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I det följande skall det moderna rörflänsför-
bandet enligt Verax Compact Flange Syste m ( = VCF-
förband ) presenteras. För att de nya
konstruktions-principerna och egenskaperna skall
framstå tydligt, beskrivs de mot bakgrund av vad
som kännetecknar konventionella flänsförband.

(1) Beskrivning
(1.1) Ett konventionellt rörflänsförband

Ett konventionellt, standard rörflänsförband
kännetecknas av att krafter överföras från en fläns
till en annan via en packning av något slag, Fig.
1. Typiskt är att vid åtdragning av förbandets
skruvar vrängs flänsarna kring en punkt i
axialsnittet, ca 1/3 av packningens bredd från
ytterkanten, till en vinkel, vars storlek är
proportionell mot kraften.

Fig. 1 : Ett konventionellt rörflänsförband

Men vid belastning med inre tryck, med axiell /
lateral kraft eller med på röret verkande
böjmoment, vrängs flänsarna kring två centra, vid
insidan under respektive mutter och skruvhuvud.
Beroende av om förspänningen är tillräckligt hög
eller inte gör yttre laster att vrängningsvinkeln
varierar, vilket skapar ett dynamiskt tillstånd.

Härav följer -- förutom att det i hålkälet
mellan flänsen och kragen induceras hög
dragspänning -- att det uppstår koncentrerade
spänningar i hålkälet under skruvskallen och i
första gängan vid muttern. I den mån som
vätsketryck, krafter och moment varierar med tiden,
råder ett dynamiskt tillstånd i skruvförbandet,
vilket förr eller senare kan leda till utmatt-
ningsbrott.
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Väsentligt är, att i konventionella
rörflänsförband är det öppet kring skruvarna, så
att dessa utsättas för omgivande miljö, aggresiva
vätskor, gaser, o.dyl, vilket kan medföra
korrosion, sprödbrott eller dylikt.

(1.2) Ett VCF-förband
Ett VCF-förband kännetecknas av att krafter

överföras från den ena flänsen till den andra utan
någon elastisk packning av något slag mellan dem,
Fig. 2 .

Fig. 2 : Ett VCF-förband

För vissa tillämpningar kan en tätning, dvs ett
hinder mot läckage i form av en O-ring, e.dyl,
ligga i ett spår i den ena flänsen. Förbandet
kännetecknas vidare av att flänsarna är i direkt,
metallisk kontakt med varandra ända från ytterkant
till innerkant. Typiskt är att flänsarna vid
åtdragning av skruvarna vrängs endast ca 0,03
grader samt att belastningen från inre tryck, av
axiell / lateral kraft eller av ett på röret
verkande böjmoment, inte medför någon ytterligare
vrängning av flänsarna.

Härav följer -- förutom att det i övergången
mellan fläns och krage överlagras tryckspänning,
som där sänker spänningsnivån långt under vad som
råder i själva röret -- att det inte uppstår några
böjspänningar i skruvarna. I den mån som
vätsketryck, krafter och moment varierar med tiden,
råder det ett statiskt tillstånd i förbandet,
Bilaga 1 , varav följer att utmattningsbrott
omöjligen kan uppstå.
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Av väsentlig betydelse är, att i ett VCF-
förband befinner sig skruvarna i slutna rum så att
de är skyddade mot omgivande miljö, aggresiva
vätskor, gaser, brand o.dyl.

(1.3) Normer
Befintliga normer och föreskrifter går inte att

tillämpa på VCF-förband, främst för deras grumliga
och vilseledande uppfattning av förbanden såsom
mekanismer.

I konventionella flänsförband vrängs flänsarna,
skruvarna snedbelastas och det råder ett dynamiskt
tillstånd. I moderna sådana är vrängningen vid
åtdragning av skruvarna obetydlig, de belastas utan
böjning och det råder ett statiskt tillstånd. ASMEs
normer, med ursprung från Waters & Taylor (1937),
behandlar flänsen såsom sammansatt av separata,
relativt tunna balkar, medan den moderna flänsen är
en massiv, hel ring vars tvärsnitt är nästan
kvadratiskt och därmed enormt vrängningsstyvt.

I flera moment i Tryckkärlsnormerna finns upp-
taget "beräkningsvärden" och "tillåtna påkänningar"
bl.a för hållfasthetsklassade skruvelement. Något
sakligt skäl varför styrkan hos högvärdiga skruv-
element inte får utnyttjas fullt ut i moderna
skruv-förband, har ingen myndighet kunnat lämna.
VCF-förband levereras komplett med skruvelement
vars hållfasthet och kvalitet är särskilt säkrad
och dokumenterad.

I VCF-förband, som är en tillämpning av den
förspända strukturens princip, påverkas skruven
endast till högst ca 2% av förbandets yttre
belastningar, förutsatt att dess förspänning är
tillräckligt hög. Därav inses lätt, att ju högre
förspänning, ju säkrare skruvförband -- något som
sedan länge, konsekvent utnyttjas bl.a inom
bilindustrien, Fig. 3 och Bilaga 1 . Detta är något
som sedan länge har tillämpats inom bilindustrien.
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Fig. 3 : Skruvkraft som funktion av belastning

Därmed inses, att tillämpning av normer, som
föreskriver låg förspänning av skruv, i
verkligheten skulle göra att förbandets
funktionssäkerhet sänks.

Våra monteringsanvisningar föreskriver att
skruvar skall förspännas till minst angiven
förspänning. Detta är något så väsentlig, att det
är ett tillräck-ligt skäl varför befintliga normer
och föreskrifter, som endast tillåter låg
förspänning, inte kan tilllämpas för VCF-förband.

(1.4) Termisk chock
I rörsystem med konventionella rörflänsförband

uppstår haveri vanligen då sådana utsätts för
onormal temperatur. Två fall kan tänkas, nämligen
ett första vid onormalt hög temperatur, t.ex vid
brand eller ett andra vid onormal avkylning, dvs
vid processfel, då kallt kondensat strömmar in i en
het ledning, t.ex.

I det förra faller medger VCF-förbandets små
dimensioner att skruvelement av varmhållfast stål
används, vilket ökar dess brandsäkerhet.

I det senare fallet gör VCF-förbandets låga
vikt att temperaturskillnaden mellan skruv och
omgivande klämda struktur blir mindre samt att den
utjämnas snabbare. Det gör, att även om skruvarnas
förspänning minskas på grund av chocken, så att
läckage uppstår, upphör det snabbt, dvs när
temperaturdifferensen har utjämnats. Med
konventionella rörflänsförband "blåser" i så fall
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packningen så att ett stort läckage
uppstår, vilket sedan fortsätter även sedan chocken
har upphört.

(1.5) Övrigt
Alla VCF-förband är "generiska", dvs "besläk-

tade", = geometriskt likvärdiga, varav följer att
spänningstopografien är densamma oavsett
dimensioner och belastningar samt att resultaten
från gjorda mät-ningar och prov har allmän
giltighet för VCF-förband.

(2) Slutsats med motivering
Ifrågavarande skruvar utsättas ej för böjning.

Under skruvskalle och vid första gängan i mutter
råder inga koncentrerade böjspänningar. I VCF-
förband råder ett praktiskt taget statiskt
tillstånd, varav inses att stötbelastning inte kan
orsaka skruvbrott samt att utmattningsbrott
omöjligen kan inträffa. Den belastade delen av
skruven, dvs stammen påverkas inte av omgivande
miljö och kan därför inte korrodera, vilket är en
av VCF-förbandets stora fördelar.

Vi hävdar att vi härmed har visat, att den
säker-het, som VCF-förband erbjuder, är betryggande
och minst likvärdig med den som konventionella
rörflänsförband erbjuder.


