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50000 KW STAL-TURBINEN I VÄSTERÅSVERKET.
Av kraftverksdirektör K-G
LJUNGDAHL.

S

tatens ångkraftverk i Västerås har tillkommit för att samma värmeförbrukningssiffror. Beställningen placerades också hos ASEA, och maskinen togs i drift i
början av 1932. Den har alltså nu varit i drift i över två
år, och en närmare beskrivning över turbinen kan vara
av intresse för den tekniskt intresserade publiken.
Maskinen är utförd för en maximal belastning av 50
000 kW vid 1 500 v/min. Spänningen är 6 6007 000 V och periodtalet 50 p/s. Maskinen skall kunna
avge 50 000 kW vid ångtryck mellan 17-19 kg/cm2
övertryck och vid en ångtemperatur av 400°, vilken
temperatur umdantagsvis skall kunna stegras till 425°.
Därvid är den inkommande kylvattentemperaturen
antagen till 10°C . Aggregatets allmänna utformning
överensstämmer med äldre STAL-turbiners med den
skillnaden, att kondensorn uppdelats i två delar i syfte
att möjliggöra lägre byggnadshöjd. Aggregatets
utseende framgår av fig. 1 och 2. Hela aggregatet vilar
på sex fundamentpelare av

vara en gemensam reserv- och kompletteringsstation för
vattenkraften vid Vattenfallsstyrelsens central-block,
dvs. det mellansvenska kraftsystemet. När de
norrländska kraftanläggningarna framdeles bliva
förenade med kraftverken i MellanSverige, kommer
Västeråsverket att fylla motsvarande funktion även för
de norrländska vattenkraftverken. Anläggningen
påbörjades år 1917 och stod år 1922 färdig i sin första
utbyggnad,
omfattande
fyra
ångturbiner
på
sammanlagt
42000
kW
samt
motsvarande
ångpanneutrustning. Verkets framtida utbyggnadsgräns tänktes bliva ungefär 84 000 kW. Numera räknar
man med en utbygg nadsgräns av 160 000 kW.
När behovet av fortsatt utbyggnad av Västeråsverket
gjorde sig gällande år 1928 tänkte man närmast
åstadkomma utbyggnaden till 84 000 kW genom
insättande av två aggregat av storleksordningen 21 000
kW. Anbud infordrades

även på leverans av ett
sådant turbogeneratoraggregat. Innan ännu någon
upphandling kommit till
stånd, visade emellertid
fortsatta undersökningar
rörande kraftbalansen, att en
sådan effektökning skulle
bliva alltför knapp, och att
man hade anledning att
inbygga en större maskin i
Västeråsverket.
Utvecklingen på ångturbinFig. 1. 50000 kW STAL-turbinen i Västeråsverket är den största i Sverige byggda kraftmaskinen och den
området visade också en
största dubbelrotationsturbinen i världen.
viss tendens mot en standardstorlek på fullvuxna
ångturbiner av storleksarmerad betong. Dessa pelare äro sinsemellan förordningen 30—50,000 kW. En ny anbudsförfrågan
bundna, så att fundamentet bildar ett enda samgjordes därför, varvid ångturbinens effekt emellertid
manhängande stativ, som går ned till berget ungefär 6 m
icke fastställdes utan anbud begärdes på den största
under kondensorkällarens golv. Kondensorn är fastsatt
ångturbingenerator, som kunde inbyggas inom den
vid fundamentet endast i de i mitten belägna två
befintliga maskinsalsprofilen. Av flera skäl var det
fötterna och är fritt upplagd på de fyra yttre fötterna.
nämligen praktiskt taget nödvändigt att behålla den
Särskilda anordningar ha vidtagits för att glidning skall
gamla profilen. ASEA-STAL inkom därvid med ett
kunna obehindrat ske vid temperaturförändringar. Hela
anbud på en maskin med en belastningsförmåga av 50
aggregatet väger med rör och hjälpmaskineri ungefär
000 kW, som bekvämt kunde inbyggas i det gamla
560 ton. Den tyngsta
maskinhuset, och som uppvisade synnerligen gynn-

Skovelsystemet.

Fig. 2. Av modellen till 50000 kW STAL-aggregatet framgår, huru
turbogeneratorn sammanbyggts med sitt hjälpmaskineri till en kompakt
enhet.

montagedelen, generatorernas statorer, väger 50 ton
och kan manövreras vid montage med tillhjälp av två
traverser för vardera 30 tons max. last.
Själva turbogeneratorn är uppställd på ångavloppet,
som i sin tur är anslutet vid ett mellanstycke; som vilar
på kondensorn. Fig. 3, 4 och 5 visa uppställningen av
hela aggregatet. Turbogeneratorns samt mellanstyckets
vikt överföres till fundamentet genom fyra horisontala
balkar, vilkas ena ände är placerad under
mellanstyckets fläns och vilkas andra ände är belastad
med strävor, som stödja turbogeneratorns ytterändar.
Dessa strävor äro försedda med spiralfjädrar, som
kompensera längdutvidgningen i mellanstycket vid
temperaturförändringar.

Fig. 3. Sammanställningsritningen visar, hur aggregatet uppbäres av ett
fåtal fundamentpelare.

E:n sektionsritning av skovelsystemet visas i fig. 6,
av vilken framgår, att skovelsystemet i stort sett är
uppbyggt på samma sätt som vid äldre dubbelrotationsturbiner. De två i motsatt riktning roterande
axlarna "a" uppbära turbinskivorna, vid vilka
skovelringarna äro fästade på sådant sätt, att förskjutningar mellan ringarna och skivorna på grund av
olika temperaturer och påkänningar fritt kunna
försiggå.. Skivorna äro i de yttre partierna försedda med
två kransar axialskovlar. Ångan inkommer genom röret
"b" till den ringformiga kammaren "c" och ledes genom
hålen ''d' i turbinskivornas nav in i själva
skovelsystemet. Den passerar därefter skovlarna i
radialströmningsdelen, vilkens yttre ringar, de s.k.
trumringarna, av hållfasthetsskäl ha den erforderliga
skovellängden uppdelad på två skovlar. Därefter går
ångan genom de båda axiella avloppssystemen till
turbinavloppet och kondensorn.
Labyrinttätningar ainvändas för tätningen mellan de
roterande och de stillastående delarna. Axialtätningen
tätar mellan ångtrycket och atmosfärtrycket, och de
radiella labyrintplattorna mellan ångtrycket och
kondensortrycket.
De
radiella
labyrintplattorna
tjänstgöra dessutom som balanseringskolvar och
upptaga större delen av axialtrycket från skovelsystemet. Detta är byggt för 30 000 kW ekonomisk last
vid 18 ata och 400° ångtemperatur före regleringvsventilen samt en normal kylvattentemperatur av
10°C. Ångan avtappas i två steg för matarvattenförvärmning till ungefär 140°C.
Med avseende på ett par detaljer av turbinsystemets
konstruktion avviker denna jätteturbin från de tidigare
mindre STAL-turbinerna. Sålunda användes i. denna
maskin för förbindelsen mellan turbinskivornas olika
delar, såsom framgår av fig. 6, radiella koniska pinnar,
medan tidigare denna förbindelse åstadkommits
medelst ringar, som voro fastvalsade i skivorna på
samma sätt som skovelringarna voro fästade vid
turbinskivorna. Skivornas navparti har även gjorts
betydligt styvare än förut,

Fig. 4. Kondensoranläggningen är uppdelad i två halvor, varigenom uppnåtts
lägre byggnadshöjd, gynnsammare ångfördelning över kondensortuberna
samt viss reserv.

Blank sida

Fig. 5. Själva turbinsystemet i en dubbelrotationsturbin upptar endast en ringa del av maskinens utrymme, vilket är
förklaringen till att 50 000 kW maskinen i Västerås kunnat utföras för 1500 v/min. utan att bli skrymmande.

vilket bidrager till att de roterande
delarna ha erhållit en avsevärt ökad
stadga. En med avseende på sina
konsekvenser mycket betydelsefull
ändring har varit införandet av en ny
metod för infästningen av skovlarna i
radialsystemets ringar. Tidigare använde man uteslutande metoden att fastsvetsa
skovelplattan vid ringar, som sedan medelst laxstjärt och
valsning fästes vid de bärande ringarna, de s.k.
förstärkningsringarna. Vid denna maskin har hela
skoveln tillverkats i ett stycke tillsammans med laxstjärten och fastvalsats direkt i de båda förstärkningsringarna.. Dessa s.k. helfrästa skovlar visas i fig. 8
och 9. De helfrästa skovlarna äro utförda av material
med ungefär tre gånger så stor hållfasthet som
svetsmaterialet
vid
den
äldre
konstruktionen.
Härigenom vinnes dels, att den yttersta skovelringens
radie kan avsevärt ökas, dels, att ringarnas radiella
dimension kan minskas, vilket har till följd att
ringantalet kan ökas och därmed även summan av
hastighetskvadraten för turbinens samtliga steg.
Eftersom relationen mellan denna hastighetssumma och
det adiabatiska värmefallet i turbinen till större delen är
avgörande
för
turbinens
termodynamiska
verkningsgrad, har alltså införandet av de helfrästa
skovlarna ytterligare ökat dubbelrotationssystemets
möjligheter
att
åstadkomma
en
stor
hastighetskvadratsumma inom en liten volym. Vid en
turbin utförd för 1 500 v/min., som denna, kan

ringantalet ytterligare ökas i förhållande till en 3 000
varvs turbin, vilket utnyttjats vid konstruktionen av
50.000 kW-turbinen, som därigenom erhållit särdeles
gynnsamma strömningsförhållanden i skovelsystemet.
Detta är en väsentligt bidragande orsak till turbinens
höga verkningsgrad. En annan

Fig. 6.
De båda turbinhalvorna äro fästade vid de båda åt motsatt håll
roterande axeltapparna a. Ångan inkommer genom röret b till det
ringformiga rummet c och därifrån genom hålen d i turbinskivornas nav till
skovelsystemets innersta ring. Vid ökad last införes ångan genom första
överbelastningsventilen via röret e och kammaren f längre ut och vid ännu
högre last via kammaren g ännu längre ut i skovelsystemet.

Fig. 10. Bearbetning av turbinhusets sidoflänsar, vid vilka generatorernas
statoror skola fästas frihängande. Att vid STAL-turbinen generatorerna
kunna upphängas fritt och uppbäras av lätta plåtkonstruktioner och små
fundament, sammanhänger med dubbelrotationen, som medför en
utjämning inom maskinen av de vid kortslutningar i de båda generatorerna
uppträdande pulserande momenten.

Fig. 7. För montaget inspännas de hoplagda turbinhalvorna i ett särskilt
montageverktyg. Genom de båda på bilden tydligt synliga radialskovelkransarna åstadkommes ett rikligt ångavlopp. I navet synas inströmningshålen d samt längre ut en rad hål för överbelastning.

fördel med de helfrästa skovlarna må påpekas, i det att
svetsningens bortfallande möjliggör användandet i varje
del av systemet av det lämpligaste skovelmaterialet utan
hänsyn till dess svetsbarhet. Hela skovelsystemet visas i
fig. 7.
Oljesystemet och regleringen.
I fig. 11 visas en sektion genom oljebehållaren och
ändkåpan vid vänstra generatorhalvan, där olje-

Fig. 8. Användandet av helfrästa skovlar, som utan svetsning kunna
förenas med de bärande ringarna, har möjliggjort att utan hänsyn till
svetsbarheten på varje ställe i turbinen använda det av temperatur och
påkänningar betingade lämpligaste materialet.

Fig. 9. De helfrästa skovlarna invalsas i de s.k.förstärkningsringarna.

systemets och regleringens olika delar äro placerade.
Oljebehållaren är som synes sammanbyggd med
ändkåpan. För oljetillförseln till lagren och regleringen
vid start och stopp finnes en särskild ångdriven pump,
som är ansluten till oljetanken på sådant sätt att den kan
upptagas och inspekteras, medan turbinen är i drift,
utan att oljerör behöva lossas. Oljan kyles, innan den
återpumpas till lagren, i två oljekylare, där kylmediet
utgöres
av
kondensatet,
varigenom
alltså
friktionsvärmet kommer att tillgodogöras av matarvattnet. Lageroljans temperatur kan regleras efter behag
genom att kylarna äro så kopplade, att en del olja kan
förbiledas, vilket vintertid möjligen kan ha ett visst
värde, enär temperaturen på oljan eljest måhända skulle
bliva onödigt låg.
Oljecirkulationen ombesörjes under normal drift av
en kugghjulspump, som drives medelst snäckväxel
direkt från rotoraxeln. Denna pump omhändertager
oljan för såväl lager som reglering, och en
reduceringsventil finnes anordnad, som avpassar det
lämpliga trycket på regleringsoljan. Trycket på
lageroljan är betydligt lägre. För utjämnande av
oljeströmningen särskilt vid belastningsändringar, när
större kvantiteter olja erfordras för regleringen, finnes
en fjäderbelastad tryckklocka inbyggd i oljeledningen. I
de närmast skovelsystemet liggande turbinlagren äro
inbyggda axiallager, som upptaga eventuellt icke
utbalanserat
ångtryck
från
skovelsystemet.
Regulatorpendeln
är
en
fjäderbelastad
centrifugalregulator på samma axel, som drager
kugghjulspumpen. Varvförställningsanordningen är
sammanbyggd med återföringen och regleras medelst
motor från kontrollrummet eller också för hand vid
maskinen.
Effekten regleras genom strypning av ångregleringsventilen, och sedan denna fullt öppnats, genom
strypning av överbelastningsventilerna. Rörelsen till
överbelastningsventilerna överföres med länkstänger
från pådraget. Framför ångregleringsventilen är en
snabbstängningsventil placerad, som står i förbindelse
med turbinens säkerhetsregulatorer, av vilka en är
inbyggd i varje rotor och vilka träda i funktion vid
ungefär 8 % överhastighet, varvid snabbstäng-

ningsventilen stänges; och
samtidigt en vakuumsläckare
öppnas, så att turbinen bringas
att stanna. Snabbstängningsventilen och vakuumsläckaren
kunna på samma sätt påverkas
från
kontrollrummet
samt
genom inverkan av vissa reläer
på den elektriska sidan.
Kondensoranläggningen.
Såsom tidigare omnämnts, är
kondensorn sammansatt av två
enkelkondensatorer, som ha
gemensamt ångrum men äro
skilda på kylvattensidan. Varje
sådan kondensorhalva har sitt
fullständiga
hjälpmaskineri,
dvs.
det
finns
dubbel
uppsättning utav kylvattenpumpar,
kondensatpumpar,
oljekylare, lågtrycksförvärmare
och
ejektorer.
Kylvattenpumparna, vertikalt uppFig. 11. Anordningarna för oljecirkulation och pådragsreglering äro sammanbyggda i aggregatets ena
ställda propellerpumpar, arände, där ändkåpan är utbildad till oljebehållare.
beta var för sig för sin kondensorhalva, under det att
ligen ångejektorernas kondensorer och en kondensor
kondensatpumparna suga från ett gemensamt samför axelläckageånga. Kondensatet har därefter fått en
lingsrör. En sådan kondensatpump är tillräcklig för full temperatur av 65°C och ledes i detta tillstånd till
turbineffekt, och den andra kan alltså anses som reserv. matarepumparna och från dem till ytterligare en
En viss reserv ligger naturligtvis även i de båda förvärmare som arbetar med avtappningsånga från ett
kylvattenpumparna, ehuru en sådan pump icke är uttag efter sista överbelastningssteget i turbinen.
tillräcklig för full effekt. Kondensorn visas i fig. 12. Den Matarvattnet erhåller därvid en temperatur av ungefär
är utförd enkelströmmig med avseende på kylvattnet. 140° och införes med denna temperatur i ångpannorna.
Den är byggd av 20 mm plåt med påsvetsade
förstärkande T-järn. Anslutningsflänsen för ångtilloppet
Generatorerna.
från turbinen samt fötterna, på vilka hela aggregatet
vilar, äro utförda av stålgjutgods och fastsvetsude vid
höljet. Luftpumparna utgöras av två ångejektorer, som
Var och en av de båda generatorerna är dimenarbeta i tre trycksteg. Ejektorångan kondenseras i- sionerad för en effekt av 25 000 kVA vid 1 500 v/min.,
ytkylare efter varje trycksteg. Kondensatet ledes från
kondensatpumpen till oljekylarna, där friktionsvärmet
från lagren upptages, och passerar därefter förvärmare,
som arbeta med avtappningsånga från ett uttag i
skovelsystemet, beläget omedelbart före axialsystemet,
samt slut-

Fig. 12. Ovanpå de båda kondensorhalvorna vilar det mellanstycke, som
leder avloppsångan frän turbinen till de båda kondensorhalvornas
gemensamma ångrum samt överför maskinens tyngd på kondensorn.

Fig. 13. Statorerna till de elektriska generatorerna hava stommen utförd
av svetsad plåt och väga vardera 50 ton.

luftkylare för varje generator är inbyggd under generatorn, såsom framgår av fig. 3 och 5. Hjälpmaskineri
och startanordningar äro utförda med tanke på
möjliggörande av en snabb start. Motorerna för
kylvatten- och kondensatpumparna äro utförda med
kortslutna dubbellindade rotorer. Kylvattenpumparna
äro vertikala pumpar med hjulen nedsänkta under
vattenytan i kylvattenkanalen, och avstängning saknas i
deras ledningar. Pumparna lämna alltså vatten
samtidigt med att pumpmotorernas strömbrytare
tillslås. För snabbstart finnes en särskild startejektor,
med vilken man kan upptaga vakuum av 80 % på två
Fig. 14. Rotorerna äro sammansatta av flera tjocka stålplattor, som samman- minuter, och därefter kan turbinen igångköras och
hållas mellan rotorändtapparna av fyra genomgående bultar.
bringas upp till fullt varvantal på ytterligare två
minuter. Hela starttiden från kallt tillstånd till fullt
50 p/s, 6 600-7 000 volt och cos φ = 0,9. Båda ge- varvantal är alltså endast fyra minuter. En sådan
neratorerna arbeta parallellt och fördela effekten utomordentligt snabb start kall utföras av en enda
sinsemellan lika. Rotorlindningarna äro seriekopplade maskinist utan någon hjälpare.
och matas från en gemensam matare för 440 volt, vilken
är direktkopplad till den ena av generatorerna och
Ångekonomi.
frihängande på axeländen utan egna lager. Statorns
Leveransprovningarna av turbinen ha utförts av
(fig. 13) stomme är utförd odelad av svetsad plåt och
synnerligen kraftigt dimensionerad. Statorlindningen är professorerna vid Kungl. tekniska högskolan TORE
utförd som övergångslindning i öppna spår. Rotorn, LINDMARK och EMIL ALM i samarbete med
fig. 14 och 15, är uppbyggd av ett antal tjocka plattor; Ångvärmeinstitutets föreståndare civilingenjören H.
fig. 16, som axiellt sammanhållas mellan axelflänsar EDENHOLM. Vid proven konstaterades, att turbinen
medelst fyra genomgående bultar och i axelflänsarna hade en bästa termodynamisk verkningsgrad av 90,3 %
försänkta muttrar. Kylsystemet är slutet, och en och därigenom slagit världsrekord för ångturbiner.
Nedanstående tabell anger de viktigaste provens data,
cirkulations-

Fig. 15. Den fyrpoliga rotorlindningen är förlagd i radiella spår.

Fig. 16.

Den färdiga rotorn är försedd med släta kapslar över ändarna samt
fläktar för kylluftcirkulationen.

och fig. 17 visar en kurva över garanterad och provad värmeförbrukning för
aggregatet.
Maskinen har, såsom förut omnämnts,
varit i användning i över två år. Den har
därvid varit i drift i sammanlagt ca 10 000
timmar, varav dock ca 2 200 timmar för
beredskap utan energiproduktion, Intill
den 1 juli d. å. har maskinen producerat
ca 140 mill. kWh. Den högsta dygnsproduktionen har varit ca 980 000 kWh,
motsvarande en medeleffekt av nära 41
MW. Den högsta timeffekten har varit
47,3 MW och den högsta observerade
momentaneffekten 49,6 MW.
Bortsett från ett par barnsjukdomar
har maskinen arbetat utan några störningar och visat sig fullt motsvara alla
förhoppningar med avseende på lättskötthet. Under den verkligt hårda

Fig. 17. Vid leveransproven konstaterades, att värmeförbrukningen redan vid ett stegs matarvattenförvärmning
till ca 55° C (kurvan b) var lägre än den vid två
förvärmningssteg garanterade (kurvan a), ett förhållande,
som blir ännu gynnsammare vid matarvattenförvärmning i
två steg till 140° 0 (kurvan c).

driftperiod, som Västeråsverket måst genomgå på
grund av vattenbristen i Mellansverige, har
jätteturbinen visat sig vara en utomordentligt värdefull

och pålitlig kraftmaskin, vars inre egenskaper väl
harmoniera med den kraftiga och välbalanserade
exteriören.

