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I Tekniska Museets maskinhall kan man numera studera ett utom
ordentligt fint nyförvärv, en ångturbin, närmare bestämt en STALturbin av mottryckstyp (fig 1 och not 1). Denna förnämliga expo
nent för den frejdiga, på uppfinningar baserade industrialisering,
som pågick i Sverige kring sekelskiftet, har skänkts till Tekniska
Museet av Höganäs AB varifrån den nu pensionerats. På sin nya
plats står den intill museets stora ångmaskin, byggd år 1832, som
likaledes kommer från Höganäs. Man kan därför direkt få en bild
av ett sekels ångteknisk utveckling! Turbinen har renoverats av
ABB’s båda dotterbolag, ABB STAL, som tillverkade turbinen år
1942 och AB GENERATION. Renoveringen, transporten till
museet och uppställningen där har helt generöst bekostats av ABB.
Turbinen förtjänar helt visst en närmare beskrivning, men innan
vi går in härpå, bör vi ägna några ord åt dess upphovsmän, uppfinnarbröderna Birger och Fredrik Ljungström.
De båda bröderna var söner till Patrik Ljungström och hans
hustru Amala f Falck. Paret fick 8 barn, 6 pojkar och två flickor.
Birger (f 1872-06-04) och Fredrik (f 1875-06-16) var yngst i ska
ran. Patrik var lantmätare och tillika en mycket skicklig instrumentmakare. Han uppfann och tillverkade många listiga lantmäteriinstrument. Självaste John Ericsson, en gång lantmätare,
berömde dessa instrument. På utställningar, både i Sverige och
utomlands, erövrade de många priser av hög valör. Även Kungl
Vetenskaps Akademiens guldmedalj kom Patrik till del.
Efter många år som lantmätare i Göteborgstrakten blev Patrik
år 1872 kartograf vid Allmänna Ekonomiska Kartverket med pla
cering i Stockholm, en befattning som han valt delvis med bar
nens skolgång i tankarna.
Birgers och Fredriks skolgång blev dock något haltande. Där
fanns visserligen mot slutet inslag av studier vid Kungl Tekniska
Högskolan men dessa avbröts, i Birgers fall av ekonomiska skäl
och i Fredriks fall på grund av ohälsa. En sak som måste anses ha
varit av mycket stor betydelse var dock att alla bröderna fick lov
att deltaga i arbetet i faderns instrumentverkstad, varvid Birger
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1. STAL-turbinen på plats i Maskinhallen. Foto Rigmor Söderberg,
Tekniska Museet.

och Fredrik uppdrev en betydande handaskicklighet som kom väl
till pass i deras senare liv som uppfinnare.
Så kom då de första uppfinningarna. Birgers första patent som
gällde en spärrmekanism (frihjul), beviljades 1892-03-16 och
Fredriks första patent som avsåg ett värmeväxlarelement bevilja
des 1896-03-24.
Efter denna start följde några år av uppfinnarverksamhet som
vi hoppar över för att ägna oss enbart åt ångturbinen. Egentligen
startar vi då i februari månad 1894, vilket var tidpunkten för
Birgers första skiss (fig 2) till en s k dubbelrotationsturbin.
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2. Birger Ljungströms första utkast till en dubbelrotationsturbin 1894.
Källa: Sven A Hansson, Birger och Fredrik Ljungström — uppfinnare.
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3. Dubbelrotationsturbinens skovelsystem,
principiellt utförande.
Källa: ABB STAL informa
tionsmaterial.

Hur Birger fick idén til den unika turbinen är inte gott att veta.
Det fanns en eller annan tidigare konstruktion gällande dubbelrotationsturbiner. Den svenske ingenjören Eberhard Seger kon
struerade under 1890-talet en tvåhjulig sådan men hans turbin,
som var termodynamiskt tämligen ofullgången, lämnade aldrig
experimentstadiet.
I England arbetade Charles Algernon Parsons sedan 1889 på
turbiner med radialströmning men med endast ena sidan rote
rande medan den andra bildade ett stationärt ledskenesystem. En
sådan turbin var avsedd för experimentfartyget TURBINIA (not
2) men den föll av vissa skäl inte så väl ut varför Parsons övergav
typen till förmån för vad som blev den konventionella typen med
axiell genomströmning. Birger synes ha känt till detta och han har
synbarligen analyserat de svagheter som vidlådde Parsons’ radialturbin, men hans verkliga lyckokast var att låta även skivan som
uppbar ledskenorna rotera så att han fick två beskovlade skivor
som roterade åt var sitt håll. Turbinens principiella utseende blir
då det som fig 3 visar. Detta utförande ger bl a en mycket stor termodynamisk fördel, för djup för att förklaras här, men som gör
det möjligt att krympa turbinens dimensioner med bibehållen
effekt. (Se fig 4.)

4. Storleksjämförelse mellan en Parsons-turbin (t v) och en STAL-tur
bin (t h) båda för 7000 kW. Källa: Sven A Hansson, Birger och Fredrik
Ljungström — uppfinnare.

184

Men vi hoppar raskt fram till år 1906. Detta år genomförde
nämligen sedermera överingenjören vid AB Separator, Erik August
Forsberg, en teoretisk genomräkning av den första provturbinen.
Resultatet blev positivt. Även den berömde ångteknikern profes
sor Aurel Stodola gav ett mycket uppmuntrande utlåtande om tur
binen när han tillfrågades.
Med dessa uppmuntrande besked i ryggen bildade man i febru
ari år 1908 Aktiebolaget Ljungströms Ångturbin för att realisera
turbinidén. Med förbigående av en mängd intressanta uppgifter
om bolagets framgångar och besvär, om hur Svenska Turbinfabriks
Aktiebolaget Ljungström, känt under det förkortade namnet
STAL, (numera ABB STAL) bildades år 1913 och lokaliserades till
Finspong och hur de båda företagen gick skilda vägar, återvänder
vi nu till själva turbinen.
Turbinen består alltså av två halvor som rotera åt var sitt håll och
som utveckla halva totaleffekten var. Det naturliga blev då att låta
vardera halvan driva sin generator så som fig 3 visar. Man känner
igen denna utformning hos Tekniska Museets nyförvärv. Det bör
även påpekas att även om idén til turbinen var Birgers så bidrog
Fredrik med en mängd geniala konstruktionsidéer betr t ex de
mycket intrikata labyrinttätningarna mellan roterande och stilla
stående delar. Eleganta detaljlösningar som minimerar värme
spänningarna framför allt vid start från kallt tillstånd är också typisk
för denna konstruktionsfilosofi. Överhuvud taget så präglades verk
samheten av friska grepp och kreativ fantasi. Som ett drastiskt
exempel härpå kan nämnas hur man gjorde när man bestämde
egensvängningstalet för en ny rotor (av fundamental betydelse för
rotorns dynamiska beteende). Objektet för undersökningen häng
des då upp i mjuka stroppar i en travers, varpå Fredriks hustru vid
namn Signe tillkallades. Hon var en utomordentligt driven ama
törpianist, mer eller mindre i konsertpianistklass. I detta samman
hang var det emellertid en speciell egenskap hos henne som utnytt
jades: hon hade vad man kallar absolut gehör. Så när Signe kom

3. Dubbelrotationsturbinen med sina två generatorer. Källa: ABB STAL
informationsmaterial.
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6. Dubbelrotationsturbinens skovelsystem för
sett med det av O A
Wiberg uppfunna axialsystemet. Källa: ABB STAL
informationsmaterial.

ner i verkstaden dängde en verkmästare till den upphängda rotorn
med en träklamp. Rotorn klang därvid som en kyrkklocka och
Signe med sitt absoluta gehör kunde direkt säga t ex ”det här är
ettstrukna ciss’
Eftersom 'ettstrukna a var så att säga basen i sys
temet med 437 Hz (svängningar/sekund) var det en enkel sak att
konstatera att rotorn hade egensvängningstalet 274 Hz och där
med hade man rotorns dynamiska beteende i sin hand!
Ytterligare en bidragande orsak till framgången var att STAL i
Finspong fick överta en skicklig arbetarstam från de nyligen ned
lagda Nordiska Artilleriverkstäderna. Det krävdes arbetare "med
hundradelsmillimetrarna i fingertopparna” för att lyckas med en
så kvalificerad tillverkning.
Turbinerna utvecklades mot större och större effekter. De allt
större ångflödena krävde allt större avloppsareor vilket ökade läng
den på skovlarna i de yttersta ringarna. De få en tendens att stå
som hopprep som till slut, trots stödringar, sätter ett stopp för
storleksutvecklingen. Lösningen låg i det axialsystem som tillskrives företagets mycket skicklige överingenjör Oscar Anton Wiberg.
Det hade visserligen diskuterats i korrespondensen mellan Birger
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och prof Stodola, men generöst nog så menade Birger att detta var
en av O A Wiberg självständigt gjord uppfinning. Turbinsystemet
får då den utformning som visas på fig 6. De tillkomna skovlar
na som rätas ut — ej böjas — av centrifugalkraften tillåta mycket
stora avloppsareor. ”Effekttaket” höjdes därigenom tiofalt från ca
7 000 kW till ca 65 000 kW! (not 3)
I början på 1930-talet så tillkom en nästan onaturlig utveckling
av skovelsystemet i och med att Olov Möller (1 899—1963), STALs
konstruktionschef och sedermera överingenjör, år 1932 hittade på
och patentsökte det s k flerskiviga skovelsystemet. Det framgår i
princip på fig 7. Det säger sig självt att det vill till avsevärt med
konstruktörsfantasi för att åstadkomma ett sådant system med ski
vor och ringar som mer eller mindre griper om och innesluter
varandra. På detta sätt åstadkom man ett skovelsystem med för
bättrade egenskaper. Det ligger dock utanför ramen av denna upp
sats att gå på djupet med en analys.
Tillbaka till Museets nyförvärv. Det är en mottrycksturbin med
ett skovelsystem av flerskivetyp. En genomskärningsritning som
visar dess uppbyggnad återfinnes som fig 8. Dess grundläggande
tekniska data framgår av följande tabell:
Ångtryck före
ångreglerventil

35 atö

Ångtemp före
ångreglerventil

425 °C

Varvtal
Frekvens

Mottryck

1,5 atö

Fasspänning

Maximal kontin.
generatoreffekt

1500 kW

3000 varv/min
50 Hz
4200 Volt

8. Genomskärning av turbinen på fig 1. Källa: ABB STAL.

9. Fredrik Ljungströms förslag till skovelsystem för effekt upp till 180
MW. Källa: Sven A Hansson, Birger och Fredrik Ljungström — uppfin
nare.

(Läsaren får ursäkta att förf i detta teknikhistoriska sammanhang
använder sig av tryckenheten atö /atmosfärer övertryck/ i stället
för den nu använda enheten MPa /Megapascal/, som f ö alltid
betyder ”absolut tryck”. 1 atmosfär = 0,1 Mpa varför 1 atö = 0,2
Mpa.)
Mottrycksturbiner av varierande storlek har varit och är en
mycket vanlig turbintyp i svensk processindustri där både elkraft
och mottrycksånga kommer till användning. Så kallade värme
kraftverk eller kraftvärmeverk - vad de kallas beror på om de pri
märt är elkraftverk eller värmeverk — har på senare år starkt kom
mit in i energidebatten på grund av deras höga utnyttjande av
bränslets energiinnehåll. Tekniska Museets nyförvärv är en liten
men naggande god exponent för nyckelmaskinerna i denna tek
nik.

10. Storleksutvecklingens grandiosa slutpunkt, den s k Oskarshamnsturbinen. Källa: ABB STAL informationsmaterial.
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Noter

1* Det finnes i termiskt hänseende två grundformer av turbiner: Kondenseringsturbiner och mottrycksturbiner.
I en kondenseringsturbin ledes ångan efter att ha passerat turbinen til ett
slutet kärl, en s k kondensor där den genom kylning kondenseras till vatten.
Kylvattnets temperatur är kanske 15°C. Eftersom kondensorn hålles fri från
luft uppstår här ett djupt undertryck till vilket ångan expanderar utan att
kondenseras - låt vara tämligen immig — men vid detta sluttillstånd sker en
fullständig kondensation och ångan blir åter vatten som pumpas tillbaka till
ångpannan. Genom den förlängda expansionen omvandlas i turbinen myck
et mer av ångans innehåll av värmeenergi till mekaniskt arbete än om ångan
skulle få blåsa ut mot atmosfärtrycket. Inemot två tredjedelar av bränslets
energi förloras ändå med kylvattnet.
I en mottrycksturbin låter man ångan lämna turbinen vid ett ganska högt
tryck och en mot detta svarande temperatur. Ångan innehåller då fortfaran
de en avsevärd mängd värmeenergi. Denna utnyttjas för s k processvärme t
ex inom cellulosaindustrien eller för bostadsuppvärmning i stor skala.
Härigenom kan det totala värmeutnyttjandet bli ca 90%.
2. TURBINIA var Parsons’ experimentfartyg som ursprungligen var försett med
en radialturbin. Den effekt man eftersträvade krävde emellertid ett så högt
turbinvarvtal att den direktkopplade propellern kaviterade (tappade greppet
i en stor ångblåsa). Parsons övergav då idén med radialturbiner och fartyget
försågs med ett helt omkonstruerat maskineri med axialturbiner (se fig 4)
fördelade på tre propelleraxlar. Så utrustad gjorde TURBINIA år 1897 skan
dalsuccé vid den stora internationella flottrevyn vid Spithead som hölls med
anledning av drottning Victoria’s diamantjubileum som regent. Den första
turbinen kan för övrigt beses på Science Museum i London.
3. Ett intressant försök att höja effekttaket med ytterligare en faktor 2 föreslogs
av Fredrik Ljungström år 1930. Han menade att den yttersta ringens sköv
lar skulle ges mycket stor längd. För att undvika stora böjpåkänningar hos
dessa utformades de i form av en s k kedjelinje (fig 9). De tilläts med andra
ord att ”stå som hopprep”. På grund av svårbemästrade problem med skovelsvängningar övergavs emellertid idén.
Den största dubbelrotationsturbin som konstruerats är den i Oskarshamns
kärnkraftverks första block. Dess uppbyggnad framgår av fig 10 som visar
hur det stora ångflödet tas om hand av en serie stora enkelroterande lågtrycksturbiner av axialtyp utanför den centrala dubbelrotationsturbinen.
Nettoeffekten är 440 MW varav ca 50% kommer från dubbelrotationsdelen. Aggregatets totallängd är 51 m och det väger 5 500 ton inklusive kon
densor.
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STAL-turbine to Tekniska Museet
Summary

Tekniska Museet received in 1993 a great gift, a full size steam turbine.
It is a STAL back pressure turbine which means it is a so called contrarotating or double-rotating, radial flow turbine. It is rated for an elec-
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trical output of 1500 kW, to which has to be added the thermal power
of the exhaust steam.
This turbo alternator served for many years at the Höganäsbolaget
until it was taken out of service a couple of years ago, whereafter it was
equally generously renovated free of charge by its builder, the ABB-STAL
company in Finspong, Sweden.
The turbine type in question was invented in 1906 by Birger
Ljungström (born 1872) and developed in collaboration with his brother Fredrik Ljungström (born 1875). These later on very famous inventors were sons of a highly skilled instrument maker who got many rewards
lor his instruments, also at international fairs.
The brothers did early display inventive talents which later on, despite
rather limited schooling, led to many remarkable inventions. These are
however outside the scope of this paper which is limited to the steam
turbine.
It started when Birger Ljungström set his mind to the radial flow tur
bine. Even if a two-wheel contra-rotating turbine had been advised by
a Swedish inventor, it befell Birger Ljungström to realize the potential
of this concept.
The Ljungström turbine was the basis for the STAL company which
was founded in 1 908. (It is now a part of the ASEA Brown Bovery group
under the name of ABB STAL.) Because of its developing properties it
grow in size. Of course the company’s very skilled designers contributed to some important steps towards bigger and bigger turbines and finally turbines developing 65 000 kW were built. Further very interesting
routes to still bigger turbines were investigated but these however failed.
The Ljungström turbine concept had reached its limit.
The turbine now at Tekniska Museet is a rather small but worthy
representative ol this turbine type.
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