväst 
om Ålborg i Danmark. Bilden visar omrik- 
tarstationen för Skagerak I och II i Tjele. 
Här handlar det om en förbindelse för +/- 
250 kV. Utvecklingen har gått framåt och 
utrustningen utanför en modern omriktar
station är något mindre omfattande i dag 
jämfört med de äldre installationerna. De 
höga staplarna utgörs av två stora filter- 
kondensatorbatterier. Foto RS 2007.

ställning inom teknikområdet. Den för Aseas del hittills största likströmsö
verföringen effektmässigt är distributionen av elkraft från det gigantiska vat
tenkraftprojektet Three Gorges (Tre Klyftor) i Kina, där Aseas teknik matar tre 
nästan ioo mil långa förbindelser med +/- 500 000 V och 3 000 MW vardera.

Halvledare ersätter kvicksilver

Kvicksilverjonventilerna innebar ett stort steg framåt för distributionen av elek
trisk energi med hjälp av högspänd likström. De var emellertid komplicerade 
apparater som krävde ett betydande underhåll. Barnsjukdomarna övervanns, 
särskilt genom förbättrad materialteknik och förfinade arbetsmetoder vid 
montering och underhåll. Halvledarteknikens intåg medförde emellertid att 
flertalet likströmsförbindelser med jonventiler moderniserades med den nya 
tekniken. Gotlandsförbindelsen kom att bli pionjär även för denna. År 1967 
installerade Asea den första provventilen med tyristorer och 1970 togs den med 
tyristorventiler helt utbyggda Gotlandsförbindelsen i drift. De gamla jonventi
lerna från 1954 togs ur drift den 3 februari 1986.

När Asea beslutade sig för att gå över till halvledartekniken blev jonventil- 
tekniken en främmande fågel i boet. Det fanns dock ett antal system i drift och 
dessa kunde inte lämnas vind för våg. Lösningen blev att delar av personalen, 
som i Ludvika varit sysselsatta med driftunderhäll av jonventilerna, flyttade till 
Vester Hassing i Danmark - basstationen för Konti-Skan I-förbindelsen. Där 
vidareutvecklade platschefen Lennart Enström underhållstekniken och förfi
nade arbetsmetoderna, så att driftsäkerheten för ventilerna förbättrades ytterli
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Utrustningen utanfor en likriktaranläggning 
skiljer sig väsentligt från motsvarigheten vid 
en konventionell växelströmsanläggning. 
Här syns ventilhallen i Stenkullen med sina 
stora genom foringsisolatorer. De fristående 
isolatorerna är mattransformatorer. Foto RS 
2006.

gare. Det kanske är betecknande att den sista förbindelsen i Europa med Aseas 
jonventilteknik kom att bli just Konti-Skan I från 1965, som efter 41 år togs ur 
drift i augusti 2006. Härefter återstår förbindelsen mellan Benmore Dam och 
Haywards i Nya Zeeland, vars drift planeras att pågå till 2008, samt förbindelsen 
till Vancouver Island i Kanada, vars framtid är osäker. En stor del av de demon
terade delarna från Konti-Skan I skeppades som reservdelar till Nya Zeeland för 
att säkerställa driften där.

HVDC-tekniken har kommit att domineras av effektmässigt mycket kraft
fulla överföringar. Utvecklingen av nya effekttransistorer har emellertid öppnat 
nya möjligheter för en teknik som Aseas efterföljare ABB benämner HVDC 
Light. Transistorerna medger bättre styr- och reglermöjligheter jämfört med 
tyristorerna, i varje fall när det rör sig om lite mindre effekter. Den nya tekniken 
lämpar sig mycket väl för överföring av kraft från vindkraftverk. Effekten som 
levereras från dessa varierar starkt beroende på hur mycket det blåser. Genom 
att ta hem energin i form av likström, kan man enkelt med växelriktarens hjälp 
ansluta vindenergin till det allmänna kraftnätet. HVDC Light kommer också 
till användning när det gäller att strömförsörja borr- och gasplattformar inom 
offshoreindustrin.

Få elkraftöverföringssystem har genomgått en så lång utvecklingsfas som 
den högspända likströmstekniken. Men så har ingenjörerna haft ett otal pro
blemområden att tackla för att de skulle nå ända fram. Förhållandet att mänga 
stora vattenkraftsanläggningar är belägna långt från de områden där elkraften 
behövs, är numera möjligt att övervinna utan alltför stora investeringar tack 
vare den högspända likströmmen.

En luftledning for likström ser helt annor
lunda ut jämfört med en vanlig trefasled
ning. Här syns en del av luftledningen för 
Konti-Skan I i förbindelsen mellan Sverige 
och Danmark på sträckan mellan omrik- 
tarstationen i Stenkullen utanför Göteborg 
och Billdal. Högspänningspolen hänger i en 
isolator med många kragar medan förbin
delsen till elektroden klarar sig med ett fåtal 
kragar. Konti-Skan 1 kom att bli den sista 
högspända likströmsförbindelsen i Europa 
som matades av Aseas kvicksilverjonventiler. 
Jonventilsepoken tog slut i augusti 2006, då 
en ny tyristorbaserad omriktare placerad i 
Lindome togs i drift. Foto RS 2006.
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I elteknikens barndom arbetade flera 
uppfinnare med olika mekaniska system 
för att likrikta växelström. Amerikanen 
Louis Henry Haynes fick 1900 amerikanskt 
patent 661 719 på sitt system där en trefas 
växelströmsmotor drev en axel med ett 
antal släpringar. Ritningen visar ett system 
där han likriktat två av faserna. Skulle tre 
faser likriktas skulle det krävas ytterligare 
två släpringar. Tekniken fungerar, men 
gnistbildning orsakar ett kraftigt slitage på 
släpringarna - särskilt vid höga spänningar 
och stora strömstyrkor. Bild Amerikanska 
Patentverket.

von Platens Glesumsystem Den svenske uppfinnaren Baltzar von 
Platen försökte förbättra Haynes teknik. Han monterade två magnet
skiver - förskjutna i 45° - samt ytterligare två släpringar på motor
axeln. Runt magnetskivorna placerade von Platen åtta magneter med 
två lindningar vardera. Avsikten varatt magneterna skulle inducera 
pulser som var motriktade de pulser som bildades när strömmen bytte 
riktning på släpringarna. Därmed skulle gnistbildningen minskas. 
Alla siffror på ritningen hänvisar till den ursprungliga patentbeskriv
ningen. Bild Svenska Patentverket.
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Glesumsystemet, fortsättning von Platen förfinade sin teknik i ett 
annat patent, 79115, där han visar hur anordningen skulle kunna se 
ut. Siffrorna på ritningen hänvisar till den ursprungliga patentbe
skrivningen. Bild Svenska Patentverket.
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Witnesses: Inventur

by Os./i'ty-nfc. Atty.

Efter att amerikanen Peter Cooper Hewitt upptäckt att hans kvick
silverlampa bara ledde ström i en riktning sökte han patent på sina 
rön i ett flertal länder. Ritningen visar ett av hans tidigaste patent. 
Patentansökan ingavs den 5 april 1900 och patentet beviljades den 
15 september 1903. Vid denna tid hade inte nomenklaturen hunnit 
utvecklas för teknikens senaste landvinningar. Hewitt kallar därför 
sin uppfinning för ”Elektrisk omvandlingsapparat”. Sifferhänvis- 
ningarna på ritningen hänvisar till den ursprungliga patentbeskriv
ningen. Bild Amerikanska Patentverket.

Ritningen här kommer från Hewitts tyska patent 157642 från 1902. 
Kvicksilverkatoden längst ned i kolven värmdes upp och då förång
ades kvicksilvret. Kvicksilverångan främjade att en ljusbåge tändes 
mellan katoden och anoderna överst i kolven. Kolven vidgades längst 
upp för att kvicksilverångan lättare skulle kunna kondenseras på 
kolvens insida och åter rinna ner till katoden. Siffrorna på ritningen 
hänvisar till den ursprungliga patentbeskrivningen. Bild Tyska 
Patentverket.
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Uno Lamms patent 69848, ”HVDC-teknikens ursprung” De första 
kvicksilverjonventilerna hade, som framgår av ritningarna till Hewitts 
patent, enbart en katod och en eller flera anoder. När utvecklingen 
gick mot allt högre spänningar uppträdde ett fenomen som brukar 
kallas ”baktändning”. En sådan innebär att ventilen leder ström i fel 
riktning. Lamms idé gick ut på att i anodhylsan 4 placerades flera 
mellanelektroder, 5,6 och 7 mellan anoden 3 och katoden 2. Mellan- 
elektroderna kopplades i serie med motstånden 8,9,10 och 11 och 
anslöts till pluspolen respektive minuspolen i likriktaren. Härigenom 
åstadkoms en jämn spänningsfördelning mellan anod och katod, 
vilket minskade risken för baktändning. 1 figur 5 till patentet visade 
Lamm hur han tänkte sig utformningen av en s.k. ”elektrodbricka”. 
Övriga siffror hänvisar till den ursprungliga patentbeskrivningen.
Bild Svenska Patentverket.

Vid likriktning av trefas växelström ansluts de tre faserna betecknade 
med R, S och T från den matande transformatorn till tre jonventilpar. 
Färgerna i schemat visar växelströmsfaserna med brunt, grönt och 
gult och likströmmens pluspol med rött och dess minuspol med 
blått. Genom att styra när de olika ventilerna skall tändas och släckas, 
kan man koppla om strömkretsen så att strömmen ständigt går i 
samma riktning på likströmssidan även om den går åt olika håll på 
växelströmssidan. Varje växelströmsperiod kan uppdelas i sex delar 
och omkopplingen sker i sex steg per period. Varje ventil leder således 
strömmen under en tredjedel av perioden. Sifferhänvisningarna vid 
de sex delperioderna anknyter till de sex kopplingsbilderna, vi 1 ka 
visar strömmens riktning och vilka ventiler som leder vid respektive 
tillfälle. Efter glättning av den pulserande likströmmen erhålles en 
stabil likström, vilket antyds i fasschemats högra del.

Principschemat visar vad som kallas sexpulslikriktning. Det 
normala förfarandet är dock att man använder tolvpulslikrikt- 
ning. Då används tolv ventiler samt två förbikopplingsventiler och 
omkoppling av ventilerna sker tolv gånger per period. Därigenom 
pulserar likströmmen i mindre omfattning och glättningsbehovet 
minskar. Bild RS.
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Att vårda en gammal maskin

I slutet av förra seklet - alltså 1900-talet - började man ana att ett nytt slag av 
historia stod för dörren, industrisamhällets historia. Man började också förstå 
att aldrig någonsin har ett skede som industrisamhället inneburit så många 
genomgripande förändringar för människan som detta, på gott och ont.

Ett förhållande som i högsta grad kan karaktärisera denna nya tid är att benä
genheten till förändring är stark. Det som var nytt och krytt i går är omodernt i 
dag och i morgon skrotar vi det. Inom teknikens områden kan man konstateraFoto BS 2007.
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att vi just nu i rask takt överger den enkla, primitiva, elementära tekniken och 
ersätter den med något som skulle kunna kallas för en intelligent teknik.

Nu puffar, stånkar, skakar och ryker det inte längre och nu exponerar sig 
inte längre ingenjörskonsten med överdimensionerade mått, öppna processer, 
kugghjul, stänger, glidlager och dåliga arbetsmiljöer. Nej, nu viner och susar det 
i stället på ett diskret, inkapslat, elektroniskt, hemlighetsfullt och för att inte 
tala om miljöriktigt sätt. Nu finns inte längre hjältarna i min generations barn
dom. Det var män med skärmmössor och blåställ eller svarta rockar som med 
en livslång erfarenhet och spakar och rattar suveränt manövrerade sina ramså
gar, supportsvarvar, ångmaskiner, grävmaskiner, massakokare och lokomotiv.

Med handen på kontrollerns dödmansgrepp 
manövrerar den glade lokföraren vant sin 
gamla Du-maskin i snälltåg 766 mellan 
Mjölby och Hallsberg den 25 februari 1967. 
En maskin som med sina rejäla handtag och 
stora mätare var långt ifrån både datorernas 
värld och Rc-loken som introducerades 
samma år. Det gamla loket var tillverkat 1925 
med nr 142, tåget vägde 403 ton och högsta 
tillåtna hastigheten var 100 km/tim.
Foto BS.



Arbetslivsmuseer

Under tiden som historiker och andra sysslat med att försöka fa grepp om 
industrisamhället har en intressant rörelse vuxit fram i landet, man skulle till 
och med kunna kalla den för en folkrörelse. Människor som på ett eller annat 
sätt varit verksamma ute i produktionen har börjat ta sig an utdömda tekniska 
anläggningar och system, rustat upp dem och visar även i många fall hur de 
fungerar. Denna rörelse, framför allt sprungen ur det praktiska arbetslivets män 
och kvinnor, har lett till att det nu finns flera hundra mekaniska arbetslivsmu
seer i landet.

Till skillnad från de traditionella museerna, som oftast exponerar samlingar 
av föremål ryckta ur sin miljö, ger arbetslivsmuseerna ofta besökaren en utmärkt 
bild av äldre tiders teknik och arbetsförhållanden. Man kan således i dag besöka 
äldre tiders väverier, verkstäder, ångbåtar, kraftstationer, järnvägar, brännerier, 
gjuterier, kvarnar, smedjor, radiostationer, gruvor och andra näringar och se, 
höra, känna och förstå hur man arbetar och arbetade i dessa.

Att vårda en gammal maskin

Intresset för ett arbetslivsmuseum med maskiner väcks ofta långt efter verksam
hetens nedläggning. Och då står man ibland med en flora av olika slags maski
ner och det är inte alltid man vet hur de ska användas, i vilket skick de är eller 
till och med vad de är av för slag! Intresset brukar emellertid alltid vara stort 
för att försöka få i gång maskiner och processer så att man kan visa intresserade 
besökare hur det hela fungerar.

I det följande ska lämnas några elementära, praktiska tips för den som åter 
vill sätta i gång en gammal maskin. För det mesta är den maskin som ska använ
das i brukbart skick. Om inte, så kan det bero på att något är trasigt eller kraftigt 
förslitet eller att en eller flera delar har plockats bort eller kanske rent av att det 
inte finns någon som kan sköta maskinen.

Autenticitet

Generellt sett bör man inte renovera en gammal maskin till nyskick. En god 
regel är i stället att återföra maskinen till den nivå som den hade när den sist 
var verksam. Detta innebär att man i första hand ser till att maskinen fun
gerar på ett ändamålsenligt, pålitligt och säkert sätt. I övrigt låter man maskinen 
behålla sina ”årsringar” som eventuella skavanker, reparationer och successivt 
erhållna patina.



ARVET 449

Trasig maskin eller maskindel som saknas

Om en maskindel är trasig försöker man laga den om alla delar finns kvar. Har 
något gått av till följd av ovarsamhet eller överbelastning finns det olika meto
der att laga. Är det ett lämpligt material så kan man löda eller svetsa.Är det gjut
järn blir det genast besvärligare eftersom gjutjärnet är svårsvetsat. En kraftigt 
belastad maskindel som ska lagas bör då helst tas loss ur maskinen och svetsas 
efter konstens alla regler med förvärmning med mera.

Man kan också laga på ett sätt enligt en gammal metod då man lade ihop 
maskindelarna och ordnade ett förband som bultades till delarna och på så 
sätt höll ihop dem. Sådana lagningar ser man ibland på äldre maskiner, särskilt 
sådana med gråjärnsgjutna delar som pressar, ramsågar och liknande.

Om en maskindel saknas kan man ta den aktuella delen från en likadan 
maskin om det finns flera maskiner av samma slag. Man får då helt enkelt låta 
en av maskinerna - i regel den sämsta - bli reservdelsförråd. Om det inte finns 
någon ”reservdel” tillgänglig återstår endast att låta tillverka en sådan.

Förr i tiden lagade man ofta en 
trasig gjutjärnsmaskin med ett 
påbultat förband. Vattenhjulssida 
av gjutjärn vid Huseby bruk. Foto 
BS 2007.

Slitna glidytor

Gemensamt för alla maskiner är att något i dem rör sig - och detta något är i 
regel lagrat på ett eller annat sätt. Antingen är det en axel som roterar eller en 
plan yta som rör sig i förhållande till en annan yta. Lagringsytorna brukar med 
tiden bli slitna, vilket gör att passformen mellan de olika maskindelarna kan bli 
dålig. Den kan till och med bli så dålig att maskinen inte längre fungerar.

Axlar kan lagras på olika sätt. En axel är nästan alltid gjord av stål. Om axeln 
inte rör sig så mycket kan den vara direkt lagrad i till exempel ett gjutjärns- 
stativ. Gjutjärn är emellertid inte någon bra lagring om axeln rör sig mycket 
eller snabbt eller med stor belastning. Man brukar då ”sko” hålet för axeln med 
en mjukare metall, exempelvis en kopparlegering som rödmetall eller brons.

När svänghjulet till Halmstads Elektrici
tetsverks ångmaskin vid ett tillfälle sprack 
lagades det på ett elegant sätt med kraftiga 
sömmar av smidesjärn som fälldes in och 
bultades fast i gjutgodset. Foto BS 2006.

Lagerskål av brons. Skålen är avsedd att 
monteras i ett lagerhus. Ett stift håller skålen 
på plats i huset så att den inte vrids med 
axeln. För att skålen ska monteras rätt när 
lagret har tagits isär och åter ska sättas ihop 
är ett nummer instansat i hitre flänsens 
nedersta vänstra del. Numret ska stämma 
överens med motsvarande i den andra 
skålhalvan. Vid alla mjuka lager är det viktigt 
att lagerskålar och överfall återmonteras rätt 
eftersom mjuka lager far en individuell form 
när de slitit in sig. Foto BS 2007.
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Lageröverfall av gjutjärn med babbits 
pågjuten i lagerläget. Observera de fyra 
prickarna i överfallets nedre högra del. När 
överfallet återmonteras efter tillsyn eller 
reparation ska prickarna vara på samma sida 
som motsvarande i lagerhuset. Foto BS 2007.

Vanligast vid grövre axlar och stora belastningar är att hålet är pågjutet med ett 
skikt av en mycket mjuk lagermetall som vitmetall (babbits, som är bly legerat 
med tenn och antimon).

Om ett lager är så nedslitet att axeln glappar mer än tillrådligt bör det reno
veras. Oftast är det den mjuka lagermetallen som har slitits ned men ibland har 
även den hårdare axeln tagit stryk. Har lagermetallen slitits ned far man förnya 
den. Är det en koppar legering så är den vanligtvis utförd med lösa lagerskålar 
eller som en löstagbar bussning som kan bytas. Om det är ett vitmetallager är det 
nästan ofrånkomligt att det måste förnyas, vilket innebär omgjutning och inskav- 
ning som är en besvärlig och kostsam procedur. Om axeln är nedsliten kan man 
till exempel metallspruta den och svarva till rätt mått eller svarva ner den och 
klämma på en hylsa med rätt mått om axelmaterialets hållfasthet tillåter detta.

Axellagret kan även vara utfört som något slag av rullningslager (kullager, 
rullager, nållager). Sådana lager har sedan länge standarddimensioner och kan 
i regel köpas nya. Man tittar bara efter på lagrets yttre ring vad det har för typ
beteckning så brukar maskinförsäljarna kunna få fram samma lager. Ibland är 
rullningslagrets inre ring fixerad vid axeln med en klämhylsa. Viktigt är då att 
man återmonterar lager och klämhylsa så att hylsan inte slirar på axeln eller 
lagrets inre ring. Klämhylsan får inte heller bli så hårt åtdragen att inre ringen 
spänner ut och låser fast kulor eller rullar.

Viktigt är också att man använder samma slag av lager vid en renovering. Är 
det exempelvis ett lager som måste tåla att axeln böjer sig måste lagret vara av 
sfårisk typ (självinställande) som följer med i böjningen. Är det ett lager som 
ska ta upp både radiella och axiella krafter så är det antingen två skilda lager 
eller ett koniskt lager.

Samma lageröverfall som i föregående bild 
men sett från insidan. De urgröpta spåren 
ska fördela smörjmedlet över hela lagerytan. 
Vid lagerrevisioner är det viktigt att smörjhål 
och smörjspår görs rena från gammalt och 
intorkat smörjmedel. Foto BS 2007.

Rullningslager kan användas både som 
axial- och radiallager. Av de två kullagren på 
bilden är det lilla, med ytterdiametern 21 
mm, ett radiallager medan det stora, som har 
ytterdiametern 225 mm, är ett axiallager. Till 
det senare hör även en lagerhusbricka och en 
rullbricka med rullbanor för kulorna. Foto 
BS 2007.
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Glidytor kan även vara plana om en maskindel har en fram- och återgående 
rörelse, till exempel som verktygshållaren (längs- och tvärslider) eller prismat i 
en svarv. En sådan glidyta kan vara nedsliten till följd av bristande smörjning 
eller renhållning. Det är svårt att återställa en plan glidyta, särskilt om den är 
lång och ojämnt sliten. Plana maskindelar med jämnt slitage kan ofta justeras 
med mellanlägg av tunn mässingsplåt eller folie (chimsning).

Smörjning

Av största vikt är att lager- och glidytor smörjs regelbundet, annars slits maski
nen och går så småningom inte längre att använda! Smörjmedlen delas in i två 
huvudtyper, smörjfett och smörjolja. De smörjande ingredienserna är samma 
men man kan säga att ett fett är en olja med konsistensgivare. Generellt brukar 
det vara så att lager och glidytor som inte rör sig så snabbt smörjs med fett 
medan de mer snabbgående smörjs med olja. Oljan har dessutom ibland också 
en kylande verkan på maskindelar som värms upp.

Smörjmedlet kan tillföras på många olika sätt. Vad fettet beträffar så pressar 
man i modernare maskiner vanligen in det till lagerläget genom en nippel som 
ofta har en backventil. I äldre maskiner använde man i stället runda fettkoppar 
av Stauffertyp (ursprungsutförande av gjutjärn, senare utförande av mässing), 
där fettet trycktes in genom att man vred något varv på locket. Det har även 
förekommit särskilda, mekaniskt drivna fettpressar som ständigt matar in en 
liten mängd fett till lagret. På dessa går det i regel att justera den inmatade 
fettmängden.

När man pressat in fett i ett lager brukar samtidigt gammalt fett tryckas ut. 
Det hör till god maskinvård att detta torkas upp med en trasa eller trassel.

När det gäller att smörja ett lager med olja finns det ett otal varianter. Oljan 
är ju lättrinnande och har man inte ordnat ett oljebad eller automatisk smörj
ning som tillför olja till lagerläget måste man regelbundet tillföra lagret ny olja 
för hand. Allra enklast är då att hälla lite olja i ett hål som är borrat ner till 
lagerläget, så smordes exempelvis äldre symaskiner. Man kan också använda 
veksmörjning,en numera så gott som övergiven smörjmetod. En liten katarakt 
(bassäng) med olja är då placerad ovanför lagerläget. I katarakten är ena änden 
av en grov bomullstråd, ”veken”, nedsänkt. Trådens andra ände löper ner i ett 
hål till lagret. Tråden suger upp olja ur katarakten och fungerar som en slags 
hävert som far oljan att droppa ner i andra änden. Ofta sitter trådänden i hålet 
ihop med en tunn ståltråd så att man kan justera veken.

En annan klassisk oljesmörjmetod är droppsmörjningen. Oljan förvaras van
ligtvis i en glasbehållare så att man kan se hur mycket som finns i den. Från 
behållaren rinner oljan ner genom ett ställbart munstycke, passerar ett litet 
synglas så att man kan se droppfrekvensen, och rinner sedan ner genom ett hål 
till lagerläget.

Vanlig än i dag är smörjpressen. Den drivs mekaniskt och pressar ut olja

Det finns många olika slag av fettkoppar. 
Den vänstra koppen är en äldre modell, 
tillverkad av gjutjärn, den mellersta är av 
mässing och har storlek 5 medan den högra 
är av stål med storlek 7. Foto BS 2007.

Oljesmörjning med veke var tidigare ganska 
vanlig. Bilden visar veksmörjning för pivoten 
till en vändskiva för lok. Oljekatarakten är 
tom och locket avtaget. Foto BS 2007.
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Även droppsmörjning med glasbehållare var 
förr i tiden en vanlig smörjmetod. Bilden 
visar ett arrangemang med tre olika stor
lekar. Överst sitter ett litet handtag där man 
med en lång nål ställer in droppfrekvensen i 
ett munstycke nedtill. Med det lilla synglaset 
längst ner kan man kontrollera droppandet. 
Olja fylls på i behållaren via skålen under 
handtaget. Foto BS 2007.

Ringsmörjningslager som är utformat som 
ett s.k. hylslager. Lagret som alltså inte är 
delat i två halvor har två smörjringar av vilka 
den vänstra ligger i sin slits. Lagerkroppen är 
vidare utförd med en sfärisk mellandel som 
gör att lagret är självinställande. Det kan 
då vrida sig i lagerhuset och därmed också 
automatiskt ställa in sig om axeln av någon 
anledning böjs ner eller om lagerlägena inte 
är rätt utförda. Foto BS 2007.

genom ett eller flera rör till de aktuella smörjställena. Smörjpressen var mycket 
vanlig på alla slag av ångmaskiner och tändkulemotorer där trycksmörj ning var 
nödvändig.

I en annan variant av oljesmörjning är lagret nedsänkt i ett oljebad och smörjs 
genom att olja ständigt finns till hands. Vanligt är också ringsmörjningslagret. 
Det har använts vid alla slag av större belastningar som i turbiner, generatorer 
och elmotorer med horisontell axel. Ringsmörjningslagret används i sådana 
lager där åtminstone ena änden av axeln måste passera ut genom lagerhuset. 
För att eliminera problemet med utläckande olja i axelns genomföring är det 
ordnat så att oljenivån i katarakten ligger under axeln. I lagret finns en eller flera 
radiella slitsar och i var och en av dem löper en ring som har större diameter 
än axeln och omsluter denna. Ringen hänger fritt på axeln och när den börjar 
rotera följer ringen med. Ringens nederdel går ner i oljan. När ringen roterar 
med axeln lyfter den upp olja till lagerläget som sålunda smörjs. För att man ska 
veta hur mycket olja det är i katarakten är ofta ett nivåglas monterat.

Ringsmörjningslagret är mycket effektivt - om ringen roterar! En god 
regel är därför att alltid öppna lagerhusets inspektionslucka när en ringsmord 
maskin har startat för att kontrollera om ringen rör sig. Gör den inte det brukar 
det hjälpa att peta till den med en skruvmejsel eller dylikt. En annan god regel 
vid ringsmörjningslagren är att undvika varvtal som är en tredjedel eller lägre 
än driftvarvtalet eftersom ringens funktion kan vara osäker då. Om en ring vill 
hänga sig kan det bero på att den har fått en skada efter en tidigare hängning.
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Insidan av ringen har då slipats ner en aning av axeln så att en urgröpning upp
kommit. Ringen måste då justeras eller bytas. Ringar som sitter på lager som är 
svåra att demontera är ofta delbara.

Ett lager behöver alltid motioneras regelbundet, oavsett lagertyp. Smörjme
del kan annars stelna till och försvåra eller omöjliggöra smörjningen. Glidlager 
är särskilt känsliga eftersom den oljefilm som ska finnas mellan de två lager
ytorna så småningom pressas bort om lagret står stilla en längre tid. Risken är 
då att lagret kan skära om maskinen sätts i gång igen.

Om ett lager stått stilla en längre tid kan kvarvarande smörjmedel ha blivit 
otjänligt. Det är därför lämpligt att byta det mot nytt. Olja töms ur och fett skra
pas bort innan det nya smörjmedlet fylls på.

Trassel, trasor, papper och annat som man torkar av olja med utgör en poten
tiell brandfara eftersom de kan självantända. Oljedränkt material ska därför 
läggas i ett speciellt kärl eller brännas upp.

Maskinytor - generellt

En maskin som är i drift brukar hållas ren. Detta innebär att målade och metall
rena ytor städas av med jämna mellanrum.

En maskins yta brukar ofta torkas av när arbetsdagen är slut. Om maskinen 
arbetar i en oljig miljö torkar man av den med en torr trasa. Om den däremot 
arbetar i en torr miljö kan man ta några droppar olja på trasan så får ytorna den 
traditionella sammetslena lystern.

Arbetar maskinen med spanande avverkning så torkar, sopar eller damm
suger man först för att få bort spånen. Observera att det är högst olämpligt att 
blåsa maskinen ren med tryckluft för då flyttar man lätt orenheterna till ännu 
sämre platser!

Elektriska maskiner far man absolut inte blåsa rena. Risken är då stor att 
man trycker in koldamm, metallspånor och annat skräp i till exempel elektriska 
lindningar. Detta försvårar lindningarnas avkylning och kan också orsaka kort
slutning och brand. En elektrisk maskin ska därför alltid göras ren med en mjuk 
borste eller pensel och dammsugare.

Maskinytor - metallrena

Metallrena ytor kräver mer underhåll än de som är målade. En metallren yta 
är ofta bearbetad - slipad, fräst, svarvad, hyvlad - för att den ska bli så slät som 
möjligt. Detta beror på att den aktuella ytan ska ha god passform antingen till 
en annan maskindel eller till arbetsstycket. Det är därför den inte är målad! En 
metallren yta som inte använts på länge har i regel en benägenhet att korrodera. 
Ytan blir då inte längre slät, vilket gör att rörlighet och passform i förhållande

Hylslagret från föregående bild men stående 
upprätt. Runt översta kanten kan man se den 
ingjutna babbitsen och nere i loppet omedel
bart till vänster om övre slitsen ser man ett 
spår som fördelar oljan över lagerytan. Foto 
BS 2007.

Elektriska maskiner görs rena med en mjuk 
borste och vid behov dammsugare. Tryckluft 
ska inte användas eftersom man då flyttar 
smutsen till en annan, ofta mer svåråtkomlig 
plats. Bilden visar rengöring av vippreläer i 
Södra vattentornets maskinhus, Örebro. Foto 
BS 2007.
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Vid konservering av en maskin stryks ett 
flytande vax på maskindelarna. Det nastan 
genomskinliga vaxet ger ett gott skydd och 
kan vid behov åter tas bort med ett lösnings
medel. Konservering av pumpverket till 
Södra vattentornet i Örebro. Foto BS 2007.

till arbetsstycket eller maskinens andra delar försvåras. Ibland kan korrosionen 
gå så långt att maskindelen fastnar.

Om korrosionen är mycket svag kan man ”lena upp” den aktuella maskinde
len genom att smörja och motionera den. Är korrosionen kraftigare med fast
nade delar måste man börja med att först lösa upp det som gör att delen sitter 
fast. Det kan ske på många olika sätt, exempelvis med en penetrerande olja som 
CRC 5-56 eller fotogen/varnolen. Hjälper inte detta kan man värma försiktigt 
med en gaslåga. Observera särskilt att delarna absolut inte far slås isär med en 
hård hammare!

När maskindelen lossnat måste man ta bort korrosionen. Vanligtvis görs 
detta med någon form av avverkning. Lämpligt är att börja med stålull. Går 
inte det far man gå över till smärgelduk och då är det lämpligt att börja med 
en fin duk så att man inte avverkar mer än nödvändigt. När ytan blivit ren 
och maskindelen fungerar som den ska är det viktigt att skydda den metallrena 
ytan så att den inte börjar korrodera igen. Ska maskinen användas något så när 
regelbundet kan man stryka på lite smörjolja med en trasselsudd eller trasa. Om 
maskinen inte ska användas inom överskådlig tid rekommenderas att ytan kon
serveras med ett flytande skyddsvax med rostinhibitor (korrosionsbromsare), 
till exempel Tectyl 502 C.

Vid kraftiga korrosionsangrepp måste man kanske till och med ta till en 
maskindriven roterande borste eller rent av en slipmaskin av något slag. Då måste 
man tänka på att inte lämna några slipmärken efter sig. En axel exempelvis, som 
nästan alltid har spår efter den ursprungliga svarvningen, bör inte fa nya spår efter 
en roterande slipmaskin! En sådan renovering ser mycket amatörmässig ut!

Vid avverkning med roterande verktyg ska man alltid använda skydds
glasögon!

Journalföring

Vid alla slags renoveringar av antikvariskt intressanta objekt - och således även 
maskiner - hör det till god ordning att tala om vad man har gjort. Och det gör 
man lämpligen i någon form av journal eller dagbok! Det är dessutom alltid 
välkommet om man illustrerar det skrivna med några bilder. Tyvärr är det ju 
så att vi människor inte brukar ha samma livslängd som maskinerna och dess
utom har vi ett minne som ofta är lika bra som det är kort! I framtiden kan det 
ju mycket väl tänkas att det kommer någon efter oss som ska ta itu med objektet 
nästa gång det ska renoveras, och då är det alltid tacksamt att kunna fa veta vad 
som gjordes förra gången och vad man ska se upp med!



ARVET 455

Eldriven centrifugalpump i Södra vattentornets maskinhus Örebro, före och efter konservering. Foto BS 2007.
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Smörjkanna i ångmaskinhallen, Pinnstolsfabriken, Nässjö. Foto BS 1975.
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Elektrolok Bs 573 - 2 sekunder senare. 
Foto BS 1963.
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Turbines





K
raftmaskiner är en historia om 

vattenkraft, ångkraft, förbrännings- 
. motorer och elkraft. Men också om 
passioner för tyglade naturkrafter och högspän

ning. Genom ett moln av rök tecknas visioner, 
bakslag och succéer genom tiderna - från vatten
hjulet till gasturbinen och allt däremellan.

Författaren Bengt Spade fångade ett stycke indu
strihistoria när han 1967 fotograferade maskinen 
som pryder omslaget:

Mest tilltalande av de stationära ångmaskinerna 
var nog de stora, liggande kompoundmaskinerna 
med cylindrarna skilda åt och svänghjulet i mitten, 
som här exemplifieras av en magnifik 500 hk Bolin- 
dermaskin vid Lerdals sågverk i Rättvik. Maskinen 
som är tillverkad 1910 och drev en växelströmsgene- 
rator med repdrift var i bruk till 1970 varefter den 
flyttades till Faktorimuseet i Eskilstuna.

Boken innehåller över 500 fotografier och rit
ningar av en gång så moderna - och nu i de flesta 
fall också försvunna - kraftmaskiner. Författaren 
har här delgett sitt kunnande inom området, vilket 
resulterat i en unik bok som också fungerar som 
uppslagsverk. En historia om kraftmaskiner är ett 
ymnighetshorn för tekniklystna!

Bengt Spade är ingenjör med ett förflutet inom 
bland annat vattenkraftindustrin. De senaste 25 
åren har han ägnat sig ät att samla och berätta 
om teknikens och industrins historia.
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