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���� %DNJUXQG
Produktion av elektricitet med hjälp av vattenkraftturbiner är en stor näringsgren i Sverige och
svarar idag för cirka 50 % av den totala elproduktionen. Värdet i råkraftledet av den el som
produceras uppgår till ca 13 miljarder kronor per år. Tar man dessutom hänsyn till att denna
produktion spelar en avgörande roll för våra dominerande näringsbranscher såsom massa,
papper och stål, ökar den strategiska betydelsen av svensk vattenkraft ytterligare.

Vattenkraft i Sverige har anor sedan 1800-talet. Den svenska utbyggnaden tog dock ordentlig
fart först under perioden 1930-1960 då merparten av våra kraftverk byggdes. Under denna peri-
od förekom också en omfattande verksamhet på olika högskolor, främst på Kungliga tekniska
högskolan (KTH) samt Chalmers tekniska högskola (CTH). Relaterad verksamhet på KTH och
CTH var starkt kopplad till vattenkraftutbyggnaden. På vattenturbinsidan förekom såväl under-
visning som forskningsverksamhet som fungerade som ett naturligt stöd för den omfattande in-
dustrigren som tillverkade turbiner för den svenska och utländska marknaden.

När utbyggnaden i Sverige avstannade under 60-talet medförde det också att verksamheten på
högskolorna upphörde. Som exempel kan nämnas att KTH:s professur i turbinteknik besattes
senast av Professor Oledahl som pensionerades i slutet av 60-talet. På tillverkarsidan skedde
under 70- och 80-talet stora strukturrationaliseringar vilka ledde till att det i dag endast återstår
en större turbintillverkare i Sverige, Kvaerner Turbin AB. Kvaerner Turbin i Sverige är idag
inriktade på lågfallsmaskiner och ansvarar för koncernens utveckling av kaplanturbiner. I övrigt
finns ett fåtal tillverkare av i huvudsak mindre turbiner, under 10 MW. Totalmarknaden för tur-
binbyten och renoveringar inom landet uppskattas just nu till c:a 150 Mkr/år men beräknas
öka i framtiden.

Den generation av ingenjörer och forskare som medverkade när vattenkraften byggdes ut i Sve-
rige är i dagsläget inte aktivt yrkesverksamma, med ett fåtal undantag. Detta faktum samt att
nybyggnation och renoveringstakt är mycket låg medför en risk att turbinteknikområdet utar-
mas inom Sverige. Varken någon specifik grundutbildning eller forskarutbildning inom vat-
tenturbinteknik existerade vid de tekniska högskolorna i Sverige vid planeringen av program-
met, och ytterst få miljöer för vidmakthållande av kompetensen inom området existerar. Detta
har lett till att det uppstår ett tydligt kompetensgap mellan Sverige och andra länder (Norge,
Schweiz), där sådan utbildning existerar.

Alla prognoser framhåller vattenkraft som en bas för svensk elförsörjning och svensk kraftin-
dustri står inför en lång förnyelseepok, där kraftverk skall renoveras. Kompetensgapet kan
förväntas få en negativ effekt på möjligheterna att optimalt genomföra den upprustning av
vattenkraften som fortlöpande kommer att krävas.

På initiativ av Elforsk och Energimyndigheten har därför ett kollektivt program planerats till-
sammans med tillverknings- och kraftindustri, med inriktning mot relevant forsknings- och
utvecklingsarbete inom vattenturbinteknikområdet.
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���� 0nO
Resultatet av planeringen är föreliggande program som är ett ramprogram för forsknings- och
utvecklingsarbete inom vattenturbinteknikområdet. Det skall etablera ett samarbete i gemen-
samma projekt mellan industri och högskola, överföra nya kunskaper mellan högskola och
svenskt näringsliv samt föra hem internationell kunskap.

Verksamheten inom området skall leda till ökade kunskaper för att analysera och utveckla nya
effektivare konstruktionsverktyg för att dimensionera och utforma de inre vattenvägarna i så-
väl befintliga som nya vattenkraftverk. Att praktiskt verifiera teoretiska studier i försöks- och
pilotanläggningar utgör en viktig del.

Övergripande mål på lång sikt är att vattenkraft som förnybar energikälla skall kunna vidare-
utvecklas och möta de krav som ställs i framtiden avseende miljöanpassning och effektivitet.
Därtill skall programmet verka för att kraftproducerande och tillverkande industri långsiktigt
kan försörjas med personal med kompetens inom vattenturbinområdet. Detta skall ske genom
att högskoleinstitutioner bereds möjlighet att upprätthålla en kompetens med hög kvalitet och
genom att industridoktorander medverkar i programmet. Målet är att producera minst en li-
centiat och en doktor vartannat år inom området, när verksamheten är fullt utbyggd.

Prioriterade områden är strömningsmekanik, beräkningsmetoder, mät- och provningsmetoder,
lagerteknik samt miljöfrågor relaterade till turbinteknik.

���� ,QWUHVVHQWHU�RFK�VDPYHUNDQVIRUPHU
Programmet planeras för två etapper om vardera 3 år. Nuvarande ramprogram sträcker sig
över tiden 1 juli 1996 - 30 juni 1999.

Energimyndighetens anslag utgör 40% av ramprogrammets totala omfattning som för de
första tre verksamhetsåren totalt uppgår till 14,5 Mkr. Som industriell part i programmets fi-
nansiering medverkar Kvaerner Turbin AB och svensk kraftindustri via Elforsk.

Elforsk administrerar programmet och ansvarar för att programmet genomförs i enlighet med
programbeskrivningen. För programmet har också en programstyrelse utsetts i vilken följande
ledamöter ingår:

Ulf Wollström, Vattenfall Vattenkraft (ordf.)
Hans Birger, Gullspång Kraft
Roger Nöjdh, Sydkraft Konsult
Christer Söderberg, SERO
Håkan Gustavsson, LTU
Hermod Brekke, NTNU
Thomas Åsberg, Kvaerner Turbin
Sten Åfeldt, Energimyndigheten (adjungerad)
Lars Hammar, Elforsk (sekr.)

Programstyrelsen agerar som ett självständigt organ och fattar bl a beslut om vilka projekt
som skall genomföras inom programmet.
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De högskoleinstitutioner där verksamhet initieras genom forskningsprogrammet kommer att
utgöra naturliga samarbetspartners för svenskt näringsliv. Programmet finansierar i dagsläget
fem forskarstuderande vid Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola och
Luleå tekniska universitet samt en industridoktorand på Vattenfall Utveckling AB.

De industrier som har intresse av ett samlat FoU-program inom området kan indelas i två ka-
tegorier; utrustningstillverkande industri och producenter av elkraft. Till den förra gruppen hör
bl a Kvaerner Turbin AB, Waplan Mekaniska Verkstad AB, Svenska Undenäs Turbin AB,
Turbin- & Regulatorservice AB, Hällaryds Turbiner AB samt ITT Flygt AB. Användare av
tekniken är Vattenfall, Sydkraft och andra vattenkraftproducenter, liksom konsultföretag som
exempelvis VBB Anläggning och J&W.

Flertalet av ovan nämnda företag deltar i projekten genom medverkan i projektreferensgrupper
eller genom att personer från företagen utgöra s k näringslivsfaddrar för doktoranderna.

Näringslivsfaddrarna skall förutom sitt deltagande i referensgruppen fungera som bollplank
och bistå doktoranderna med hjälp vid styrning av projektet t ex vid oförutsedda händelser.
Näringslivsfaddrarna verkar också för att stärka koppling mellan doktorandernas arbete och
industrin och för att under en begränsad tid bereda möjlighet för doktoranderna att arbeta
inom näringslivet.

���� ,QIRUPDWLRQ�RFK�UHVXOWDWVSULGQLQJ
Information till programmets intressenter och målgrupper är en väsentlig del av programarbe-
tet. Allt eftersom programmet genererar resultat kommer verksamheten som föreslås i infor-
mations- och resultatspridningsplanen att intensifieras.

Planen innehåller bl a rapportering genom en årlig programskrift med lägesrapporter på
svenska och engelska, projektredovisning vid årlig återkommande programkonferenser samt
vetenskaplig rapportering i enlighet med god internationell standard för publicering av forsk-
ningsrapporter. Programinformation kommer att spridas både i tryckt form och genom konti-
nuerlig uppdatering av projektets websida (http://www.kvf.se/ elforsk).

Den första årliga workshopen där forskarna presenterade projekten och uppnådda resultat
hölls under försommaren 1998. Nästa programseminarium kommer att genomföras i början av
juni 1999 i Porjus.

Föreliggande dokument utgör den första årliga programskriften som redovisar forskningspro-
jektens aktuella tidplaner, bakgrund, projektbeskrivning, nationella och internationella samar-
beten, status samt ger referenser till publicerade vetenskapliga resultat.

���� 8WYlUGHULQJ�RFK�SODQHUDG�IRUWVlWWQLQJ
Under vintern 1998 genomförs en internationell utvärdering av programmet bl a med avseen-
de på industriell relevans och vetenskaplig kvalitet samt med avseende på uppsatta resultat-
och effektmål. Resultatet av utvärderingen kommer att ligga till grund för inriktning och be-
slut angående fortsättning i ytterligare en etapp.
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3ODQHUDG�OLFHQWLDW��RFK�HOOHU�GRNWRUVH[DPHQ
Licentiatexamen planeras avläggas 1999-03-31 och doktorsexamen 2000-12-31.

%DNJUXQG
Valet av projektets inriktning och aktiviteter har motiverats utifrån följande:

• I vattenkraftstationer med medellåg fallhöjd är möjligheten till lönsamma åtgärder större
för höga laster än vid bästa verkningsgrad. Detta gör studier av förlustmekanismer i sugrör
högintressanta för svenska förhållanden.

• Moderna metoder och teknologier som LDV, hastighetsmätningar med laser, och CFD,
beräkning av strömningsfält med datorer, är nödvändiga verktyg för att komma framåt och
ger området en högteknologisk karaktär.

• En aktiv koppling mellan experimentell verksamhet hos kraftbolag och beräkningsteknisk
utveckling vid högskola, ger en möjlighet till god industriell förankring tillsammans med
en hög vetenskaplig nivå.

• Resultat från området har ofta en generell karaktär som kan vara intressant för andra till-
lämpningar, även i andra branscher. Detta ökar möjligheterna till samarbetspartners och
rekrytering.

• Experimentella resultat presenterade i internationellt forum ger ökat internationellt utbyte.
Resultatspridning av beräkningsmetoder via högskolor kan snabbt ge en bred tillämpning.

3URMHNWEHVNULYQLQJ
Projektet bidrar till det övergripande syftet med programmet för vattenturbinteknik, dvs att
bredda basen för utveckling av kompetens inom vattenturbinteknikområdet.

Målet är att genomföra ett experimentellt testprogram för att på detta sätt skapa ett internatio-
nellt användbart ”benchmarkingfall” för CFD (=numerisk simulering av strömningsfält) i
kaplanturbiner och sugrör. Vidare skall experimentella tekniker som används vid modelltester
vidareutvecklas. En internationell Workshop skall arrangeras 1999 (arbetsnamn turbin 99) där
experimentella data från projektet skall utgöra underlag för beräkningsjämförelser mellan oli-
ka internationella grupper.
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Turbin 99 workshop är planerad till juni 1999. Före detta tillfälle skall tre olika testperioder
genomföras i turbintestriggen hos Vattenfall Utveckling AB i Älvkarleby.

• Testperiod ett skall klargöra vilket testobjekt och vilka testfall som är lämpliga att fortsätta
att jobba med. I den här fasen provas också visualiseringstekniker.

• I testperiod två skall uppmätas relevanta randvärdesdata för workshopen, dvs mätning av
hastigheter med Laser Doppler Velocimetri (LDV) samt mätning av vissa tryckdata i ut-
loppet.

• Under den tredje testperioden skall mätdata som beskriver strömningen inne i sugröret in-
samlas. Detta innebär omfattande LDV mätningar och tryckfältsmätningar. Detta är basen
för jämförelser med CFD-resultat vid workshopen.

)LJXU����7HVWHUQD�I|U�SURMHNWHW�JHQRPI|UV�L�HQ�PRGHOO�L�VNDOD������DY�+|OOHIRUVHQ

,QWHUQDWLRQHOOW�RFK�LQGXVWULHOOW�VDPDUEHWH
En viktig del i projektet är samarbetet med doktoranden John Bergström vid Luleå Tekniska
Universitet som har inriktning mot numerisk simulering (se avsnitt 2.2). Det förekommer ett
mycket nära samarbete, med nästan dagliga kontakter, mellan Urban Andersson vid Vattenfall
Utveckling AB och John Bergström.

Ett flertal möten har hållits mellan projektledare och projektdeltagare i dessa två organisatio-
ner. Syftet med detta har givetvis varit att samplanera aktiviteter mot det gemensamma målet
men också att lära av varandras erfarenheter och inspirera till nya idéer och infallsvinklar.

Diskussioner och möten med Kvaerner Turbin AB har också förekommit för att diskutera ut-
fallet av mätningarna och jämföra med deras samlade erfarenheter.
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6WDWXV
Urban Andersson avslutade testperiod två under våren 1998 då mätningarna koncentrerades
på att erhålla randvillkor för Turbin 99 workshop. Mycket kraft och tid fick ägnas åt att ut-
veckla den experimentella tekniken för en enkel och säker kontroll av LDV-proben i den be-
svärliga geometriska situationen. Inloppssektionen för testfallet, har för att få tydliga indata,
lagts så högt upp mot löphjulet att spiralen skymmer direkt åtkomst med LDV tekniken. Detta
innebär att ett arrangemang av speglar och speciellt riktningshållande stativ av LDV-proben
har konstruerats.

Data har överförts till hemsidan för Turbin 99 (www.mt.luth.se/~rikard/turbine99.html) under
augusti 98 och har därmed gjorts tillgängliga för deltagare i workshopen. En rapport är under
bearbetning och beräknas klar i oktober 1998.
Problemen som lösts under testperiod två innebär också att mätningarna under testperiod tre
nu är väl förberedda. Under denna period kommer referensdata till workshopen att samlas in.

Tidplanen som innebär en licentiatpresentation av Urban Andersson under våren 1999 står
fast. Urban Andersson har under våren 1998 genomfört kurser för inräkning i licentiatexamen.

En artikel har skrivits och accepterats till XIX IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and
Cavitation.

9HWHQVNDSOLJD�UHVXOWDW
1. Andersson U, ”Experimental evaluation of draft tube flow – A test case for CFD simula-

tions”, XIX IAHR symposium On Hydraulic Machinery and Cavitation, Singapore Sep-
tember 1998.
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3ODQHUDG�OLFHQWLDW��RFK�HOOHU�GRNWRUVH[DPHQ
Licentiatexamen har avlagts 1998-03-31 och doktorsexamen planeras avläggas 2000-06-30.

%DNJUXQG
Projektets mål är att visa hur man använder optimering för att förbättra den totala effektivite-
ten i ett komplett vattenturbinsystem med hjälp av strömningsteknisk simulering. Ett komplett
vattenturbinsystem består av alla strömningstekniskt viktiga delar i ett vattenkraftverk: in-
loppstub, spiral, stagpelare, ledskenor, löphjul och sugrör. Målet med simuleringarna är att
förutsäga den totala effektiviteten med mindre är 2% avvikelse från det riktiga värdet. Ett
mindre noggrant värde kan i och för sig accepteras om en optimerings inverkan på effektivi-
teten kan förutsägas.

3URMHNWEHVNULYQLQJ
Projektet är indelat i 5 delmål (projektplanen är för hela Turbin 99-projektet som ska avslutas
år 2000 med presentationen av John Bergströms avhandling om simulering av strömning i
vattenturbiner. Se även avsnitt 2.1 Turbin 99 - Experimentella studier av strömningen i sugrör
hos kaplanturbin - Status rapport oktober 98):

1. Att lösa ekvationerna rätt. Här studeras iterativ- och nätkonvergens. Det handlar också om
bedömning av olika metoder för att kvantitativt uppskatta noggrannheten (felet) i simule-
ringarna.

2. Lösa rätt ekvationer. Här studeras turbulensmodellering för olika delar i en vattenturbin,
t ex. sugröret. Det handlar också om medelvärderingstekniker för att förenkla simulering-
en av kompletta vattenturbinsystem.

3. Automatisk nätgenerering. Utveckling av metoder för att generera beräkningsnät för typis-
ka delar i en vattenturbin, t ex. sugröret.

4. Förfining av fysikaliska modeller. Jämförelser med experimentella data från det parallella
projektet på Vattenfall Utveckling, Älvkarleby och modifieringar av modeller för att få
bättre förutsägelser.

5. Att organisera en workshop, ” Turbin 99 - Workshop om Strömning i Sugrör”, i samarbete
med Vattenfall. Målet är att undersöka det senaste och bästa när det gäller simulering av
komplex strömning, t ex. strömningen i sugrör.
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Fortsatt arbete kommer att inkludera optimering av geometri samt utveckling av en metod för
optimering av olika delar i en vattenturbin, t ex. sugröret.

6WDWXV
1. Flera metoder för uppskattning av konvergensen i simuleringar har bedömts och det har

visat sig att det finns flera som är användbara. Speciellt Richardsonextrapolation ger både
en uppskattning av felet och en indikation på om beräkningsnätet är för grovt för att ge
pålitliga resultat. Resultaten och slutsatserna från en konvergensstudie för ett sugrör har
publicerats i [1,2,4,5,8,10,11]. Det första delmålet kan anses vara uppnått.

2. Det är svårt att direkt bedöma användbarheten av turbulensmodeller för vattenturbin-
strömning genom att simulera alla detaljer, t ex. strömlinjekrökning och uppbromsande
tryckgradient. Vi började därför bedömningen med en detaljerad jämförelse med experi-
mentella data från en krökt kanal med rektangulärt tvärsnitt. Vi förväntade oss att en diffe-
rentiell Reynoldsspänningsmodell med väggfunktioner som randvillkor skulle vara till-
räckligt avancerad för att prediktera alla relevanta detaljer i detta strömningsfall. Men jäm-
förelser med experimentella data visade att väggskjuvspänningen och tryckfallet i kanalen
överpredikterades med mer än 30% [3,4]. Slutsatsen är att den valda modellen inte heller
kan simulera sugrörsströmningen och att ytterligare utveckling behövs på modellerings-
området. Det första planerade steget är att inkludera påverkan av tryckgradienten i vägg-
funktionerna. Om lösningen då fortfarande skiljer sig från experiment så kommer en mo-
dell med närväggsmodifiering och integrering ända in till väggen att prövas.

3-4. Ett första steg mot målet är ut-
vecklingen av en förenklad mo-
dell av det roterande löphjulet
[12,14].Denna modell approxi-
merar det roterande löphjulet
med hjälp av en tidsmedelvär-
dering. Medelvärderingsproce-
duren genererar masskrafter
som påverkar strömningen på
approximativt samma sätt som
löphjulsbladen, så att strömlin-
jerna får samma form som i den
riktiga turbinen. Formen på löp-
hjulsbladen representeras av
matematiska funktioner som
kan ha fria parametrar. Det be-
tyder att en optimering kan utfö-
ras utan att göra om nätet och
med mycket mindre arbete än i
en total simulering med rörligt
nät. Ytterligare steg mot målen
3 och 4 kommer att tas i pro-
jektets fortsättningen.

)LJXU����)LJXUHQ�YLVDU� HQ�NRPSOHWW�YDWWHQWXUELQ��*HQRP
WXUELQHQ� YLVDV� WYn� JHQRPVNlUQLQJDU� VRP� YDU� RFK� HQ� UH�
SUHVHQWHUDU� WU\FNI|UGHOQLQJHQ��'HQ� IUlPUH� �EOn�RFK�U|G�
JnU�JHQRP�VSLUDOHQ��OHGVNHQRU��O|SKMXO�RFK�VXJU|U�RFK�GHQ
EDNUH� �JU|Q�� JHQRP� LQORSSVWXEHQ�� 5|WW� EHW\GHU� K|JW
WU\FN�RFK�EOnWW�OnJW�WU\FN��,�GHQ�KlU�PRGHOOHQ�KDU�WLGVPH�
GHOYlUGHULQJVWHNQLNHQ�VRP�QlPQV�L�UDSSRUWHQ�DQYlQWV�
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5. Förberedelserna för workshopen är klara och det har bestämts att den kommer att hållas i
Porjus (för mer information se http://www.mt.luth.se/∼rikard/turbine99.html). All infor-
mation som behövs för deltagarna i workshopen är nu tillgänglig på hemsidan. Worksho-
pen är godkänd och stödjs av European Research Community of Turbulence and Combus-
tion (ERCOFTAC) och the International Association of Hydraulic Engineering and Rese-
arch (IAHR).

,QWHUQDWLRQHOOW�RFK�LQGXVWULHOOW�VDPDUEHWH
Workshopen Turbin 99, som kommer att hållas i juni 1999, stödjs av ERCOFTAC och IAHR.
En internationell kommitté är en del av workshopen. Där ingår Prof. H. Andersson, Norwegi-
an University of Science and Technology (NTNU) och Prof. V.C. Patel, Iowa Institute of Hyd-
raulic Research (IIHR). Resultaten från detta projekt har presenterats på workshops anordnade
av ERCOFTAC och på andra möten [3,4,9].

Projektet Turbin 99 definierades i samarbete mellan Strömningslära, Luleå Tekniska Univer-
sitet och Vattenfall Utveckling. Sammanfattningsvis har det varit ett tätt samarbete mellan
Luleå Tekniska Universitet och Vattenfall Utveckling med ungefär 4-5 möten per år där re-
sultaten har presenterats och planerna justerats.

Dessutom startades samtidigt ett parallellt projekt med experimentell inriktning, under hand-
ledning av Prof. Rolf Karlsson, Vattenfall, se avsnitt 2.1. Slutmålet i Vattenfalls projekt är att
Urban Andersson ska presentera sin avhandling år 2000.

Under den aktuella perioden har John Bergström och Urban Andersson utfört mätningar med
Laser Doppler Velocimetry (LDV) på turbinriggen i Älvkarleby. Urban Andersson har också
besökt John Bergström på Luleå Tekniska Universitet för att utföra preliminära simuleringar
för workshopen. De har också samarbetat med att producera CAD-geometri, dokument för
randvillkor och ett dokument för vilka data som deltagarna i workshopen ska skicka in.

Resultaten från projektet har presenterats på flera möten med svensk industri väl representera-
de [5,6,7,13,14].
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Licentiatexamen planeras avläggas 1999-11-01 och doktorsexamen 2002-05-01.

%DNJUXQG
Det turbulenta flödet vid ledskenor och skovlar är viktigt för verkningsgraden hos en Kaplan
vattenturbin. Turbulensen påverkas starkt av kröknings-, rotations- och accelerations/ retarda-
tionseffekter som uppkommer genom komplicerade geometrier och flödesstrukturer. Krök-
ningseffekter, antingen relaterade till krökning av en vägg eller strömlinje, har stor inverkan
på turbulensen. Båda typerna av krökning förekommer i anliggande strömning längs krökta
ytor och i separationsområden. Beräkningar som görs i ett roterande koordinatsystem måste ta
hänsyn till rotationseffekter såsom Corioliskraften och centripetalaccelerationen. För att kunna
studera och möjligen förbättra flödesförhållandena behövs en detaljerad analys av flödet. Vi
anser att CFD, som ett komplement till experiment, kan hjälpa oss nå detta mål.

3URMHNWEHVNULYQLQJ
Vi fokuserar på två huvudpunkter:

I. Förluster p.g.a. läckflöden. Mellanrummen mellan ledskenor och turbinhus samt mellan
skovlar och turbinhus är oftast inte optimalt designat, vilket leder till läckflöden. Verknings-
gradsförlusten p.g.a. detta är ungefär 0.5%. Vi kommer att använda Reynoldsmedelvärdering
och någon form av andra ordningens algebraisk modell för att studera detta fenomen.

II. Instationärt flöde vid skovlarna, orsakat av vaken efter ledskenorna. Den turbulenta vaken
bakom ledskenorna är svår att modellera med traditionella turbulensmodeller. Vi kommer att
använda "Large Eddy Simulations" med en dynamisk en-ekvationsmodell som utvecklas på
institutionen.

Kaplanturbinens geometri är tämligen komplicerad, så beräkningsgriden genereras som en
multiblockgrid m.h.a. en kommersiell gridgenerator. Ekvationerna löses parallellt [1,2,3] i
varje block och information som härrör från uppdelningen i block skickas mellan blocken
m.h.a. PVM (Parallel Virtual Machine). På detta sätt kan man få ner beräkningstiden (och
kostnaden) och det blir möjligt att lösa större problem eftersom man får tillgång till mer in-
ternminne. Koden har visat sig ha en linjär hastighetsökning för upp till åtta processorer [4].
Den körs på en 64-processors SGI Origin 2000 och på en SUN Enterprise 10000, men den kan
också köras på andra datorarkitekturer så väl som på heterogena cluster av arbetsstationer utan
ändringar. Eftersom vi utvecklar koden själva har vi full kontroll på numeriska fel, approxi-
mationer o.s.v. Vi kan dessutom lätt implementera nya turbulensmodeller eller byta lösare så
att vi kan göra ”Large Eddy Simulations” (LES) med olika subgridmodeller.
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,QWHUQDWLRQHOOW�RFK�LQGXVWULHOOW�VDPDUEHWH
Arbetet utförs i samarbete med Kvaerner Turbin AB. De har bidragit med geometrin för en
Kaplanturbin med ledskenor och skovlar.

6WDWXV
Beräkningskoden CALC-BFC har utvidgats med PVM (Parallel Virtual Machine) och ett in-
terface till den kommersiella gridgeneratorn ICEM, så att den kan göra parallella multiblock-
beräkningar. Prestandan på den resulterande koden CALC-PVM [3] är tillfredsställande. Pre-
liminära beräkningar med skovlar har inletts (figur 1). Den närmast tiden kommer vi att foku-
sera arbetet på att förbättra turbulensmodellerna så att de komplicerade flödena enligt ovan
kan beräknas. Till att börja med kommer detta att användas för en fördjupning i punkt I., ovan.

)LJXU����(Q�WUHGLPHQVLRQHOO�SHULRGLVN����JUDGHUV�VHNWLRQ�DY�HWW�EHUlNQLQJVRPUnGH�I|U�HQ�.DSODQ�YDWWHQ�
WXUELQ��VHGG�LIUnQ�URWDWLRQVD[HOQ��\���'H�JULGDU�VRP�YLVDV�lU�ROLND�UDQGYLOONRU��GHQ�JXOD�JULGHQ�OlQJVW�XSS
lU�GHW�UDGLHOOD� LQORSSHW��GHQ�JXOD�JULGHQ� OlQJVW�QHU�lU�GHW�D[LHOOD�XWORSSHW��GHQ�EOn�JULGHQ�lU� URWHUDQGH
YlJJDU�RFK�GHQ�U|GD�JULGHQ�lU�HQ�DY�I\UD�VNRYODU��'LVNRQWLQXLWHWHUQD�L�JULGHQ�EHURU�Sn�JUDILNKDQWHULQJ�
'HVVXWRP�UHGRYLVDV�HQ�NRQWXUSORW�DY�GHW��UHGXFHUDGH��WU\FNHW�Sn�HWW�LQGH[SODQ�VRP�JnU�JHQRP�KHOD�WXU�
ELQHQ��'HW� �UHGXFHUDGH�� WU\FNHW� lU� OLND�PHG� GHW� YHUNOLJD� WU\FNHW�PLQXV� HIIHNWHU� DY� FHQWULSHWDONUDIWHQ�
YLONHQ�XSSNRPPHU�Sn�JUXQG�DY�GHW�URWHUDQGH�NRRUGLQDWV\VWHPHW�
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%DNJUXQG
Vid såväl utformning som drift av en vattenturbin har man att beakta bl a verkningsgrad och
kavitation. Vid konstruktionstillfället bestäms t ex bladens radiella belastningsfördelning som
påverkar både kavitation och verkningsgrad. Ökad belastning av rotsektioner t ex kan öka
verkningsgraden men också leda till rotkavitation, eventuellt av virveltyp, som kan kollapsa
nedströms på bladet och där orsaka erosion. En realistisk simulering av kavitationsförloppet,
experimentell eller numerisk eller bådadera, vid en sådan avvägning av sinsemellan motver-
kande faktorer kan vara avgörande för att nå fram till en optimerad konstruktion. I många fall
är det också viktigt att kunna förutsäga vilka erosionsrisker som uppstår om turbinen måste
arbeta utanför sitt ideala konstruktionstillstånd. Ofta är det då så att stor tålighet mot varieran-
de drifttillstånd leder till minskad maximal verkningsgrad. Kunskap om erosionsrisker vid
olika drifttillstånd är av primärt värde då turbinen tagits i drift för att den totala ekonomin för
drift och underhåll skall kunna hållas under kontroll.

Kavitationsprediktering intar således en icke försumbar plats i optimeringar av turbinens to-
tala ekonomi från projektering till skrotning, ett perspektiv som är nödvändigt i samband med
stora investeringar. De skissade frågeställningarna leder till en rad tämligen komplicerade
problem vars lösande kräver långsiktigt arbete, både för själva utvecklingen av kunskap och
metoder och för skapande av kapacitet att i industriella processer tillämpa kunskapen. Detta är
den industriella och ekonomiska bakgrunden till projektet.

Erosion orsakad av imploderande kavitationsblåsor förknippas oftast med s.k. molnkavitation.
Denna består av ett moln av kavitationsbubblor som t.ex. kan uppstå i samband med att ett
förhållandevis tunt kavitationsskikt utvecklas på ett turbinblad. Bubblornas betydelse ligger i
att de kollapsar under ömsesidig växelverkan vilket leder till att betydligt kraftigare tryckpul-
ser kan utvecklas än om de hade kollapsat oberoende av varandra.

De processer som leder till att det mer eller mindre släta kavitationsskiktet övergår till ett
bubbelmoln är ej till fullo kända men en av de viktigaste mekanismerna är av allt att döma den
väggstråle (reentrant jet) som går uppströms från kavitetens nedströmskant. Väggstrålar har
studerats av ett antal forskare men trots detta saknas detaljerad kunskap om hur de bidrar till
utveckling av bubbelmoln. Vissa försök att beräkna strålbildningen i kaviteter på vingar har
också gjorts.
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)LJXU����8WYHFNOLQJ�DY�PROQNDYLWDWLRQ� �YLWD�RUHJHOEXQGQD� IRUPDWLRQHU� L�EDNJUXQGHQ�� L� HWW� NDYLWDWLRQV�
VNLNW��GHQ�L�KXYXGVDN�VYDUWD�RFK�EODQND�YRO\PHQ�RYDQSn�GHQ�U|GPnODGH�YLQJHQ���)|UORSSHW�KDU�ILOPDWV�L
LQVWDWLRQlU�VWU|PQLQJ�Sn�HQ�YLQJH�VRP�DQVWU|PPDV�IUnQ�K|JHU���8WYDOGD�ELOGHU�XU�HQ�K|JKDVWLJKHWVILOP�
2EVHUYHUD�DWW�PnQJD�PHOODQOLJJDQGH�ELOGHU�lU�ERUWWDJQD��

gYHUVWD�ELOGHQ� YLVDU� HWW� WLGLJW� VNHGH�Gn�EXEEHOPROQ� �GH� YLWD�SDUWLHUQD� L� ERUWUH� GHOHQ� DY� NDYLWHWHQ�� XW�
YHFNODV�WLOO�I|OMG�DY�HQ�YlJJVWUnOH�VRP�U|U�VLJ�nW�K|JHU�LQQH�L�NDYLWHWHQ��'HQ�DQGUD�ELOGHQ�YLVDU�HQ�WMRFN
PROQIRUPDWLRQ��XQGHU�GHQ�VYDUWD�SXQNWHQ��VRP�LVROHUDWV�RFK�VQDUW�NRPPHU�DWW�JHQRPJn�HQ�VQDEE�NRO�
ODSV��+LWRP�EXEEHOPROQHW�ILQQV�HQ�VPDO�RFK�GHOYLV�VOlW�VWULPPD�DY�VNLNWNDYLWHWHQ��,�GHQ�QHGHUVWD�ELOGHQ
KDU�GHW�WMRFND�EXEEHOPROQHW�SnE|UMDW�GHQ�VQDEED�NROODSVHQ�RFK�GHQ�GHOYLV�VOlWD�VNLNWVWULPPDQ�KDU�JH�
QRPI|UW�HQ�P\FNHW�KlIWLJ�NROODSV�VRP�I|OMWV�DY�HQ�nWHUH[SDQVLRQ�WLOO�HWW�EXEEHOPROQ��'HW�YLWD�OnQJVWUlFNWD
SDUWLHW�QlUPDVW�NDPHUDQ��
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Även om väggstrålens exakta roll inte är helt känd så visar ändå experiment på att den är
starkt involverad i uppkomst av bubbelmoln och att det är därför önskvärt att simulera strålen
på ett rimligt sätt vid numerisk simulering av kavitationsförlopp. Detta innebär bl a att kavi-
tetens form och tjocklek i nedströmsområdet måste simuleras väl liksom att det uppkommer
krav på upplösning i det gränsskikt som uppstår mellan stråle och vägg.

En i sammanhanget intressant företeelse som nyligen har studerats i ett angränsande TFR-
projekt vid Chalmers visar preliminärt att släta kavitationsskikt kan kollapsa mycket snabbt
och resultera i erosion utan att först i någon större utsträckning ha omvandlats till molnkavita-
tion. I de flesta fall i denna studie kan små, ibland mycket små, molnformationer urskiljas på
ett sent stadium under kollapsen. Möjligen kan dessa små molnformationer vara tillräckliga
för att kollapsen skall få den kollektiva karaktär som förknippas med molnkavitation.

En inventering av omfattande experimentella studier visar att molnkavitation också kan ut-
vecklas i andra geometrier än den som existerar vid skiktkavitation och att det finns andra
genereringsmekanismer än väggstrålar. Som exempel kan nämnas att tämligen harmlösa bub-
belmoln som ursprungligen skapas i skiktkavitation kan infångas i virvlar och där leda till
snabba kollapser som i varje fall leder till starkt buller och möjligen också till erosion, om
virvelkaviteten kollapsar på bladet.

För beräkningsdelen i det aktuella projektet har det antagits att simulering av väggstrålar är
angeläget för att kunna identifiera risken för molnkavitation och därmed risk för erosion. Tro-
ligen är den ansatsen fortfarande relevant men de antydda preliminära resultaten kan innebära
att det är för tidigt att slutgiltigt avgöra denna fråga.

En annan egenskap hos kaviteten, som också stöds av de nämnda experimenten, är att tröghe-
ten hos vattenmassan kring kaviteten leder till att kaviteten växer förbi sin jämviktsstorlek.
Härigenom skapas förutsättning för en accelererad kollaps som mot slutet kan bli mycket
våldsam.

3URMHNWEHVNULYQLQJ
Målsättningen är att projektet skall leda fram till kunskap som i varje fall på längre sikt möj-
liggör en säkrare bedömning av risken för erosion, vibrationer och buller orsakat av kavitation
i turbiner. Numerisk simulering av kavitation är en viktig och troligen den största delen av
projektet. Det är dock också ett viktigt mål att skapa en allmän kunskap inom området för att
stötta även experimentella metoder och konstruktionsprocessen i dess nuvarande form. De
planerade experimenten kan förmodas ge sådan kunskap.

Den numeriska metod som planeras inom projektet kan förhoppningsvis utgöra ett första steg
på vägen mot en ny generation av beräkningsmetoder. Med nuvarande metoder, i huvudsak
potentialströmningsmetoder, kan lågfrekventa vibrationsalstrande tryckpulser predikteras nöj-
aktigt medan högfrekvent buller och erosion i princip ligger utom räckhåll.
Det bör poängteras att det knappast inom överskådlig tid, om ens någonsin, kommer att kunna
utvecklas numeriska metoder som predikterar mängd eroderat material per tidsenhet. Däremot
är det troligen inom räckhåll att på konstruktionsstadiet förutsäga huruvida en viss konstruk-
tion kommer att leda till kavitationsförlopp som kan antas vara starkt erosiva.
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Projektetplanen består för närvarande av tre huvuddelar, med sinsemellan mycket olika om-
fattningar:

$��,QOHGDQGH�JHQRPJnQJ�DY�OLWWHUDWXU�RFK�HUIDUHQKHWHU
Arbetet inleds med en genomgång av litteratur och andra källor med syfte spåra den senaste
kunskapen om kavitation i kaplanturbiner och att dra slutsatser av de senaste erfarenheterna
från numeriskt simulering av kavitationsförlopp (skiktkavitation). Av speciellt intresse är det
att finna information om kavitation på fullskaleturbiner, något som emellertid verkar vara
svårt att få fram.

Med dessa kunskaper som bas kommer en precisering av planerna för experiment och nume-
risk simulering att kunna göras.

%��([SHULPHQW
Målsättningen med experimenten är främst att i detalj dokumentera hur kavitationen utvecklas
till snabbt kollapsande och i synnerhet eroderande förlopp. Bl a är förekomst och betydelse av
väggstrålar viktigt att observera.

Metoden för detta är modellförsök i ett strömningsfält som på bästa sätt efterliknar fullskale-
fallet. Det är t ex av största vikt att vakar från ledskenor och inhomogeniteter från krökta in-
lopp etc finns med och det skulle vara mycket värdefullt om hastighetsfältet som kommer in
till turbinhjulet kan mätas upp.

Registreringar från experimenten kommer huvudsakligen att bestå av video och höghastig-
hetsfilmning. Bästa möjliga sikt för belysning och kameraplacering är avgörande för möjlig-
heten att utvärdera experimenten. En preliminär besiktning av den kavitationstunnel hos
Kvaerner Turbin AB i Kristinehamn, som kommer att användas, tyder på att ett turbinhus till-
verkat i plexiglas skulle behövas.

Erosionsprov med mjuk färg skulle vara värdefullt som komplement till filmandet och även
bullermätningar kan ge intressant information.

&��1XPHULVN�VLPXOHULQJ
En hel del arbete bedrivs fortfarande med utveckling av potentialströmningsmetoder för si-
mulering av kavitation men forskningsfronten tenderar att omfatta främst Navier-Stokes-
metoder. Detta torde i synnerhet vara relevant om simulering av väggstrålar betraktas som
viktigt. Det precisa valet av lösare kommer delvis att baseras på den inledande studien enligt
punkt A ovan.

Eftersom vi i hög grad är intresserade av kavitationens instationära egenskaper är en av de
absolut viktigaste egenskaperna hos datoprogrammet att det skall vara bra på att hantera tids-
beroende strömningsförlopp. Andra företeelser som måste beaktas är modeller för kavitatio-
nens uppkomst, masströghet hos omgivande vatten och väggstrålar. Troligen kommer inle-
dande arbete att begränsas till tvådimensionella problem.

Även om man simulerar dessa företeelser väl i ett tidsberoende strömningsfält, har man ändå
inte löst problemet med hur molnkavitation uppkommer och utvecklas, men simuleringen kan
förmodas närma sig det ovan givna målet.
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,QWHUQDWLRQHOOW�RFK�LQGXVWULHOOW�VDPDUEHWH
Något internationellt samarbete inom projektets ram är ännu inte planerat även om preliminä-
ra diskussioner om ett sådant har förts med Morten Kjeldsen som för närvarande är gästfors-
kare vid University of Minesota. I övrigt har kavitationsgruppen goda internationella kontak-
ter och via referensgruppen är Knud-Aage Mørch vid Danmarks tekniska högskola knuten till
projektet. Det industriella samarbete som hittills planerats utgörs av experimenten vid Kvaer-
ner Turbin AB.

6WDWXV
Projektet startade med anställning av doktoranden Mikael Grekula den 1:a maj 1998 och de
inledande studierna enligt punkt A ovan har inletts liksom en första planeringsomgång och
diskussion med Kvaerner Turbin AB om experimenten. Inledande arbete med ett beräknings-
program har också startat.

9HWHQVNDSOLJD�UHVXOWDW
Resultat i form av rapporter e d har ännu ej producerats. Inte heller den inledande studien är
genomförd så långt att några viktiga val av metoder och verktyg slutgiltigt har gjorts.
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���� 7ULERORJL� L� YDWWHQWXUELQHU� ��XQGHUKnOO� RFK�PLOM|DQSDVVQLQJ� �� 6WDWXV�
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3ODQHUDG�OLFHQWLDW��RFK�HOOHU�GRNWRUVH[DPHQ
Licentiatexamen planeras avläggas 2002-01-31 och doktorsexamen 2004-01-31.

%DNJUXQG
Mineraloljor i vattenturbiner medför miljörisker. Ett oljeläckage eller ett haveri kan medföra
att olja direkt kommer ut i vattenvägarna. Konsekvenserna av läckage är inte alltid de mest
iögonfallande då oljan späds ut med stora mängder vatten. Trots detta är det otillfredsställande
att läckagerisk finns och man måste dessutom beakta att känsligheten för påverkan kan skilja
mellan olika vattendrag. Ett byte till miljöanpassade oljor är därför väl motiverat, tyvärr är
dock kunskapen mycket begränsad om de miljöanpassade oljornas prestanda och livslängd i
denna typ av tillämpningar.

Det finns många frågeställningar som måste studeras innan användarna är redo att byta olje-
typ. Till exempel; hur påverkas lagermaterial och material i komponenter? Erfordras byte av
filter? Ändras driftstemperaturen? Problemen handlar sammantaget om hur en relevant krav-
specifikation ska formuleras.

Projektet fokuseras på problemställningar kring hur smörjförmågan hos miljöanpassade oljor
påverkas av förhållandena i den yttre miljön, t ex av fuktig luft. Miljöanpassade oljor baserade
på rapsolja och syntetiska estrar har en förmåga att binda en stor mängd vatten innan oljan är
mättad och fritt vatten, i form av droppar, kan upptäckas. Gränsvärden för tillåtet vatteninne-
håll är idag baserat på hur mineraloljor påverkas av vatten och detta är inte jämförbart med
hur miljöanpassade oljor påverkas. Vatten i olja måste betraktas som en förorening likt par-
tiklar och smuts och det kan påverka t ex viskositet och oxidationsstabilitet. Vilket i sin tur
påverkar smörjförmåga och livslängd. Ett problem med vatten i olja är också att det kan med-
föra risk för korrosion om det bundna vattnet frigörs vilket kan ske vid förändringar av tryck
och temperatur.

Parallellt med detta ska det också studeras vilka möjligheter som finns att använda icke oljes-
morda lagringar.

3URMHNWEHVNULYQLQJ
Projektet ska börja med tester i kontrollerad laboratoriemiljö. En ny testrigg ska konstrueras
med möjlighet att studera kombinationer av smörjmedel och lagermaterial, glidhastighet, be-
lastning, temperatur etc under kontrollerad luftfuktighet. Eventuellt ska inverkan av och hög
luftfuktighet och lågt pH-värde studeras. Denna frågeställning finns initierad i ett tätnings-
projekt från ABB där problemet är att studera fall av extrem nötning på tätningsringar.
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Projektet ska genomföras med doktorand, senior forskare och tekniker och en referensgrupp
ska tillsättas.
Det huvudsakliga målet med projektet är att bestämma en relevant kravspecifikation på miljö-
anpassade oljor i vattenturbintekniska tillämpningar. Kravspecifikationen kan innehålla såväl
egenskaper som idag bestäms enligt något standardförfarande men också egenskaper som är
mer specifika för oljor i denna tillämpning.

,QWHUQDWLRQHOOW�RFK�LQGXVWULHOOW�VDPDUEHWH
Projektet ska just startas och något etablerad samarbete inom projektet kan inte rapporteras
ännu. Smörjteknikgruppen i Luleå är en verksamhet vid avdelningen för maskinelement med
målet att driva företagsnära forskning och lösa smörjningsrelaterade industriproblem. Till
denna grupp finns många företag anknutna och det ger goda möjligheter till nationellt samar-
bete och skapande av en relevant referensgrupp.

6WDWXV
Projektet har tidigare startats upp med en annan doktorand och det arbete som hittills genom-
förts är litteraturstudier och doktorandkurser.

Ett fullskaletest har genomförts och resultaten från detta test presenterades vid en internatio-
nell konferens om tribologi, Nordtrib 7 -10 juni 1998, i Aarhus, Danmark. Fullskaletestet ini-
tierades utanför projektet men resultaten kommer projektet till godo då dess utformning ligger
väl i linje med målen i detta projekt. Figuren nedan visar schematiskt den rigg som används
vid fullskaletesten.
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��%HODVWQLQJVUDP�� ��$[HO�� ��7DFKRPHWHU�� �� 	� ��7HPSHUDWXUJLYDUH�� ���2OMHSXPS�� ���2OMHWDQN�
���)O|GHVPlWDUH�����(OPRWRU

När det gäller måluppfyllelse och tidplan jämfört med ursprunglig planering kan det konstate-
ras att projektet inte har kommit igång som planerat, p.g.a. att den doktorand som började på
sin forskarutbildning valde att avbryta för att gå till en annan arbetsgivare. Från och med 1
oktober finns dock en ny doktorand knuten till projektet.
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9HWHQVNDSOLJD�UHVXOWDW
1. M. Del Din and E. Kassfeldt ”Wear characteristics with mixed lubrication conditions in a

full scale journal bearing” Proceedings of the 8th International Conferencs on Tribology,
NORDTRIB ´98, June 7 - 10 1998, Aarhus, Denmark. Accepted for publication in
WEAR.
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3ODQHUDG�OLFHQWLDW��RFK�HOOHU�GRNWRUVH[DPHQ
Licentiatexamen planeras avläggas 2000-06-30.

%DNJUXQG
Traditionellt genomförs utveckling av svenska småskaliga vattenturbiner genom empiriska
studier och experimentella försök på komponenter eller på fullskalenivå. Även om numeriska
strömningsberäkningsmodeller existerar i relativt stor skala internationellt, så är dessa inte så
utbredda och testade i svensk industrin att de anses tillräckligt tillförlitliga för att användas
under konstruktionsprocessen för att ersätta traditionella experimentell metoder. Dessutom är
dagens numeriska strömningslösare så komplicerade att de ofta endast kan användas av speci-
alister.

Den övergripande målsättningen med projektet är att bygga upp ett numeriskt verktyg som
kan användas för att beräkna strömningen genom små vattenturbiner. Det första detaljerade
projektmålet är att bygga upp verktyget (nätgenerator, lösare och visualiseringsrutiner), och
genomföra kontrollberäkningar gentemot uppmätta resultat.

Målsättning två är att verifiera det numeriska beräkningsverktyget för att kunna genomföra
parameterstudier med trendvis korrekt information. Avsikten är att verifierade numeriska pa-
rameterstudier skall kunna reducera antalet komponentexperiment i utvecklingen av en ny
småskalig vattenturbin.

Den tredje målsättningen är att verifiera verktyget för att det skall kunna användas för nume-
riska parameterstudier som skall kunna ersätta vissa prototypförsök i konstruktionsprocessen.
Den övergripande målsättningen är även att förbereda en prototyp av verktyget som de indust-
riella partnerna i projektet enkelt och på ett effektivt sätt skall kunna utnyttja som ett komple-
ment i sin konstruktions- och utvärderingsprocess.

3URMHNWEHVNULYQLQJ
De olika elementen i beräkningssystemet kommer att vara komponenter från existerande
kommersiella mjukvaror. Detta inkluderar naturligtvis nätgeneratorn som skall modifieras för
en så noggrann och användarvänlig nätgenerering som möjligt.

Den numeriska programvaran måste vara tillräckligt kraftfull för att behandla de huvudsakliga
fysikaliska fenomen som uppkommer i småskaliga vattenturbiner på ett realistiskt sätt. Därför
beslutades det i samråd med alla industriella samarbetspartners att mjukvaran skall vara av
viskös tredimensionell typ av generell karaktär, men speciellt anpassad för turbomaskiner.
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I projektet kommer två olika turbintyper att
studeras genom fallstudier. Den första är en
axialturbin levererad av ITT-Flygt (se figur1)
och den andra är en kaplanturbin levererad av
Svenska Undenäs Turbin AB

Projektet genomförs i stort sett enligt den ur-
sprungliga tidplanen:

9710 - 9712: Projektstart, val av kommersiellt
strömningsberäkningspaket
9801 - 9803: Inlärning av de olika program-
men

Fallstudie 1: Axialturbin
9804 - 9806: Analys av nätgeneratorn
9807 - 9809: Justering och ändring av nätge-
neratorn
9810 - 9812: Justering och uppdatering av
visualisringsrutinerna

Fallstudie 2: Kaplan turbin
9901 - 9903: Överföring av profilkoordinater
och nätgenerering
9904 - 9907: Verfiering av hela beräknings-
systemet
9908 - 9912: Parameterstudier

)LJXU����$[LDOWXUELQ

,QWHUQDWLRQHOOW�RFK�LQGXVWULHOOW�VDPDUEHWH
Projektet genomförs i samarbete med flera svenska småskaliga vattenturbintillverkare. Om
målsättningarna med projektet uppnås så kommer bl a följande tillverkare att kunna utnyttja
verktyget och resultaten: Hällaryds Turbiner, ITT Flygt, Svenska Undenäs Turbin AB, Turbin-
& Regulatorservice AB, VBB Anläggning AB, Waplan Mekaniska Verkstad AB.

3URMHNWVWDWXV
Valet av kommersiellt program blev CFX-TASKflow, ursprungligen utvecklad av det kana-
densiska företaget ASC. Det är en tredimensionell viskös lösare baserad på Navier-Stokes
ekvationer. Beräkningarna genomförs på ett PC-baserat system.

Nätgenereringen genomförs med CFX-Build, som är en allmän nätgenerator, eller CFX-
Turbogrid som är en nätgenerator speciellt anpassad för nätgenerering av turbomaskin-
skovlar.

CFX-Turbogrid använder diverse mallar för den ursprungliga nätgenereringen. Dessa mallar
beskriver blockdistributionen, noddistributionen och förbindelsen mellan de olika blocken. En
av dessa mallar har införskaffats och anpassats till projektet.
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Tidplanen följs i stort, och preliminära beräkningar har genomförts på det första studieobjek-
tet, en axialturbin. Beräkningar har hittills genomförts på intaget, skovlarna och diffusorn (fi-
gur 2). Under den närmaste tiden kommer resultatet att utvärderas och jämföras med experi-
mentella mätresultat.

)LJXU����7UHGLPHQVLRQHOO�Y\�DY�GHQ�PRGHOOLVHUDGH�D[LDOWXUELQHQ

Figur 3 visar ett preliminärt resultat av hastighets fältet runt en löpskovelrad.

)LJXU����+DVWLJKHWV�IlOWHW�UXQW�HQ�O|SVNRYHOUDG
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Mer detaljerade beräkningar planeras inför jämförelserna med experimentella mätdata som
ställts till förfogande av ITT-Flygt.

9HWHQVNDSOLJD�UHVXOWDW

Inga vetenskapliga resultat har hittills presenterats. De första resultaten förväntas presenteras i
samband med “workshopen Turbin 99” under sommaren 1999.
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