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Abstract 

At present the possibilities to build new hydropower plants in Sweden are highly limited. A lot 

of effort is therefore put on improving the existing power plants, rather than founding new ones. 

In order to develop more efficient hydropower plants, methods for improving the hydropower 

turbines are necessary. 

The project was based on a test rig containing a model sized Francis turbine. The original 

turbine runner was improved with the use of theoretical, experimental and numerical studies. 

Idealized radial turbine theory was applied for the development of a new runner blade design 

where the outer and inner blade angles were modified. The new runner design was 

manufactured in plastics by using Rapid Prototyping and was tested experimentally in the test 

rig. CFD analysis was applied to numerically evaluate both the original and the new runner. 

The experimental as well as the numerical results indicated that the new runner design increased 

the maximum efficiency of the turbine. The CFD analysis clearly showed separation of the flow 

through the original runner which caused losses in efficiency. No such separation was apparent 

in the runner with the new design. 

The methods described in this paper for design, manufacturing and validation through CFD 

analysis and physical experiments can successfully be used in future projects, to further enhance 

the efficiency of the turbine. This paper also addresses possible improvements of the test rig and 

surrounding equipments which would result in increased precision of the experiments. 
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1 Inledning 

Dagens samhälle står inför stora förändringar inom energisektorn då de fossila energikällorna 

behöver fasas ut och ersättas med förnybara energikällor. Vattenkraften spelar en viktig roll i 

denna process då den är en koldioxidneutral och pålitlig energikälla. Dessutom är vattenkraften 

inte lika väderberoende som många andra förnybara energikällor som till exempel vindkraft. 

Eftersom nederbörden ackumuleras i vattendammarna kan den potentiella energin i vattnet 

användas vid behov. Detta ger en stabil och lättreglerad energiförsörjning. 

De flesta svenska vattendrag med gynnsamma förhållanden för vattenkraft är redan 

exploaterade, frånsett de fall där lagrestriktioner förekommer. Därför ligger fokus på att 

förbättra befintliga anläggningar snarare än att bygga nya. Vattenkraften är den energikälla som 

lämpar sig bäst för att reglera de nya mer väderberoende energikällorna [1].  Om vattenkraften i 

högre grad än tidigare ska användas som reglerkraft måste även vattenturbinerna anpassas så att 

de är effektiva i ett större driftfallsintervall. Många turbiner är specialiserade för att ge en 

maximal verkningsgrad vid ett specifikt driftfall, eftersom vattenkraften tidigare använts som 

baskraft, men har betydligt sämre verkningsgrad vid avvikelser från det normala driftfallet. 

Förutom effektiviteten är det mycket viktigt att undvika farliga driftfall som ger större 

tryckpulsationer eller kavitation som eroderar materialen i turbinen. 

För att ta fram effektivare vattenkraftsturbiner krävs lämpliga metoder för att designa och 

utvärdera nya turbinkonstruktioner. Avsikten med detta projekt var att ta fram och tillämpa 

teoretiska, experimentella och numeriska verktyg för att förbättra en Francisturbin i 

modellstorlek, samt möjliggöra för fortsatta utvecklingsarbeten rörande turbindesign. 

1.1 Francisturbin 

Francisturbinen har fått sitt namn efter dess uppfinnare James B. Francis (1815-1892) som år 

1848 utifrån en äldre turbinutformning utvecklade en ny, effektivare turbinutformning [2,4]. 

Francisturbinen är av typen reaktionsturbin [4], vilket betyder att den drivs med reaktionskraft 

enligt Newtons tredje lag. Vridmoment erhålls genom att turbinen förändrar 

rörelsemängdsmomentet hos en vattnet i en strömning och det statiska trycket hos vattnet 

förändras när den passerar genom turbinen.  
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Figur 1.1 - Genomskärning av Francisturbin. Bild används med tillstånd av Andritz Hydro Inepar Sweden 

AB. 

En Francisturbin karakteriseras av att vattnet passerar ett spiralformat hölje och leds av 

ledskenor in mot ett roterande löphjul i radiell- tangentiell riktning [3], se Figur 1.1. Löphjulet 

är försett med turbinblad vilka absorberar vattenflödets energi i form av ett vridmoment. Det 

roterande löphjulet är sammankopplat med en generator och på så sätt erhålls elektrisk energi. 

Vattenflödet lämnar därefter löphjulet vid ett reducerat statiskt tryck i axiell riktning. 

Francisturbiner används främst vid fallhöjder mellan 40 och 700 meter [5] och byggs för 

effekter upp till flera hundra MW [3]. 

1.2 Projektets förutsättningar 

Projektet utgår från en befintlig Francisturbin som utgör en del i en experimentanordning. För 

att ge en inblick i turbinens uppbyggnad och funktion följer nedan en övergripande beskrivning 

av turbinen. 

Turbinens centrala delar utgörs av spiralhölje, ledskenor och löphjul, se Figur 1.2. Spiralhöljet 

rundar hela turbinen i horisontalplanet och har som uppgift att sätta snurr på flödet och på så sätt 

skapa en så kallad swirl. Spiralhöljets diameter minskar kontinuerligt vilket tvingar in det 

genomströmmande vattnet mot ledskenorna. 
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Figur 1.2 – Horisontellt tvärsnitt av turbinen som visar spiralhöljet, ledskenorna och löphjulet. 

Turbinen har sex ledskenor placerade rotationssymmetriskt kring löphjulet, se Figur 1.2 och 

Figur 1.3. Ledskenorna styr in vattnet från spiralen in mot löphjulet. Vattenpassagen mellan 

spiral och löphjul benämns ledskenepassage. Ledskenornas vinkel är reglerbar i ett 

sammanhängande system som ändrar alla ledskenor simultant. Genom justering av ledskenornas 

vinkel kan strömningens inloppsvinkel mot löphjulet samt storleken på volymflödet regleras. 

Vattenströmningen kan blockeras helt genom att ledskenorna sluts mot varandra. 

 

Figur 1.3 – Genomskärning av befintlig turbin som åskådliggör de inre komponenterna. 
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Löphjulet är turbinens inre roterande del som är sammankopplad med turbinens axel, se Figur 

1.3. Löphjulet har tio blad vilka tillsammans extraherar energi från swirlen som skapats av 

spiralhöljet. Därigenom erhålls ett vridmoment på löphjulet. Turbinaxeln, som är upplagrad med 

två kullager, för vridmomentet vidare. Ovansidorna på löphjulets blad är fästa i en så kallad hub 

och bladens undersidor är fästa i en så kallad shroud, se Figur 1.4. Vattnet strömmar genom det 

område som innesluts mellan blad, hub och shroud. Området mellan två blad, hub och shroud 

benämns bladpassage. 

 

Figur 1.4 - Tvärsnitt av löphjul som visar hub och shroud. 

Efter bladpassagen böjs vattenströmningen av nedåt genom löphjulets botten, se Figur 1.4. 

Vattnet strömmar vidare genom det transparenta röret innan det når utloppet i Figur 1.3. Efter 

utloppet passerar vattnet en diffusor. Diffusorn är ett konformat rör med ökande diameter 

nedströms, se Figur 1.5. 
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Figur 1.5 – Diffusorn, placerad nedanför det transparenta röret under turbinen. 

För att förhindra vattenläckage mellan löphjul och spiralhölje är turbinen utrustad med en 

glidtätning. Konstruktionen fungerar genom att en axiellt fjäderbelastad keramisk glidring 

trycker på en fast metallring och på så sätt förhindrar att vatten tränger igenom. Glidringen är 

fäst på löphjulet och roterar därmed med samma varvtal samt glider mot metallringen. 

Glidtätningar används bland annat även i tvättmaskiner där samma problematik med tätning av 

roterande enheter uppstår. 
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2 Syfte 

Projektet kretsar kring teoretiska, experimentella och numeriska undersökningar av en 

Francisturbinanläggning. Med denna utgångspunkt fastställs fem delsyften: upprustning av rigg, 

ny löphjulsutformning, tillverkning av löphjul, experimentell samt numerisk undersökning. 

2.1 Upprustning av rigg 

Då riggen ej har använts på flera år behöver den ses över i syfte att säkerställa att pålitliga 

experiment kan utföras. Arbetet innebär att först erhålla förståelse för riggens uppbyggnad och 

funktion. Detta för att de ingående delarna sedan ska kunna upprustas och kalibreras. Ett 

delsyfte är även att dokumentera riggens egenskaper vilket är en nödvändighet för dess framtida 

användning. 

2.2 Ny löphjulsutformning 

Ett nytt löphjul med en bättre utformning än det befintliga ska konstrueras. Den bakomliggande 

hypotesen är att det ursprungliga löphjulet ej är optimalt med avseende på bladens inlopps- och 

utloppsvinklar. En ny utformning ska därför tas fram utgående från teori för in- och 

utloppsvinklar. Endast löphjulets blad ska ingå i förbättringsarbetet. 

2.3 Tillverkning av löphjul 

Utgående från en ny löphjulsdesign ska ett nytt löphjul tillverkas. Den tillverkningsteknik som 

väljs ska vara kostnadseffektiv och enkel att använda även i framtida projekt. En utvärdering av 

vald tillverkningsmetod och material ska göras för att bedöma kvaliteten på valt 

tillvägagångssätt. 

2.4 Experimentell undersökning 

En metod ska tas fram för experimentell undersökning av turbinen. Metoden ska utformas efter 

de förutsättningar riggen har med avseende på mätinstrument och regleringsmöjligheter. Denna 

metod ska sedan tillämpas på turbinen, både med det ursprungliga och med det nyframtagna 

löphjulet. Syftet med den experimentella undersökningen är att kunna beskriva hur turbinens 

verkningsgrad beror av olika reglerbara parametrar. 
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2.5 Numerisk undersökning 

Med hjälp av datorsimuleringar ska strömningens beteende i turbinen undersökas. 

Undersökningarna ska göras vid flera olika driftsfall för att åskådliggöra hur strömningens 

beteende påverkas av förändringarna. Utifrån simuleringarna ska även turbinens verkningsgrad 

beräknas för de olika driftsfallen. De driftsfall som ska undersökas ska väljas utifrån uppmätta 

driftsfall i den experimentella undersökningen för att resultaten från den numeriska 

undersökningen ska kunna jämföras med resultat från den experimentella undersökningen. 

Simuleringar ska utföras både på den befintliga turbinen och på den nyframtagna 

konstruktionen. 
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3 Teori 

Detta avsnitt behandlar de teorier som projektet utgått från. Idealiserad radialturbinteori 

tillämpades vid ny löphjulsutformning. Turbin- och rörströmningsteori användes för 

experimentell undersökning. Strömningsfenomen beskriver några av de fenomen som påträffats 

under projektets gång. Numerisk analys förklarar den grundläggande teorin bakom den 

numeriska undersökningen. 

3.1 Idealiserad radialturbinteori 

För att beskriva hur inlopps- och utloppsvinklar för ett löphjul påverkar turbinens prestanda 

används en idealiserad formel för effektuttag från löphjul i en radialturbin. Det karakteristiska 

hos en sådan turbin är att det huvudsakliga vattenflödet som bidrar till turbinarbetet sker radiellt 

i förhållande till turbinens centrumaxel. Formeln är idealiserad på så sätt att endimensionell, 

stationär samt friktionsfri strömning antas. Utifrån dessa antaganden kan en elementär teori för 

en radialturbins effekt härledas genom att kombinera hastighetsvektorer med 

impulsmomentsatsen. [6] 

 

Figur 3.1 - Hastighetstrianglar för in- och utloppshastigheter för löphjul i en idealiserad radialturbin. 
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En schematisk bild över den idealiserade radialturbinen kan ses i Figur 3.1. Vattnet styrs in av 

ledskenan och lämnar den med ledskenevinkeln   . Vattnet når sedan turbinens roterande 

löphjul vid radie    med vinkel    och absoluthastighet   . Eftersom löphjulet roterar med 

vinkelhastighet   erhålls vattnets inloppshastighet relativt löphjulet    genom att subtrahera 

vattnets absoluta inloppshastighet med hastighetsvektorn för löphjulet vid inloppet,       . 

Vinkeln hos den relativa inloppshastigheten benämns   .  

Vattnet lämnar löphjulet vid radie    med absoluthastighet    och vinkel   . Även här erhålls 

vattnets utloppshastighet relativt löphjulet     genom att subtrahera vattnets absoluta 

utloppshastighet med hastighetsvektorn       . [6]  

Effekten som genereras i turbinen fås från uttrycket 

      (3.1)  

 

där   är effekten som genereras,   är vridmomentet som verkar på turbinens löphjul och   är 

löphjulets rotationshastighet. För att beräkna vridmomentet utgås från impulsmomentsatsen för 

en kontrollvolym [6]. Denna lyder 

     
 

  
          

  

        
  

          (3.2)  

 

Impulsmomentsatsen beskriver sambandet för en kontrollvolyms rörelsemängdsmoment 

beroende på vilket impulsmoment den utsätts för. Vid stationär strömning kan denna formel 

förenklas till  

           
  

          (3.3)  

 

Vid antagande om endimensionell strömning förenklas formeln ytterligare och appliceras den på 

en idealiserad radialturbin erhålls följande uttryck för det resulterande momentet på turbinen 

                           (3.4)  

 

där   är vattnets densitet och   är volymflödet genom turbinen. Med hjälp av detta uttryck kan 

följande idealiserade samband för den effekt som genereras i en radialturbin erhållas enligt 
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(3.5)  

 

3.2 Turbin- och rörströmningsteori 

I detta avsnitt presenteras de ekvationer och de teorier som den experimentella delen av arbetet 

har utgått från. Först presenteras teori gällande bestämning av verkningsgraden hos en turbin. 

Därefter följer en redogörelse för den teori gällande rörströmning som tillämpats för bestämning 

av fallhöjd. Slutligen följer en beskrivning av reducerade turbinparametrar och hur de används 

för att erhålla en turbins universella egenskaper. 

3.2.1 Verkningsgrad för turbin 

För att beräkna hur effektiv en turbin är behövs ett mått på den tillgängliga energi som finns i 

vattenströmningen. Fallhöjden   utgör skillnaden i vattnets specifika energi mellan inloppet 

precis före turbinen och utloppet efter turbinen [5]. Fallhöjden beskriver därmed i vilken 

utsträckning vattnets specifika energi minskar då vattnet strömmar genom turbinen. 

 

Figur 3.2 - Schematisk bild över ett vattenkraftverk. 

Den statiska fallhöjden     är den höjdskillnad ett vattenkraftverk utnyttjar, se Figur 3.2. För ett 

vattenkraftverk kan sambandet mellan fallhöjd och statisk fallhöjd uttryckas som 

             (3.6)  

 

där       utgör alla förluster som sker i rörledningar före och efter turbinen. Med hjälp av   kan 

turbinens effektförbrukning    skrivas som  
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         (3.7)  

 

där   är volymflödet genom turbinen. Turbinens genererade effekt   fås utifrån det på löphjulet 

verkande momentet   och löphjulets vinkelhastighet   enligt Ekv. (3.1). 

Turbinens verkningsgrad   utgörs av kvoten mellan turbinens genererade effekt och turbinens 

förbrukade effekt, och kan därmed skrivas som 

   
 

  
 

  

    
 (3.8)  

 

Ekv. (3.8) ligger till grund för beräkning av en turbins verkningsgrad. För turbiner som drivs 

under optimala driftförhållanden ligger verkningsgraden normalt mellan 92-95 % [5]. 

3.2.2 Rörströmning 

När vatten strömmar i ett rörsystem uppkommer förluster på grund av friktion i vattnet samt 

mellan vattnet och rörväggen. För att beräkna de förändringar som sker i strömningen mellan 

två punkter i en rörledning används olika former av energiekvationer. I de fall en strömning kan 

antas vara inkompressibel och stationär kan en energiekvation mellan två punkter i en 

rörledning upprättas enligt 

 
  
  

 
 

  
  
     

  
  

 
 

  
  
           (3.9)  

 

där   är en enhetslös korrektionsfaktor för den kinetiska energin. Vanligtvis sätts       när 

turbulent flöde studeras [6]. Termen       är en förlustfaktor, och inkluderar alla 

friktionsförluster i strömningen mellan mätpunkterna. Förlustfaktorn       kan innehålla flera 

olika komponenter och uttrycks generellt som 

             
 

 (3.10)  

 

där    är förluster som beror av friktion i vattnet samt mellan vattnet och rörväggarna.     är 

engångsförluster som uppkommer på grund av rörkrökar, plötsliga rördiameterförändringar och 

ventiler med mera.  Engångsförluster i rörströmmingen kan beräknas enligt 
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 (3.11)  

 

där    är en enhetslös förlustfaktor som fås utifrån empiriskt framtagen data. Förluster som 

uppstår på grund av friktion i rör kan skrivas som 

    
   

   
  (3.12)  

där   är rörlängden och   är Darcys friktionsfaktor. Darcys friktionsfaktor beror av rörets 

ytfinhet   och Reynoldstalet   , och uppskattas med hjälp av Moody-diagram. Reynoldstalet är 

ett dimensionslöst tal som beskriver det viskösa beteendet hos en newtonsk fluid och beräknas 

som 

    
  

 
 (3.13)  

 

där   är dynamisk viskositet. Reynoldstalet varierar beroende på vilken hastighet och 

temperatur vattenflödet har och är därför inte konstant för olika strömningar. Generellt sätt 

brukar rörströmning med         betraktas som turbulent medan         anses vara 

laminär [6]. 

När en turbin införs mellan två punkter i en rörledning extraherar turbinen en del av vattnets 

specifika energi som är ekvivalent med turbinens fallhöjd  . Ekv. (3.9) med       fås då 

enligt 

 
  
  

 
 

  
  
     

  
  

 
 

  
  
              (3.14)  

 

Med hjälp av Ekv. (3.14) kan turbinens fallhöjd bestämmas, förutsatt att strömningen är 

turbulent samt att information finns om tillståndet i båda punkterna och om förlusterna mellan 

punkterna. 

3.2.3 Reducerade turbinparametrar 

För att möjliggöra en överföring av egenskaper från en modellturbin till en likformig turbin i 

full skala behövs universell karakteristik för modellturbinen. För att ta fram universell 

karakteristik används reducerade turbinparametrar [5]. 
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Två reducerade parametrar som är vanligt förekommande är reducerat varvtal     och reducerat 

volymflöde    . Dessa variabler fås ur varvtalet   och volymflödet  , som skalas med en 

karakteristisk diameter   och fallhöjden  . Den karakteristiska diametern utgörs av 

ytterdiametern på löphjulet.  De reducerade parametrarna beräknas enligt 

     
  

  
 (3.15)  

 

     
 

    
 (3.16)  

 

Både     och     har dimensionen         . Genom att dividera dem med    omvandlas de 

reducerade parametrarna till enhetslös form, enligt 

     
  

   
 (3.17)  

 

     
 

     
 (3.18)  

 

Med dessa två variabler kan en turbins verkningsgrad beskrivas universellt, och egenskaperna 

kan överföras till en likformig turbin av annan storlek. Det innebär exempelvis att om en 

modellturbin uppvisar maximal verkningsgrad för ett visst värde på de enhetslösa 

turbinparametrarna (         och        ), kan optimalt varvtal och volymflöde (     och     ) 

för en turbin i större skala beräknas utifrån de enhetslösa turbinparametrarna, tillsammans med 

  och   som är givet utifrån den större turbinens förutsättningar. 

3.3 Strömningsfenomen 

För att ge en överblick av vissa fenomen som kan uppkomma i strömningssammanhang 

förklaras de nedan. Kavitation och avlösning är viktiga fenomen som måste beaktas vid arbete 

av detta slag. 

3.3.1 Kavitation 

Kavitation är benämningen på det fenomen som uppstår när en vätskas statiska tryck blir så lågt 

att vätskan förångas och bildar gasbubblor i vattnet. Detta sker som en följd av att hastigheten 
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ökar. Fenomenet beror på att totaltrycket är oförändrat, det vill säga när det dynamiska trycket 

ökar så minskar det statiska trycket [6]. När gasbubblorna sedan möter ett högre statiskt tryck 

kan de inte längre existera utan imploderar. De orsakar då lokala och intensiva tryckstötar. När 

detta sker mot en yta i turbinen blir slitaget stort och erosionsskador uppkommer vid längre tid i 

drift. Materialbrott kan då ske, vilket det finns många exempel på. Kavitation kan även leda till 

förluster i prestanda, vibrationer och oljud. Ibland kan kavitation observeras efter turbinen i 

form av så kallade kaviterande virvelrep som visas i Figur 3.3. 

 

Figur 3.3 - Transparent rör efter turbin där kaviterande virvelrep uppträder. 

Vid design av turbinblad och utformningen av turbinen i sin helhet måste problematiken kring 

kavitation beaktas så att kavitation inte uppkommer vid de driftfall som turbinen är designad 

för. 

3.3.2 Avlösning 

Avlösning kallas det fenomen där strömningen separeras från ytan på en omströmmad kropp, 

exempelvis ett turbinblad. Avlösning uppkommer när strömningen går från ett område med 

gynnsam tryckgradient, det vill säga 
  

  
  , till ett område med motriktad tryckgradient,  

  

  
  . Området med motriktad tryckgradient visas i Figur 3.4. 
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Figur 3.4 - Sekventiell bild över förloppet vid avlösning. Använd med tillåtelse av David Balmer, University of 

Edinburgh. 

I området med en gynnsam tryckgradient ökar hastigheten och maximal hastighet fås där 
  

  
 

 . Efter detta minskar hastigheten nära ytan tills den slutligen blir noll och den vertikala 

hastighetsgradienten vid ytan,  
  

  
 
 
, som tidigare varit positiv blir även den noll, se mittersta 

bilden i Figur 3.4. Strömningen har då inte tillräckligt med rörelsemängd för att övervinna den 

motriktade tryckgradienten och avlösning fås, se högra bilden i Figur 3.4. I området efter 

avlösningen bildas en vak där trycket blir lågt. Avlösning leder till förluster i strömningen vilket 

gör det önskvärt att undvika. 

3.4 Numerisk analys 

För att på ett noggrant och detaljerat sätt räkna ut hur strömningen beter sig används CFD 

(Computational Fluid Dynamics) vilket innebär att strömningen beräknas numeriskt i dator. 

Användningen av CFD har tilltagit i takt med att datorkraften ökat. 

De numeriska beräkningarna i detta projekt skedde med hjälp av CFD-programmet ANSYS 

CFX. CFX löser Navier-Stokes ekvationer med hjälp av en finit volymmetod. Detta sker genom 

att beräkningsområdet, det vill säga vattnet i turbinen, delas upp i små kontrollvolymer som 

även benämns celler. Detta resulterar i ett beräkningsnät som täcker hela vattendomänen. 

Därefter diskretiseras ekvationerna och löses iterativt för varje kontrollvolym. 

Navier-Stokes ekvationer beskriver rörelserna hos ett strömmande medium och härleds genom 

att tillämpa Newtons andra lag på fluider. De är en uppsättning icke-linjära, partiella 

differentialekvationer och har inte någon allmän analytisk lösning. Ekv. (3.19) visar Navier-

Stokes ekvationer skrivna på vektorform. 

   
  

  
             (3.19)  
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Vänsterledet består av accelerationstermer och högerledet av tryckgradient, viskösa termer och 

volymkrafter. 

När flödet är turbulent delas storheterna i Navier-Stokes ekvationer upp i en medelvärderad och 

en fluktuerande komponent, så kallad Reynolds dekomposition. De medelvärderade termerna 

betecknas med ett streck ovanför och de fluktuerande termerna betecknas med en apostrof. 

Därefter medelvärderas ekvationerna och resultatet blir vad som kallas RANS (Reynolds 

Averaged Navier-Stokes). Dessa visas i Ekv. (3.20) med kartesiska koordinater. 

 
     
  

 
 

   
           

   

   
 

 

   
                     (3.20)  

 

där spänningstensorn   ges av 

              
 

 
       (3.21)  

 

och   är enhetsmatrisen. 

Eftersom antalet obekanta variabler nu blir större än antalet ekvationer måste turbulensen 

modelleras med hjälp av ytterligare ekvationer för att åstadkomma ett slutet ekvationssystem. I 

programvaran finns ett flertal olika turbulensmodeller till hands för att göra detta. Dessa kan 

delas upp i två huvudsakliga grupper: eddy viscosity-modeller och Reynolds stress-modeller. I 

eddy viscosity-modellerna införs en turbulent viskositet    enligt Ekv. (3.22). Den turbulenta 

viskositeten antas ha samma diffusiva inverkan på medelströmningen som den laminära 

viskositeten   har på laminär strömning.  

                    
    

   
 
    

   
  

 

 
         

      

   
  (3.22)  

 

Det finns två turbulensmodeller som ofta används för att modellera   . Dessa benäms k-ε 

respektive k-ω och de är vanligt förekommande på grund av att de erbjuder en bra kompromiss 

mellan krav på beräkningskapacitet och noggrannhet.  

k-ω-modellen anses vara den mest noggranna och robusta metoden av de två för modellering av 

gränsskikt. Detta eftersom den inte innehåller de komplexa icke-linjära dämpningsfunktioner 
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som används i k-ε-modellen. Därmed ställer k-ω-modellen inte lika höga krav på upplösningen 

av beräkningsnätet nära väggarna i geometrin [7].   

För att med högre noggrannhet kunna uppskatta var avlösningar i strömningen sker kan en k-ω 

baserad SST (Shear Stress Transport) modell användas. Andra k-ω- och k-ε-modeller 

överskattar ofta den turbulenta viskositeten eftersom de inte tar hänsyn till transporten av 

turbulenta skjuvspänningar. Detta leder till att avlösning ofta fås senare i de numeriska 

beräkningarna än i verkligheten. Skillnaden blir speciellt stor när väggarna är släta [7]. I SST-

modellen antas den turbulenta viskositeten bero av den turbulenta kinetiska energin   och den 

turbulenta frekvensen   enligt 

    
  
 

 
   

            
 (3.23)  

där  -ekvationen är 

  
  

  
    

  

   
         

 

   
         

  

   
  (3.24)  

 

och  -ekvationen är 

 
  

  
    

  

   
         

 

   
         

  

   
            

 

 

  

   

  

   
  (3.25)  

 

där 

 

             
   

    
 
    

   
  

 

  

          
    

   
         

                 
  

    
 
    

   
  

     

      
  

 

  

              

 

 

  

   

  

   
        

(3.26)  

 

och         
            är konstanter,   är avståndet till närmaste vägg och   är 

virvelstorleken [8]. 
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3.4.1 General Grid Interface 

För att hantera övergångar mellan två anliggande ytor med olika antal celler från olika 

beräkningsnät används GGI (General Grid Interface) i CFX. GGI tillåter att topologin hos 

beräkningsnätet förändras över gränssnittet genom att en gränssnittsalgoritm tillämpas. GGI 

klarar också av att hantera ytor som inte fysiskt passar ihop så länge glappet mellan ytorna inte 

är för stort, det vill säga i storleksordning av en cell . Möjligheten finns även att med hjälp av 

GGI koppla ihop ytor som är olika stora i utsträckning. [7] 

3.4.2 Lösning i CFX 

Lösningen sker genom att ekvationerna diskretiseras och sedan itereras en lösning fram. Många 

diskretiseringsscheman i CFD är baserade på serieutvecklingar som exempelvis Taylor-

utveckling. Om en högre ordnings approximation används reduceras felen generellt sett 

snabbare när beräkningsnätet förfinas. Detta ökar dock beräkningstiden och beräkningarna blir 

mindre stabila. I CFX kan antingen First-order eller High-order discretization scheme användas.  

Iterationerna sker till dess att ett angivet konvergenskriterium är uppfyllt. Konvergenskriteriet 

sätts som en gräns på vad storleken på residualerna i de olika ekvationerna maximalt får vara. 

Ett maximalt antal iterationer kan också anges om detta konvergenskriterium inte skulle bli 

uppfyllt. Iterationerna kan även stoppas manuellt om konvergens anses uppnådd utan att något 

av två ovanstående villkoren är uppfyllda.  

  



20 

  



21 

4 Experimentanordning 

Experimentanordningen som visas i Figur 4.1 utgör grunden för det experimentella arbetet. 

Anordningen finns på Maskinhuset vid Chalmers tekniska högskola och kommer hädanefter 

benämnas rigg. Den kommer först förklaras generellt, varpå en mer beskrivande förklaring av 

de ingående delarna följer. 

Riggen består av ett slutet vattensystem, som enligt litteratur kallas kavitationsrigg, på grund av 

att dess syfte ofta är att undersöka kavitationsfenomen [5]. Vattnet strömmar initialt genom 

vattenpumpen där trycket höjs manuellt med hjälp av ett ställbart reglage som reglerar pumpens 

varvtal. Vidare strömmar vattnet uppåt och åt höger i Figur 4.1 genom rörsystemet till det når en 

delning. Där går det att bestämma hur vattenflödet ska strömma vidare genom att reglera två 

ventiler. 

 

Figur 4.1 - Bild av rigg där ingående komponenter och mätare visas. 

Att styra vattenflödet horisontellt mot turbinen är det vanligaste, men flödet kan även styras 

vertikalt för att undersöka flödet visuellt genom det transparenta plaströret nedströms ventilen. 

För experimenten har flödet genom turbinen varit det mest intressanta, då syftet har varit att 
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undersöka turbinens effektivitet och egenskaper. Vid turbinen finns apparatur för att kunna mäta 

effekten hos turbinen. Mellan turbinen och diffusorn sitter ett transparent rör som möjliggör 

visuell iakttagelse av eventuell kavitation efter turbinen. Vattnet strömmar vidare efter 

diffusorn, förbi en termometer och tryckmätare varpå det är tillbaka i det ursprungliga läget vid 

pumpen. Längst upp i vänstra hörnet finns en tank i vilken ett över- eller undertryck kan 

ansättas för att reglera systemets trycknivå. Detta är användbart vid kavitationsstudier då 

kavitation lättare sker vid låga tryck. 

4.1.1 Vattenpump 

Vattenpumpen har som syfte att höja vattentrycket efter pumpen och därmed skapa ett flöde. 

Pumpen är driven av en asynkronmotor som är frekvensreglerad. Varvtalet kan därmed styras 

från 0 till maximalt 2900 varv per minut. Detta ger möjlighet att reglera trycket och flödet så att 

många olika driftfall kan testas i turbinen. Pumpen är även utrustad med en varvtalsräknare så 

att ett exakt varvtal kan väljas. 

4.1.2 Turbin 

Turbinen är av typen Francis med ställbara ledskenorna. Ledskenorna är ställbara med hjälp av 

ett skruvreglage som genom ett sammanhängande system ändrar alla ledskenor simultant. 

Vinkelangivelse återfinns på turbinen i en skala från noll till nio.  

Den till turbinaxeln anslutna oljepumpen pumpar runt olja i ett intilliggande cirkulerande 

system. Genom att skruva på ett skruvreglage kan oljepumpens motstånd styras. Detta 

möjliggör reglering av den inbördes relationen mellan moment och varvtal hos turbinen. 

För mer information om turbinens ingående komponenter se Figur D.1 och Figur D.2 i 

Appendix D. 

4.1.3 Mätutrustning 

Anläggningen är utrustad med ett flertal olika mätinstrument avsedda att mäta de viktigaste 

parametrarna. Fyra tryckmätare finns monterade på riggen för att möjliggöra avläsning av 

trycket vid olika delar av riggen, se Figur 4.1. Tryckmätarna fungerar på så vis att ett litet hål är 

borrat genom röret vilket leder vattentrycket genom en slang till en tryckkänningsapparatur. 

Riggen är dessutom utrustad med två flödesmätare. Dessa fungerar genom att ett hjul drivs av 

vattnets flödeshastighet. Eftersom rörets area är känd kan hjulets rotationshastighet med hjälp av 

apparaturen översättas till ett volymflöde. 

Turbinen är utrustad med två mätinstrument vilka möjliggör beräkning av turbinens effekt. 

Instrumenten består av en varvtalsräknare och en momentgivare. Varvtalsräknaren visar 
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löphjulets varvtal. På turbinens axel sitter ett cylindriskt block som kan liknas vid ett enkelt 

kugghjul, här kallat varvtalshjul. När en upphöjning passerar en induktiv givare ger den en 

signal. Antalet signaler per tidsenhet kan sedan översättas till ett varvtal per minut med hjälp av 

apparaturen. 

Momentgivaren tar upp det moment som läggs på oljepumpen. Oljepumpen vill rotera på grund 

av det moment som turbinens axel överför, men hindras av momentgivaren via en hävarm. 

Hävarmen trycker på en trådtöjningsgivare vars utslag omvandlas till ett moment. Vid uppstart 

av riggen är det nödvändigt att avvakta innan avläsning på grund av att momentmätaren tenderar 

att ställa in sig först efter en stund. Detta beror sannolikt på att trådtöjningsgivaren måste nå 

arbetstemperatur innan den blir tillräckligt tillförlitlig. 

Utöver de andra mätinstrumenten är riggen utrustad med en termometer. Termometern kan vara 

användbar då vissa egenskaper hos vattnet ändras med temperaturen, exempelvis viskositet och 

densitet. Riggen är konstruerad som ett slutet system vilket innebär att den värmeenergi som 

uppkommer fortplantar sig i vattnet och medför att temperaturen ökar under försökens 

utförande. Detta innebär att termometern blir viktig då det måste säkerställas att vissa 

temperaturintervall uppfylls. Dock behövs inte temperaturgivaren för att beräkna 

verkningsgraden. 
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5 Metod 

Här presenteras de metoder som har används för att uppfylla projektets syften. Kapitlets 

upplägg följer den indelning i delsyften som fastställdes i kapitel 2. 

5.1 Upprustning av rigg 

Då riggen inte använts på flera år behövde den ses över så att dess funktion var att lita på. Detta 

innebar att de ingående delarna analyserades och vid behov upprustades eller kalibrerades.  

5.1.1 Kalibrering av ledskenor 

Ledskenevinkeln hos respektive ledskena på turbinen var inledningsvis okalibrerad. Vinklarna 

varierade relativt mycket mellan de olika ledskenorna. Därför monterades turbinen ner och 

kalibrering skedde där ledskenornas funktion kunde säkerställas, se Appendix A för detaljerad 

beskrivning. Varje vinkelangivelse som finns på en skala mellan 0 och 9 relaterades till en 

motsvarande ledskenevinkel. 

5.1.2 Byte av kullager 

De två kullagren som sitter på turbinens axel var i dåligt skick och detta ansågs ge onödiga 

förluster i form av ökat motstånd. Det var därför nödvändigt att byta dem. De ersattes med nya 

kullager som är tätade för att skydda mot vatten och smuts. Detta gjordes med hjälp av 

personalen i prototyplaboratoriet och tillvägagångssättet finns beskrivet i Appendix A. Lagren 

är av dimensionerna 20x47x14 mm. 

5.1.3 Verifikation av mätare 

För att fastställa mätapparaturens funktion undersöktes mätarna var för sig. Arbetet finns 

beskrivet nedan och ger instruktion om hur verifikation kan ske i framtida projekt. 

För verifikation av tryckmätarna användes en vattenfylld slang som skapade en vattenpelare. 

Tryckgivarna kopplades ihop med vattenslangen och genom att justera den övre höjden av 

vattenslangen justerades höjden på vattenpelaren. Vattenpelarna som apparaturen kontrollerades 

mot hade jämna intervall mellan 0 och 5 m. Tryckgivarens utslag av det förändrade trycket 

kontrollerades mot bidraget från vattenpelaren. Bidraget beräknades med Ekv. (5.1) där 

vattenpelarens höjd betecknas  . 

                   (5.1)  
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Genom att låta riggen stå utan vatten kunde mätarna kontrolleras gentemot varandra. 

Lufttrycksskillnaden mellan höjderna var försumbar vilket innebar att de borde ge samma 

utslag. Trycket i givarna kontrollerades också mot atmosfärstrycket som ungefär uppgår till 1,03 

bar. Dock är detta inte intressant för kommande resultat på grund av att endast skillnaden mellan 

mätarna påverkar beräkningar vid inkompressibel strömning. 

Flödesmätarna har inte varit möjliga att kontrollera inom projektets ramar. Riggen innehåller två 

flödesmätare som testades gentemot varandra. Teknisk rådgivare Göran Brännare konsulterades 

och han ansåg att mätarnas precision brukar stå sig. Mätaren som indikerar flödet vid drift med 

turbin valdes senare att litas på och därmed uppstod en eventuell felkälla inom arbetet. 

Varvtalsräknaren bör inte ha blivit okalibrerad då givaren endast har som uppgift att läsa av 

upphöjningarna på varvtalshjulet som inte ändrar sig. Resterande apparatur kommer endast 

genom en konstant omräkningsfaktor ta fram varvtalet per minut från de impulser per tidsenhet 

som givaren ger upphov till. 

För verifikation och kalibrering av momentmätaren undersöktes trådtöjningsgivarens utslag för 

olika vikter. Vid trådtöjningsgivaren i momentmätaren fastsattes ett snöre och via en trissa 

kunde den vertikala kraften, i snöret från vikterna, överföras till en horisontell kraft som vidare 

kunde verifiera momentmätarens funktion. Momentmätaren belastades med vikter mellan 0 och 

3,5 kg vilket motsvarar den belastning som kan uppstå under experiment. Vikterna fästes i 

starka men ej stela snören som i sin tur fästes i momentmätarens uppslagsarm via trissan. 

Trissan antogs vara friktionslös och därmed överfördes hela kraften. 

Genom att ett flertal kombinationer av belastningar kunde linjäriteten hos apparaturen verifieras. 

Därefter kunde mätarens lutningskoefficient och startvärde undersökas med utgångspunkt i att 

linjäritet var uppfylld.  

Hävarmen från centrum på turbinaxeln till angreppspunkten på momentmätaren uppmättes till 

95 mm. En korrektionskoefficient   räknades ut för att kompensera för skillnaden mellan 

mätarens utslag och verklig belastning. Hädanefter användes startvärdet och 

korrektionskoefficienten för att kalkylera momentgivarens verkliga utslag genom Ekv. (5.2).  

                                   (5.2)  
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där 

   
          

                     
 (5.3)  

 

Direkt verifikation av temperaturgivaren ansågs inte vara nödvändig att utföra inom projektets 

ramar, då temperaturen inte direkt påverkar beräkningar av turbinens egenskaper. Temperaturen 

påverkar dock i viss mån vattnets egenskaper i strömningen. Därför har det i projektet varit 

viktigare att hålla temperaturen inom vissa intervall. På så vis kan en rättvis jämförelse uppnås 

mellan undersökningarna. Därför har temperaturgivarens funktion betraktats som 

tillfredställande. 

5.1.4 Montering av turbin på rigg 

Montering av turbinen visade sig vara känslig för i vilken ordning monteringsmomenten 

utfördes. Anledningen är att inspänningseffekter kan uppstå vid felaktig monteringssekvens. 

Vid felmontage uppvisade riggen vibrationer och låga verkningsgrader. Detta fick avhjälpas 

genom att en monteringsordning arbetades fram som säkerställde funktionen hos turbinen. 

Monteringsanvisningen finns beskriven i Appendix A. Monteringen utfördes med 

standardverktyg så som skruvmejslar, insexnycklar och skiftnycklar. 

5.2 Ny löphjulsutformning 

För att kunna ta fram optimala in- och utloppssvinklar för löphjulets blad användes idealiserad 

radialturbinteori. Definitionen av in- och utloppsvinklar framgår av Figur 5.1, där inlopps- och 

utloppsvinkel betecknas    respektive   . Idealiserad radialturbinteori var applicerbar på 

projektets Francisturbin, då den huvudsakliga strömningen i detta fall var radiell och endast en 

mycket liten del var axiell. Vinklar och hastighetsvektorer i detta avsnitt finns beskrivna i Figur 

3.1. Antaganden som gjordes vid beräkningarna för att kunna använda idealiserad 

radialturbinsteori var endimensionell, stationär samt friktionsfri strömning. 
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Figur 5.1 - Horisontell genomskärning av löphjul med markerade in- och utloppsvinklar för ett löphjulsblad. 

Avsikten med framtagningen av nya bladvinklar var att förbättra verkningsgraden för turbinen 

vid ett givet driftfall. För att uppnå detta var grundtanken att maximera effektuttaget vid det 

givna driftfallet och samtidigt minimera förluster i turbinen på grund av så kallade stöteffekter. 

Stöteffekter uppkommer vid övergången mellan ledskenorna och löphjulet om inloppsvinkeln 

för löphjulets blad sammanfaller dåligt med vattnets inloppsvinkel relativt löphjulet. Detta leder 

lätt till avlösning och strömningsvakar vilket leder till ökade förluster i turbinen. 

För att minimera stöteffekter utformades inloppsvinkeln för löphjulets blad    på ett sådant sätt 

att den sammanföll med vinkeln för den relativa inloppshastigheten hos vattnet   , det vill säga 

     .    erhölls genom trigonometri utifrån den relativa hastigheten på flödet in i löphjulet  

  . Därefter kunde    uttryckas enligt  

                 
   

   
   (5.4)  

 

där       och     är den tangentiella respektive radiella komposanten av   .  

Eftersom löphjulet roterar behövde den relativa hastigheten på flödet in i löphjulet     beräknas 

för ett givet volymflöde  , en given vinkelhastighet   samt en given ledskenevinkel   . Utifrån 

detta kunde sedan en optimal inloppsvinkel på löphjulets blad räknas fram. Vid beräkningarna 
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antogs att vattnet träffar löphjulet med samma vinkel som det lämnar ledskenorna, det vill säga 

     . Genom vektorsubtraktion mellan vektorerna    och     erhölls     enligt 

          (5.5)  

 

där    är vattnets absoluta flödeshastighet in i löphjulet och    är löphjulets hastighet vid 

inloppet. Löphjulets hastighet vid inloppet erhölls enligt  

        (5.6)  

 

Vattnets absoluta flödeshastighet in i löphjulet    beräknades utifrån dess radiella 

hastighetskomposant     och ledskenevinkeln    enligt  

    
   

     
 (5.7)  

 

Den radiella hastighetskomposanten erhölls av det givna volymflödet   och den kända 

inströmningsarean     hos löphjulet enligt  

     
 

  
 (5.8)  

 

Ekv. (5.7) kan därmed skrivas som  

    
 

       
 (5.9)  

 

Eftersom    är en vektor som fås genom vektorsubtraktion mellan vektorerna    och    kan 

Ekv. (5.5) skrivas som  

 
                                   

                     
(5.10)  

 

där 

                   (5.11)  
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                             (5.12)  

 

Komposanterna till    kan med Ekv. (5.11) och Ekv. (5.12) insatt i Ekv. (5.10) uttryckas som 

             
 

       
      

 

  
  (5.13)  

 

Optimal inloppsvinkel för löphjulets blad    erhölls därefter utifrån Ekv. (5.4) med 

komposanterna från Ekv. (5.13) insatta enligt 

 

                
   

   
 

           

 
       

    

 
  

  

(5.14)  

 

där    var känd utifrån löphjulets yttergeometri och   ,   och   gavs av det driftfall 

bladvinklarna optimerades för. 

Utloppsvinklarna på löphjulets blad    beräknades på liknande sätt som inloppsvinklarna men 

vid utloppet optimerades bladvinkeln istället för att få en minimal absolut tangentiell 

hastighetskomposant på vattnet som lämnar löphjulet. Detta gjordes eftersom man på så sätt 

maximerar effektuttaget ur vattnet enligt Ekv. (3.5) och det medför att den absoluta 

utloppsvinkeln på vattnet är vinkelrät, det vill säga       . Vid optimering av 

utloppsvinklarna för löphjulets blad antogs att den vinkel vattnet lämnar löphjulet med relativt 

löphjulet är samma som utloppsvinkeln på löphjulsbladen, det vill säga      . Detta innebar 

att vattenflödet antogs ledas av med hjälp av bladet. Utloppsvinkeln kunde därmed betecknas 

som  

  

                 
   

   
  (5.15)  
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där       och     är den tangentiella respektive radiella komposanten av vattnets 

utloppshastighet relativt löphjulet   . Vattnets relativa utloppshastighet erhölls genom 

vektorsubtraktion mellan vektorerna    och    enligt 

          (5.16)  

 

där    är vattnets absoluta flödeshastighet ut ur löphjulet och    är löphjulets hastighet vid 

utloppet. Löphjulets hastighet vid utloppet erhölls enligt  

        (5.17)  

 

Vattnets absoluta flödeshastighet ut ur löphjulet    beräknades utifrån dess radiella 

hastighetskomposant     och den absoluta utloppsvinkeln    enligt  

    
   

     
 

   
      

     (5.18)  

 

Den radiella komposanten av absoluthastigheten ut ur löphjulet erhölls givet utloppsarean    

enligt 

     
 

  
 (5.19)  

 

Ekv. (5.18) kunde därmed skrivas som  

    
 

  
 (5.20)  

 

På vektorform kunde Ekv. (5.16) sedan uttryckas som  

 

 

                              

                             
 

  
  

(5.21)  
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Optimal utloppsvinkel för löphjulets blad    erhölls därefter utifrån Ekv. (5.15) med 

komposanterna från Ekv. (5.21) insatta enligt 

                 
   

   
            

    

 
  

  (5.22)  

 

där    var känd utifrån löphjulets innergeometri och   samt   gavs av det driftfall 

bladvinklarna optimerades för. 

Valet av   ,   och   baserades på preliminära resultat från experimentell undersökning av 

ursprungligt löphjul. Det nya löphjulet valdes att optimeras för ett driftfall där den ursprungliga 

turbinen erhöll högst verkningsgrad. Detta eftersom förändringarna mellan det ursprungliga och 

det nya löphjulet endast berörde löphjulets bladprofil och inte resterande löphjulsgeometri, 

vilket gör att löphjulen i övrigt har liknande egenskaper. De preliminära resultaten visade på ett 

optimalt driftfall vid en ledskenevinkel kring 14,4° till 15,5° och ett volymflöde kring 4,3 l/s 

samt ett varvtal kring 2300 rpm. Därför optimerades inloppsvinkeln för ledskenevinkel    

      ,           och           , vilket motsvarar            . Det ursprungliga 

löphjulet har följande geometriska egenskaper som hölls oförändrade vid framtagning av en ny 

löphjulsutformning:           ,            ,               och              . 

Bladets centrumlinje mellan in- och utloppsvinkel approximerades till en cirkelbåge som 

tangerar den nyframtagna in- och utloppsvinkeln. Bladet gavs därefter en tjocklek som formats 

för att ge löphjulet liknande hållfasthet som det ursprungliga och för att ge det nya bladet 

relativt lågt strömningsmotstånd.   

5.3 Tillverkning av löphjul 

Tillverkning av löphjul utfördes med en tillverkningsprocess kallad Rapid Prototyping (RP) 

med modellering i hård ABS-plast. Tekniken erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att tillverka 

prototyper utan ett större användande av resurser [9]. Om annan teknik, till exempel skärande 

bearbetning eller smide, hade används hade en assemblering av flera ingående delar varit 

nödvändig. Gränssnitt mellan delarna hade också varit nödvändiga att konstruera, med 

komplikationen att de skulle behöva överföra stora krafter. Genom RP kunde istället hela 

geometrin framställas, inklusive de ingående hålrummen.  
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Under projektet tillverkades både en kopia av det ursprungliga löphjulet och ett nyutformat 

löphjul. Syftet med tillverkningen av plastkopian var i första hand att testa hur den presterar 

relativt det ursprungliga metallöphjulet. Därmed testades materialets egenskaper samt dess 

påverkan på turbinens prestanda. En längre tids körning genomfördes sedan för att utvärdera 

materialvalet. Syftet med tillverkningen av löphjulet med ny utformning var att experimentellt 

kunna undersöka prestandan för den nya löphjulsdesignen. Med hjälp av resultat från 

plastkopian av det ursprungliga metallöphjulet kunde sedan den nya utformningen utvärderas 

mot den ursprungliga utformningen. 

RP-maskinen som fanns att tillgå för tillverkningen var av FDM-typ med modellbeteckning 

Stratasys Dimension SST från 2005. FDM-metoden innebär att plast uppvärmd till nära sin 

smältpunkt extruderas i horisontella skikt. Genom att processen har möjlighet att extrudera både 

tillverkningsmaterialet och ett stödmaterial kan komplexa geometrier tillåtas [9].  

Vid framställning av löphjulen togs inledningsvis CAD-modeller fram av de geometrier som 

skulle tillverkas. Varje CAD-modell exporterades till STL-format som delar upp modellen i små 

polygoner som tillsammans bygger upp konturen. Vid exporteringen bestämdes modellens 

framtida exakthet genom att upplösningen hos filen bestämdes. Upplösningen sattes så hög som 

möjligt för att ge den tillverkade prototypen en utformning så lik CAD-modellen som möjligt. 

Efter tillverkningen avlägsnades stödmaterialet genom att modellen sattes i ett lutbad.  

Turbinen har små toleranser för korrekt infästning av löphjulet. Precisionen hos RP-maskinen 

var inte tillräcklig och därför användes en svarv för att korrigera höjden på axelinfästningen 

samt för att korrigera löphjulets största ytterdiameter då den inte hade tillfredsställande rundhet. 

Vidare fick även den gänga som tillverkades i processen gängas om med gängtappar. Passande 

gängtappar lånades av den gemensamma verkstaden för Material- och Tillverkningsteknik vid 

Chalmers. Måttet på gängan var ½ tum av typen Whitworth vilken är sällsynt i Sverige. 

Anpassningen av löphjulet skedde vid Prototyplaboratoriet vid Maskinsektionen vid Chalmers.  

5.4 Experimentell undersökning 

Målet med den experimentella undersökningen var att den skulle resultera i en beskrivning av 

hur den ursprungliga turbinens verkningsgrad varierar beroende på vilket driftfall den utsätts 

för. Det skulle också undersökas hur turbinens verkningsgrad påverkas av en ny 

löphjulsutformning. 

Inledningsvis framtogs en matematisk modell som relaterar uppmätbara parametrar vid ett givet 

driftfall till turbinens verkningsgrad. Vidare framtogs en metod för att genomföra experiment. 
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Slutligen genomfördes experimenten, först på den ursprungliga turbinen och därefter med nya 

löphjul i plast. 

5.4.1 Beräkningar för experiment 

I Figur 5.2 presenteras riggen schematiskt och där kan ses vilka mätare som använts, vilka 

storheter som uppmätts och var på riggen mätarna är placerade. 

 

Figur 5.2 - Schematisk bild över riggen. Bilden illustrerar de mätare som använts i undersökningen. 

Det av turbinen genererade momentet   tas upp av två komponenter: ett friktionsmoment    

samt det moment    som oljepumpen tar upp. Oljepumpen är direkt kopplad till turbinens 

drivaxel och det är alltså endast    som mäts upp i momentmätaren. För en mer detaljerad 

beskrivning av oljepumpen, se avsnitt 4.1.2. Det totala momentet kan därför skrivas som 

         (5.23)  

 

På turbinens axel sitter två kullager och en glidtätning som alla ger upphov till friktionsmoment. 

Kullagren har så låg friktion att den kan försummas, men glidtätningen ger upphov till ett 

betydande motstånd. Det är dock svårt att bedöma storleken på det motstånd som uppstår i 

glidtätningen och därför sätts      i Ekv. (5.23). Det innebär att det motstånd som uppstår i 

glidtätningen inte beaktas i beräkningen av verkningsgrad, vilket ger en lägre beräknad 

verkningsgrad jämfört med den verkliga. 

För att beräkna turbinens fallhöjd   utgås från två mätpunkter, en före och en efter turbinen. 

Mätpunkt 1 är vid den övre tryckmätaren före turbinen och mätpunkt 2 är vid den undre 
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tryckmätaren före vattenpumpen, se Figur 5.2. För dessa mätpunkter kan Ekv. (3.14) ställas upp, 

och med   utlöst fås 

   
 

  
        

 

  
   

    
               (5.24)  

 

Hastigheterna vid mätpunkt 1 och 2 är ej givna av mätare, men utifrån flödesmätaren kan de två 

hastigheterna i respektive rörtvärsnitt beräknas enligt 

    
   

 
   

  

   
 (5.25)  

 

Ekv. (3.8) som beskriver en turbins verkningsgrad kan nu användas tillsammans med Ekv. 

(5.24), Ekv. (5.25) samt Ekv. (5.23) med      enligt 

  
  

    
  

 
   

 
 

 

      
 
 
   

  
   

  
 

  
  
   

  
 

                   

 
(5.26)  

 

Alla ingående variabler i Ekv. (5.26) är givna eller kan läsas av från riggen, med undantag av 

     . Denna variabel behövde därför uppskattas för att verkningsgraden skulle kunna beräknas. 

Genom att kombinera Ekv. (3.10), Ekv. (3.11), Ekv. (3.12) och Ekv. (5.25) fås 

 

            
 

 
   

   
   

    
 

  
 

 
 

  
 
  

 
 
 

 
 

  
   

  

  
 

 

  

(5.27)  

 

Som nämnts i avsnitt 3.2.2 bestäms   ur Moody-diagram. För avläsning i Moody-diagram krävs 

ett värde på rörets ytfinhet   och Reynoldstalet   . Då rören är av plast antas de vara släta, det 

vill säga    .    kan uttryckas med Ekv. (3.13) och Ekv. (5.25) enligt 

    
  

 
 

  

   

 

 
 

  

   
 (5.28)  
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De rör som finns mellan mätpunkt 1 och 2 benämns P-4, P-5 och P-6 i Figur 5.2. För rör P-4 är 

            , för P-5 och P-6 är             . Det innebär att    kommer vara 

olika stort för de två olika rördiametrarna vilket medför att två olika värden på   erhålls.   och 

  varierar under ett experiment och approximeras därför baserat på genomsnittsvärden för 

experimentkörningar.   och   bestämdes enligt 

                   
  

 
         

  

 
  

 

Med Ekv. (5.28) fås nu de båda   -talen som 

     
  

    
 

        

                  
           

 

     
  

    
 

        

                  
           

 

Som kan ses är flödet turbulent då båda Reynoldstalen ligger långt över 2300, vilket är en vanlig 

gränsdragning mellan laminärt och turbulent flöde. Från ett Moody-diagram fås nu, med 

antagande om att plaströren är släta,          för     samt         för    . Dessa 

friktionsfaktorer antas gälla för alla strömningstillstånd vilket är en approximation då flödet och 

temperaturen varierar under försöken. Dock bedöms detta ha en begränsad påverkan. 

Rörlängderna för    och    uppmäts till          och         . 

Det som återstår att bestämma i Ekv. (5.27) är förlustfaktorerna    för alla engångsförluster 

som uppstår i strömningen mellan mätpunkt 1 och 2. Det finns två rörkrökar: en dubbelkrök 

strax före turbinen och en krök före termometern. Precis efter turbinen finns en diffusor som ger 

upphov till engångsförluster. Det finns också en ventil före turbinen men den är utformad på ett 

sådant sätt att den inte ger några engångsförluster då den hålls helt öppen. 

Dubbelkröken uppskattas till två krökar på 45° med en rördiameter på 0,053 m och av typen 

”screwed”. Detta ger enligt tabellvärde         för hela dubbelkröken [6]. Kröken före 

termometern är 90° med en rördiameter på 9,0 cm och av typen screwed. Detta ger         

[6]. 
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För diffusorn kan förlustfaktorn uppskattas enligt 

                  
    
 

    
       

 

    
 (5.29)  

 

där   är diffusorns vinkel,      ingångsdiametern,      utgångsdiametern,      

medeldiametern,      medelfriktionsfaktorn och   längden på diffusorn [6]. För dessa variabler 

gäller att 

                                          

              
     

 
        

         
    

 
 
    

 
            

     

 
 
     

 
             

 

Ekv. (5.29) ger 

                     
      

      
        

    

      
       

 

Nu kan den totala friktionsförlusten        i Ekv. (5.27) bestämmas uttryckt i   enligt 

      
 

  
 
  

 
 
 

 
  

  
    

  

  
    

  

  
  

  

  
  

  

    
    

 
  

      
 
 

 
 
 

 
   

      
      

   

      
     

    

      
 

    

      
 

    

       
           

 

Denna uppskattning av       användes för beräkning av verkningsgraden i Ekv. (5.26). 

5.4.2 Experiment på turbin med ursprungligt löphjul 

Riggens utformning medger justering av driftfall på tre olika sätt: varvtalsjustering av pumpen 

som driver strömningen, varvtalsjustering av turbinen genom ändring av motståndet i 

oljepumpen samt justering av ledskenevinkel. Utifrån dessa förutsättningar utformades en 

metod för genomförande av experiment. 

Grundläggande för experimenten är att fallhöjden   hålls konstant för alla driftfall. Om   hålls 

konstant kan     och     beräknas enligt Ekv. (3.17) och Ekv. (3.18) för alla mätpunkter och 
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vidare kan samtliga testresultat sammanställas för att erhålla turbinens universella egenskaper, 

se avsnitt 3.2.3. Normalt hålls   per automatik konstant då testriggar ofta har en konstant 

höjdskillnad i vattennivå före och efter turbinen. I den testrigg som användes för experimenten 

flödar vattnet istället i ett slutet rörsystem och   beräknas utifrån Ekv. (5.24), där   beror på ett 

flertal varierande parametrar. I praktiken dominerar dock tryckdifferensen         storleken 

på   och genom att hålla tryckdifferensen konstant uppnås ett relativt konstant  . 

För varje test hölls ledskenevinkeln    konstant. Cirka 15 punkter med olika varvtal hos 

turbinen mättes upp. Varvtalet hos turbinen justerades genom att motståndet i oljepumpen, som 

sitter ansluten till turbinens drivaxel, varierades. En varvtalsförändring hos turbinen ger dock 

samtidigt upphov till en förändring av tryckskillnaden över turbinen vilket ger en förändring av 

 . Därför justerades även varvtalet hos pumpen vid varje mätpunkt så att tryckdifferensen hölls 

konstant. Den cykliska proceduren finns beskriven i Figur 5.3. För en given ledskenevinkel 

upprepades testet fem gånger för att få ett pålitligt resultat. 

 

Figur 5.3 – Experimentprocedur för upprepade mätningar med olika varvtal. 

Vid varje mätpunkt avlästes   ,   ,   ,  ,  ,   samt temperaturen, se Figur 5.2. Med avlästa 

storheter kunde  ,     och     beräknas med Ekv. (3.17), Ekv. (3.18) samt Ekv. (5.26). Om 

synlig kavitation uppkom i det transparenta röret efter turbinen noterades detta. Vattnets 

temperatur för testen varierade mellan 20 och 30°C. 

För experiment på det befintliga löphjulet undersöktes fem olika ledskenevinklar. De vinklar 

som valdes baserades på den graderade skala från 0 till 9 som finns till ledskenornas 

skruvreglage. De vinklar som valdes motsvarade värdena 5, 6, 7, 8 samt 8,5 på den graderade 

skalan. Dessa värden motsvarade ledskenevinklarna      ,      ,      ,       samt      . 
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5.4.3 Experiment på turbin med plastlöphjul 

Två löphjul tillverkades i plast, se avsnitt 5.3. Med dessa två löphjul genomfördes experiment 

för att undersöka verkningsgraden vid olika driftfall. Båda experimenten på de nya 

plastlöphjulen genomfördes i enlighet med experimenten på det ursprungliga löphjulet i metall, 

se avsnitt 5.4.2. Dock genomfördes experimenten på plastlöphjulen endast med en 

ledskenevinkel vardera. Anledningen till denna mindre omfattande undersökning var projektets 

tidsmässiga begränsningar. Det plastlöphjul som utformats efter det ursprungliga metallöphjulet 

undersöktes för ledskenevikeln         . Detta värde på    valdes då den uppmätts som 

optimal för metallöphjulet. Plastlöphjulet med den nya bladdesignen undersöktes för       , 

vilket var den ledskenevinkel den nya designen optimerats för, se avsnitt 5.2. 

5.5 Numerisk undersökning 

I detta avsnitt behandlas metoden för de numeriska beräkningarna som genomförts i projektet. 

Den numeriska undersökningen utgjordes av att ta fram beräkningsnät utifrån CAD-modeller 

och sedan genomföra strömningssimuleringar med hjälp av framtagna beräkningsnät. 

5.5.1 Framtagning av beräkningsnät 

För att kunna simulera flödet genom turbinen med hjälp av CFD behövde ett beräkningsnät, 

bestående av mycket små kontrollvolymer, genereras. Som grund för beräkningsnätet användes 

framtagna CAD-modeller som approximationer av turbingeometrin. För att underlätta 

simuleringsarbetet avgränsades den geometri som simulerades till att inte innefatta spiralhöljet 

utan endast den statiska ledskenepassagen och det roterande löphjulet. Anledningen till 

avgränsningen var att spiralhöljets geometri var mycket svår att uppskatta. Därmed hade det 

varit svårt att generera en realistisk CAD-modell. Figur 5.4 illustrerar de CAD-modeller av ett 

löphjul och en ledskena som utgjorde underlaget för beräkningsnätet. 

 

Figur 5.4 - CAD-modeller av löphjul (t.v.) och ledskena (t.h.) som användes som underlag för beräkningsnätet. 
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Ett beräkningsnät över vattenflödet genom Francisturbinen skapades i två delar med hjälp av 

programmet ICEM. Den ena delen innefattade den statiska ledskenepassagen och den andra 

delen innefattade det roterande löphjulet. Eftersom turbingeometrin är rotationsperiodisk valdes 

endast en sektion av turbinen att simuleras, vilket reducerade tidsåtgången vid simuleringarna 

avsevärt. Vid ledskenepassagen valdes området mellan två ledskenor som beräkningsområde 

och täckte därmed en sjättedel av den totala geometrin, se Figur 5.5. Vid löphjulet valdes en 

bladpassage med en tillhörande sektion i utloppet som beräkningsområde och utgjorde därmed 

en tiondel av den totala löphjulsgeometrin, se Figur 5.7. Dessa beräkningsområden valdes 

eftersom de ansågs mest fördelaktiga med avseende på praktisk genomförbarhet och precision i 

beräkningarna. 

 

Figur 5.5 - Beräkningsnät över en sektor av ledskenepassagen. Denna sektor utgör en sjättedel av den totala 

ledskenepassagen.  

Beräkningsnätet för ledskenepassagen skapades genom att en CAD-modell över en ledskena 

importerades till ICEM varpå denna ledskena kopierades och orienterades så att en geometri 

föreställande en sektor av ledskenepassagen erhölls. En referenspunkt infördes därefter på 

ledskenorna för att underlätta justeringar av ledskenornas inloppsvinkel vid simulering av olika 

driftfall. Därefter skapades en tvådimensionell blockstruktur som låg till grund för 

beräkningsnätet. Denna blockstruktur delades in i ett finare nät med högre upplösning längs 

ledskenornas kanter och ändar samt med lägre upplösning i utrymmet mellan ledskenorna, se 

Figur 5.6. Detta eftersom det bildas gränsskikt närmast ytorna och därmed erfordras ett finare 

beräkningsnät på dessa områden för att få högre precision i beräkningarna. Detta 

tvådimensionella nät extruderades sedan för att täcka in volymen mellan botten och toppen på 
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ledskenepassagen. Djupet på nätet delades sedan in i lager och därmed erhölls ett 

tredimensionellt beräkningsnät. Även här delades nätet in så att upplösningen vid toppen och 

botten av ledskenepassagen var högre för att öka precisionen i beräkningarna på grund av 

gränsskikten. Eftersom beräkningsnätet endast täckte en del av turbingeometrin infördes 

periodicitetsvillkor på några av blockens hörnpunkter för att säkerställa att beräkningsnätet 

täckte den givna sektionen av geometrin. 

 

Figur 5.6 – Närbild som illustrerar den högre upplösningen av nätet nära ledskeneväggarna. 

Vid framtagning av beräkningsnät över löphjulet importerades först en framtagen CAD-modell 

av löphjulet till ICEM på samma sätt som med fallet med ledskenepassagen, se Figur 5.7. Som 

grund för beräkningsnätet användes sedan ett tredimensionellt block som täckte en bladpassage 

i löphjulet istället för ett tvådimensionellt. Detta eftersom den välvda toppen och botten på 

insidan av löphjulet omöjliggjorde samma tillvägagångssätt som vid ledskenepassagen. Blocket 

delades sedan in i mindre områden för att på så sätt skapa kontrollpunkter som underlättade 

arbetet med utformningen av beräkningsnätet. Eftersom det på den ursprungliga turbinen fanns 

ett rör efter turbinens utlopp, och då röret påverkar flödet genom turbinen, behövde 

löphjulsgeometrin kompletteras i ICEM. Detta åstadkoms genom att den cirkulära ytan i botten 

av löphjulet extruderades och beräkningsnätet förlängdes för att även täcka in den nya volymen. 
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Beräkningsnätet förfinades sedan längs löphjulets blad, topp- och bottenytor för att även här öka 

precisionen i beräkningarna. 

 

Figur 5.7 - Beräkningsnät över en bladpassage. Denna sektor utgör en tiondel av den totala löphjulsgeometrin. 

De båda beräkningsnäten exporterades därefter till CFD-programmet CFX som underlag för 

flödesberäkningar på turbinen.  

5.5.2 Strömningssimulering i CFX 

Flödessimuleringar genomfördes på en sektor av ledskenepassagen och en bladpassage i 

löphjulet i programvaran CFX med antagandet om rotationsperiodiskt flöde. Detta gjordes för 

att korta ner beräkningstiden jämfört med om hela geometrin simulerats. Beräkningsfallet sattes 

upp i CFX-Pre med verktyget Turbomachinery mode där de två beräkningsnäten som 

producerats i ICEM importerades. Därefter kopplades de samman och det angavs vilka delar 

som roterar samt dess rotationshastighet. Beräkningsområdets rand delades sedan upp för att 

randvillkor lätt skulle kunna definieras. 

En viktig del i simuleringarna var att definiera relevanta randvillkor. Randvillkoret vid inloppet 

sattes som ett hastighetsrandvillkor med cylindriska komponenter som beräknats utifrån det 

volymflöde som erhölls i experimenten på riggen vid det driftfall som simulerades. Utifrån detta 

beräknades den radiella hastigheten genom att volymflödet dividerades med inloppsarean till 

ledskeneområdet. Utifrån vinkeln på vattnets inflöde kunde sedan den tangentiella 

hastighetskomposanten fås fram. Vattnet antogs flöda in så att en stagnationspunkt erhölls vid 

ledskenornas framkant och därifrån lästes sedan vinkeln ut. Vid utloppet sattes ett 

tryckrandvillkor. Storleken på trycket har ingen betydelse då den inte påverkar lösningen vid 
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inkompressibel strömning enligt Navier-Stokes ekvationer, se Ekv. (3.19). På de periodiska 

ytorna sattes ett rotationsperiodiskt randvillkor och eftersom övriga ränder utgörs av väggar 

sattes dessa randvillkor till väggrandvillkor med no-slip längs väggarna. Ett GGI skapades 

också mellan ledskenenätet och löphjulsnätet för att koppla ihop dessa. Detta medförde dock att 

storheterna såsom hastighet och tryck medelvärderades över gränsytan mellan näten. För att 

modellera turbulensen användes modellen SST (Shear Stress Transport). Ett High-order 

discretization scheme användes och konvergensvillkoret sattes till     .  

När fallet satts upp skapades en definitionsfil som kördes i CFX Solver Manager där själva 

beräkningarna genomfördes. När konvergens sedan uppnåtts skapades en resultatfil automatiskt 

som därefter lästes in i post-processorn CFD-Post. Härifrån kunde sedan resultat som 

tryckfördelning, moment och hastighetsfält utläsas och en verkningsgrad kunde räknas ut.  

Denna beräknas med Ekv. (3.8) och Ekv. (3.14), där       samt       är så små att de kan 

försummas, enligt 

 
  

  

   
     

  
     

 
 
 

(5.30)  
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6 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt presenteras de resultat som erhållits från de moment, undersökningar och 

beräkningar som utförts under projektet. Resultatet diskuteras fortlöpande utifrån varje enskilt 

syfte.  

6.1 Upprustning av rigg 

Efter användning av de metoder som beskrivs i avsnitt 5.1 blev riggens funktion och precision 

tillfredställande. Efter lagerbytet uppvisade turbinen ett stabilt och jämnt beteende under drift. 

Ledskenorna som kalibrerats blev relativt synkroniserade. Metoden krävde dock stor 

fingerfärdighet och vissa mindre variationer uppkom. Turbinens geometri begränsar det 

intervall på ledskeneskalan som kunde användas. Över 8,5 ligger ledskenorna an mot turbinen. 

De olika mätarna har generellt sett uppvisat ett stabilt beteende. Temperaturmätaren har dock 

krånglat något. Problem med mätaren har uppstått vid byte av vatten i riggen. Den har då 

uppvisat orimligt låga temperaturer men felet har vid körning gått tillbaka efterhand. 

Flödesmätaren har uppvisat ganska stora fluktuationer under ett och samma driftfall. Under ett 

tidsintervall på några sekunder pendlar flödesmätaren uppemot         . När de två tillgängliga 

flödesmätarna testades mot varandra kunde en upp till tioprocentig skillnad uppmätas. Dock 

bedöms den flödesmätare som använts i experimenten uppvisa lika utslag vid upprepning. 

Monteringsanvisningen har använts ett flertal gånger vid löphjulsbyten. Genomgående visade 

turbinen upp ett pålitligt beteende efter vald montering och därmed får anvisningen ses som 

tillfredsställande. 

6.2 Ny löphjulsutformning 

Framtagning av en ny utformning av löphjulets blad gjordes utefter driftfallet             

(          ),           och       . Ur Ekv. (5.14) och Ekv. (5.22) erhölls         

och         som optimala in- respektive utloppsvinklar. Dessa vinklar kan jämföras med det 

ursprungliga löphjulets, som uppmättes till        respektive        . De nya vinklarna 

medför att bladet blir böjt åt motsatt håll jämfört med den ursprungliga utformningen. 

Skillnader mellan det ursprungliga och det nyframtagna löphjulet kan ses i Figur 6.1. 
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Figur 6.1 - Illustration över den ursprungliga utformningen av löphjulets blad (t.v.) och den nya utformningen 

av löphjulets blad (t.h.). 

Under antagande att vattnet träffar löphjulet med samma vinkel som ledskenevinkeln är det 

ursprungliga löphjulet inte optimalt utformat med avseende på in- och utloppsvinklar. 

Utloppsvinklarna    är i de båda löphjulen relativt lika till storlek. Dock ger även en liten 

skillnad i utloppsvinkel en relativt stor skillnad i optimalt driftfall. Enligt Ekv. (5.22) beror 

utloppsvinkeln endast på volymflödet   och vinkelhastigheten  . Vid samma volymflöde 

          ger skillnaden på    i utloppsvinkel en skillnad på cirka          i optimalt 

varvtal. Utloppsvinkeln påverkar med vilken vinkel vattnet lämnar löphjulet    och därmed, 

enligt Ekv. (3.5), hur mycket effekt turbinen tar ut. Därmed är valet av utloppsvinkel 

betydelsefullt då vinkeln har en direkt påverkan på verkningsgraden.  

Inloppsvinklarna    hos de båda löphjulen skiljer sig relativt mycket. Inloppsvinkeln beror 

enligt Ekv. (5.14) till stor del på vilken ledskenevinkel som löphjulet är optimerat för. Det 

ursprungliga löphjulets inloppsvinkel blir för       rad/s och           optimal då 

ledskenevinkeln är cirka        . Detta till skillnad från det nya löphjulet där den optimala 

ledskenevinkeln är       . En skillnad på cirka      i ledskenevinkel medför alltså i detta fall 

en skillnad på      i optimal inloppsvinkel för löphjulets blad. Inloppsvinkeln på löphjulets 

blad påverkar endast hur stora stötförlusterna i turbinen blir och inte hur mycket effekt som kan 

tas ut enligt Ekv. (3.5). Ökade stötförluster medför dock lägre verkningsgrad. Det ursprungliga 

löphjulet bör ge upphov till större stötförluster än det nyframtagna då bladens inloppsvinkel 

sammanfaller sämre med vattnets inloppsvinkel relativt löphjulet   .  
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6.3 Tillverkning av löphjul 

Test av löpjul i plast visade att löphjulet var tillfredsställande ur hållfasthetssynpunkt. Löphjulet 

kördes under längre försök och genom inspektion av turbinen i efterhand fastställdes att 

löphjulets form hade bevarats. Inga tecken på sprickor observerades. Vattenläckaget genom 

turbinens tätning var större under drift med plastlöphjul relativt metallöphjul. För metallöphjulet 

uppstod i princip inget vattenläckage. Skillnaden kan möjligtvis förklaras med plastlöphjulets 

skrovlighet, som var en oundviklighet vid tillverkningsprocessen där geometrin byggs upp i 

lager. Plastens skrovlighet vid anläggningsytan mot tätningen kan troligen vara den 

bakomliggande förklaringen till läckaget genom tätningen. Tätningen var ursprungligen 

anpassad för ett löphjul i mässing och då elasticitet skiljer sig mellan mässing och plast, kan 

detta påverka tätningen negativt trots att dimensionerna överensstämmer väl med det 

ursprungliga löphjulet. 

Även om ett mindre antal problem uppstod i samband med tillverkningsmetoden visade den sig 

vara lämplig att använda i framtiden för att testa nya utformningar av löphjul. 

Tillverkningsmetoden krävde förhållandevis lite tid och efterbearbetning. Dessutom lämpade 

sig Rapid Prototyping väl som tillverkningsteknik på grund av löphjulets ihåligheter. 

6.4 Experimentell undersökning 

Utifrån den experimentella undersökningen söktes en beskrivning av verkningsgraden som 

funktion av    ,     och ledskenevinkel, det vill säga                . Som beskrivs i 

avsnitt 5.4.2 upprepades varje test fem gånger för varje vald ledskenevinkel. Vid ideala 

förhållanden hade varje test givit identiska resultat men istället varierade resultaten något. För 

att skapa ett entydigt förhållande mellan    ,     och   krävdes därför en databehandling som 

anpassade en kurva efter de uppmätta resultaten. En detaljerad beskrivning av denna 

databehandling återfinns i Appendix B och Appendix C. 

Nedan presenteras först resultaten från experimenten på det ursprungliga löphjulet och därefter 

presenteras resultaten från experimenten på de nyframtagna löphjulen. 

6.4.1 Experiment på turbin med ursprungligt löphjul 

Från experimenten med det ursprungliga löphjulet och efterföljande databehandling erhölls en 

kurva i    -   -  -rummet för varje undersökt ledskenevinkel, se Figur 6.2. 
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Figur 6.2 - Verkningsgraden η som funktion av n10 och Q10 för varje undersökt ledskenevinkel α0. 

En ytanpassning av mätpunkterna i Figur 6.2 genomfördes sedan för att skapa en 

sammanhängande yta för förhållandet mellan    ,     och  . För ytanpassningen användes den 

i MATLAB inbyggda verktygslådan Surface fitting tool och linjär interpolation valdes som 

anpassningsmetod då det medför ett minimalt antagande om ytans utseende. Resultatet av 

ytanpassningen återges i Figur 6.3. Som kan ses i figuren varierar verkningsgraden betydligt 

beroende på     och    , och ett maximum för   kan urskiljas.  

 

Figur 6.3 - Yta som beskriver verkningsgraden η som funktion av n10 och Q10. 
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Figur 6.4 visar spridningen av fallhöjden   för samtliga uppmätta punkter under den 

experimentella undersökningen av den ursprungliga turbinen. Målet under utförandet av 

experimenten var att hålla fallhöjden så konstant som möjligt för alla mätpunkter. Variationen är 

procentuellt sett liten mellan största och minsta uppmätta värde. Medelvärdet av   för hela 

undersökningen är 14,74 m och detta värde antas gälla för alla mätpunkter. 

 

Figur 6.4 - Spridning av fallhöjden H för samtliga mätpunkter. 

I Figur 6.5 återges all data i form av ett musseldiagram. De cirkulärt formade linjerna är 

isolinjer för olika verkningsgrader mellan 45 och 68 %. De vertikala linjerna visar för vilken 

ledskenevinkel    som värdena uppmättes. De streckade horisontella linjerna utgör 

gränsdragningar för kavitation. Utanför dessa linjer, det vill säga under den undre linjen och 

över den övre linjen, har synliga kavitationseffekter uppstått under experimenten. 

Musseldiagrammet har framtagits för fallhöjd           samt karakteristisk diameter 

          . 
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Figur 6.5 - Musseldiagram som visar verkningsgraden som isolinjer. Diagrammet återger också för vilka 

ledskenevinklar α0 de olika värdena på n10 och Q10 erhållits. De streckade horisontella linjerna utgör 

gränslinjer för synlig kavitation. För musseldiagrammet gäller att H = 14,74 m samt D = 0,0824 m. 

Av Figur 6.5 kan utläsas att den maximala verkningsgraden uppgår till lite drygt 68 % och 

denna verkningsgrad fås för          ,          samt         . Vilken ledskenevinkel 

som används påverkar tydligt den maximalt möjliga verkningsgraden. 

6.4.2 Experiment på turbin med plastlöphjul 

I Figur 6.6 visas verkningsgraden som funktion av varvtalet   för tre olika löphjul. De två 

plastlöphjulens verkningsgrad jämförs med det ursprungliga metallöphjulet. Som kan ses av 

figuren når metallöphjulet en avsevärt högre verkningsgrad. 
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Figur 6.6 - Verkningsgrad som funktion av varvtal för tre olika löphjul: metallöphjul med ursprunglig design, 

plastlöphjul med ursprunglig design samt plastlöphjul med ny design. Diagrammet är framtaget för de 

ledskenevinklar som har bedömts som optimala för respektive löphjul. 

Det är intressant att jämföra det metall- och plastlöphjul som har den ursprungliga designen. 

Deras verkningsgradskurvor har samma form men olika verkningsgradsnivå. Förklaringen till 

denna skillnad i verkningsgrad kan ha flera orsaker. Tillverkningsprocessen för plastlöphjulen 

medför att löphjulen får en räfflad yta till skillnad från metallöphjulet som är slätt. Det kan 

tänkas påverka strömningen genom turbinen och därigenom ge försämrad verkningsgrad. 

Turbinens glidtätning fungerar dessutom sämre med plastlöphjulen jämfört med metallöphjulet, 

se avsnitt 6.3. Detta ger tryckfall och vattenflöde upp i turbinhuset som ger en negativ påverkan 

på verkningsgraden. 

Ur Figur 6.6 framgår att plastlöphjulet med ny design når en högre maximal verkningsgrad än 

plastlöphjulet med ursprunglig design. Om ett löphjul i metall tillverkas med den nya designen 

är det rimligt att anta att dess maximala verkningsgrad kommer överstiga det befintliga 

metallöphjulets maximum, då plastlöphjulen uppvisar detta inbördes förhållande. Plastlöphjulet 

med ny design var framtagen för att vara optimal vid           . Som kan ses i Figur 6.6 

stämmer inte detta helt överens med det experimentella resultatet, där maximum fås vid 

          . 
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I Figur 6.7 visas verkningsgraden som funktion av volymflödet   för de tre olika löphjulen. De 

tre kurvorna liknar deras motsvarigheter i Figur 6.6. Anledningen till detta är att när   och    

hålls konstant under ett test blir   och   beroende. Det innebär att ett visst   medför ett 

specifikt   och vice versa. 

 

Figur 6.7 - Verkningsgrad som funktion av volymflöde för tre olika löphjul: metallöphjul med ursprunglig 

design, plastlöphjul med ursprunglig design samt plastlöphjul med ny design. Diagrammet är framtaget för de 

ledskenevinklar som har bedömts som optimala för respektive löphjul. 

6.5 Numerisk undersökning 

Simuleringar av flödet genomfördes för den ursprungliga och den nya löphjulsdesignen vid 

varvtalen 2000, 2300, 2500, 2650, 2800 och 3000 rpm med flödena 4,6, 4,4, 4,3, 4,1, 3,9 och 

3,7 l/s. I Figur 6.8 och Figur 6.9 har verkningsgraden för de båda utformningarna plottats mot 

varvtalet respektive volymflödet. Den nya designen ger bättre verkningsgrad än den 

ursprungliga vid driftfall med varvtal högre än 2300 rpm och med volymflöden mindre än 4,4 

l/s. Dessutom överstiger det nya löphjulets maximala verkningsgrad tydligt det ursprungliga 

löphjulets. Skillnaden uppgår till cirka 4,5 procentenheter mellan respektive maximum. 



53 

 

Figur 6.8 - Verkningsgrad som funktion av varvtal för ursprunglig och ny löphjulsutformning. 

 

Figur 6.9 - Verkningsgrad som funktion av volymflöde för ursprunglig och ny löphjulsutformning. 
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I Figur 6.8 och Figur 6.9 kan vidare utläsas att toppen på verkningsgradskurvan för det 

nyframtagna löphjulet är förskjuten i jämförelse med verkningsgradskurvan för den 

ursprungliga löphjulsdesignen. Det visar sig också att maximal verkningsgrad för det nya 

löphjulet erhölls vid ett högre varvtal än det som den ursprungligen designats för. Detta kan 

bero på att vattnet inte strömmar in i löphjulet med samma vinkel som ledskenevinkeln, vilket 

antogs vid utformning av löphjulet, se avsnitt 5.2.    

I Tabell 6.1-Tabell 6.6 presenteras utdata från de numeriska simuleringarna. Utdata består av 

vridmoment kring löphjulets rotationsaxel, area-medelvärderat tryck på in- och utlopp, 

turbinens fallhöjd beräknat från tryckskillnaden, vattnets absoluta hastighet vid in- och utlopp, 

effekt in i turbinen, av turbinen uttagen effekt samt verkningsgrad. 

Tabell 6.1 - Utdata för CFD-beräkning med varvtal 2000 rpm och volymflöde 4,6 l/s. 

Storhet Ursprunglig design Ny design 

Vridmoment Nm 2,07168 2,02136 

Tryck inlopp Pa 216368 218159 

Tryck utlopp Pa 99822,9 100592 

Fallhöjd m 11,9160 12,0205 

Hastighet inlopp m/s 6,07717 6,07717 

Hastighet utlopp m/s 5,66662 4,38 

Tillgänglig effekt W 547,1634 581,5052 

Uttagen effekt W 433,8916 423,3526 

Verkningsgrad 0,7930 0,7280 

 

Tabell 6.2 - Utdata för CFD-beräkning med varvtal 2300 [rpm] och volymflöde 4,4 [l/s]. 

Storhet Ursprunglig design Ny design 

Vridmoment Nm 1,81699 1,74151 

Tryck inlopp Pa 213336 204496 

Tryck utlopp Pa 99930,9 100074 

Fallhöjd m 11,5949 10,6765 

Hastighet inlopp m/s 5,81 5,81 

Hastighet utlopp m/s 4,66 3,85 
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Tillgänglig effekt W 525,3921 500,9858 

Uttagen effekt W 437,6319 419,4522 

Verkningsgrad 0,8330 0,8373 

 

Tabell 6.3 - Utdata för CFD-beräkning med varvtal 2500 [rpm] och volymflöde 4,3 [l/s]. 

Storhet Ursprunglig design Ny design 

Vridmoment Nm 1,68826 1,60237 

Tryck inlopp Pa 214327 202176 

Tryck utlopp Pa 99959,4 99984,3 

Fallhöjd m 11,6933 10,4484 

Hastighet inlopp m/s 5,67746 5,67746 

Hastighet utlopp m/s 4,13388 3,6401 

Tillgänglig effekt W 524,2439 480,1158 

Uttagen effekt W 441,9854 419,4995 

Verkningsgrad 0,8431 0,8737 

 

Tabell 6.4 - Utdata för CFD-beräkning med varvtal 2650 [rpm] och volymflöde 4,1 [l/s]. 

Storhet Ursprunglig design Ny design 

Vridmoment Nm 1,45935 1,40146 

Tryck inlopp Pa 210215 199083 

Tryck utlopp Pa 100010 99984,9 

Fallhöjd m 11,2677 10,1321 

Hastighet inlopp m/s 5,41098 5,41098 

Hastighet utlopp m/s 3,49203 3,60226 

Tillgänglig effekt W 486,7585 439,6219 

Uttagen effekt W 404,9804 388,9155 

Verkningsgrad 0,8320 0,8847 

 

Tabell 6.5 - Utdata för CFD-beräkning med varvtal 2800 [rpm] och volymflöde 3,9 [l/s]. 

Storhet Ursprunglig design Ny design 

Vridmoment Nm 1,23839 1,2192 
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Tryck inlopp Pa 209524 198663 

Tryck utlopp Pa 99992,5 100223 

Fallhöjd m 11,1989 10,0649 

Hastighet inlopp m/s 5,1445 5,1445 

Hastighet utlopp m/s 3,59 3,68 

Tillgänglig effekt W 453,5701 409,1513 

Uttagen effekt W 363,1149 357,4881 

Verkningsgrad 0,8006 0,8737 

 

Tabell 6.6 – Utdata för CFD-beräkning med varvtal 3000 [rpm] och volymflöde 3,7 [l/s] 

Storhet Ursprunglig design Ny design 

Vridmoment Nm 1,03663 1,04157 

Tryck inlopp Pa 217541 202108 

Tryck utlopp Pa 99923,8 100416 

Fallhöjd m 12,0256 10,3973 

Hastighet inlopp m/s 4,87802 4,87802 

Hastighet utlopp m/s 4,20299 3,73287 

Tillgänglig effekt W 446,4900 394,4481 

Uttagen effekt W 325,6669 327,2189 

Verkningsgrad 0,7294 0,8296 

 

Den ursprungliga designen visade sig ge en genomgående högre uteffekt än det nyframtagna 

löphjulet utom vid 3000 rpm där uteffekten var i stort sett samma. Trots detta får den nya 

designen en högre verkningsgrad i alla driftfall utom det med 2000 rpm och 4,6 l/s. Den högre 

verkningsgraden beror på att ett mindre tryck byggs upp än i det ursprungliga löphjulet. 
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Figur 6.10 - Strömlinjer i ursprunglig turbin, sett ovanifrån. Vid varje löphjulsblad återfinns en strömvirvel. 

Avlösningar uppkom i betydligt större omfattning för den gamla designen jämfört med den nya. 

De avlösningar som uppkom för den gamla designen kan ses i form av virvlar på strömlinjerna 

vid löphjulsbladen i Figur 6.10 och Figur 6.11. Där visas strömlinjerna för det driftfall som gav 

bäst verkningsgrad, det vill säga med ett varvtal på 2500 rpm och ett volymflöde på 4,3 l/s.  I 

Figur 6.10 visas strömlinjer för hela beräkningsområdet och i Figur 6.11 visas de för en sektor 

av ledskenepassagen samt en bladpassage. I Figur 6.11 kan virvlarna tydligt ses till vänster i 

bladpassagen. I Figur 6.12 visas avlösningsområdet i närbild och det kan ses att 

hastighetspilarna i vaken delvis går mot strömningsriktningen. Detta leder till ökade förluster. 
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Figur 6.11 - Strömlinjer i en bladpassage och en sektor av ledskenepassagen i ursprunglig turbin. Virveln 

längst till vänster bladpassagen åskådliggör avlösning. 

 

Figur 6.12 - Närbild av avlösning i bladpassage i ursprungligt löphjul. 

I det nyframtagna löphjulet fås inte dessa avlösningar. Detta kan ses i Figur 6.13 och Figur 6.14 

där strömlinjerna respektive hastighetsvektorerna följer bladets kontur. Figur 6.14 visar en 

närbild på början av bladpassagen och på hastighetspilarna kan ses att ingen avlösning 

uppkommer i denna del i det nydesignade löphjulet. Denna skillnad mot det ursprungliga 
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löphjulet tros vara den huvudsakliga orsaken till att det nyframtagna löphjulet får en högre 

verkningsgrad i de numeriska beräkningarna. 

 

 

Figur 6.13 - Strömlinjer i en bladpassage och en sektor av ledskenepassagen för det nya löphjulet. 

 

Figur 6.14 - Hastighetsfält i inlopp till bladpassage i det nya löphjulet. 

En genomgående begränsning i den numeriska undersökningen är att endast en del av den totala 

geometrin har simulerats, det vill säga en tiondel av löphjulet och en sjättedel av 
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ledskenepassagen. Dessutom medelvärderades alla storheter i övergången mellan löphjuls- och 

ledskenegeometrin. Dessa två förenklingar leder till att strömningen inte blir helt realistiskt 

modellerad vilket påverkar resultaten från simuleringarna. Det går dock inte att fastställa i 

vilken riktning detta påverkar resultaten med avseende på verkningsgraden. 

Den numeriska undersökningen innefattade inte spiralhöljet. Det medförde att en inte helt 

komplett bild av strömningen gavs. Det är inte säkert att den vinkel med vilken vattnet i 

verkligheten strömmar in i ledskenepassagen överensstämmer med den vinkel som antogs för 

att bestämma randvillkoret. Detta hade undvikits om spiralhöljet kunnat simuleras eftersom 

randvillkoret på inloppet till spiralen är lättare att uppskatta. 
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7 Slutsats 

Både den experimentella och den numeriska undersökningen visade att den nya utformningen 

av löphjulet ger en ökad maximal verkningsgrad. På grund av denna samstämmighet mellan de 

två olika utvärderingsmetoderna kan konstateras att det nyframtagna löphjulet har en bättre 

design.  

Användning av idealiserad radialturbinteori anses vara en god utgångspunkt vid optimering av 

prestanda då det nya löphjulet gav högre maximal verkningsgrad. Det ursprungliga löphjulet har 

inte optimala inlopps- och utloppsvinklar för sitt bästa driftfall enligt radialturbinteori vilket 

möjliggjorde en förbättring. Både de experimentella och numeriska resultaten visade att den nya 

löphjulsutformningen nådde maximal verkningsgrad för ett varvtal som var något högre än det 

varvtal den optimerats för. Detta visar på den känslighet som finns i beräkningarna. Framförallt 

är optimeringsberäkningarna mycket känsliga för med vilken vinkel vattnet antas nå 

löphjulsbladen. En exakt bestämning av denna vinkel är samtidigt svår att göra vilket skapar 

osäkerhet. 

Förändringen av inlopps- och utloppsvinklar kan ses som ett första steg i en mer omfattande 

förbättringsprocess. Det är till exempel inte fastställt att tio är det optimala antalet löphjulsblad 

utan det är något som kan utredas vidare. Bladprofilen har i den förbättrade utformningen haft 

en konstant krökningsradie mellan inlopps- och utloppsvinklarna. Detta behöver inte alls vara 

optimalt utan är en förenkling. Det går också att göra en mer komplex bladprofilsutformning 

utifrån ett hänsynstagande till den axiella delen av flödet, som fås när strömningen går in mot 

mitten av löphjulet. 

Materialet ABS-plast och tillverkningsmetoden Rapid Prototyping gav löphjul med 

tillfredställande funktion. Dock gav plastlöphjulen sämre verkningsgrad jämfört med det 

ursprungliga metallöphjulet. Eftersom ett av plastlöphjulen utformats som en kopia av 

metallöphjulet och samtidigt gav betydligt sämre verkningsgrad måste förklaringen till 

försämringen finnas i materialets egenskaper alternativt tillverkningsmetodens påverkan på 

ytfinheten. Det är troligt att plastlöphjulen behöver en specialutformad tätning som tar hänsyn 

till material och ytfinhet. Om plastlöphjul ska användas i framtida löphjulsundersökningar bör 

orsakerna till den sämre verkningsgraden åtgärdas. 

En komplikation som uppstod under den experimentella undersökningen var att resultaten 

varierade mellan upprepningar av test som utformats på samma sätt. Det hade varit önskvärt att 

testen gav mer identiska resultat än som var fallet. Det finns flera tänkbara förklaringar till 
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variationerna såsom varierande mätare alternativt variationer i friktionsmotståndet hos 

glidtätningen. För att öka precisionen i framtida experiment bör dessa variationer åtgärdas. 

De metoder som projektet använt sig av för framtagning och tillverkning av nytt löphjul samt 

för experimentella och numeriska undersökningar har alla uppfyllt de syften som efterfrågats. 

Samtliga metoder går att använda i framtida projekt för att vidare undersöka fortsatta 

förbättringar av Francisturbiner. Studierna på modellnivå kan också användas som hjälpmedel 

för att ta fram en effektiv konstruktion till ett riktigt vattenkraftverk. 

7.1 Förslag till förbättring vid rigg 

Vid arbetet med riggen har ett antal potentiella förbättringar identifierats. Med dessa 

förbättringar skulle kvaliteten på den experimentella undersökningen öka avsevärt. Vissa av 

förbättringsmöjligheterna kan mycket väl tänkas ligga till grund för framtida kandidatarbete. 

Samtliga förbättringsförslag presenteras nedan. 

Förbättrade ledskenor 

Under arbetet med att utforma nytt löphjul har det uppmärksammats att ledskenorna inte kan 

vinklas tillräckligt in mot löphjulet. En ny utformning med ett större antal kortare ledskenor bör 

övervägas. En sådan förändring medger större instyrning av vattenflödet samt en mer 

kontrollerad inloppsvinkel mot löphjulet. En förändring av ledskenorna kommer påverka vilken 

utformning av löphjul som är optimal, dessa måste därför samoptimeras. 

Förflyttning av tryckmätare 

Tryckmätarna bör flyttas närmare turbinen för att på så sätt minska de rörförluster som uppstår 

mellan mätarna. Därmed blir kvaliteten bättre i undersökningarna. Den övre tryckmätaren kan 

med fördel flyttas fram så att den kommer efter T-korsningen där det sannolikt uppstår en del 

förluster. Den nedre tryckmätaren kan flyttas så att den kommer efter diffusorn. 

Kylning av vatten 

Riggen har ett slutet vattensystem och under körning ökar temperaturen hos vattnet på grund av 

de förluster som sker i turbinen. Förändrad temperatur innebär förändrade egenskaper hos 

vattnet, till exempel ändrad viskositet. I den experimentella undersökningen har testen hållits 

korta och temperaturen har ökat cirka 5°C. Därefter har systemet lämnats för att svalna i ett par 

timmar innan efterföljande test har kunnat inledas. 

För att minimera den påverkan som temperaturökningen medför kan det vara lämpligt att utrusta 

riggen med kylanordningar som håller temperaturen på en konstant nivå, eller åtminstone 
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minskar temperaturhöjningshastigheten. En möjlig lösning på problemet är att avleda 

värmeenergin genom en värmeväxlare placerad utmed riggens rörsystem. 

Efterbearbetning av plastlöphjul 

Resultaten av de experimentella undersökningarna har visat att ett större läckage sker när riggen 

körs med plastlöphjul. För att få mer tillförlitliga resultat vid framtida utvärderingar av nya 

löphjulsdesigner i plast finns behov av att undersöka orsakerna bakom vattenläckaget närmare. 

En teori är att läckaget orsakas av den skrovlighet hos plastlöphjulen som 

tillverkningsprocessen medför. Detta kan undersökas genom att nytt löphjul tillverkas med 

större ytterdimensioner längs löphjulets övre yttersidor. Sedan kan en svarv användas för att 

bearbeta ytorna till önskad dimension och ytfinhet. En annan teori är att skillnaden mellan 

plastens och metallens elasticitetsmodul medför att vatten lättare tränger upp mellan löphjul och 

tätning. Detta kan undersökas genom att tillverka en anläggningsyta med en större diameter som 

kompenserar elasticitetsskillnaden. 

Minskning av friktionsförluster i turbin 

Turbinen har konstruerats med en förhållandevis stor diameter på axeln vilket innebär att den 

glidtätning som turbinen är utrustad med har en relativt stor diameter. Detta leder till en onödigt 

stor friktionsförlust i tätningen. Även de lager som sitter vid turbinen påverkas på liknande sätt 

av axelns diameter. För att lösa problemet bör därför diametern minskas. Den anläggningskraft 

som förekommer i glidtätningen kan också undersökas närmare och optimeras med hänsyn 

tagen både till friktion och läckage. 

Kalibrering och förflyttning av flödesmätare 

De två flödesmätarna har uppvisat olika värden för samma flöde vilket indikerar att en 

kalibrering är nödvändig. Detta kan ske genom att flödesmätarna nedmonteras och undersöks i 

ett kontrollerat flöde placerade i ett rör med samma diameter som vid nuvarande placering i 

riggen. 

Flödesmätaren som använts under experimenten har uppvisat relativt stora fluktuationer. En 

teori är att flödesmätarens position nära pumpen orsakar dessa störningar. Om så är fallet skulle 

en placering längre bort från pumpen förbättra mätarens precision. 

Reglerad styrning och datahantering hos rigg 

För experiment som utförs vid riggen måste i nuläget alla parametrar antecknas manuellt. 

Genom att utrusta riggen med AD-omvandlare där resultaten sedan kan föras in i datormiljö, 

exempelvis LabVIEW, kommer denna process bli mycket effektivare. Genom att också 

möjliggöra styrning av pump och motstånd av turbinen genom programmet kan experimenten 
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också automatiseras. Denna förändring medför att framtida experiment blir smidigare och mer 

anpassade för att utföras på en kortare tid som experiment i kurser ofta kräver. 

En tredje parameter som går att styra är ledskenevinkeln där också automatiserad reglering kan 

möjliggöras. Dock bedöms detta inte vara nödvändigt för att nå en bra effektivitet på 

experimenten. 

Införskaffning av Stroboskop 

Att utrusta riggen med ett stroboskop skulle innebära att det ges möjlighet till att se roterande 

objekt som stillastående. På så sätt kan exempelvis kaviterande virvelrep studeras närmare 

vilket ger mer information om strömningen. 

Utbyte av oljepump mot generator 

Oljepumpen som sitter vid turbinen i avsikt att reglera motståndet för turbinen är möjlig att byta 

ut mot en generator. Detta möjliggör att mätning av turbinens effekt blir mer precis och att 

motståndet lättare kan regleras från den datormiljö som finns beskriven ovan. Effekten som 

behöver bromsas upp är cirka en kilowatt, därmed borde en generator på cirka två kilowatt vara 

tillräcklig. 

Omkonstruktion av rör före turbin 

Före turbinen sitter en dubbelkrökning som påverkar strömningen negativt och skapar onödig 

turbulens in i turbinen. Genom att omkonstruera rörsystemet kan dubbelkröken tas bort vilket 

minskar de negativa effekterna. 
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Appendix A 

Montering av turbin på rigg 

Kontrollera under hela monteringen att motståndet i turbinaxeln inte blir onormalt stort. När 

detta sker uppstår spänningar som kommer slita onödigt mycket på lager och försämra 

verkningsgraden i turbinen. 

1. Förmontera baksidan av den cylindriska infästningen till turbinen i ställningen, men dra 

inte åt skruvarna så att det finns justeringsmån. 

2. Fäst det horisontella vattenledningsröret. 

3. Fäst det vertikala transparenta röret. 

4. Justera den cylindriska infästningen över turbinen så att spänningarna i sidled 

minimeras. Därefter dras infästningen åt först i bakkant och sedan över turbinen. 

5. Fäst turbinaxeln axiellt med pumpen. 

6. Fäst pumpen i riggen och justera så att inga spänningar i sidled uppkommer. 

Demontering av turbin 

1. Skruva av det transparenta röret. 

2. Skruva loss ringen under turbinen i anslutning till spiralen och ta loss. 

3. Ta bort plastplattan med packning som sitter innanför ringen. 

4. Från ovansidan av turbinen: lossa fyra stycken insexskruvar under varvtalsräknaren. 

5. Skruva loss löphjulet med en skiftnyckel (använd ej skiftnyckel för plastlöphjul! Skruva 

i så fall för hand). Skruva på piggen som sticker ut i mitten av löphjulet. 

6. Ta loss ringen med packning som sitter innanför löphjulet. 

7. Lossa ledskenor från ovansidan av turbinen med insexnyckel. Plocka loss ledskenorna 

underifrån.  

8. Plocka bort ringen som nu gjorts åtkomlig ovanifrån turbinen. 

9. Plocka bort plastringen som sitter utanpå axelhuset. 

Byte av lager i turbin 

1. Ta loss segelsäkringen (låsringen) som sitter i anslutning till det översta lagret. 

2. Skruva loss skruven som sitter i axeln och plocka loss mässingsstycket som sitter 

fastskruvat. 

3. Pressa ut axeln i hydraulpress. 

4. Plocka loss mässingsringen som sitter ovanför där löphjulet satt. 



 

5. Om det andra lagret inte följde med axeln, kan även detta pressas ut med hydraulpress. 

Kalibrering av ledskenor 

Lossa först insexskruven för varje ledskena på turbinens ovansida. Tänk på att ledskenorna är 

indexerade och tillhör en speciell plats. Förkortad insexnyckel behövs för detta moment. 

För att sedan kalibrera ledskenorna, använd någon form av stans. Som stans kan baksidan på ett 

3,0 alternativt 3,1 mm borr användas. På turbinens undersida finns färdiga hål, som matchar 

olika vinklar, vari stansen ska stickas in. Bestäm ett lämpligt gradantal och ställ in skalan på 

turbinen i en bestämd nivå med ratten. I projektet användes en vinkel på 25 grader. Rör ej ratten 

under kalibreringens gång utan låt den vara fast vid bestämd nivå, gå igenom ledskena efter 

ledskena och anpassa så att stansen går i på vald vinkel. Därefter ska tillhörande skruv dras åt 

och fixeras. Senare ska de andra vinklarna gås igenom genom att det ska vara möjligt att sticka 

in stansen vid ett bestämt vinkelläge samtidigt hos de olika ledskenorna, detta för att säkerställa 

att ledskenornas vinklar hänger med vid förändringar. 

  



 

 

Appendix B 

I detta avsnitt redogörs för den databehandlingsprocess som användes för att transformera 

mätpunkter från fem upprepade test med given ledskenevinkel till en anpassad kurva i    -   -

  -rummet. Som exempel används data från test med ursprungligt metallöphjul och 

ledskenevinkeln         . 

Figur B.1 visar mätvärden i    -   -  -rummet för fem genomförda test med ledskenevinkeln 

        . Mätvärdena för dessa fem test varierar i verkningsgrad   i sådan utsträckning att 

det ej går att bortse från. 

 

Figur B.1 – Mätvärden i n10-Q10-η- rummet för fem genomförda test med ledskenevinkeln 14,4°. 

Figur B.2 visar samma mätvärden som i Figur B.1 plottade enbart i    -   -planet. Även här 

förekommer variationer mellan de olika testen.  

 

Figur B.2 – Mätvärden i n10-Q10-planet för fem genomförda test med ledskenevinkeln 14,4°. 



 

Två anpassningssteg genomfördes. Först anpassades mätpunkterna till en linje i    -   -planet. 

Efter det anpassades mätpunkterna i höjdled, det vill säga mätpunkternas  -värden anpassades. 

Dessa anpassningar redogörs för nedan. 

Som kan ses av Figur B.2 ligger punkterna i    -   -planet fördelade utefter en linje som liknar 

en andragradsfunktion. Därför anpassades ett andragradspolynom efter punkterna, se Figur B.3. 

Alla punkters    -   -värden flyttades därefter till närmaste punkt på linjen. Därmed erhölls 

punkter som var entydigt kurvanpassade i    -   -planet. 

 

Figur B.3 – Mätvärden i n10-Q10-planet för fem genomförda test med ledskenevinkeln 14,4°, tillsammans med 

ett anpassat andragradspolynom. 

Nästa steg var att anpassa punkterna till den tredje dimensionen, verkningsgraden  . För att 

kunna anpassa en kurva i tre dimensioner efter punkterna genomfördes först en 

koordinattransformation av den anpassade kurvan i     -   -planet till en endimensionell 

koordinat,  . Därefter anpassades   till ett fjärdegradspolynom som beror av  , se Figur B.4. 

Fjärdegradspolynom valdes då den följer variationen hos punkternas fördelning på ett bättre sätt 

en ett polynom av lägre grad, samtidigt som ett polynom av högre grad än fyra inte bedömdes 

förbättra anpassningen märkbart. Anledningen till koordinattransformationen var att det inte är 

möjligt att anpassa en kurva direkt i tre dimensioner. 



 

 

 

Figur B.4 – Mätvärden i ξ-η-planet för fem genomförda test med ledskenevinkeln 14,4°, tillsammans med ett 

anpassat fjärdegradspolynom. 

För varje    -   -punkt hämtades ett  -värde från det anpassade fjärdegradspolynomet. Således 

erhölls    -   -  -punkter utefter en entydig kurva i 3 dimensioner, se Figur B.5. 

 

Figur B.5 – Anpassade mätvärden i n10-Q10-η- rummet för fem genomförda test med ledskenevinkeln 14,4°. 

  



 

  



 

 

Appendix C 

Nedan presenteras de funktionsfiler som har använts för kurvanpassningsarbetet i projektet, som 

beskrivs i Appendix B. Med hjälp av Curvefit2 kan flera mätkörningar för en gemensam 

ledskenevinkel sammanföras till en bästa approximation. Därefter mätserier för olika 

ledskenevinklar bindas ihop till en gemensam yta i createSurfaceFit. 

function [X2,Y2,Z2,xsi,q] = Curvefit2(X,Y,Z,pgrad,qgrad) 

%CURVEFIT2 

%   [X2,Y2,Z2,xsi,q] = Curvefit2(X,Y,Z,pgrad,qgrad) 

%   X=Q10,Y=n10,Z=eta 

% 

%   Anpassar mätpunkter (X,Y,Z) i Q10-n10-planet med polynom av 

grad  

%   qgrad samt polynom i eta-xsi-planet med grad pgrad. 

Resulterande  

%   utdata ligger utmed en anpassad kurva i tre dimensioner 

  

%   Copyright © U. ESKIL NILSSON, A. IVAR NILSSON,  

%   OSKAR E. THULIN & D. SEBASTIAN SAMUELSSON, 2010. 

%   $Revision: 1.1 $  $Datum: 2010/05/18 14:05:04 $  

  

  

n = length(X); 

  

% Anpassar polynom av grad qgrad till Q10-n10-värden 

q = polyfit(X,Y,qgrad); 

  

% Min och max för anpassade polynomets y-värden 

x1 = min(X)-0.2*(max(X)-min(X)); 

x2 = max(X)+0.2*(max(X)-min(X)); 

  

% Anpassade polynomets x-värden 

x = linspace(x1,x2,1000); 

  

  

y = zeros(size(x)); 

% Adderar polynomets (qgrad+1) antal termer till y-värdet 

for i=1:qgrad+1 

    y = y + q(i)*x.^(qgrad+1-i); 

end 

  

% Nya X- och Y-värden (Q10- och n10-värden) 

X2 = zeros(size(X)); 

Y2 = zeros(size(X2)); 

  

% Flyttar Q10- och n10-värden till närmsta punkt på polynomet 

for i=1:n 

     

    r = zeros(length(x),1); 



 

     

    for j=1:length(x) 

        % Beräknar avstånd mellan alla 1000 polynomvärden och  

        % mätpunkt 

        r(j) = sqrt((x(j)-X(i))^2+(y(j)-Y(i))^2); 

    end 

    % Finner närmast avstånd mellan polynom och mätpunkt 

    [~,J] = min(r); 

     

    X2(i) = x(J); 

    Y2(i) = y(J); 

     

end 

  

% xsi är transformerad koordinat som representerar avstånd utmed  

% q-polynomet 

xsi = zeros(n,1); 

  

for i=1:n 

     

    j = 1; 

    r = 0; 

     

    %Stegar fram utmed xsi tills (Q10,n10)-punkt nås 

    while x(j)~=X2(i) 

         

        r = r + sqrt((x(j)-x(j+1))^2+(y(j)-y(j+1))^2); 

        j = j+1; 

    end 

    %Varje (Q10,n10)-punkt får ett motsvarande xsi-värde 

    xsi(i) = r; 

     

end 

  

% Anpassar polynom av grad pgrad till xsi-eta-värden  

q = polyfit(xsi,Z,pgrad); 

  

% Nya eta-värden 

Z2 = zeros(size(X2)); 

% Adderar polynomets (qgrad+1) antal termer till eta-värdet 

for i=1:pgrad+1 

    Z2 = Z2 + q(i)*xsi.^(pgrad+1-i); 

end 

  

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Final end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  



 

 

function [fitresult, gof] = createSurfaceFit(x1, y1, z) 

%CREATESURFACEFIT1(X1,Y1,Z) 

%  Fit surface to data. 

% 

%  Data for 'untitled fit 1' fit: 

%      X Input : x1 

%      Y Input : y1 

%      Z output: z 

%      Weights : (none) 

% 

%  Output: 

%      fitresult : an sfit object representing the fit. 

%      gof : structure with goodness-of fit info. 

% 

%  See also FIT, SFIT. 

  

%  Auto-generated by MATLAB on 23-Apr-2010 09:21:48 

  

  

%% Fit: 'untitled fit 1'. 

ft = 'linearinterp'; 

opts = fitoptions( ft ); 

opts.Weights = zeros(1,0); 

opts.Normalize = 'on'; 

[fitresult, gof] = fit( [x1, y1], z, ft, opts ); 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  



 

 

Appendix D 

 

Figur D.1 – Sprängskiss av turbin som illustrerar de övre komponenterna. 



 

 

Figur D.2 – Sprängskiss av turbin som illustrerar de nedre komponenterna. 


