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Abstract 
 
This thesis has been conducted at the department Measurement & Technology (REI) of 
Siemens Industrial Turbomachinery AB in Finspång. The aim of this work was to design 
and manufacture new equipment for the calibration of the burners to the gas turbine SGT-
750. Today’s existing equipment requires a lot of calibration. By replacing the 
components with new ones, more optimal for the calibration, the process becomes more 
accurate, the calculations will be simplified and the need for calibration of the equipment 
decreases. This will save time for the company. The pressure measurement in the tubes, 
used in the existing equipment, will be replaced by a massflow meter of the Coriolis type. 
 
The study is a subproject of a main project, that has been delayed. This fact changed the 
main content of the thesis during the project period. The work consisted of: design and 
manufacturing of a master gauge (”Masterlikare”), an evaulation of the current equipment 
through a questionnaire sent to operators and a risk analysis. Development of a 
requirement specification for the equipment was also included. Four different layout 
proposals have been presented and analyzed 
 
Our conclusion is that layout 2, comprising an encapsulation of the company EMS Cases, 
is the most useful choice of the proposals. We recommend Siemens SIT to further 
develop the layout proposal 2 and design a prototype system. 
 
 



  
  

 

iii 

Sammanfattning  
 
Detta examensarbete har genomförts på avdelningen Mätteknik & Teknologi (REI) på 
Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång. Målet med arbetet var att konstruera 
och designa en ny utrustning för kalibrering av brännarna till gasturbinen SGT-750. 
Dagens befintliga utrustning har ett stort kalibreringsbehov och genom att ersätta 
komponenter i dagens utrustning med nya som är mer optimala för kalibreringen fås 
bättre mätnoggrannhet, beräkningarna blir enklare och kalibreringsbehovet av 
utrustningen blir mindre. Därmed skapas en tidsvinst för företaget. Idag används 
mätsträckor i utrustningen och de kommer i den framtagna utrustningen att ersättas av en 
massflödesmätare av typ Coriolis. 
 
På grund av att examensarbetet är ett delprojekt i ett större projekt som har försenats, mot 
förväntad tidsplan, så har examensarbetets huvudsakliga innehåll ändrats under 
projekttiden. Arbetet har bestått av, konstruktion och tillverkning av en Masterlikare. 
Samt utvärdera dagens utrustning med hjälp av ett formulär som skickats ut till 
operatörerna och med en riskanalys. Samt framtagning av en kravspecifikation till 
utrustningen.  Fyra olika layoutförslag har presenterats och samtliga har även analyserats. 
 
Vår slutsats är layoutförslag 2 bestående av en inkapsling från företaget EMS Cases som 
motsvarade de krav som i dagsläget ställs på utrustningen. Därför rekommenderades 
Siemens SIT att vidareutveckla layoutförslag 2 och konstruera en prototyp. 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en grundlig beskrivning över terminologin, en presentation om 
företaget, en teoridel över viktiga komponenter i utrustningen, samt en redovisning av 
arbetets och rapportens struktur. 

1.1 Teori  

1.1.1 Terminologi 
För att öka förståelsen av examensarbetet ges här en enkel förklaring av termer och 
förkortningar. Vissa av nedanstående termer och förkortningar är Siemens interna uttryck 
och fackspråk.  
 
Absoluttryck Det totala trycket. Inkluderar samtliga tryck. 
 
Atmosfärstryck Lufttryck i atmosfären vid mättillfället. 
 
Daq-pad Datainsamlingsenhet från National Instruments som samlar in 

mätvärden från kalibreringsutrustningen och skickar det vidare till 
den medföljande datorn, är tänkt att användas i den nyutvecklade 
INCAS-utrustningen. 

 
Datascan Datainsamlingsenhet. Samlar in mätvärden från 

kalibreringsutrustningen och skickar det vidare till den 
medföljande datorn, används i nuvarande INCAS-utrustningen. 

 
Differenstryck Skillnaden mellan de olika trycken. 
 
Din-fäste Fästmetod för elektriska komponenter, där komponenten snäpps 

fast i tillhörande Din-skena, mycket enkel och smidig fästmetod. 
 
DLE   Dry Low Emission. DLE är ett förbränningssystem som används i  

Siemens SITs gasturbiner. Systemet är framtaget för att generera så 
lite kväveoxidutsläpp som möjligt. 
 

Effektiv area Eftersom den strömmande strålens area inte alltid är lika med 
hålets area så beräknas hålets effektiva area fram. Den effektiva 
arean beror till stor del på utformningen av hålets kanter. Vid 
skarpa kanter på hålet så minskas strålens area avsevärt jämfört 
med hålets area. Hålet i strypbrickan är framtaget från den 
effektiva arean. 

 
FMEA  FMEA är en feleffektsanalys. Med det menas en systematisk 

genomgång av en produkt eller en process där dess funktion, 
felsätt, felorsaker och felkonsekvenser analyseras. 
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INCAS INtegrated, CAlibration System. Kalibreringsutrustning för 
brännarna i SGT turbinerna 

 
Kombicykelkraftverk  Ett kraftverk där gasturbin och ångturbin kombineras 

för produktion av elkraft. Genom kombinationen så kan de heta 
avgaserna från gasturbinen användas för ångproduktion till 
ångturbinen och därmed fås hög verkningsgrad i kraftverket.  

 
Kraftvärmeverk  Kraftvärmeverk är en översättning av engelskans Combined Heat  

and Power plant. Det innebär att det är en anläggning som 
producerar både el och värme.  

 
Kravspecifikation En kravspecifikation är de krav på utförande eller funktioner etc. 

som kunden ställer på produkten eller tjänsten. 
 
Main, Main1, Main2 Huvudinloppen för gas i turbinens brännare. 
 
 
MPSR Avdelning laboratorieverkstaden på Siemens SIT i Finspång, som 

producerar mindre detaljer i små flöden. I dagsläget har 
avdelningen 10 medarbetare. 

 
Nollkalibrering Mätning med kalibreringsutrustningen utan att något mätobjekt är 

anslutet och utan att ha något flöde genom utrustningen. Vid 
mätningen kontrolleras att utrustningens nollpunkt stämmer, vilket 
innebär att utrustningen fungerar som den ska. 

 
Pilot Gasbränsle som hjälper till att hålla lågan i turbinens 

brännkammare jämn. 
 
Radialångturbin En radialturbin är en turbin som inte har några stillastående 

skovlar. Det innebär att ingående och utgående axel roterar i olika 
riktningar vilket leder till en högre hastighet i turbinen. Den höga 
hastigheten genererar en hög verkningsgrad.  

 
REC Avdelning på Siemens SIT i Finspång, som utför provning av 

komponenter. I dagsläget har avdelningen 8 medarbetare. 
 
Regulator En regulator styr ett system med avseende på önskad egenskap. 

Regulatorn får kontinuerlig återkoppling från systemet och kan 
därför styra till exempel tryck eller temperatur. I denna uppsats 
reglerar den endast tryck. 

 
REI   Avdelning på Siemens SIT i Finspång, som är specialiserade inom 

mätteknik och teknologi. 
I dagsläget har avdelningen 36 medarbetare.  
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RPL Gasbränsle som hjälper till att hålla lågan i turbinens 
brännkammare jämn. 

 
SGT    Siemens Gas Turbin. 
 
SIT   Siemens Industrial Turbomachinery 
 
Site Platsen där turbinen är uppmonterad och i drift. 
 
Strypbricka Strypbrickans funktion är att strypa ned det genomströmmande 

flödet till önskad nivå. Det görs genom att den effektiva arean 
minskas till ett framräknat värde. Den har en utvändig gänga och 
skruvas i masterlikaren eller i  en brännare. Eftersom strypbrickor 
används så är det enkelt att byta ut en trasig bricka, eller att ändra 
den effektiva aren genom att montera i en ny bricka med större 
eller mindre stryparea. 

 
Transmitter En transmitter är en givare med inbyggd elektronik som är 

konstruerad för att ta emot mätdata och sedan överföra önskade 
infromationen till datainsamlingenheten. 
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1.2 Företagsbeskrivning 

1.2.1 Historia 
 
Holländaren Louis De Geer har varit en viktig person för Finspång, år 1631 köpte han 
Finspångs bruk av kronan. I flera hundra år var Finspång världsledande inom 
kanontillverkning. Han byggde även år 1668-1685 Finspångs Slott som än idag används 
av företaget[1].   
 
År 1911 tog kanontillverkningen slut då Nordiska Artilleriverken gick i konkurs.Två år 
senare köpte bröderna Birger och Fredrik Ljungström och deras företag STAL (”Svenska 
Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström”) hela industriområdet inklusive Finspångs Slott. 
De slutade vid den tidpunkten tillverka kanoner och lade grunden till dagens fabrik då de 
började tillverkningen av ångturbinerna. De första turbinerna som tillverkades var 
motroterande radiallångturbiner[1]. 
 
Under 1940 talet utvecklades även gasturbinen till jetmotorer på uppdrag av Svenska 
Flygvapnet, emellertid valde Flygvapnet en utländsk tillverkare, STAL tog då vara på 
kunskapen och började tillverka stationära gasturbiner. Under 1950-talet tillverkade 
STAL främst stationära ångturbiner för generatordrift. Företaget Stal-Laval bildades 
samma årtionde när STAL gick ihop med konkurrenten De Laval som tillverkade turbiner 
till Örlogsfartyg och handelsfartyg[1]. 
 
Fram till år 1973 tillverkade och utvecklade företaget ångturbiner till fartyg, totalt 
levererades 328 turbiner till bland annat några av dåtidens största fartyg.  
Under 1973 bytte fartygsvarven till dieselmotorer på grund av oljekrisen. 
Företaget valde då istället att inrikta tillverkningen mot svenska och finska 
kärnkraftsprogrammen. Det lyckades väldigt bra vilket syns eftersom i de svenska 
kärnkraftverken finns totalt 18 kärnkraftsturbiner, av dem är 16 levererade från  
Finspång. Under 2003 köpte koncernen Siemens AG fabriken i Finspång och företaget 
Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) bildades[1]. 
 
På senare år har Siemens utvecklat ångturbinerna för ett nytt användningsområde 
nämligen solkraftverk. Ett solkraftverk som drivs av en turbin från Siemens är Nevada 
Solar One. Med en kapacitet på upp till 75MW är det ett av världens största solkraftverk. 
Solkraftverket producerar upp till 134 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar 
energiförbrukningen för 15 000 hushåll under ett års tid [2]. 
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1.1.2 Verksamheten idag 
Idag heter verksamheten fortfarande Siemens SIT och ingår i koncernen Siemens AG 
som har cirka 405 000 anställda och finns i drygt 190 länder på 1640 platser runt om i 
världen. Koncernen Siemens tillverkar allt från hushållsmaskiner till kompletta kraftverk.  
Under 2010 omsatte Siemens SIT cirka 9.5 miljarder kronor. Vilket motsvarar mer än 
hälften av vad Siemens Sverige omsatte under 2010 vilket var 18 miljarder kronor [3]. 
 
I Sverige arbetar det cirka 4700 på Siemens och SIT har anläggningar i Finspång och i 
Trollhättan[1]. I Finspång arbetar det cirka 2700 medarbetare inom utveckling, 
tillverkning, försäljning och service. SIT producerar produkter som genererar elektricitet, 
ånga och värme samt drivkällor för bland annat pumpar och kompressorer inom olje- och 
gasmarknaden till kunder över hela världen. Det är allt ifrån enstaka gas- och ångturbiner 
till kompletta kraftverk och kompressoranläggningar som levereras. 
 
Idag marknadsför Siemens SIT sju stycken olika gasturbiner, den minsta heter SGT-100 
och har en uteffekt på 5.4 MW samt en effektivitet på 31 %. Medan den största heter 
SGT-800 och har en uteffekt på 48 MW samt en effektivitet på 37.5% [4]. 
 
En åttonde modell är under konstruktion, modellen heter SGT-750 och kommer gå in 
mellan SGT-700 och SGT-800 i gasturbinfamiljen då SIT har sett att markanden 
efterfrågar en gasturbin i den storleken. SIT beräknar att börja producera SGT-750 under 
2012 [4]. 
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 1.2.2 Gasturbin 

 
Figur 1. Turbin SGT-750 i genomskärning. 

(Bilden har kompletterats med siffror och pilar.) 
 
Det finns flera olika användningsområden för gasturbiner. De vanligaste områdena är för 
att generera el och värme samt som drivmotorer för flygplan. 
 
En gasturbin fungerar enligt principen som visas i figur 1. Luft leds in i gasturbinen med 
hjälp av en kompressor (1) som komprimerar luften. Den komprimerade luften förs in i 
brännkamrarna (2) där bränslet (gasen) tillförs och blandas med luften. Med hjälp av det 
höga trycket och den höga temperaturen som bränsleblandningen får i brännkammaren 
drivs turbinen (3) runt. Turbinens skovlar driver generatorn och kompressorn. I 
generatorn (4) kan exempelvis elektricitet produceras som med hjälp av en transformator 
anpassas till lämplig spänning för vidare distribution via elnätet. De varma avgaserna som 
bildas leds in i avgaspannan (5). Där används de heta gaserna till att alstra hetvatten eller 
ånga. På så sätt tas förbränningsgasernas höga energiinnehåll till vara [5]. 
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1.2.2.1 SGT-750 
SGT-750 är Siemens nyaste gasturbin, det är en tvåaxlig turbin som har en effekt på 37 
MW samt effektivitetsnivå på 40 %. En förbättring mot tidigare turbiner är att service av 
turbinen kan ske enklare och snabbare hos kunden (site). Turbinen kan bland annat 
användas till kraftvärmeverk eller kombicykelkraftverk, vilket då leder till en låg 
bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp [6]. 
 
På grund av turbinens höga effektivitet och låga utsläpp är den inte bara 
konkurrenskraftig gällande ekonomi och miljövänlighet utan medför även hög 
tillgänglighet och tillförlitlighet, på grund av att den innehåller beprövade komponenter 
från andra Siemens gasturbiner. Bland annat ingår brännarna i fjärde generationens DLE- 
förbränningssystem som har väldigt låga kväveoxidutsläpp och underhållstiden då 
turbinen är ur drift har minskats till 1 dag per år [6]. 
 
Under 2011 kommer två stycken enheter som det kommer att utföras tester och mätningar 
på att byggas. Under 2012 planeras start av produktion och försäljning av turbinen, första 
året planeras tillverkning av 5-10 stycken turbiner. 
 
 
 
 

 
Figur 2. Turbin SGT-750. 
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1.2.3 Coriolismätare 
En Coriolismätare (se figur 3) används för att mäta massflödet av en vätska eller gas utan 
att faktorer som temperatur, tryck eller densitet påverkar mätnoggrannheten. Vilket 
innebär att mätaren inte behöver kalibreras och att operatören som utför mätningen inte 
behöver ta hänsyn till dessa parametrar. Coriolismätaren är vanligtvis uppbyggd av ett 
eller två rör i rostfritt stål som är formade som ett U. I rören sitter det en spole som skapar 
vibrationer i rören. Mätningen utförs i två steg. Först mäts hur vibrationerna i röret utan 
flödet dämpas, därefter mäts hur vibrationerna dämpas när flödet går från inloppet till 
utloppet. Vibrationerna framkallar krafter som är proportionella till vibrationerna, vilket 
visas i figur 3. Ur diagram 1 fås massflödet fram genom fasskillnaden ∆t. En nackdel med 
Coriolismätaren är att den är dyr i inköp men då den kan mäta olika gaser och vätskor är 
den oftast ett prisvärt alternativ [7]. 
 

 

 
 

Figur 3. Coriolismätarens princip. 

 
Diagram 1. Coriolis fasskillnad. 
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1.2.4 Tryckgivare 
Det finns många olika varianter av tryckgivare, de mäter något av följande tryck, 
absoluttryck, differenstryck samt relativa atmosfärstrycket. En tryckgivare består i regel 
av två delar. En mekanisk del som fungerar enligt följande: När trycket tilltar så 
deformeras en kropp som sedan återfjädras, desto högre tryck desto större deformation. 
En elektrisk del är sammankopplad med den mekaniska delen och när deformationen på 
kroppen sker omvandlas den till en elektronisk signal. Signalen avläses och blir ett 
resultat av mätningen [8]. 
 

1.2.5 Flödesmätning med mätsträckor 
Att använda sig av mätsträckor vid mätning av massflöde är en billig och relativt enkel 
mätmetod. Mätning med mätsträckor fungerar enligt följande: Mätsträckan består av ett 
rör se figur 4, under mätningen passerar ett flöde igenom mätröret. I mitten av mätröret 
sitter en strypning, vilket innebär att det bildas ett nytt tryck efter att flödet har passerat 
strypningen. Mätning av tryck genomförs med två tryckgivare på grund av att det uppstår 
två olika tryck, ett innan och ett efter strypningen. 
Det finns olika varianter av mätsträckor, de vanligaste är strypfläns eller mätmunstycken 
men det finns även så kallade Venturirör [9].  
 

 
    Figur 4. Mätsträckans princip. 

Flöde  
Tryck 2 Tryck 1 
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1.3 Syfte 
I dagsläget kalibreras brännarna till turbinerna genom att blåsa luft genom 
bränsleinloppen och mäta luftflödet. På så sätt kan den effektiva arean för 
bränsleinloppen bestämmas. För modellen SGT-750 som denna uppsats handlar om 
lämpar sig en liknande kalibreringsutrustning som för SGT-600. Utrustningen kallas 
INCAS, (INtegrated, CAlibration System), INCAS mäter tryck och temperatur samt 
beräknar den effektiva arean och slutligen ger det tillhörande mätprogrammet förslag på 
strypbricka till varje enskild brännare. Utrustningen består av en portabel låda som 
innehåller två stycken mätsträckor. En är för låga flöden och den andra är för höga 
flöden. I varje enhet ingår förutom lådan, en mätdator samt extra strypbrickor, slangar 
och adaptrar etc.  
 
Eftersom INCAS-utrustningen till SGT-600 togs fram för 20 år sedan har utvecklingen 
inom mätteknik gått framåt. Det medför att i dagsläget finns det andra komponenter till 
utrustningen som ur en mätteknisk synvinkel är bättre anpassade för kalibreringen.  
 
Syftet med examensarbete är att konstruera en liknande kalibreringsutrustning men med 
modernare komponenter, förbättrad utformning av designen och ergonomin. 
Examensarbetet är ett delprojekt i ett större projekt för framtagning av den nya INCAS-
utrustningen. 
 

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete är avgränsat från nedanstående moment: 
 

• Programmering av tillhörande mätprogram  
 
• Användarhandledning för programmet 

 
• Kalibreringsrutiner och dokumentation 

 
• Beräkningar till tillhörande mätprogram 

 
• Utrustningens mätprinciper och därmed en del av komponenterna 
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1.5 Tidsplan 
Examensarbetet har delats upp i olika moment. De har tagits fram i samråd med 
handledarna på Siemens. En preliminär tidsplan har tagits fram och visas i figur 5. 
 

 
 

Figur 5. Gantschema 
 

1.6 Mål 
De två främsta förändringarna i kalibreringsutrustningen som Siemens SIT kommer göra 
är att ersätta dagens två mätsträckor med en Coriolis-massflödesmätare och därmed ändra 
inställningsparametern för mätprogrammet från massflöde till tryckförhållande. 
 
Siemens SIT förväntar sig följande resultat av gruppens examensarbete 

 
• Utveckling och framställning av konstruktionsunderlag för en Masterlikare 

 
• Utvärdering av för och nackdelar hos den kalibreringsutrustning som används 

idag. 
 

• Kravspecifikation för siteutrustningen 
 

• Konstruktionsunderlag för siteutrustningen. 
 

• Utvärdering av konceptet INCAS till SGT-750 med avseende på design. 
 

• Dokumentering av utrustningen 
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1.7 Metod 
Examensarbetet har tagits fram genom ett nära samarbete med projektgruppen, genom 
veckomöten och uppdrag som vi fått under dessa möten har utrustningen framarbetats.  
Projektgruppen bestod av: 
 
Namn   Avdelning 
Björn Karlsson  REI 
Daniel Roman  REI        
Roger Andersson REI 
Jonas Hylén  REC 
Ingemar Eriksson REC 
Billy Eriksson  Örebro Universitet 
Magnus Wide  Örebro Universitet 
 
Rapporten är uppbyggd enligt följande upplägg, fyra huvudmoment, INCAS, 
Masterlikare, formulär och kravspecifikation. Dessa fyra moment kommer i rapporten 
behandlas under rubrikerna, förstudie, genomförande och resultat. Avslutningsvis 
kommer gruppens rekommendationer och slutsats. 
 
Konstruktionsunderlag som tagits fram under examensarbetet har ritats upp i CAD-
programmet UGS NX 6.0. 3D-modeller har skapats och ritningsunderlag har framställts.  
Programmet har inte använts av gruppen tidigare och därför har en del tid lagts ner för att 
förstå och använda programmet.   
 
Under arbetets gång har även veckomöten med handledaren Björn Karlsson blivit ett bra 
sätt för oss att ta upp problem och frågor samt diskutera information med handledaren. 
 
För att få en strukturerad arbetsgång för arbetet har vi varje dag haft ett morgonmöte där 
en checklista för dagens arbete planerades och som prickades av allt eftersom uppgifterna 
blev utförda. 

1.8 Källor 
Eftersom rapporten avhandlar ett område som är mycket områdesspecifikt så har stor del 
av källorna varit de personer som är med i projektgruppen. Eftersom flera av personerna i 
projektgruppen har varit delaktiga i att ta fram den tidigare kalibreringsutrustningen så 
har deras kunskap varit värdefull för arbetet. Litteratur har även sökts efter på bibliotek 
och efter digitala källor på Internet. Fokus har varit på att hitta tillförlitliga källor och 
aktuell information. Viss del av källorna är tagna från Siemens SITs intranät och Pulse 
som är företagets dokument och ritningsarkiv. Gruppen är medveten om att det kan 
medföra problem för personer utanför företaget. Då arbetet är en del av ett större projekt 
inom Siemens används därför dessa källor. På grund av ovanstående förklaring ber vi 
personer utanför företaget att ha överseende med svårigheten att hitta dessa källor. 
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2. Förstudie 
I detta kapitel ges en överblick hur dagens INCAS-utrustning fungerar och används. 
Vidare ges information om dagens Masterlikare och kravspecifikationen för INCAS-
utrustningen. 

2.1 INCAS 

2.1.1 Komponenter till dagens INCAS 
För att kunna lyfta INCAS-utrustningen sitter det två handtag infällda i lådans långsidor.  
Handtagen är utformade som ett fyrkantigt rör och fälls ut manuellt vid förflyttning av 
lådan. 
 
INCAS-utrustningen är uppbyggd med ett skyddande ytterhölje samt ett innerrack där 
alla komponenterna sitter fastmonterade. Innerracket tas enkelt ut genom att de 8 
skruvarna på ena kortsidan skruvas bort därefter dras racket ut ur ytterhöljet. 
Konstruktionen underlättar service och kalibrering av utrustningen. 
 
Ytterhöljet är beställt från företaget Rittals sortiment och är en stabil låda av aluminium 
med måtten 350 x 300 x 540 mm och innerracket är en modifierad byggsats från samma 
företag. Byggsatsen valdes för att kunna välja hur och var komponenterna skulle sitta i 
innerracket och med Din-fästen monteras komponenterna enkelt och stabilt i lådan. 
Innerracket har måtten 220 x 265 x 470 mm. Totalvikten på INCAS-lådan är 25.5 kg, 
ytterhöljet väger 13.3 kg vilket alltså innebär att komponenterna samt innerracket väger 
12.2 kg. 

 
Figur 6. Dagens INCAS-utrustning. 
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Dagens INCAS-låda består i huvudsak av komponenterna nedan, 
numret i parentesen efter varje komponent visar i figur 7 dess placering i lådan 
 
1 säkerhetsventil (1) 
2 mätsträckor, låga flöden samt höga flöden (2) 
2 temperaturmätare (3) 
1 regulator (4) 
1 datascanmodul (5) 
1 nätaggregat (6) 
1 tryckgivare, difftryck (7) 
1 tryckgivare, 160 kPa (8) 
1 tryckgivare, 110 kPa (9) 
1 tryckgivare, 110 kPa (10) 
1 säkringar/kopplingsmodul (11) 
olika sorters slangar och kopplingar 
 
Kommentar till figur 7, i denna vy syns endast en mätsträcka då den andra sitter monterad 
rakt under den synliga. Detsamma gäller temperaturmätaren då den är monterad i 
mätsträckan. Regulatorn ansluts innan hänvisning 4 via tryckluftsanslutningen på lådan 
och syns ej i figuren. 

 
    Figur 7. Komponenter i INCAS. 
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INCAS-utrustningen skickas runt hela världen där SITs turbiner är installerade. Under 
frakten används en förstärkt trälåda med skumgummi i för att skydda utrustningen. 
Utrustning som skickas med INCAS-lådan är: 
 

• Adaptrar 
• Strypbrickor 
• Mätdator 
• Slangar 
• Instruktioner för utförande av kalibreringen 
• Tillhörande verktyg 

 

 

2.1.2 Så fungerar INCAS 
I en turbin önskas en så jämn temperaturfördelning i brännkammaren som möjligt. För att 
det ska uppnås krävs en jämn bränslefördelning över de olika brännarna. Genom att ta 
fram bränsleinloppens effektiva area och strypa de andra brännarna till den minsta av 
inloppens effektiva areor kan bränslefördelningen styras så att den blir jämn. Brännarna 
kalibreras genom att strypbrickor med en håldiameter som är beräknad från den effektiva 
arean sätts i för att fördelningen av bränslet ska bli jämn. 
 
För att kunna utföra mätningarna med stor noggrannhet under kalibreringen används idag 
två mätsträckor med olika mätområden, en för stora flöden och den andra för små flöden. 
Skillnaden mellan dessa två mätsträckor är att strypningen av flödet har olika diametrar.  
 
För att driva och förse utrustningen med rätt strömstyrka används ett nätaggregat. 
För att manuellt anpassa luftflödet in i INCAS-utrustningen under mätningen används en 
regulator.   
 
Utrustningen mäter trycket i ett antal mätpunkter med hjälp av fyra tryckgivare. Förutom 
trycket i dessa mätpunkter mäts även temperatur och atmosfärstrycket. 
Övertrycksventilen används för att skydda utrustningens komponenter från skador från 
som kan uppkomma på grund av plötsliga tryckförändringar inne i utrustningen.  
 
Datascanmodulen samlar in alla framtagna mätvärden från utrustningen som förs in i det 
tillhörande mätprogrammet, därefter beräknas den effektiva arean fram för varje 
brännare. Programmet väljer efter mätningen den minsta effektiva arean samt beräknar 
vilken strypbricka som bör användas för att strypa bränsleflödet till brännaren. 
 
Då examensarbetet är avgränsat från beräkningar kommer inga beräkningar av 
mätsträckor att tas upp, för den som är intresserad rekommenderas boken Energiteknik av 
Henrik Alvarez [10]. 
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2.1.3 Kalibrering 
Under examensarbetet fick vi följa med och se hur en kalibrering utförs på brännarna till 
turbinen SGT-600. Följande procedur utfördes: Brännkammaren placeras på ett snurrbord 
som är ställbart i höjdled, vilket hjälper operatören att enkelt och ergonomiskt vrida 
brännkammaren till rätt läge, utan att behöva flytta slangen med adaptern runt 
brännkammaren under kalibreringen. 
 
Innan kalibreringen kan utföras måste matningsspänningen vara ansluten i 2 timmar. Det 
görs för att komponenterna ska få samma arbetstemperatur, vilket leder till en 
noggrannare kalibrering. 
Kalibrering av de fem inflödena 
RPL, PILOT, MAIN, MAIN 1, 
MAIN 2 utförs på samma sätt. 
Dock kalibreras endast ett flöde åt 
gången. Först kopplas tryckluften 
och utslangen in i INCAS-lådan. 
På utslangen är en adapter 
monterad (se figur 7) och den 
kopplas på brännarens 
bränsleingång som ska kalibreras. 
 

Figur 8.  Adapter. 
 
Därefter förs uppgifter som namn, beteckning på maskin, plats in i mätprogrammet. 
Enligt operatören kalibreras alltid bränsleingången Maingas först. En nollkalibrering 
utförs innan mätningen startar. Därefter mäts alla brännare utan strypbrickor genom att 
adaptern skruvas på brännaringången (se figur 8). Sedan justeras flödet manuellt med en 
regulator tills värdet hamnar inom de bestämda gränserna för valt inlopp. Gränsvärdena 
är olika för de fem inflödena. Föregående steg upprepas på alla brännarna, på så vis fås 
en area fram för varje brännare som 
visas i programmet. Den minsta av 
de uppmätta areorna väljs 
automatiskt och toleranserna som 
gäller beräknas i programmet. 
Samtliga brännare ska ligga inom 
toleransgränserna. Ytterligare en 
nollkalibrering utförs.  
 
 
 
 

Figur 9. Brännare med inkopplad adapter. 
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Därefter ger programmet förslag på vilken strypbricka som ska användas för att strypa 
ner flödet till önskad area. Strypbrickan monteras därefter med ett specialverktyg för att 
underlätta införseln av strypbrickan. Adaptern skruvas på bränsleingången och en ny 
mätning upprepas med samma procedur som ovan. Ger strypbrickan det önskade värdet 
efter justerat massflöde, visar programmet att arean är inom toleransen. Om den inte är 
inom toleransen byts strypbrickan till en med större eller mindre håldiameter, tills 
toleransen har uppfyllts. Därefter kalibreras nästa brännare och samma procedur utförs 
tills alla brännare gåtts igenom och fått samma area. Efter detta utförs samma procedur 
som ovan för de resterande flödena: RPL,PILOT, MAIN 1, MAIN 2. När kalibreringen 
slutförts sparas resultatet från kalibreringen i ett dokument.  
 
Det bör poängteras att kalibreringen utfördes på Siemens SIT i Finspång. Kalibrering på 
site kan behöva utföras på annat sätt, då operatören till exempel måste flytta INCAS-
lådan för att komma åt alla bränsleingångar.   
 

2.1.4 Riskanalys 
Ett mål som bör uppfyllas när en produkt tillverkas eller modifieras är att minimera 
risken [12]. För att det skall vara möjligt måste eventuella risker definieras. Ett vanligt 
verktyg för att analysera fel och risker är FMEA(feleffektsanalys). Vid en analys av 
eventuella risker graderas kriterierna felsannolikhet, allvarlighetsgrad och 
upptäcktssannolikhet mellan 1 och 10. Därefter så multipliceras dessa tre tal och bildar ett 
risktal. Efter det är utfört så är det lämpligt att ytterligare analysera felet med störst risktal 
[13].  
 
Eftersom den kommande INCAS-utrustningen till stor del kommer att vara utformad som 
den befintliga utrustningen ansåg vi att en riskanalys på den utrustningen skulle vara 
värdefull för det kommande arbetet med avseende på funktion och personskada. 
Information om dessa funktioner och fel har kommit från operatörernas kommentarer 
samt från projektgruppen. De risker som tagits med i analysen är: 

 
• Utrustningen får en tryckstöt  
 
• Operatören får en elstöt 

 
• Operatören inte vet om det är INCAS-utrustningen som mäter fel eller om ett 

annat fel har uppstått 
 
• Personskada uppstår på grund av för tung vikt på lådan 
 
• Personskada uppstår för att handtagen är dåligt utformade 
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Som visas i FMEA-analysen (se bilaga 1) är de två allvarligaste riskerna tryckstöt in i 
utrustningen och att operatören inte vet om det är INCAS-utrustningen som mäter fel 
eller om det har uppstått något annat problem. Anledningen till att dessa fel är mest 
allvarliga och därmed har högst risktal är att de kan orsaka stopp. Vid en tryckstöt in i 
utrustningen kan tryckgivaren gå sönder och det innebär att operatören inte kan fortsätta 
mätningen. Om operatören inte vet om INCAS mäter rätt eller fel så är det stor risk att 
mätningen inte kan slutföras. 
 
De åtgärder som rekommenderas i FMEA analysen kommer att tas hänsyn till vid 
framtagningen av layoutförslagen till utrustningen.
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2.2 Masterlikare  
Masterlikaren är ett referensobjekt som används för att kontrollera om utrustningen i 
INCAS-lådan är rätt kalibrerad. Kalibreringen utförs i dagsläget endast på 
Strömningslaboratoriet i Finspång. Dagens Masterlikare är utformad enligt följande:  
Två plattor sitter ihop med fyra fastsvetsade rundstavar. I den övre plattan finns det fyra 
hål, där det sitter fyra lika stora kopplingar för inflödena som är fastsvetsade i den övre 
plattan. Kopplingarna är gängade i toppen med M26 gängor för infästning av adapter från 
INCAS-lådan och har en invändig gänga för montering av strypbrickan. De monterade 
strypbrickorna har olika stora håldiametrar, storleken på hålen har beräknats för dess 
flöde.   
 

 
Figur 10. Dagens Masterlikare. 

 
Vid kalibrering av dagens INCAS-låda trycks luft genom likaren och resultatet läses av 
med hjälp av den nämnda mätutrustningen. Eftersom strypbrickorna i likaren används 
som referensobjekt kan utrustningen kontrolleras. Om resultatet vid mätningen 
överrensstämmer med de tidigare framtagna referenserna är utrustningen kalibrerad. 
 
Eftersom den nya turbinen SGT-750s brännare inte kommer att vara utformad på exakt 
samma sätt som de tidigare turbinerna finns det ett behov av att ta fram en ny 
Masterlikare. Som en del av examensarbetet har en ny masterlikare tagits fram. 
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2.3 Formulär   
För att få ett bra underlag till framtagningen av INCAS till SGT-750 så har det i 
examensarbetet ingått att ta fram ett formulär (se bilaga 2) som skickats till användare av 
den nuvarande INCAS-utrustningen. 
 
De punkter som ansågs betydande var vikt, utformning & storlek, ergonomi, 
handhavande av utrustningen, instruktioner och mätprogrammet. En punkt för övriga 
kommentarer lades också till för att samla in viktiga synpunkter från användarna. 
 
I formuläret gavs svaren genom att gradera dessa punkter mellan ett och fem. Ett var att 
dagens lösning inte är bra på den gällande punkten och fem var att användaren var nöjd. 
På varje punkt fanns plats för kommentarer eller förklaringar av vald gradering. 

2.4 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen [11] till dagens INCAS som gruppens medlemmar tagit del av, är 
upplagd enligt Siemens SIT standard. Specifikationen skrevs när det tillhörande 
mätprogrammet till INCAS uppdaterades från operativsystemet DOS till 
Windowsbaserat. De väsentliga delarna av dokumentet består av förklaringar av 
ekvationer till programmet, vilka komponenter INCAS består av samt vilka krav och 
förväntningar Siemens hade på uppdateringen. 
 
Dock är dokumentet i högsta grad inriktat på programmeringsdelen, det finns således 
ingen uppdaterad kravspecifikation som endast handlar om INCAS komponenter och 
uppbyggnad. 
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3. Genomförande 
Detta kapitel ger en överblick på hur INCAS, Masterlikare, kravspecifikation samt 
formulär genomfördes med avseende på konstruktion och vilka problem som uppkom 
under arbetets gång och hur dessa problem löstes. 

3.1 INCAS 
Målet med den nya INCAS-utrustningen är att den ska vara uppbyggd på liknande sätt 
som den befintliga utrustningen på grund av att den är driftsäker samt som helhet 
fungerar tillfredsställande. Men det finns ett behov att ta fram en ny utrustning med 
modernare komponenter vilket medför bättre mätnoggrannhet, minskat kalibreringsbehov 
och minskad vikt på utrustningen. 
 

3.1.1 Komponenter 
En del av komponenterna som skall ingå i utrustningen bestämdes av projektgruppen 
innan examensarbetet startade. På möten har projektgruppen bestämt att vissa av 
komponenterna som använts i den befintliga kalibreringsutrustningen också skall 
användas i den kommande. Vissa komponenter fick vi i uppgift att ta fram och därefter 
redovisa olika förslag på nästa projektmöte. Arbetet lades upp genom att gruppen har 
diskuterat med specialister på företaget, kontrollerat vilka företag Siemens brukar beställa 
likadana komponenter ifrån samt sökt information på Internet. De förslag som togs fram 
diskuterades på nästa projektmöte om de var lämpliga för utrustningen.  
 
De komponenter som vi har tagit fram och som projektgruppen har godkänt har därefter 
beställts från respektive leverantör.  
 
Problem som uppstod vid framtagningen av INCAS-utrustningen var bland annat att 
gruppen beställde fel övertrycksventil, när ventilen kom och tester skulle utföras på den 
visade det sig att ”Quick exhaust valve” som gruppen köpt in inte är en övertrycksventil 
utan en snabbavluftningsventil. Ventilen ser ut som en T-koppling med två ingångar och 
en utgång och beroende på vilket tryck som används väljs vilken ingång som används. 
 
Ett annat problem som uppstod var att leveranstiden på komponenter var väldigt 
varierande från 3 veckor upp till 14 veckor. Först efter 3 veckor in i projektarbetet 
godkände Siemens projektkontot som används för investeringar till projektet, vilket 
medförde ytterligare förseningar på komponenterna. 
 
På grund av att tidsramarna för examensarbetet är 10 veckor och leverantörerna har långa 
leveranstider kunde inte de planerade testerna av komponenterna utföras.  
 
 
 



  
  

 

25 

Då projektgruppen vill kunna utföra tester och kontrollera om de valda komponenterna 
kommer att klara av kraven som ställs på utrustningen finns det endast en preliminär 
komponentlista för utrustningen. Listan nedan innehåller de komponenterna som har 
tagits fram under examensarbetet, dock kan innehållet komma att ändras efter utförda 
tester. 
 

Antal Fabrikat Modell Benämning
1  Emerson CMF025 Coriolis 
1 Emerson 1700 Transmitter
2 Gems 4000 Tryckgivare
1 Phoenix MINI-PS-100 Spänningsaggregat
1 National Instruments Daq-pad NI USB-6210 Datainsamlingsenhet
1 Festo VPPE Regulator
1 Pentronic PT-100 Temperaturgivare  

Tabell 1. Komponenter i framtagna utrustningen 
 
För funktionen samt vad komponenterna används till se kapitel 4.1.1. 

3.1.2 Layoutförslag 
De faktorer som vi har tagits hänsyn till under arbetet med att ta fram layouter är 
komponenternas placering, funktionalitet, vikt och ergonomi samt servicevänlighet.  
Förslag på fyra olika layouter har tagits fram i arbetet. Samtliga förslag är uppbyggda så 
att utrustningen monteras i rack som kapslas in i ett stabilt och tåligt ytterhölje. Två av 
förslagen är gjorda med olika typer av inkapsling.  Ett förslag är utfört så att utrustningen 
inkapslas som ovan men i två stycken lådor. I detta fall kopplas lådorna samman och 
används som en enhet. Det sista förslaget är att utrustningen är inkapslad i två lådor som 
kan användas separat. Förslaget gäller endast om den Coriolismätare som är tänkt inte 
kan mäta de låga flödena tillräckligt noggrant. Det skulle innebära att utrustningen måste 
innehålla en Coriolismätare för de låga flödena och en för de höga flödena.  
 
Layoutförslag över utrustningen togs fram genom att ytterlådan och innerracket ritades 
upp i NX efter underlag från leverantörerna. Komponenterna är så kallade förenklade 
geometrier vilket innebär att de viktiga måtten som höjd, bredd och djup stämmer men att 
vissa detaljer kan ha förenklats eller helt uteslutits. Komponenterna ritades upp i NX och 
monterades in i lådan. Då layouterna inte är avsedda som konstruktionsunderlag är 
komponenterna endast enkelt monterade, vilket innebär att monteringsdetaljer som fästen, 
rör, slangar och så vidare inte finns med i layouterna.  
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Anledningen till att layouterna har tagits fram är för att se om komponenterna får plats i 
lådan och olika varianter på hur och var de kan sitta monterade i de olika lådorna. 
 
Eftersom den kommande kalibreringsutrustningen skall CE-märkas så är vikten på de 
olika komponenterna som skall ingå i utrustningen betydande. För att CE-märkningen 
skall godkännas för hantering av utrustningen av en person måste den totala vikten vara 
under 25 Kg. Följande tabell visar komponenternas vikt vilket är cirka 14,41 Kg. Det 
innebär att vikten på inkapslingen får max vara cirka 10,59 Kg.  
 

Komponent Vikt (kg) 
Coriolis CMF025 6  
Transmitter 1700 3,6 

Power supply 0,21 
Datainsamlingsenhet 0,2  

Regulator 0,5  
Övertrycksventil 0,3  

Luftfilter 0,3  
Oljefilter 0,5  

Tryckgivare 2 st 0,3  
Kopplingar, slangar m.m. 1  

Inbyggd likare 1  
Kopplingsplint 0.5 

Totalvikt 14.41 
 

Tabell 2. Komponent vikt 
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3.2 Masterlikare  
 
Ett av huvudmomenten i examensarbetet var att konstruera en Masterlikare till den nya 
INCAS-utrustningen. Efter att vi diskuterat med projektgruppen togs beslutet att den nya 
Masterlikaren bör ha en snarlik utformning som dagens.  
Dock med vissa förändringar som att istället för fyra inflöden som dagens har, läggs 
ytterligare ett inflöde till. Det görs på grund av att kalibreringen ska utföras på SGT-750s 
samtliga inflöden, Main, Main1, Main2, Pilot samt RPL.  
 
Dagens M26 kopplingar byts till snabbkopplingar samt att kopplingarna ska vara olika 
stora så att kalibreringsoperatören inte ska kunna koppla in ett flöde i fel koppling se 
figur 11.  

 
Figur 11. Masterlikare vy ovan. 

 
Efter önskemål från operatören beslutade gruppen att runda av hörnen på Masterlikaren 
för att slippa de vassa kanter som finns på dagens Masterlikare. 
 
Gruppens medlemmar gick därför till strömningslaboratoriet och med hjälp av  
mätverktyg som måttband, skjutmått och gängsnitt togs måtten från dagens likare.  
Viss svårighet uppstod då snabbkopplingen skulle anpassas till en adapter som ligger 
utanför examensarbetets avgränsningar. Men efter diskussion med projektgruppen löste 
vi problemet genom att använda modifierade standardkopplingar till alla flöden förutom 
RPL. Modifieringen bestod av att skapa en invändig gänga i kopplingen för att kunna 
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montera strypbrickan. På grund av att den valda standardkopplingen till RPL-flödet hade 
för stor innerdiameter för strypbrickans gänga, kapades standarkopplingen och en 
rundstång svetsades fast. I rundstången borrades ett hål med rätt diameter och på så vis 
kunde rätt gänga fås fram. För ritningsunderlag se bilaga 3. 
     
För att lätt kunna producera strypningarna till Masterlikaren togs beslutet att använda 
samma strypbrickor som sitter i brännarna till SGT-750. På så sätt kommer utrustningen 
att kalibreras i samma område som den kommer att arbeta inom. Det medför en mer 
noggrann kalibrering. 
 
Masterlikaren är konstruerad enligt följande:  
En bottenplatta med fyra fastsvetsade rundstavar som håller uppe den övre plattan. Övre 
plattan har 5 olika stora hål och i dessa hål sitter det 5 svetsade snabbkopplingar med 
olika storlekar. I snabbkopplingarna monteras anpassade strypbrickor för de tänkta 
flödena.  
 
För ritningsunderlag se bilaga 3. 
 

 
  

Figur 12. Masterlikare 3D-vy sidan. 
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3.3 Formulär 
För att kunna skicka ut formuläret till användarna av dagens INCAS-utrustning var 
gruppen tvungen att ta reda på vilka operatörerna är och deras kontaktuppgifter. Dock 
visade det sig att det var ett stort problem att ta reda på vilka användarna var. Eftersom vi 
upptäckte att operatörerna jobbar på olika avdelningar blev det problem att få kontakt 
med tillräckligt många för att få en korrekt visande undersökning.  
 
Då Siemens är ett stort företag upplevdes svårigheter med att få kontakt med rätt person 
direkt utan frågan fick ställas på flera olika avdelningar tills rätt person hittades. Ett annat 
problem är att endast utrustningen kan följas med avseende på var och när den har 
använts och inte vem operatören varit som utfört mätningarna. 
 
Trots att vi inte exakt vet antalet operatörer valdes det ändå att gå vidare med de få 
kontaktuppgifter som tagits fram.  

3.4 Kravspecifikation 
I samråd med handledaren på Siemens valdes att utgå ifrån den gamla 
kravspecifikationen [11] men att inrikta den mot beräkningar och hårdvara.  
De väsentliga delarna av kravspecifikationen handlar om beräkningar, hårdvara, 
mjukvara samt krav och förväntningar på INCAS. 
 
På grund av att beräkningar och mätprogrammet inte ligger inom examensarbetes ramar 
fick gruppen hjälp av Björn, Roger och Jonas ifrån projektgruppen genom möten och 
diskussioner. På mötena fick gruppen en genomgång av beräkningarna och 
programmeringen som därefter fördes in i kravspecifikationen.  
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4. Resultat 
Detta kapitel presenterar resultatet av examensarbetet med de olika layoutförslagen, 
masterlikaren, kravspecifikation och formuläret.  

4.1 INCAS 

4.1.2 För/Nackdelar med dagens INCAS 
Eftersom dagens utrustning har funnits i 20 år anser gruppens medlemmar att det är 
viktigt att inte förlora viktig information och ta vara på vad medarbetarna tycker om 
utrustningen för att kunna framställa en utrustning som är genomtänkt och inte har 
samma problem som dagens utrustning. 
 
Nedan visas för och nackdelar med dagens INCAS-utrustning. Informationen är hämtad 
från det utskickade formuläret (se bilaga 2) och kommentarerna från formuläret (se bilaga 
4) samt FMEA-analysen (se bilaga 1) och viktig fakta som upptäckts under arbetets gång. 
Fördelar med utrustningen: 
 

• På grund av att lådorna är i bra skick och inte har mycket slitage anses lådans 
material och utformning bra. 

 
• Designen med ett ytterhölje och innerrack, fällbara handtag, två lock som skyddar 

utrustningen vid frakt anses vara rätt design för utrustningen och innebär säker 
frakt samt bra serviceåtkomlighet. 

 
• Utrustningen är mycket driftsäker på grund av att under de 20 åren utrustningen 

använts har Siemens ständigt gjort förbättringar och utvecklat den. 
 
• Överlag anser användarna att de är nöjda med utrustningen. 
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Nackdelar med utrustningen: 
 

• Utifrån kommentarer från formuläret lyfts lådan sällan själv som det är tänkt utan 
två personer används för att förflytta den. Om vikten skulle minska innebär det 
inte att endast ergonomin bli bättre utan även lönsamheten för företaget skulle 
kunna öka. 

 
• Handtagen på lådan är felkonstruerade så de skär in i handen. Samt att förflyttning 

av lådan endast kan utföras på ett sätt vilket innebär svårigheter när utrustningen 
till exempel lyfts upp ur lådan. 

 
• Stort kalibreringsbehov på grund av att mätsträckor används. 

 
• Inget självtest av utrustningen vilket innebär att det inte går att kontrollera vid 

mätfel om det är utrustningen det är fel på. 
 

• Då kopplingarna är utformade med gängor är det mycket tidsspill att skruva på 
kopplingen, utföra mätningen och sedan skruva av kopplingen. 

4.1.1 Komponenter i nya INCAS-utrustningen 
Med hjälp av mycket informationsökning och diskussioner med projektgruppen valdes 
följande komponenter till en första prototyp. Några av komponenterna är samma 
komponenter som används i dagens utrustning. 
 
Likaren används för att kontrollera om komponenterna i utrustningen fungerar och att det 
inte är något fel på utrustningen. Det är en minivariant av Masterlikaren och fungerar 
enligt samma princip, luften leds ut mellan innerracket och ytterlådan. Det finns två olika 
snabbkopplingar en för höga flöden och den andra för låga flöden. 
 

   
Figur 13. Likare. 
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Spänningsaggregatet är av samma modell som används i dagens utrustning och det förser 
utrustningen med rätt ström för komponenterna. 
 

 
Figur 14. Spänningsaggregat. 

 
Regulatorn är en elektronisk regulator som styrs av det tillhörande mätprogrammet och 
matar rätt mängd tryckluft in i provobjektet från utrustningen. 
 

 
Figur 15. Elektronisk regulator. 

 
Coriolismätaren användas för att mäta massflödet. Den är sammankopplad med en 
Transmitter. För utförlig information hur Coriolismätaren fungerar se kapitel 1.2.3. 

 

 
Figur 16. Coriolismätare med monteringsfäste. 
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Transmitter som omvandlar mätvärden från Coriolismätaren och skickar vidare resultaten 
till Datainsamlingsmodulen.  

 
Figur 17. Transmitter. 

 
Tryckgivare är samma som används i dagens utrustning fast antalet har minskat från fyra 
till två. De mäter trycket vid provobjektet. 

 
Figur 18. Tryckgivare med monteringsfäste. 

 
Datainsamlingsenheten får signaler från tryckgivarna, temperaturgivarna samt 
transmittern och skickar mätvärden via USB-utgången till tillhörande mätdator. 
 

 
Figur 19. Datainsamlingsenhet. 

 
Kommentarer:  
Förutom ovanstående komponenter kommer flera komponenter tillkomma men 
projektgruppen har inte tagit beslut om vilken modell som ska användas.    
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4.1.1.1 Provmätning av Coriolismätaren 
På grund av att den beställda Coriolismätaren har 3 % mätosäkerhet på låga flöden 
planerades en provmätning av Coriolismätaren för att se om den klarar av att mäta det 
låga flödet. Mätningen skulle utföras på företaget Askalon i Karlstad eftersom de har en 
identisk mätare i drift. I resultatet från mätningen skulle det framgå om det var möjligt att 
endast använda en Coriolismätare i utrustningen. Om resultatet från provmätningen 
visade att mätaren hade för hög felprocent i låga flöden så betydde det att 
kalibreringsutrustningen måste innehålla två massflödesmätare. En för låga flöden och en 
för höga flöden. 
 
På grund av förseningar kunde inte provmätningen utföras under examensarbetet utan den 
är planerad att utföras under sommaren 2011. 
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4.1.3 Layoutförslag 
Samtliga förslag har samma ingångar och utgångar på fram- och baksidan av lådan på 
grund av att det är samma komponenter i lådorna. Dock har lösningsförslag 3 två extra 
anslutningsmöjligheter. På framsidan av lådan sitter följande anslutningar, inkoppling för 
tryckluft, två olika inkopplingar för tryckluft som sitter monterade i likaren (se kapitel 
4.1.1). Nedan visas en figur på hur kopplingen för tryckluft ser ut. 
 

 
 

Figur 20. Inkoppling för tryckluft. 
 
Framsidan är utrustad med en fläkt för kylning av utrustningen som visas på figuren 
nedan: 
 

 
 

Figur 21. Fläkt. 
 
På baksidan av lådan sitter följande anslutningar, utgång för tryckluft till provobjekt, 
USB-utgång, ingång för temperaturmätning med termoelement, ingång för tryckmätning 
från provobjektet och spänningsanslutning 
 

 
 

Figur 22. Utkoppling för tryckluft. 
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Figur 23. USB-utgång. 
 

 
 

Figur 24. Ingång för temperaturmätning med termoelement. 
 

 
 

Figur 25. Ingång för tryckmätning 
 

 
 

Figur 26. Spänningsanslutning. 
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I Layout 3 används en specialkoppling för att kommunicera mellan de två olika lådorna. 
 

 
 

Figur 27. Specialkoppling för kommunikation. 
 
I varje layoutförslag finns bilder med vyerna framifrån, uppifrån samt fram och baksida. 
På samtliga vyer är locken borttagna. För att få en uppfattning om hur lådorna ser ut med 
lock visas nedan två bilder. 
 

 
 

Figur 28. Rittals RiCase med lock monterade. 
 

 
Figur 29. EMS Flightcase med lock monterade. 
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4.1.3.1 Layout 1 
I layout 1 togs lådan fram med hjälp av företaget Rittals inkapslingslåda RiCase och har 
yttermåtten 300x562x540 mm och är i samma material som den befintliga utrustningen 
alltså i aluminium. Lådan har två handtag som är ställbara i 90 graders vinkel. Två lock 
sitter monterade på långsidan och kan enkelt monteras bort vid användning samt låsas 
med tillhörande lås. Nedan återfinns olika vyer på layouten. 
 
 

 
Figur 30. Layout 1, 3D vy på fram- och baksidan. 

 

 
 

Figur 31. Layout 1, 3D vy ovanifrån med snitt. 
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Figur 32. Layout 1, 3D vy framifrån med snitt. 

 

4.1.3.2 Layout 2 
I layout 2 togs lådan fram med hjälp av företaget EMS Cases inkapslingslåda av 
modellen Flightcase som kan specialbeställas med valfria mått. De yttermåtten vi har 
använt är 362x362x602 mm Lådan är tillverkad i plywood och har metallbeslag vid 
kanter och hörn . Lådan har två infällda handtag på långsidorna. Två lock sitter 
monterade på kortsidorna med fyra butterfly-lås och kan enkelt monteras bort vid 
användning. Nedan återfinns olika vyer på layouten. 

 
 

Figur 33. Layout 2, 3D vy på fram- och baksidan. 
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Figur 34. Layout 2, 3D vy ovanifrån med snitt. 

  

 
Figur 35. Layout 2, 3D vy framifrån med snitt. 
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4.1.3.3 Layout 3 
I layout 3 används två lådor med olika mått som kopplas ihop vilket innebär att 
komponenterna är uppdelade i de två lådorna. Lådorna togs fram med hjälp av företaget 
EMS Cases inkapslingslåda av modellen Flightcase som kan specialbeställas med valfria 
mått. Den stora lådan har yttermåtten 362x362x440 mm medan den lilla har yttermåtten 
362x362x340 mm. Lådorna är tillverkade i plywood och har metallbeslag vid kanter och 
hörn . Lådorna har två infällda handtag på långsidorna. Två lock sitter monterade på 
kortsidorna med fyra butterfly-lås och kan enkelt monteras bort vid användning. Nedan 
återfinns olika vyer på layouten. Kommentar på vyerna; de två guldfärgade ingångarna på 
framsidan används för att koppla ihop de båda lådorna med en kabel. 
 
 

 
Figur 36. Layout 3, 3D vy på fram- och baksidan. 
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Figur 37. Layout 3, 3D vy ovanifrån med snitt. 

 

 
Figur 38. Layout 3, 3D vy framifrån med snitt. 
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4.1.3.4 Layout 4 
Layout 4 togs fram för att visa hur det kan se ut om testerna på Coriolismätaren visar att 
två mätare krävs.  
 
I layout 4 används två lådor med olika mått som används separat, den lilla lådan för de 
låga flödena och den stora för de höga flödena. Båda lådorna har en Coriolismätare men 
med olika mätområden samt transmitter. Lådorna togs fram med hjälp av företaget EMS 
Cases inkapslingslåda av modellen Flightcase som kan specialbeställas med valfria mått. 
Den stora lådan har yttermåtten 362x362x602 mm medan den lilla har yttermåtten 
362x362x440 mm. Lådorna är tillverkade i plywood och har metallbeslag vid kanter och 
hörn . Lådorna har två infällda handtag på långsidorna. Två lock sitter monterade på 
kortsidorna med fyra butterfly-lås och kan enkelt monteras bort vid användning. Nedan 
återfinns olika vyer på layouten. Kommentar på vyerna; de båda lådorna används separat 
men för att få en tydlig överblick är de uppställda bredvid varandra. 
 

 
 
 

Figur 39. Layout 4, 3D vy på fram- och baksidan.
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Figur 40. Layout 4, 3D vy ovanifrån med snitt. 
 
 

 
Figur 41. Layout 4, 3D vy framifrån med snitt. 
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4.2 Masterlikare 
 
Masterlikaren togs fram på avdelningen MPSR på Siemens SIT i Finspång även kallad 
Laboratorieverkstaden som producerar mindre detaljer för REI. Gruppens medlemmar 
ansåg att det vore givande för rapporten om läsaren fick reda på hur Masterlikaren togs 
fram.  
 
Snabbkopplingarna svarvades och gängades i en svarv, på grund av att 
snabbkopplingarna är standardkopplingar skulle det bli en enkel process att ta fram dem. 
Dock visade det sig att de var slut på lager och på grund av tidspress togs beslutet att 
använda andra standardkopplingar med gängor längst ner som svarvades bort, beslutet 
togs även på grund av att gängan som ska sitta i snabbkopplingarna (se bilaga 3 för 
ritningsunderlag) inte kunde utföras för att hålet i de valda snabbkopplingarna var för 
stort för att gänga i. Problemet löstes med hjälp av att standardkopplingen byttes till 
T7066-9 som har en mindre diameter istället för tänkta T7066-10. Detta medförde dock 
att hålbilden på den övre plattan fick modifieras men det ansågs inte medföra någon 
försämring av Masterlikaren. Svarvoperatören hade även problem med att gänglängden 
bara är 8 mm vilket kunde tolkas som att vi inte är de mest rutinerade konstruktörerna. 
Problemet framkom när gängtappen endast kunde utföra en gänga och problemet löstes 
med att gängtappen byttes till en ny. Annat problem som uppkom var att på ritningarna 
till RPL-kopplingen (se bilaga 3 för ritningsunderlag) hade vi skrivit fel gänga på 
kopplingen vilket ledde till att personalen på Laboratorieverkstaden inte visste vilken av 
dessa som skulle användas.  
 

 
Figur 42. Svarvning av snabbkoppling. 
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Strypbrickorna svarvades och frästes fram. De flesta operationerna utfördes i svarven, 
genom att en rundstav svarvades till rätt storlek som gängades och hålen borrades fram. 
Tillslut togs skruvmejseluttaget fram genom fräsning. Problem vid framtagningen av 
strypbrickorna var att RPL-strypbrickan var så liten och att gängan som används var för 
stor så svarven tryckte sönder gängan, se bilden nedan. Efter några försök lyckades dock 
operatören att svarva en med bra kvalitet. 
 

 
Figur 43. Gänga på RPL-strypbricka. 

 
För att läsaren skall få bättre förståelse över storleken på Masterlikarens strypbrickor så 
visas nedan den minsta strypbrickan när den är färdig för montering.   
 

 
Figur 44. Färdig RPL-strypbricka. 

 
Efter att tillverkningen av Masterlikaren med tillhörande strypbrickor hade startat 
framgick det att dessa strypareor inte var optimala. Det ledde till att gruppen framställde 
konstruktionsunderlag för nya strypbrickor. De nya strypbrickorna var utformade som de 
gamla förutom att håldiametern på strypningen ändrades. De mått som ändrades var: 
 

Strypbricka: Tidigare diameter: Ny diameter: 
Main 2 12,46 10,43 
Main 1 8,81 8,36 
Pilot 4,49 4,32 
RPL 1,72 1,58 

Tabell 3. Diameter på strypbrickor. 
 
Ritningsunderlag visas i bilaga 3.  
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Montage och framtagning av bottenplattan samt övre plattan är enklare operationer som 
är baskunskaper inom ämnet därför valde gruppens medlemmar att inte gå in mer i detalj 
än det läsaren redan kunnat läsa tidigare i rapporten. 
 
När Masterlikaren var klar och monterad lämnades den till Siemens 
strömningslaboratorium. Där skulle adaptrar med rätt dimension tas fram inför 
provmätning av likaren. Under arbetet med att ta fram adaptrar upptäcktes att två av 
standardkopplingarna hade fel gänga. Anledningen till att de hade fel gänga var som 
tidigare nämnt att två standardkopplingar byttes ut i tillverkningen eftersom de inte fanns 
på lager. Vid bytet var verkstadspersonalen övertygade om att gängan på de olika 
kopplingarna skulle stämma överrens.  
 
Eftersom de adaptrar och kopplingar som kommer att användas vid kalibrering mot 
Masterlikaren är utformade enligt en standard så var det nödvändigt att konstruera om 
likaren för att få rätt gänga överallt. Det gjordes genom att först skära och slipa bort de 
två kopplingarna som var fel från den övre plattan. Därefter svetsades två kopplingar med 
rätt utvändig gänga dit enligt tidigare förklarad princip. 
Nedan visas en bild på den färdiga Masterlikaren innan de två kopplingarna som var fel 
har bytts ut. De två kopplingarna som var fel är de två som är störst. 
 

 
Figur 45. Färdig Masterlikare. 
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4.3 Formulär 
Efter att gruppen skickat ut formuläret till användare av INCAS-lådan erhölls ett varierat 
resultat, vissa användare hade många kommentarer och synpunkter medan vissa endast 
fyllde i graderingen. Dock anser gruppens medlemmar att sammanställningen av 
resultatet av formuläret inte kan garanteras vara trovärdigt på grund av att gruppen ej fått 
fram hur många operatörer Siemens har till INCAS-utrustningen. Eftersom INCAS 
används av resande personal som kan vara iväg i flera månader innan de kommer tillbaka 
till Finspång kan det vara problematiskt att få kontakt med dem. Vi valde ändå att gå 
vidare med arbetet med formuläret för att viktiga synpunkter och kommentarer som kan 
vara värdefulla vid framtagningen av INCAS-utrustningen inte skulle förloras.   
Dock hade det varit önskvärt med ett större antal svar för att få ett mer säkert resultat.  
För att resultatet ska bli enkelt att överblicka visas nedan ett diagram över medelvärdet 
för varje fråga. 
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Diagram 2. Medelvärden. 

 
Formuläret innehöll plats för egna åsikter och kommentarer kunde gruppens medlemmar 
få in mer personliga åsikter om INCAS-lådan. I bilaga 4 visas en sammanställning av 
kommentarerna. För att användarna ska vara anonyma är sammanställningen endast i 
punktform. För att resultatet ska bli trovärdigt har gruppens medlemmar inte ändrat något 
i kommentarerna utan det är användarnas egna ord och stavning. 
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I diagrammen nedan visas resultatet av formuläret med ett diagram för varje fråga  
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Diagram 3. Vikt. 
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Diagram 4. Ergonomi. 
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Utformning & storlek
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Diagram 5. Utformning & storlek. 

 
För att ge läsaren av rapporten en fullständig överblick visas nedan resultatet av de övriga 
frågorna som ligger utanför examensarbetet men är viktigt för projektet som arbetet är en 
del av. 
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Diagram 6. Övriga resultat. 
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4.5 Kravspecifikation  
Under examensarbetet togs en kravspecifikation fram. Den färdiga kravspecifikationen 
återfinns i bilaga 5.  
 
Kravspecifikationen endast preliminär och är ännu ej godkänd enligt Siemens standard 
men kommer att används som officiell kravspecifikation för projektet INCAS när den 
godkänts. Det som saknas för att den ska godkännas är kapitlet om kalibrering av 
Coriolis-mätaren som inte kan skrivas innan tester genomförts och besluts tagits om det 
ska användas en eller två Coriolis-mätare.  
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5. Diskussion 
I detta kapitel redovisas vår egen uppfattning om layouterna i en viktning samt en 
rekommendation av vilken layout vi anser att Siemens SIT ska gå vidare med. Även vad 
som kommer att hända i projektet efter examensarbetet beskrivs. 

5.1 Viktning  
För att avgöra vilket av layoutförslagen som fungerar bäst har vi bedömt layouterna 
angående huvudfunktionerna konstruktion och ergonomi som tidigare nämnts i rapporten.   
Dessa huvudfunktioner har sedan delats upp i funktioner som vi anser är viktiga för 
utrustningens utformning. Sedan har de fyra förslagen bedömts och ett värde i skalan  
1-10 har getts för varje funktion där 1 innebär dålig och 10 innebär bra.  
 

• Bedömning gällande vikten är det ett krav att utrustningen ska väga mindre än 25 
kg på grund av kommande CE-märkning. I layoutförslag 3 och 4 räknas den totala 
vikten på de två lådorna och alltså inte varje låda för sig. 

 
• Angående kommunikationen bedöms layouterna på hur de kommunicerar med 

mätdatorn och i layoutförslag 3 hur de båda lådorna kommunicerar med varandra. 
 

• Felsäkerheten bedöms med avseende på hur stabil lådans konstruktion är, om 
layouten är en beprövad variant samt risken för generella felmöjligheter. 

 
• När det gäller servicevänlighet bedöms layouterna angående, hur lätt och smidigt 

det är att komma åt komponenterna vid en service. 
 

• Användarvänlighet bedöms angående utformning av detaljer som till exempel 
handtag och lock samt om det är en beprövad utformning. 

 
• Design bedöms med avseende på möjligheten att måttanpassa inkapslingen, 

placering av komponenterna i layouterna samt infästningsmöjligheter. 
 

• Hantering av utrustningen bedöms med avseende på förflyttnings- och 
fraktmöjligheter. 
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Nedan visas resultatet av viktningen i en tabell.  
 

Huvudfunktion Funktion Layout 1 Layout 2 Layout 3 Layout 4
Konstruktion Vikt 2 7 6 1

Kommunikation 5 5 3 5
Felsäkerhet 7 6 2 5

Servicevänlighet 7 7 5 5
Ergonomi Användarvänlighet 6 6 4 5

Design 3 6 5 5
Hantering 7 8 4 6

Resultat 37 45 29 32

Viktning

 
Tabell 4. Resultat av viktningen. 

 
Layout 1 fick näst högst resultat i viktningen, det anser vi beror på att det är en 
modifierad version av dagens utrustning. Där bland annat ergonomin har förbättrats.  
Dock dras resultatet ner av inkapslingens tunga vikt och att det inte finns någon möjlighet 
att specialbeställa den med anpassade mått. 
 
Layout 2 fick högst resultat i viktningen och därför kommer vi att rekommendera 
Siemens SIT att gå vidare med layoutförslaget, för mer information se kapitel 5.2 
Rekommendation. 
 
Layout 3 fick lägst resultat i viktningen, det beror på att layouten består av två stycken 
lådor som samarbetar det anser vi kommer att vara mycket mer känslig för slitage jämfört 
med de andra layouterna. Även att operatören måste flytta båda lådorna vid förflyttning 
och risken att kommunikationen mellan lådorna bryts under mätning är hög på grund av 
detta. 
 
Layout 4 fick näst lägst resultat i viktningen, på grund av att layouten är anpassad för två 
Coriolismätare. Det gör att hantering och vikt graderingen dras ner eftersom den totala 
vikten för layouten är högre än de övriga layoutförslagen.  
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5.2 Rekommendation 
Denna rekommendation avser endast om en Coriolismätare behövs.  
 
Eftersom layout 2 bäst bemötte de krav vi ställt på utrustningen i rapporten och haft i 
åtanke under viktningen anser vi att Siemens SIT bör gå vidare med förslaget. 
 
Anledningen till att layoutförslag 2 fick högst resultat är bland annat att det endast är en 
enhet vilket minskar risken för fel i kommunikation. Den har lägst vikt av layoutförslagen 
och klarar CE-märkning på grund av att totala vikten på utrustningen understiger 25 kg. 
En fördel med layouten är att den kan måttanpassas vilket kan vara värdefullt i 
fortsättningen av projektet. 
 
För att ytterligare optimera layouten och därmed öka hanteringsmöjligheterna anser vi att 
projektgruppen bör montera ett handtag på ovansidan av inkapslingen. Det skulle 
innebära att operatören enkelt skulle kunna lyfta i och ur utrustningen i fraktlådan. 
 
Vi anser även om Siemens SIT väljer att gå vidare med rekommendationen bör det 
utföras tester på Flightcase lådan i olika miljöer för att se om konstruktionen håller för de 
krav som ställs på utrustningen.  

5.3 Fortsättning av projektet 
Projektet INCAS för SGT-750 som arbetet har ingått i är endast i början av 
framtagningen av utrustningen. Vilket innebär att många beslut som tagits inte än har 
testats och visat sig varit rätt beslut. Stor del av fortsättningen av projektet kommer att 
innebära montering av en prototyp av utrustningen samt tester av utrustningen. Därefter 
tas beslut om det är rätt komponenter. Om någon av de valda komponenterna inte 
uppfyller kraven på utrustningen kommer arbetet med att hitta mer lämpliga komponenter 
att fortsätta tills kraven uppfylls. 
 
När prototypen är framställd så kommer Siemens SIT att starta tillverkning av 
utrustningen.   
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6.3 Bildhänvisning 
 

1. Figur 1, Turbin SGT-750 i genomskärning.  
http://www.energy.siemens.com/hq/en/power-generation/gas-turbines/sgt-
750.htm#content=Design%20Concept 
(tillgänglig 2011-04-04, 10:30) 

 
2. Figur 2, Turbin SGT-750. 

http://www.nwe.siemens.com/sweden/internet/se/press1/fackpress/energy/Publish
ingImages/101118_Siemens_Gasturbin_SGT-750_300dpi.jpg  
(tillgänglig 2011-04-01, 09:30) 

 
6. Figur 6, Komponenter i INCAS. 

Interndokument från Siemens SIT, Pulsenummer: RTRDM004/03 sida 17.  
 

 
 
 

6.4 Inköp 
Nedanstående delar är beställda under tiden examensarbetet utfördes. 
 

• Coriolismätare CMF025 från Emerson med fläns enligt följande: 
DN15 PN40 weld neck flange; EN 1092-1 Form B1 

 
• Transmitter 1700 från Emerson 

 
• Regulator VPPE från Festo  

 
• Daq-pad NI USB-6210 från National instrument 

 
• Spänningsaggregat MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 från Phoenix 

 
• Quick Exhaust valve AQ5000-06 från SMC 

 
• Quick Exhaust valve VSC 522-1/2 från Dunlop-Hiflex 
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Bilaga 1: FMEA analys 
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Bilaga 2: Frågeformulär 
Frågeformulär utformning av INCAS till SGT-750 
 
Detta formulär ingår i ett examensarbete på Örebro Universitet. Resultatet av detta 
formulär kommer vara till hjälp för utformningen av den nya INCAS för SGT 750, samt till 
våran examensrapport. Formuläret består av sex frågor och 
alla frågor svaras med 1-5 där 1 är dåligt och 5 är bra, Sedan finns det plats för 
kommentarer. 

 
1. Vikt 
 
Gradera dagens vikt på INCAS-lådan mellan 1 och 5.  
(Där 1 är för tung och 5 är godtagbar vikt.)   
 
Svar:   (1-5) 
 
Kommentarer: 
 
 
 
 
2. Utformning & Storlek 
 
Vad anser ni om dagens INCAS-låda angående utformning och storlek?  
(Där 1 är att det behövs förändringar och 5 är att dagens utformning av lådan är bra.) 
 
Svar:   (1-5) 
 
Kommentarer: 
 
 
 
 
3. Ergonomi 
 
Vad anser ni om ergonomin på dagens lösning (utformning av handtagen, vart 
handtagen sitter, m.m.)  
 
Svar:   (1-5) 
 
Kommentarer (vad behöver förbättras och vad skall behållas?): 
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4. Handhavande av utrustningen 
 
Vad anser ni om handhavandet av dagens utrustning? 
 
Svar:   (1-5) 
 
Kommentarer: 
 
 
 
5. Instruktioner 
 
Vad anser ni om instruktionerna till dagens INCAS?  
(Där 1 är att instruktioner saknas eller behöver förbättras och 5 är att instruktionerna är 
bra.)  
 
Svar:   (1-5) 
 
Kommentarer: 
 
 
 

 
6. Mätprogrammet 
 
Vad anser ni om dagens tillhörande mätprogram till INCAS? 
 
Svar:   (1-5) 
 
Kommentarer: 
 
 
 
7. Övrigt 
 
Övriga kommentarer om dagens INCAS-låda som kan vara till hjälp för oss? 
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Bilaga 3: Ritningsunderlag till Masterlikare  
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Bilaga 4: Kommentarer från frågeformuläret 
 
1. Vikt 
 

• Incas lådan i sig är inga bekymmer att bära omkring på, det är trälådan som den 
kommer i, ihop med strypningar osv som blir lite otymplig. 

 
• Visst, den är tung, men jag har aldrig upplevt det som ett direkt problem… Vi är i 

regel alltid två som flyttar lådan. Nackdelen skulle väl vara att det just går åt två 
att flytta lådan om man ska lyfta ”rätt”. 

 
 
2. Utformning & Storlek 
 

• Stor och klumpig 
 

• Jag ställer alltid laptopen på lådan och använder den som arbetsbord under 
calibreringen, så jag tycker att utformningen är bra. 

 
 

• Visst skulle det vara smidigare om den vore mindre, men jag har inte heller här 
upplevt storleken som ett direkt hinder… Här kommer storlek/vikt frågan in, om 
vikten är samma är storleken bra, man är i regel två personer som lyfter. Blir 
lådan mindre blir det nog lätt att man försöker flytta den själv, med eventuella 
ryggskador som följd. Bli lådan mindre ”måste” den bli lättare tror jag! 

 
 
3. Ergonomi 
 

• Svår att lyfta ur lådan den fraktas i. 
 

• Handtagen sitter på rätt ställen vilket gör att incaslådan är ganska smidig att lyfta i 
och ur. 

 
 

• Stora rejäla handtag på långsidorna är bra, lätta att greppa. 
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4. Handhavande av utrustningen 
 

• Rätt nöjd, utrustning har tillkommit under åren som underlättar att stoppa i och ur 
strypningar, ny luftregleringsventil som är finnkänslig vilket underlättar att ställa 
in rätt kalibreringstryck. Har dock kännt att det kittlar rätt bra när man lägger 
armarna på vissa lådor och ställer frågan hur pass bra jordad är utrustningen. En 
annan sak som jag undrar är varför gamla strypningar måste slängas, ett slöseri då 
det är ju inget fel på strypningen utan snarare storleken på denne. 

 
• Tre saker som är bökiga. Dels skruva på/av slangen till spridarna, det är kanske 

inte svårt, men det tar lite tid… Snabbkoppling av något slag vore ju önskvärt om 
man vill snabba på kalibreringen, men lite bökigt såklart då det är gängor…Det 
andra är att ställa in rätt luftflöde som kan vara lite bökigt, en bättre regulator helt 
”enkelt” ;) Fast här är vi ju även beroende av bra instrumentluft, som vi inte kan 
påverka…Och för det tredje så är specialverktyet för att montera strypningar ofta 
trasigt! Får man lådan direkt från annan site så kan man nästan alltid räkna med 
att det verktyget är borta eller trasigt… 

 
 

• Allt är okej, förutom att man får skruva av och på luften cirka 100 gånger under 
en kallebrering. Detta konsumerar mest tid av allt. Dvs koppla slang skruva upp 
rätt massflöde, mäta,skruva av, byta brännare. Skruvandet tar mest tid 

 
 
5. Instruktioner 
 

• senaste 2 åren bifogas ingen instruktion i lådan, instruktionen är lite halvtaskig 
men det beror nog mer på mjukvaran som ligger på samma nivå. 

 
• Instruktionen är bra! Har man aldrig gjort en kalibrering så är det inga större 

problem att för första gången följa instruktionen och klara av att genomföra jobbet 
utan några problem! 

 
 

• Mycket fel och otydliga instrucktioner. 
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6. Mätprogrammet 
 

• Det nya mätprogrammet är betydligt bättre än dos varianten även om 30000 
mustryck tyvärr tillkommit. Programmet räknar ut strypningen betydligt 
noggrannare vilket gör att tiden för kalibrering har halverats. Det finns dock plats 
för förbättringar. Layouten är lättöverskådlig på skärmen, det som stör mig är alla 
dessa mustryckningar varje gång man skall kalibrera ett inlopp. Har för mig att 
det krävs 3 eller 4 musklick för varje omkalibrering. Default med enterknappen 
hade suttit fint. Nästa punkt är att kolumnen ”Orifice(mm) ändras till 0mm när rätt 
strypning har installerats och arean är inom tolerans. Jag skulle vilja ha möjlighet 
att skriva i vilken strypning vi använder för att vid problem kunna med rapporten 
rekommendera kunden att byta strypning. Sist men inte minst så använder vi oss 
inte av textfilen som inte är så vacker att infoga i rapporten till kund utan ett 
screen shot in i wordsmallen. Ett önskemål vore att få en fin rapport efter 
kalibreringen som kan användas offentligt. 

 
• Ganska bra generellt, men här finns väl lite utrymme för lite förbättring… Men 

det handlar väl mest om presentationen och användargränssnittet. Själva 
beräkningarna tycker jag är bra. Det är i regel små och få justeringar man behöver 
göra från de förslag programmet ger! 

 
 

• programmet är känsligt. Ett fel tryck och programmet hänger sig,  råkar man starta 
en mätning på fel spridare så går inte ångra sig och gå tillbaka, Krångligt att spara. 

 
 
 
7. Övrigt 
 

• Det är viktigt med div. kopplingar finns för tryckluften. Det är ofta olika 
anslutningar (klo-kopplinng, tryck koppling av olika dimensioner m.m.)  

 
• Alltså, jag gillar INCAS! Det är smidigt att jobba med och sällan några större 

problem! Det enda skulle väl vara att man tjänar mycket på att vara två som 
kalibrerar, det skulle vara en stor förbättring/tidsbesparing om det vore enklare att 
kalibrera ensam. Både att flytta själva lådan, men även själva kalibreringen. En 
snabbkoppling eller klämkoppling eller gud-vet-vad för slangen till spridarna 
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Bilaga 5: Kravspecifikation för INCAS 
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