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Abstract 

In nuclear power plants, during operation at high temperatures, there can occur a steam build-up 

around the fuel rods at an increasing rate. This inhibits the water’s effectivity in removing heat from 

the rods. When this occurs and reaches a critical point, the temperature in the fuel rods surges, 

which can lead to them being damaged. This is called critical heat flux (CHF). During operation, the 

reactor always keeps a safety margin to the point where CHF can occur. The margin to CHF is one of 

the factors that limits the nuclear power plant’s ability to produce electricity. With the help of the 

tests that Westinghouse runs, the safety margin to the CHF can be more accurately determined, so 

that the reactor can safely be closer to the critical point.  

 

Westinghouse uses rods that are heated with electricity instead of nuclear fuel. In Westinghouse’s 

test facility, a problem has been identified, where the uppermost part of the rod has a risk of 

breaking due to the high temperatures. The temperatures are so high due to the rod being unable to 

conduct the large amount of current (max. 300kW) through the grid plate, situated at the top. The 

rod has a tapered end and is hammered into the grid plate’s tapered holes during assembly. The 

rod’s end is hollow and is attached from above using screws. 

 

To find a solution, two theoretical concepts have been developed and an eventual change of rod 

material has been evaluated. The purpose of the concepts is to limit the risk of problems occurring 

due to heat increase during operation. Both concepts have reduced hole size and length, to avoid 

hollow areas around the warmest part of the construction. For concept evaluation, Pugh’s concept 

selection method has been used. The most appropriate concept has been evaluated to be a reduced 

hole width, and a deeper hole with a thread insert. 
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Sammanfattning 
I en kärnkraftsreaktor kan det vid höga temperaturer under drift börja bildas ånga runt 

bränslestavarna i allt högre takt, och vattnet kan inte lika effektivt leda bort värmen från 

stavarna. När detta inträffar och når en kritisk punkt skenar temperaturen i bränsleelementen, 

vilket kan leda till skada, detta kallas critical heat flux (CHF). I drift håller reaktorer alltid en 

viss säkerhetsmarginal till punkten där CHF kan inträffa. Marginalen till CHF är en av de 

faktorer som begränsar kärnkraftverkets förmåga att generera elektricitet. Med hjälp av tester 

som Westinghouse gör, kan säkerhetsmarginalen till CHF noggrannare bestämmas, så att 

reaktorer kan befinna sig närmare den kritiska punkten i drift.  

 

Hos Westinghouse används det stavar som är upphettade med hjälp av el i stället för 

kärnbränsle. Det har identifierats ett problem i testkretsen hos Westinghouse, då den översta 

delen av staven riskerar att brytas av på grund av de höga temperaturerna. De höga 

temperaturerna uppstår på grund av att staven inte klarar av att leda den höga mängd ström 

(max. 300kW) genom gallerplattan som sitter överst. Staven har en konisk ända och hamras in 

i gallerplattans koniska hål under montering. Stavens ända är ihålig och fästs ovanifrån med 

skruvar.  

 

För att hitta en lösning har två teoretiska koncept har tagits fram och ett eventuellt utbyte av 

stavens material utvärderats. Syftet med koncepten är att identifiera hur en omkonstruktion 

skulle kunna minska risken för problem vid tester. Både vilka konstruktionsändringar som 

skulle kunna fungera och hur dessa kan omsättas har undersökts. Båda koncept innefattar att 

minska hålstorleken och öka hållängden, för att undvika att ett tomrum finns i det heta 

området. För att utvärdera koncepten har Pughs konceptvalsmatris använts. Det lämpligaste 

lösningsförslaget har utvärderats att vara ett tunnare och längre hål med en insatsgänga. 

 

 

 

Nyckelord: bränslestavar, critical heat flux, departure from nucleate boiling, kärnkraft, 

värmeledning 
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1 Introduktion 

Detta avsnitt behandlar bakgrund, problembeskrivning, syfte och frågeställningar. Avsnittet 

ämnar ge en förståelse för vilken kontext examensarbetet görs i, och vilket mål anläggning och 

uppdragsgivare har.  

1.1 Bakgrund 

Den framtida energiförsörjningen debatteras ivrigt i medier och bland intressenter, då människan 

måste minska sitt beroende av energikällor som bidrar till den globala uppvärmningen. En redan 

tillgänglig kraft som inte släpper ut växthusgaser är kärnkraften. Enligt International Energy 

Agency är kärnkraft ett lämpligt alternativ för ett Europa som fokuserar på att sänka 

koldioxidutsläppen. IEA har, med en rapport från 2019, ännu en gång konstaterat att investering i 

kärnkraften är avgörande för att övergå till ett hållbart energisystem. Specifikt nämner de 

livscykelförlängningar av kärnkraftverk som ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att hålla 

utsläpp från energisektorn låga (IEA, 2019). 

 

Den största andelen kärnkraftverk idag är tryckvattenreaktorer, av generation II (World Nuclear 

Association, 2021). Då kärnkraftens generation II utgör den största andelen av reaktorer finns det 

stor potential för förbättringsarbete och forskning gällande denna typ av reaktorer. Flera av dessa 

reaktorer börjar också nå en livslängd på över 60 år (Farkas, 2010). Livscykelförlängningar 

kräver vidare forskning och tester på hur reaktorerna kan hållas fortsatt säkra och hur deras 

effektivitet kan höjas. Vad gäller effektivitet finns det olika gränser för hur effektiv en reaktor 

kan vara, och den huvudsakliga är temperaturen av vätskan som ska upphettas vid in- och utlopp. 

Effektiviteten begränsas alltså delvis av hur hög utloppstemperaturen är. För att vattnet ska ta upp 

störst möjlig mängd värme från bränslestaven, är den begränsande faktorn hur mycket värme som 

kan överföras från bränslestaven till det energibärande mediet (i de flesta fallen är detta medium 

vatten).  

 

Det är just kunskapen om denna värmeöverföring som Westinghouse testkrets ODEN ämnar 

förbättra. Testerna de gör går ut på att fastställa när de kritiska förhållandena nåtts för critical heat 

flux (CHF), eller den kritiska värmeöverföringen. När detta sker bryts vattenhinnan runt 

bränslestaven och ett lokalt område bildas där vattnet i sin flytande form inte längre effektivt kan 

uppta värmen. Vid detta fenomen kan skador uppstå i bränslestaven. Den maximala 

värmeeffekten som i drift avges från bränslestavarna begränsas på grund av detta fenomen. För 

att kunna driva en reaktor med högre effekt behövs således ytterligare tester kring dessa 

värmeflödesfenomen.  

1.2 Problembeskrivning  

Som ovan nämnt undersöks det hos Westinghouse testanläggning kring fenomenet CHF. För att 

underlätta experimenten och öka säkerheten används inte bränslestavar med radioaktivt material 

för att undersöka fenomenet, utan testanläggningen använder stavar som hettas upp elektriskt. 

Dessa stavar är av samma dimensioner och tester görs under samma förhållanden som i 

kärnreaktorer, för att validiteten av testresultaten ska vara höga. Testanläggningen har en 

huvuddel där vattnet forsar förbi stavarna, nedifrån upp. Stavarna är kopplade till en minuspol i 
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nedre delen och en pluspol i övre. Det är vid den övre delen som kopplingen mellan stavarna och 

gallerplattan som ett problem har identifierats. Stavarna i den övre delen smalnar av och fästs i 

gallerplattan med friktionskraften som uppstår när de trycks in, och med en skruv som fästs i 

stavens övre hål. Eftersom staven endas överför elektricitet genom en liten yta är det möjligt att 

det uppstår haveri om stavens tunna hölje hettas upp för kraftigt. När temperaturen ökar för högt 

finns det en risk att konduktansen försämras, vilket ökar upphettning ytterligare. Infästningen av 

stav i gallerplatta bör således förbättras så att risken för haveri minskas.  

1.3 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att identifiera hur en omkonstruktion av 

strömöverföringsmekanismen hos en testanläggning kan bidra till att säkerställa en felfri 

strömöverföring hos ett företag inom kärnkraftsindustrin.  

1.4 Frågeställningar 

Två frågeställningar har tagits fram för detta arbete, för att rapporten skall kunna uppfylla syftet:  

I) Vilka konstruktionsändringar skulle kunna förbättra överföringen av ström från stav 

till gallerplatta samt öka hållfastheten? 

II) Hur kan en sådan lösning dimensioneras och konstrueras? 

1.5 Avgränsningar  

Examensarbetet begränsar sig till att enbart analysera nya konstruktioner som ändrar stav, 

gallerplatta och skruv, då ändringar i resten av konstruktionen bedömts som onödigt omfattande. 

Arbetet begränsar sig vidare i att ingen konstruktion kommer att byggas, lösningsförslag kommer 

att utvecklas för att kunna åtgärda konstruktionens problem. Dessa lösningsförslag kommer 

delvis att designas med hjälp av CAD och egna ritningar. Siffror kommer att presenteras som 

visar om lösningsförslaget är lämpligt, men detta begränsar sig till mekaniska egenskaper. 

Elektrisk strömföring kommer inte att beräknas. 
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2 Teori  

Detta kapitel behandlar den teoretiska bakgrund som behövs för att förstå anläggningens och 

testkretsens funktion. Den första delen behandlar tryckvattenreaktorer, då testkretsens funktion är 

att simulera de förhållanden som finns i dessa reaktorer. Det andra avsnittet tar upp fenomenet CHF 

och DNB, vilket är de fenomen som testkretsen ska upptäcka och beräkna. Det tredje avsnittet tar 

upp själva testkretsen och dess funktion. Det sista avsnittet ger en bakgrund i materialvetenskapen 

som huvudsakligen rör materialet nickel, som staven och gallerplattan består av. Det sista avsnittet 

tar upp tidigare forskning som gjorts om testkretsar som liknar Westinghouse ODEN. 

2.1 Tryckvattenreaktorer (Pressurized water reactor, PWR) 

Nedan följer en mycket begränsad och förenklad beskrivning av principerna av hur en 

tryckvattenreaktor fungerar. Westinghouse ODEN testanläggning simulerar flödesförhållanden 

lika de i en tryckvattenreaktor, PWR. Detta görs för att bestämma vid vilka förhållanden CHF 

sker, ett fenomen som förklaras i avsnittet nedan. Beskrivningen av tryckvattenreaktorn förenklas 

genom att bara beskriva den elektricitetsgenererande cykeln, utan att gå in i detalj på hur uranet 

klyvs eller hur reaktionerna modereras.  

 

I en PWR värms vatten upp genom hettan från bränslestavarna. Vattnet är trycksatt för att 

förhindra att det kokar. Vattnet som hettas upp agerar också som moderator, det vill säga att 

vattnet tar upp värme från bränslestavarna såväl som minskar neutronernas rörelseenergi. Vattnet 

i denna första cykel driver dock ingen turbin, utan värmer ytterligare en vattencykel genom en 

värmeväxlare. Denna andra vattencykel är inte så högt trycksatt, och börjar koka i en 

ånggenerator som driver en ångturbin. Som förstås minskar denna extra vattencykel 

verkningsgraden som hamnar på runt 33% (Breeze, Power Generation Technologies, 2014). 

 

Den första eller inre vattencykeln, där värmeöverföringen sker mellan bränslestavar och vatten, är 

den som simuleras i Westinghouse ODEN. I reaktorkammaren forsar vattnet förbi 

bränslestavarna med ett tryck på 15MPa och lämnar kammaren med en temperatur på 315°C. 

Denna cykel är separerad från den kraftgenererande cykeln, och därmed minskas risken för 

haverier och kontaminering i den cykeln. Vid en kontaminering är denna reaktortyp alltså lättare 

att dekontaminera, till skillnad från exempelvis kokvattenreaktorer. Det är en bidragande orsak 

till att tryckvattenreaktorer är den mest populära reaktortypen världen om (Storvick, 2016). 

 

I reaktorkammaren är bränslestavarna arrangerade vertikalt och i knippen om 17 gånger 17 

stavar, antalet kan variera (Hallstadius, 2012). De är monterade i toppen av reaktorn, där 

kontrollstavarna också sitter. Detta förenklar bränslebyte och ökar säkerheten, då kontrollstavarna 

vid haveri naturligt faller ner i kärnan och stoppar reaktionerna. För bränslebyte av några av de 

50,000 stavarna öppnas toppen av reaktorn (Breeze, Nuclear Power, 2017). Stavarna hålls 

separata genom spridare. Spridarna sitter jämnt utplacerade längs hela längden av 

bränslestavarna. De har till uppgift att hålla stavarna på plats, hålla dem jämnt utspridda, och att 

öka CHF. Spridarna är formade så att vattnet strömmar längs bränslestavarna med ökad 

turbulens. Turbulensen låter vattnet bilda en mer rigid yta runt bränslestavarna, vilket ökar 

punkten då CHF sker. Flödesdistributionen påverkas så som tryckförlusten (Yan, 2014).  
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2.2 Critical Heat Flux (CHF) och Departure from Nucleate 
Boiling (DNB) 

CHF och DNB är beteckningar som används för att beskriva liknande fenomen. Båda begrepp är 

relevanta för testerna som görs av anläggningen, och för att förstå vilken uppgift konstruktionen 

har att lösa. I kärnkraftsreaktorer av typen kokvattenreaktor (BWR) och tryckvattenreaktor 

(PWR) uppstår effekterna CHF och DNB. Westinghouse ODEN testar specifikt effekten hos 

reaktorer av typen PWR. För att testa effekterna i reaktorer av annan typ används andra 

konstruktioner som bättre kan simulera BWR-förhållanden.  

 

CHF är ett fenomen som uppstår när vatten runt en yta blir så varmt att det bildas ett lager av 

ånga över ytan. Detta lager av ånga låter inte värmen från den heta ytan föras bort lika effektivt 

som vatten. Detta medför att ytan plötsligt hettas upp under mycket kort tid. Vid vanliga 

kraftverk är detta oftast inte ett större problem, men i kärnkraftverk kan det orsaka överhettning 

av bränsleelementen som kan leda till skador. Bränsleelementen innehåller också urankutsar, 

vilket gör det ytterligare viktigt att förhindra skador (Katto, 1985). 

 

DNB sker efter att CHF har överskridits, och lokala områden bildar stora mängder ångbubblor. 

Detta leder till att ett lager av ånga bildar ett skikt mellan vattnet och den heta ytan. Det leder till 

en stark ökning i temperatur hos ytan. I drift får reaktorer inte överskrida en maxgräns av heat 

flux, som har en viss marginal till CHF, för att kunna säkerställa att inga DNB sker och 

bränsleelement skadas (Mesquita, 2013). 

 

Innan kärnkraften utvecklades var CHF inte ett fenomen som krävde brådskande forskning. I 

kärnkraftverk är en av faktorerna som begränsar hur mycket elektricitet dock just CHF. 

2.3 Westinghouse ODEN 

Westinghouse ODEN är en testkrets som används för att testa fenomenet CHF för användning i 

tryckvattenreaktorer. För att beräkna och simulera CHF kan experiment göras på både reaktorer 

och simuleringsanläggningar. Dock är det inte lika enkelt eller billigt att göra CHF prov på 

reaktorer, därför görs det sedan 1970-talet på specialiserade provanläggningar. Westinghouse i 

Sverige gör tester på CHF i både kok- och tryckvattenreaktorer. ODEN ersätter den tidigare Heat 

Transfer Research Facility (HTRF) i New York. Testkretsen använder i detta fall uppställningar 

av 5 gånger 5 stavar, och kan nå tryck på 20MPa och effekter på 16MW. Dessa förmågor låter 

kretsen simulera förhållanden i tryckvattenreaktorer med hög validitet (Höglund, 2013). 
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Figur 1: Förenklat upplägg av testkretsen (Höglund, 2013). 

Figur 1 visar hur testkretsen ser ut. Den delen som är av relevans för examensarbetet är betecknad 

”test section”. Vattnet pumpas in i testdelen och pumpas upp genom stavarna och spridarna, tills 

det strömmar ut genom gallerplattan längst upp, precis förbi där stavarna sitter.  
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Figur 2: Den övre delen av testkretsen. 1: Skruv, 2: Spacerblock, 3: Gallerplatta, 4: Stavar 

Figur 2 visar den övre delen av testkretsen, där vattnet strömmar förbi stavarna (4) och ut genom 

de åtta stora hålen i gallerplattan (3).  

 

När testerna körs uppnås först ett stabilt läge i kretsen. När flöde, tryck och inflödestemperatur 

hålls konstanta påbörjas testet. Strömmen ökas i små steg fram till att en plötslig och mycket 

stark temperaturhöjning identifierats i någon av termoelementen i stavarna. Vid detta läge sänks 

strömmen direkt till en lägre nivå för att undvika skador på stavarna.  

2.4 Materialegenskaper av nickel och andra kandidatmaterial 
i ODEN 

De två viktigaste delarna i detta arbete är gallerplattan och stavens översta ända. De två är gjorda 

av nickel 201 respektive nickel 200. Stavarnas material måste ha en god värmeledningsförmåga 

för att kunna leda bort värmen från stavändan, och samtidigt ha en god konduktans för att leda 

strömmen in i gallerplattan. Materialet måste också ha en tillräcklig hård- och styvhet för att 

stavarna ska kunna utstå de mekaniska belastningarna av både installation och drift. Det måste 

också kunna tåla de höga temperaturerna som uppstår i testdrift. Stavarnas material måste klara 

av en maxeffekt på 400kW, i tryck uppemot 20MPa, vid temperaturer som kan uppgå till 500°C. 

Smältpunkten och materialets tolerans mot värme måste alltså vara högt nog att klara av detta. 

Det är vid kopplingen i gallerplattan som temperaturer upp till 500°C kan uppstå. Nickel har en 

elektrisk konduktans på 10,4x10^6 S/m, vilket är relativt högt jämfört med de flesta metallerna 
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(Tibtech, 2018). Smältpunkten är också lämplig, på 1435°C. Värmeledningsförmågan är 

medelmåttig för en metall, på 70,2 W/m-K (MatWeb, 2021b). 

 

Andra konstruktionsmaterial, exempelvis stål, har dock en avsevärt bättre brott- och sträckgräns. 

Nickel 200 har en brottgräns på 462MPa och en sträckgräns på 148MPa (AZoMaterials, 2013). 

Det är just denna egenskap som placerar nickel i en lämplig mittpunkt för detta 

användningsområde. Nickel är starkt nog att klara av konstruktionens mekaniska belastningar, 

och har en tillräckligt hög konduktans för att kunna leda strömmen i stort sett problemfritt. Vid 

betraktelse av andra material som skulle kunna ersätta nickel påträffas delvis enastående 

ledarmaterial som koppar och silver, och å andra sidan starkare material som stål och aluminium. 

De material som är bra ledare visar sig dock inte ha hållfastheten att kunna användas i denna 

konstruktion, då koppar har en brottgräns på 210MPa, och silver en brottgräns på enbart 140MPa. 

De hårdare materialen klarar i nästan alla fall inte av att leda lika mycket ström, stål har en 

konduktans på 10,1x10^6 S/m, eller så har de andra kvaliteter som gör att de inte går att använda, 

aluminium har en smältpunkt på enbart 660°C (Tibtech, 2018). 

 

2.5 Tidigare forskning/arbeten 

Det finns en mängd forskning som behandlar egenskaperna av stavar i testkretsar som liknar 

ODEN, dock går inga av dem in på exakta detaljer rörande konstruktionen av stavarna, och inte 

heller på infästningen av stavarna i gallerplattan (Holloway, 2008). Den tidigare forskningen som 

gjorts i liknande områden är alltså mest inom materialforskningen. En haverianalys som gjorts 

visar hur nickel 200 havererar, med hålformning precis innan haveri (Azevedo, 2005). Tidigare 

forskning har också visat att temperatur och resistans ökar linjärt i koppar, palladium och platina 

(Eser, 2016). Eftersom dessa metaller beter sig på detta vis är det inte otänkbart att nickels 

resistans också påverkas av förhöjd temperatur. Detta skulle innebära att en ökad värmebildning 

som orsakas av en sämre kontaktyta mellan stav och gallerplatta skulle kunna orsaka en 

ytterligare försämring av strömledningsförmågan.  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras de olika stegen i utförandet av arbetet. Det första avsnittet rör hur studien 

designats och vilken data som samlas in. Det andra avsnittet rör vilka metoder som används för 

denna datainsamling. Efter det presenteras dataanalysen där det beskrivs hur lösningarna ska tas 

fram. De slutliga avsnitten rör arbetets validitet och reliabilitet, etiska ställningstaganden och 

avgränsningar. Figur 3 visar ett enkelt diagram som beskriver strukturen av arbetet.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Arbetets metodupplägg 

3.1 Design av studien  

Arbetet lades upp enligt fallstudiemodell. Detta var för att få en djup och ingående förståelse för 

konstruktionen och hur lösningsförslagen kan genereras. Arbetet var av explorativ karaktär och 

upplagt med enfallsdesign. Designen var utformad för att samla in både kvantitativa och 

kvalitativa data. Kvantitativa data samlades in genom mätningar och observation av stav och 

omkringliggande konstruktion. Denna utvärderades sedan och användes för beräkningar kring 

bland annat hållfasthet och elektrisk konduktans. Kvalitativa data samlades in genom intervju och 

observationer. Den rör sig om konstruktionens utseende, dess prestanda hittills, och vilka risker 

och problemområden som skulle kunna åtgärdas med hjälp av en omkonstruktion. Intervjuerna 

gjordes löpande för att konstant utvärdera lösningsförslag som uppkom genom 

konceptgenereringsprocessen.  

 

Med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa data genererades därefter ett antal koncept, eller 

lösningsförslag. Dessa baserar på diskussioner med ansvariga hos Westinghouse och på de data 

som samlats in. Dessa utvärderades sedan, å ena sidan kvantitativt, för att avgöra om de 

överhuvudtaget kommer att kunna realiseras, och också för att kunna jämföras med de andra 

koncepten. Å andra sidan utvärderades de kvalitativt, exempelvis monteringsmetoden, om denna 

är lämplig och önskvärd att omsättas eller inte. Denna utvärdering sammanställdes sedan i 

konceptutvärderingen, där ett koncept presenteras som det rekommenderade.  

Design av studien – explorativ enfallsstudie 

Samla in data – förstudie och litteratursökning 

Analysera data – konceptgenerering och 
presentation 
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3.2 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingsmetoden bestod av en förstudie och en litteratursökning. Förstudien bestod av 

intervjuer och observationer. Litteratursökningen gjordes med material från interna och externa 

källor.  

 

En förstudie gjordes där semi- och ostrukturerade intervjuer fördes med handledare. Intervjuerna 

gjordes för att först få en introduktion till problemet och hur det möjligen kan lösas, vilka 

begränsningar som finns, och hur omfattande lösningen kan och bör vara. En genomgång av 

testanläggningen gjordes också, där konstruktionen av stav och gallerplatta presenterades. 

Använda stavar och gallerplatta undersöktes för att förstå hur strömgenomflöde och montering 

påverkar hållfasthet och passform. Efter att informationen samlades in gjordes en 

kravspecifikation för att vägleda litteratursökningen och konceptgenereringen.  

 

En litteratursökning gjordes för att få en förbättrad kunskap kring de ämnesområden som 

bedömts relevanta för att lösa problemet. Sökningen baserades på material som tillhandahållits av 

Westinghouse, och gjordes genom Uppsala universitetsbiblioteks sökfunktioner. Material från 

Westinghouse innehöll en stor del av informationen som presenterats om testkretsen ODEN och 

konstruktionen av stav och gallerplatta. Annan information från universitetsbiblioteket togs fram 

för att hitta detaljerad information om materialet nickel, och vilka andra material som är lämpliga 

för konstruktion och strömföring. Litteratursökningen gjordes för att skapa en grund för 

konceptgenereringen, och gjordes kontinuerligt under hela arbetets gång. Vidare litteratursökning 

gjordes för att slutligen också utvärdera koncepten.  

3.3 Dataanalys 

Lösningarna för Westinghouse togs fram genom en konceptgenerering. Denna följde tre 

omgångar, där den första omgången använde ”brainstorming” principen för att hitta en stor 

mängd möjliga lösningar. Denna omgång sållades lösningar ut baserat på diskussioner med 

uppdragsgivaren. Den andra omgången utvärderades de mest realistiska förslagen från den första 

omgången vidare, genom ritningar och CAD-modeller. Dessa utvärderades då också genom 

diskussioner med uppdragsgivare.  

 

När de första två omgångarna av konceptgenereringen var klara valdes några lämpliga koncept ut 

för vidareutveckling i mer detalj, för den sista intervjurundan och slutgiltig presentation. Dessa 

koncept utvecklades med ritningar för hand och med CAD-modeller. Information samlades in om 

vilka egenskaper som behövde uppnås för att dessa koncept skulle klara utmaningen. Dessa 

koncept utvecklades med målet att kunna uppfylla alla användarkrav, för att senare bedömas 

utifrån sin lämplighet med hjälp av de definierade utvärderingskriterierna.  

 

Koncepten presenterades sedan för uppdragsgivaren Westinghouse, för att konsultera och 

diskutera om dessa slutliga förslag var lämpliga, och om de uppfyllde alla krav som ställts från 

deras sida. Koncepten som togs fram utvärderades i Pughs konceptvalsmatris som gav dem 

mellan minus två och plus två poäng, baserat på hur väl de uppfyllde kriterierna som ställdes 

jämfört med den befintliga konstruktionen (Burge, 2009). För att ett koncept skulle tas i åtanke 

krävdes det att konceptet uppfyllde användarkraven, som presenterats i 

konceptgenereringsavsnittet. I det kapitel formulerades också kriterierna för utvärdering, dessa 
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kriterier utgick ifrån användarkraven, men fördjupade sig i hur lösningen skulle ta form. 

Kriterierna ämnade hitta den bästa lösningen utifrån ett kostnads-, komplexitets- och 

monteringsperspektiv.  

 

Koncepten presenterades muntligt, med beräkningar och detaljbeskrivningar. Ritningar och 

modeller av två av koncepten presenterades för att visa hur designen är tänkt att fungera i 

konstruktionen. Till varje koncept fanns också en motivering för varför konceptet var lämpligt 

och hur det kunde omsättas.  

3.4 Fastställning av användarkrav 

Den första intervjun gav information om uppbyggnaden av testkretsen ODEN, och en grov 

förståelse för hur den fungerade. Det visades och beskrevs hur gallerplattan och staven såg ut, hur 

ljusbågeskador kom till och hur de identifieras.  

 

Vidare intervjuer var i högre grad strukturerade, om även då bara semistrukturerade. Dessa 

intervjuer koncentrerade sig först på mycket preliminära förslag som rörde sig om alla möjliga 

lösningar, även de lösningar som tedde sig orealistiska. Dessa förslag gjordes för att undvika att 

ett visst lösningsförslag glöms bort eller inte utvärderas på grund av dess orealiserbarhet. 

Förslagen hade också funktionen att visa vilka uppenbara lösningar inte fungerade på grund av 

konstruktionen. Detta beträffade speciellt lösningar som ämnade ändra något på ovansidan av 

gallerplattan, där konstruktionen i sitt monterade skick nästan inte tillåter någon omkonstruktion 

överhuvudtaget, utan att en omfattande del av hela konstruktionen ändras.  

 

Användarkraven fastställdes alltså löpandes genom flera intervjuer, då olika koncept utvärderades 

och bedömdes löpande. De två koncepten som presenteras nedan är de koncept som, utifrån 

användarkraven, bäst löser problemet med strömöverföring mellan stav och platta.  

3.5 Validitet och reliabilitet  

För att säkerställa att arbetets frågeställningar besvaras måste rätt metod och tillvägagångssätt 

användas. Den första frågeställningens validitet säkerställs genom att lösningarna utvecklas i nära 

samarbete med uppdragsgivare, för att de ska kunna ha en relevant utformning och bidra till att 

lösa problemet. Vad gäller den andra frågeställningen har lösningarna presenterats tydligt och 

utvärderats med en etablerad konceptvalsmatris.  

 
För att säkerställa arbetets reliabilitet har anteckningar förts vid intervju, för att informationen ska 

kunna delges objektivt. Vad gäller generaliserbarheten är informationen som delges i detta arbete 

lätt att använda på annat håll – så länge användningsområdet är någorlunda liknande. Principerna 

för strömöverföring, värmeledning och hållfasthet används och går att överföra till andra 

konstruktioner. Repeterbarheten på studien bör också vara god, då principerna som används för att 

komma fram till lösningsförslagen baseras på arbetets empiri och litteraturbakgrund, som för alla 

vidare arbeten bör vara desamma.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

Detta arbete följer etiska riktlinjer som fastlagts av Vetenskapsrådet 2017, i rapporten ”God 

forskningssed”. För att ta hänsyn till levnadsreglerna har allt i rapporten från teori till resultat 
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redovisats så sanningsenligt som möjligt. Ingen information som skulle påverka eller ändra 

resultatet har medvetet tagits bort (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Datainsamlingen har kunnat hållas objektiv genom att den enbart gjorts genom observation och 

litteratursökning. Olika källor till information har använts för att få en klar bild över konstruktion 

och möjliga lösningsförslag. Det lösningsförslag som utvecklats ytterligare är det lösningsförslag 

som valts genom både utvärdering utefter ställda krav samt genom diskussion med uppdragsgivare.  

 

Konfidentialitets- och nyttjandekrav har uppnåtts med en dialog mellan uppdragsgivare och 

författare, för att känsliga bilder och information ska kunna användas säkert.  
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4 Nuvarande konstruktion 

Detta kapitel behandlar konstruktionen av anläggningen, som baseras på observationer och 

intervjuer. I det andra avsnittet behandlas också det problem som behöver lösas med hjälp av 

konceptgenereringen.  

4.1 Anläggningens nuvarande konstruktion 

Detta avsnitt behandlar konstruktionen av testkretsen ODEN hos Westinghouse. Den går även in 

djupare på konstruktionen av stav och gallerplatta, samt sammankopplingsmekanismen.  

 

Konstruktionen av anläggningen är sådan att testerna utförs på stavar som starkt liknar 

bränslestavar. De har samma radiella dimensioner och spridarna testas för att se vilken som ger 

optimalt flöde för att undvika DNB. Eftersom stavarna hettas upp med elektricitet är kammaren 

där vattnet strömmar igenom konstruerad av keramik, för att undvika att utsidan av kammaren 

strömsätts.  

 
Figur 4: Översta delen av staven. 1: Nuvarande hål, 6,35mm, 2: Den konade ändan, 3: Stavens solida mitt, 4: 
Stavens undre del 

I figur 4 visas den övre delen av staven, som bara har funktionen att överföra ström. Själva 

testerna görs på ihåliga stavar som sitter i stavens undre del (4). Denna övre del av staven har 

funktionen att transportera strömmen in i gallerplattan, som är konstruktionens pluspol. Staven 

har en konad spets (2), för att kunna tryckas in i gallerplattan. För att sedan fästa staven i 

gallerplattan skruvas den fast ovanifrån i det gängade hålet (1). De undre stavarna är fastlödda i 

den övre delen med silverlod, som har tillräcklig kapacitet för att kunna överföra denna stora 

mängd ström.  
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Figur 5: Stavens spets, där konade ändan och håldjup kan ses.  

Figur 5 visar stavens spets och det 12,7mm djupa hålet. Så djupt som den röda markeringen visar 

sitter skruven, monterat ovanifrån genom gallerplattan.  

 

 
Figur 6: Vänster: Gallerplatta. Höger: snitt genom plattans mitt. 

Figur 6 visar på höger sida de konade hålen i gallerplattan, där stavarna trycks in. Stavens konade 

spets låter den hamras fast i plattan, där den sitter stabilt. Detta förbandssätt tillåter också en 

tillräcklig kontaktyta mellan platta och stav, så att den stora mängden ström kan flyta genom 

staven till gallerplattan, som är konstruktionens pluspol. Gallerplattans övre sida ger inte stor 

plats för ändringar: över stavarna sitter blocket som tillåter skruvarna att spännas; bredvid 
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skruvarna förs vattnet ut ur kammaren; längre ut fästs plattan med större skruvar i själva 

kammarkonstruktionen; och från sidorna stabiliseras plattan för att undvika att den böjs. 

Böjningen av plattan orsakas av stavarna och kammaren, som är gjord av keramik. Totalvikten på 

plattan är runt 225kg. Detta kan leda till problem med passningen mellan platta och stav. 

 

Nya stavar passar in bra med en ny gallerplatta, men efter att några test körts börjar passningen 

mellan stav och platta försämras. Ju mer plattan nöts, desto längre in sitter stavarna, men detta 

åtgärdar inte alltid problemet. Stavarna kan nämligen ha mindre kontaktyta till plattan, något som 

skulle försämra strömöverföringsförmågan hos konstruktionen. Detta kan leda till bildning av 

ljusbågar medan test körs, vilket leder till skador på stavar och platta, och ytterligare försämrar 

kontaktytan. 

 

Figur 7: Sidovy av den övre delen av konstruktionen 

Figur 7 visar konstruktionen från en sidovy, där stavarna ses sticka ut från undersidan av 

gallerplattan. Ovanpå gallerplattan (på vänster sida om plattan) ses spacerblocket och skruvarna.  

4.2 Problem som ska åtgärdas 

Stavuppsättningen kan bestå av mellan 18 och 36 stavar. Det finns en risk att en av stavarna 

spricker, och risken är större ju längre in i mitten av uppsättningen som staven är. Detta beror på 

att stavens tunnaste punkt ligger precis under skruven, och inte hålls upp av någonting annat än 

en begränsad inspänningskraft från när stavens konade ända tryckts in i plattan. Stavens övre 

ända har en liknande förmåga till resten av konstruktionen att överföra ström, dock eftersom 

staven fästs i plattan kan den inte kylas likaväl som stavens nedre del, eftersom inget vatten forsar 
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förbi. Avsaknaden av kylning leder till att staven i drift är het, enligt interna mätningar uppemot 

500°C. Hettan försämrar i sin tur stavens konduktans, det vill säga dess förmåga att överföra 

ström. När denna förmåga försämrats, kan det leda till att temperaturen ökar ytterligare, då 

materialet vid höga temperaturer har högre resistans. Vid interna experiment har det visats att en 

stav som är upphettad till 490°C hade en konduktans bara 35% av det normala värdet. 

 

 
Figur 8: Stavens spets och markerat område som utgör stavens svagaste punkt.  

I figur 8 ses det rödmarkerade området som är hålrummet under skruven, där stavens spets är som 

tunnast. Som redan nämnts är denna del av staven i drift het, och när konduktansen försämras 

som en konsekvens av hettan finns det en risk att staven brister vid denna punkt.  

  

Situationen är vid oanvända stavar och platta inget problem, då de interna undersökningar som 

gjorts visar att staven klarar av hettan utan att den belastas så mycket att minsta acceptabla 

konduktans underskrids. Problemet uppstår när stavarna och plattan har undergått ett antal tester, 

och det har påvisats ljusbågebildning, som kan observeras mellan tester när stavar och platta inte 

är monterade. Ljusbågebildningen ger små gropar i materialet, som påverkar ytjämnheten. Det 

görs försök att åtgärda ojämnheten på ytan av stav och platta, för att kompensera för det bortnötta 

materialet. Det är inte alltid det går att göras, därför går det ibland inte att återanvända vissa 

stavar. I vissa fall kan det vara svårt att bedöma om staven fortfarande är brukbar eller inte, och i 

ett sådant fall skulle ett haveri kunna inträffa. Eftersom kammaren är trycksatt till 20MPa skulle 

ett brott i en av stavarna orsaka avsevärd skada, och det pågående testet skulle behöva avbrytas 

och allt monteras på nytt.  
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5 Användarkrav och utvärdering 

Detta kapitel behandlar hur koncepten skall värderas utefter de krav som lagts fram från 

Westinghouse. Användarkraven specificerar det som behöver lösas, och så länge en lösning 

uppfyller detta kommer den att utvärderas. Kriterier för utvärdering är för att senare kunna 

utvärdera de koncept som presenteras. Dessa kriterier finns till för att kunna minska komplexitet 

och för att undvika koncept som innebär onödiga kostnader.  

 

Användarkraven är följande: lösningen ska säkerställa att det inte finns någon risk för ett haveri 

där en del av staven lossnar till följd av minskad strömöverföringsförmåga, som orsakar skenande 

temperaturer i staven, skruven, eller plattan. Lösningen ska inte medföra omfattande 

säkerhetsprövning inför varje test. Lösningen ska inte innebära en omkonstruktion av de nedre 

delarna av staven, eller gallerplattan, annat än hålstorlek.  

 

Kriterier för utvärdering är följande:  

1. Enkel montering. 

2. Låg kostnad. 

3. Låg komplexitet. 

4. Hög konduktans. 

5. God värmeledningsförmåga. 

6. Hög hållfasthet. 

Kriteriet enkel montering syftar på hur omfattande monteringsmetoden för den nya lösningen 

kommer att vara. Ju mindre monteringsmetoden försvårar gentemot den nuvarande metoden, 

desto bättre resultat kommer lösningen få. Låg kostnad syftar på kostnaden att omsätta konceptet, 

det rör sig om material-, och bearbetningskostnad. Komplexitet berör hur omfattande konceptet 

ändrar konstruktionen, med tanke på montering och tid som krävs för att ställa upp 

konstruktionen. Helst ska ändringen inte vara särskilt omfattande. Hög konduktans syftar på hur 

bra konceptet förbättrar konduktansen gentemot den nuvarande konduktansen. Detsamma gäller 

för god värmeledningsförmåga. Sist handlar hållfastheten om att konstruktionen måste kunna 

klara av de påfrestningar som den ställs inför under montering av hela testkretsen.  
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6 Konceptgenerering 

Detta kapitel behandlar de olika koncepten som utvecklades för Westinghouse. I slutändan blev 

det två koncept som presenterades, varav ett bedömdes som lämpligast, nämligen det första 

konceptet.  

6.1 Konceptpresentation 

Nedan presenteras de olika koncepten. De första två koncepten rör omkonstruktioner av stavens 

infästning i gallerplattan. Det tredje konceptet presenterar en möjlighet att ändra materialet i 

staven för att öka stavens konduktans.   

6.1.1 Koncept 1 

Den första lösningen är en enklare variant, som inte framstod som uppenbar från första början. 

Den nuvarande konstruktionen placerar skruvens ände mitt i den hetaste delen av staven i drift. 

Där skruvens ände är finns det ett litet hålrum mellan skruven och stavens hålbotten. Det är vid 

detta hålrum som väggarna runt hålet i staven utgör en risk, då om denna vägg brister finns det 

ingenting som håller upp resten av staven.  

 

 
Figur 9: Stavens nya konstruktion i koncept 1. 

Det lösningen i detta fall ämnar göra är att förflytta skruvens och hålets botten under den heta 

delen av staven. För att ytterligare öka säkerheten med denna lösning har det bestämts att botten 

ska vara precis under själva gallerplattan. Det ger en större marginal till början av det heta 

området, eftersom det först uppstår vid kontaktytan mellan stav och platta.  

 

Det är inte helt självklart vilken skruv som är lämplig för denna lösning. Det kan också te sig 

konstigt att använda en tunnare skruv när skruven förlängs. Detta görs för att minska risken att en 

av väggarna i stavens hål blir för tunn när den längre skruven skruvas in. Nickel är ett mjukt 

material, och med den monteringsmekanism som används kan skruven hamna snett. I detta fall 

går det inte att säkerställa att stavens väggar har tillräcklig tjocklek. Därför minskas tjockleken på 

skruven.  
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Figur 10: Sidovy av konstruktionen med koncept 1, där gallerplatta och spacerblock är genomskinliga. 

Figur 10 visar hur långt skruven skulle sitta i om ett spacerblock med en höjd på 10mm. Ett ännu 

mindre spacerblock skulle få skruvens ända att sitta ännu längre bort från stavens hetaste punkt. 

Det ska förtydligas att stavarna i realiteten förmodligen sitter längre in i gallerplattan, då de 

hamras in och således sitter närmare gallerplattans övre ända. Skruvarna i denna bild är också 

bara 40mm långa, dock finns det upp till 50mm långa M4 skruvar som är tillgängliga hos de 

flesta leverantörerna.  

 

Den ursprungliga skruven har en tjocklek på 6,350 millimeter. Storleken baseras på en 

amerikansk standard för skruvar, som kommer att bytas ut till metrisk standard. Tjockleken är lite 

större än en M6-skruv, och därför ter det sig naturligt att undersöka M5 och M4-skruvar. En M4 

skruv vore att föredra, då den lämnar mer plats i hålväggen. Dock är frågan om denna skruv 

klarar av att hålla staven med hela dess tyngd. 

 

Den nuvarande skruvens hållfasthetsklass är 8.8, vilket med en UNC gänga på 1/4-20 motsvarar 

en brottgräns på 16950N. En M4-skruv med samma hållfasthetsklass har mindre än hälften av 

denna brottgräns. Med en M4-skruv med hållfasthetsklass 12.9 får man däremot en 

hållfasthetsklass på 10700N. Detta är visserligen långt under vad den nuvarande skruven klarar 

av, men eftersom den nuvarande skruven är överdimensionerad skulle denna M4-skruv kunna 

användas. Enligt information från intervjuerna behöver skruven i drift endast kunna hålla 100kg, 

alltså 1000N. Det skulle dock kunna komma till större belastningar, exempelvis vid montering. 

Vid montering skruvas stavarna in horisontellt, och sedan roteras dessa till sin vertikala position. 

Den tunnare skruven är alltså tillräckligt stark för att hålla upp stavarna, och kan därför användas. 

Väggtjockleken i nuvarande konstruktion är 1,778mm, och väggtjockleken med en M4-skruv 

kommer att vara 3,05mm. Denna extra tjocklek kommer inte bara bidra med mer styrka, men 
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också öka tvärsnittsarean där strömmen flödar igenom, vilket skulle kunna minska 

värmebildningen en aning.  

 

Ett tunnare hål medför dock också en sämre hållfasthet i gängan, speciellt eftersom nickel är ett 

material som, relativt till stål, är mjukt. Därför har det bedömts som nödvändigt att använda en 

insatsgänga från Helicoil i hålet. Denna insatsgänga bör ge en hög hållfasthet i hålen, och bör 

kunna hantera höga temperaturer. Materialet för insatsgängan har därför valts till Inconel X 750. 

Det har en hållfasthet på 1150MPa, något högre än hållfastheten i nuläget, som är 847,5MPa. Den 

klarar också av att hålla denna hållfasthet över lång tid vid temperaturer upp till 550°C. 

Insatsgängan medför att hålets tjocklek måste vara mellan 5,05 och 5,25mm brett. 

Väggtjockleken är dock samma som ovan beskrivet.  

6.1.2 Koncept 2 

Detta koncept är likt det första konceptet, i det att hålet även här förtunnas och förlängs. Till 

skillnad från det första konceptet kommer det dock sättas in en gängad stång i staven, som sedan 

befästs ovanifrån med hjälp av muttrar. Denna lösning ger fördelen att hålet inte bara förlängs 

och förtunnas, vilket ökar tjockleken i stavändan, utan att staven själv bidrar till konstruktionens 

styrka. Stången ska åstadkomma detta genom att den löds fast när den skruvas in i staven, och 

därmed blir den som en del av staven själv. Det är också orsaken till att en styvare gänga inte 

behövs i själva staven. Figur 11 visar konceptet sett från sidan. 

 

 
Figur 11: Koncept 2 med spacer och muttrar 
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När stången sedan är monterad i staven kommer muttrar användas för att fästa staven i stången 

ovanifrån. Här skulle möjligtvis problem kunna uppstå beroende på vilken tjocklek på stången 

som används, då monteringsmetoden i nuläget baseras på skruvar och inte muttrar. Avståndet 

mellan centrum av varje skruv är tolv millimeter, och eftersom muttrar används kommer det i 

vanliga fall vara omöjligt att fästa muttrarna bredvid varandra med vanliga hylsor. Särskilda 

tunna hylsor kommer alltså behöva användas, och om muttrarna som används på stången är M4, 

kommer dessa att vara tunna nog för att muttrarna ska kunna skruvas in. Exempelvis ger en 

tunnhylsa från tillverkaren Ellbergs en bredd utanför muttern på 2,46mm. Detta passar enkelt in 

mellan muttrarna, mellan vilka det totalt finns 4,572mm plats. Figur 12 visar ett snitt av koncept 

2, där det syns hur muttrarna befästs på spacerblocket ovanifrån. Det ska förtydligas att på bilden 

ser stångens material ut att gå över i staven utan en synlig gräns, detta är på grund av att stången 

är tänkt att lödas fast i staven.    

 

 
Figur 12: Sektionsvy av koncept 2. (1) är stången som är i staven, (2) är M4 muttern som skruvas på stången. 

Med denna lösning kommer staven ha en minskad risk att brytas av i drift, då stången, när den är 

inskruvad och fastlödd, kommer att bidra till hela stavens hållfasthet. Stången är konstruerad att 

inte lämna något tomrum längst ner i stavens hål, därför finns risken för sprickor där hålrummet 

är i nuläget inte mer. Enligt ISO standard 898/1 ska muttern dras åt med 4,90Nm om muttern är 

av hållfasthetsklass 12.9. Denna hållfasthetsklass rekommenderas, då muttern endast är av storlek 

M4. Stången ska vara 63,5mm lång och vara gängad 12,7mm underifrån. I nuvarande läge är 

tjockleken i den tunnaste delen av staven 2,54mm. Med denna lösning blir detta tunnaste område 

4,1mm tjockt.  

 



Undersökning av ledarkonstruktion vid bränsletest 
 

21 
 

 
Figur 13: Sidovy av koncept 2. 

Figur 13 visar detaljerat hur stavarna fästs. Stavarna monteras som vanligt underifrån, med 

stängerna redan inskruvade och fastlödda i stavarna. Efter att stavarna hamrats in som vid vanlig 

montering fästs de med muttrar ovanifrån.  

6.1.3 Materialval 

Oavsett konstruktionslösning kan det vara fördelaktigt att byta själva materialet på staven. Detta 

avsnitt kommer att behandla två olika material som nickel 200 skulle kunna bytas ut mot, och 

deras för- och nackdelar.  

 

Det ter sig kanske uppenbart att ändra materialet, då ett material med högre konduktans skulle 

kunna lösa problemet utan en egentlig omkonstruktion. Dock är det inte enkelt att byta ut 

materialet, då en omfattande säkerhets- och duglighetsprövning skulle behöva göras. Ett nytt 

material kräver också att alla nuvarande stavar byts ut och ersätts med detta nya material, vilket 

innebär ytterligare kostnader. Detta är de största nackdelarna med detta koncept. Sedan är det inte 

helt enkelt att hitta ett passande material – oftast är material som har en högre konduktans också 

mjukare. Nickel råkar hamna i en lämplig punkt för material för just denna uppgift, då det är hårt 

nog att motstå belastningarna under proven, och har hög nog konduktans för att kunna överföra 

tillräckligt med ström. Den enda punkten i konstruktionen där konduktansen visat sig vara 

otillräcklig är vid fästningen i gallerplattan.  
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Ett material som kan leda ström bättre än nickel och samtidigt inte har en avsevärd försämring i 

hållfasthet är alltså det som är önskvärt. En kandidat för detta material är kopparnickellegeringen 

C71640. Brottgränsen ligger på 434MPa, jämfört med nickel 200 som har en brottgräns på 

462MPa. Kopparlegeringen kan alltså mäta sig med nickel vad gäller hållfasthet. När det kommer 

till konduktans har nickel 200 som tidigare nämnt en konduktans på 10,4x10^6 S/m, som C71640 

tyvärr inte kan mäta sig med, det har en konduktans på enbart 2,67x10^6 S/m (AZoMaterials, 

2012). Detta material ska illustrera svårigheten i att hitta material som passar alla krav som 

staven ställs inför. 

 

Det materialet som visade sig vara bäst lämpat som ersättningsmaterial föll på en sorts 

aluminium, nämligen 7039-T61. Detta material har en brottgräns på 434MPa, en sträckgräns på 

172MPa, och en konduktans på 22,2x10^6 S/m. Hållfastheten är alltså mycket lik den som nickel 

har, och konduktansen är nästan dubbla den av nickel. Detta bör ge materialet en tillräckligt stor 

strömöverföringsförmåga för att kunna användas problemfritt i denna konstruktion. 

Värmeledningsförmågan för aluminium 7039-T61 är också dubbla den av nickel, med 140W/m-

K (MatWeb, 2021a). 

 

Det finns dock två betänkligheter om detta material ska användas. I nuläget löds stavarna ihop 

med silverlod, något som skulle kunna vara mindre effektivt med aluminium i stället för nickel. 

Det andra problemet är att aluminium 7039-T61 har en smältpunkt som lägst på 482°C. Det är 

ungefär de temperaturer som uppmätts i mitten av stavknippet vid stavarnas fästpunkt i 

gallerplattan. Den förbättrade värmeledningsförmågan, kombinerat med konduktansen, bidrar till 

att hålla stavens temperatur låg, men att staven i drift kommer vara nära dess smältpunkt gör att 

detta lösningsförslag inte bör omsättas utan omfattande tester på materialet och dess hållfasthet i 

driftsituation. Materialet skulle gå att användas om den förbättrade värmeledningsförmågan och 

konduktansen bidrog till att hålla temperaturerna under smältpunkten.  

 

I tabellen nedan finns de tre olika materialen och dess olika egenskaper representerade. Där syns 

de avsevärt förbättrade egenskaperna hos aluminium 7039-T61. 
 

Tabell 1: De två olika materialens egenskaper jämfört med ursprungsmaterialet. 

Material C71640 7039-T61 Nickel-200 

Värmeledningsförmåga 53,1W/m-K 140W/m-K 70,2W/m-K 

Konduktans 2,67x10^6 S/m 22,2x10^6 S/m 10,4x10^6 S/m 

Brottgräns 434MPa 434MPa 462MPa 

Sträckgräns 172MPa 172MPa 148MPa 

Smältpunkt 1170 - 1240°C 482°C 1435 - 1446°C 
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7 Val av koncept 

Koncepten presenteras för Westinghouse för att de ska kunna gå vidare med något av alternativen 

som verkar lämpligast för konstruktionen. För att underlätta valet och för att jämföra de olika 

lösningarna kommer en tabell att visa vilken av lösningarna som har bäst möjlighet att lösa det 

ställda problemet och frågeställningarna. Koncepten kommer att ges mellan -1 och 1 poäng på en 

tregradig skala, baserat på hur bra de löser kriterierna i fråga.  
 

Tabell 2: Konceptutvärdering enligt Pughs konceptvalsmatris. 

 Referens Koncept 1 Koncept 2 

Enkel montering 0 0 -1 

Låg kostnad 0 -1 -1 

Låg komplexitet 0 0 -1 

Hög konduktans 0 1 1 

God värmeledningsförmåga 0 1 1 

Hög hållfasthet 0 1 1 

Summa: 0 2 0 

 

Utvärderingen visar att det första konceptet är det som är lämpligast att omsätta. Trots det är det 

värt att gå igenom resultaten för att förklara hur de olika koncepten värderats. Vad gäller ändring 

i monteringsmetod kommer koncept 1 inte att innebära någon egentlig ändring, förutom att 

spacerblocket som sitter ovanpå gallerplattan inte kommer att användas. Vid ett eventuellt 

materialbyte ändras monteringsmetoden inte alls. Koncept 2 ändrar dock monteringsmetoden i att 

det inte blir skruvar som ska fästas i stavarna utan att det är muttrar i stället. Detta påverkar också 

förarbetet, då stängerna som ska in i stavarna måste skruvas in och lödas fast innan de kan 

användas. Detta försämrar resultatet för koncept 2.  

 

Vad gäller kostnaden innebär både koncept 1 och 2 att konstruktionen på stavarna behöver ändras 

för att få en mindre hålstorlek, därför måste nya stavar beställas med nya hålstorlekar. Vid ett 

materialbyte kräver dock helt nya stavar från ett annat material som eventuellt kan vara svårt att 

få tag på. Detta ökar det eventuella priset på slutkonstruktionen.  

 

Komplexiteten är inte särskilt hög när koncept 1 används, visserligen ändras hålstorlek, skruv och 

spacerblocket försvinner, men själva monteringsmetoden är densamma. Koncept 2 medför en 

ändring i monteringsmetoden men också i förberedelsen, som tidigare nämnt. Detta ökar 

komplexiteten för förberedelse av varje enskild stav. Komplexiteten ökar också då rätt så 

omfattande tester behöver göras för att säkerställa att denna stav kan motstå alla utmaningar den 

ställs inför, då det måste bevisas att den kan hålla ut strömledningen, belastningen från forsande 

vatten, belastningen från att hålla den stora mängden vikt, och att den kan behålla hållfastheten 

under så höga temperaturer under så lång tid. 

  

Det fjärde kriteriet handlar om hur konceptet löser frågan om konduktans. Både koncept 1 och 2 

medför en ökning i tjockleken av materialet i området där strömmen leds in i gallerplattan. Detta 

är i stort sett en ökning av möjlig area som värmen kan spridas ut till, vilket kan förhindra att 
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värmen orsakar sämre konduktans. Med en bibehållen nivå av konduktans minskar detta risken 

för ljusbågebildning mellan stav och platta, vilket då inte leder till en skenande temperatur till 

följd av minskad kontaktyta mellan stav och platta. Ett materialbyte löser detta problem bäst av 

alla, då det grundar sig i att hitta ett material som har en bättre konduktans än nickel.  

 

Kriterium fem behandlar värmeledningsförmågan och är kopplat till konduktansen, då en högre 

konduktans i detta fall också medför en bättre värmeledningsförmåga. Hos koncept 1 och 2 är 

den förbättrade värmeledningsförmågan en följd av att mer material finns tillgängligt för att leda 

bort värmen från det varmaste området. Det betyder alltså inte en bättre värmeledningsförmåga 

utifrån materialegenskaperna. Värt att tillägga är att med ett materialbyte skulle man kunna 

åstadkomma en högre värmeledningsförmåga, och som redan nämnts har aluminium 7039-T61 

en nästan fördubblad värmeledningsförmåga jämfört med nickel 200.  

 

Det sista kriteriet är hållfasthet, och detta kriterium är också kopplat till andra kriterier. 

Hållfastheten påverkas nämligen av hur bra materialet leder ström och värme, men här ska den 

rena hållfastheten utvärderas. Här får de två första koncepten bättre betyg än det tredje, då de 

avsevärt förbättrar tjockleken hos stavens ända.  

 

Enligt utvärderingen är det första presenterade konceptet det som bör omsättas. Detta koncept är 

relativt enkelt att omsätta, innebär i längden inga höjda kostnader, och löser grundproblemet med 

hög säkerhet. Det ska tilläggas att detta koncept använder insatsgängor, då gängan i staven 

belastas mindre och inte riskerar att nötas ur på grund av upprepad användning.  
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8 Diskussion 

Diskussionsavsnittet behandlar tankegångarna bakom resultaten och hur de blev utvecklade, samt 

några variationer på lösningar som diskuterades. Reflektionsavsnittet behandlar metoden, och hur 

den skulle ha kunnat förbättrats, och vilka andra koncept som skulle kunna tas i åtanke.  

8.1 Diskussion presenterade koncept och frågeställningar 

De två koncepten härrör från de första lösningarna som tänktes ut i början av arbetet. De är i 

grunden tämligen enkla, och det är av den orsak som de valts ut som de koncept som ska 

utvecklas för arbetet. Det var från början uppenbart att problemen som behövde åtgärdas å ena 

sidan var den tunnaste punkten precis under skruven, och den skenande temperaturen som var till 

följd av otillräcklig konduktans under värmebelastning.  

 

Den första frågeställningen besvaras genom utvecklingen av koncepten, genom 

problemidentifiering fram till den teoretiska framtagningen och modelleringen av lösningarna.  

Först fastställs vilka användarkrav som finns, sedan görs en observation av nuvarande 

konstruktion. För att konceptgenereringen ska kunna ske identifieras de konstruktionsändringar 

som kan förbättra strömöverföring och öka hållfasthet. Flera olika lösningar diskuteras med 

handledare hos uppdragsgivare för att komma fram till de koncept som till slut presenteras. Bland 

annat diskuteras omfattande designändringar som påverkar resten av konstruktionen. Exempelvis 

ett sätt att fästa stavarna ovanifrån, för att kunna ge dem en bättre kontaktyta. Detta är i dagsläget 

inte möjligt på grund av att stavarna måste vara monterade i sin fulla längd och därför nästan 

omöjligt kan monteras ovanifrån.  

 

Den andra frågeställningen besvaras genom konceptutvecklingen och konceptutvärderingen, där 

det behandlas hur de två lösningarna kan utformas. Utifrån användarkraven fastställs 

begränsningarna för hur långtgående konstruktionen kan vara, kriterier bestäms som den måste 

hålla sig till. De två koncepten själva är exempel på hur lösningar kan dimensioneras och 

konstrueras. 

 

Det var tveksamt om ett tredje koncept, en ändring av materialet i staven skulle presenteras eller 

undersökas överhuvudtaget. Det fanns osäkerheter om det gick att löda fast detta aluminium med 

resten av staven med hjälp av silverlod. Det var också oklart om det gick att hitta en tillverkare 

som kunde tillverka en exakt likadan detalj av detta material, då detta aluminium antogs vara 

sällsynt. Smältpunkten var också en nackdel vid flera kandidatmaterial. Vid material som hade 

tillräcklig hållfasthet och konduktans fanns det ofta någon nackdel vid andra materialegenskaper 

som gjorde att det inte kunde användas.  

 

Ett alternativ som diskuterades tidigt var att använda en stav med någon typ av ytbeläggning. 

Eftersom det i de flesta materialvalen blir en kompromiss mellan hållfasthet och konduktans 

skulle en ytbeläggning eventuellt kunna lösa problemen. Tanken är att ett konduktivt material 

används som ytbeläggning och leder strömmen till gallerplattan, och att ett höghållfast material 

utgör kärnan av staven. Dock medför denna lösning stora problem. Exempelvis är risken hög att 

det förmodligen mjukare ytmaterialet nöts bort när det monteras i gallerplattan. Återstår bara 

kärnmaterialet, som inte leder ström särskilt väl, skulle temperaturerna kunna skena och skador 
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uppstå. Det finns också en risk för att ytbeläggningen inte är tjock nog att leda strömmen, även 

om materialet har god ledningsförmåga. Dessa nackdelar, kombinerat med faktumet att det inte är 

säkert var en sådan ytbeläggning kan göras, gjorde att detta alternativ uteslöts.  

8.2 Reflektion (metoddiskussion) 

Detta arbete har undersökt hur en designändring i en strömledande konstruktion kan förbättras för 

att minska haveri. Resultaten har visat att det finns realistiska sätt att lösa detta problem på. 

Dessvärre innebär varje koncept att de befintliga stavarna behövde designas om. Varje koncept 

medför alltså att alla stavar måste beställas på nytt, med ny design.  

Det stod från början klart att ett antal koncept skulle tas fram, det bestämdes efter ett antal veckor 

att två koncept och ett förslag om eventuellt utbytt material vore passande. Koncept 1 framstod 

från början som det som skulle vara bäst, men det andra konceptet utvecklades trots detta, då det 

gav möjlighet till att lösa problemet på annat vis.  
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9 Slutsatser 

I detta arbete har det undersökts vilka konstruktionsändringar som skulle kunna genomföras för 

att minska riskerna för att problem uppstår vid Westinghouse tester på fenomenet CHF. Utifrån 

intervjuer med Westinghouse och en litteratursökning gjordes en dataanalys för att fastställa vad 

användarkraven var och vilka konstruktionsändringar som skulle kunna komma i fråga. Därefter 

utvecklades, efter tre omgångar av sållning av olika koncept, två koncept som modellerades och 

utvärderades. Utefter utvärdering med Pughs konceptvalsmatris har det första konceptet fastställts 

som lämpligast. Hur koncepten ska tas fram och omsättas har också varit en del av 

konceptframtagningen.  

9.1 Slutsatser frågeställningar 

Vilka konstruktionsändringar skulle kunna förbättra överföringen av ström från stav till 

gallerplatta samt öka hållfastheten? 

De konstruktionsändringar som har identifierats som viktigast är att främst förtunna och förlänga 

hålet i toppen av staven. Den större andelen material kommer att kunna leda ström och värme 

bättre, vilket minskar risken för problem vid kopplingen med gallerplattan. Samtidigt är området 

därmed också styvare och starkare, vilket minskar risken för att materialet försvagas och bryts till 

följd av värmebildning. Den lösning som utvärderats till mest lämplig är koncept 1, där 

håltjocklek minskas och hålets längd ökas, se figur 9. Detta har utvärderats med hjälp av Pughs 

konceptvalsmatris, där användarkraven från Westinghouse styrt kriterierna. Koncept 2 innefattar 

att göra en liknande minskning av håltjocklek och längd, men att en stång sätts in i hålet och en 

mutter fäster staven ovanifrån i stället, se figur 12.  

Hur kan en sådan lösning dimensioneras och konstrueras? 

Den lämpligaste hålstorleken har fastställts att vara M4, då detta låter skruvarna klara av lasten 

som uppstår under montering och drift. Skruvarna ska vara av hållfasthetsklass 12.9, då denna 

krävs för tillräcklig styrka i skruven. En insatsgänga används, då styrkan i gängorna annars blir 

för liten. För koncept 2 har M4 också använts för mutter- och stångbredden. För att kunna fästa 

muttern ovanifrån krävs en tunnhylsa som passar mellan de olika muttrarna när de skruvas på. 

Muttern bör, som skruven i koncept 1, vara av hållfasthetsklass 12.9 och kommer då behöva dras 

åt med 4,90Nm. När stången fästs i staven kommer den att lödas fast. På detta sätt kan staven 

senare enkelt monteras i gallerplattan.  

9.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete 

Det skulle vara önskvärt att kunna göra verkliga simuleringar på strömledningsförmågan hos 

koncept 1, för att se hur det presterar. Vidare skulle det vara önskvärt att eventuellt ändra på 

materialet, även om detta innebär en mer omfattande undersökning. Ändrat materialval skulle 

nämligen kunna minska risken för ljusbågar, och därmed kunna undvika problemet helt och hållet 

i framtiden.  
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Vidare forskning bör göras på om dessa koncept är möjliga att omsätta, exempelvis genom att 

undersöka om det går att ha de nya stavarna i drift utan spacerblock på den övre sidan av 

gallerplattan. Också viktigt att veta skulle vara de krafter som uppstår i sidled, då dessa skulle 

kunna påverka den tunnare skruven. 
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