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Abstract

Analysis of pressure measurements in Kaplan turbines

Andreas Särnblad

In a risk situation the flow through a hydropower turbine must be reduced under a
short amount of time. The reduction in flow causes low pressures in the region called
draft tube under the runner in the turbine. If the pressure drops below vapor
pressure the water in the turbine may evaporate and form large cavities. The
phenomenon called water column separation describes the situation when these
cavities of vapor forms and eventually collapses which may damage the unit and can
be a danger to personnel at site.

Different types of flow reducing maneuvers are tested before commissioning turbines
in order to detect dangerously low pressures but these measurements can be difficult
to interpret. The measured draft tube pressure can be filtered numerous ways and in
addition other measured or calculated parameters must be studied to fully understand
the consequence of a measured emergency stop.

In this paper the different ways of filtering and interpreting the measurements from
stops in Kaplan turbines were analyzed. The results show that the choice of filtering
method can significantly impact the interpretation of a stop and that the filter
parameters often used do not result in equivalent results. The standard way to filter
draft tube pressure with moving average filters is shown to result in much higher draft
tube pressures than low-pass filters and the filter parameter used needs to be further
investigated to correctly isolate pressures caused by water column separation. The
main difference between different companies when it comes to these measurements
are the used cutoff frequency when using low-pass filters and the sampling frequency
of measurements.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

En Kaplanturbin, se Figur 1 är en vattenkraftsturbin som är lämpad för låga fallhöjder och höga 

flöden. Vid ett mekaniskt eller elektriskt fel så måste i de flesta fall generatorn kopplas bort 

från nätet och alla synkront roterande komponenter bromsas upp till stillastående läge. En 

bortkoppling av generatorn vid oförändrat vattenflöde leder dock till att löphjulet börjar 

accelerera eftersom det vridmoment som vattenflödet utövar på löphjulet inte tas upp av 

generatorn. För att inte accelerera löphjulet och alla de komponenter som är kopplade till 

löphjulet till en rotationshastighet som kan orsaka skada så reduceras flödet snabbt i samband 

med bortkopplingen av generatorn. För att minska flödet genom turbinen så stängs ledskenorna 

vilket orsakar en tryckökning uppströms och en trycksänkning nedströms. Den trycksänkning 

som sker efter ledskenorna kan nå till ångbildningstrycket vid vilket vattnet övergår till ånga 

som fyller upp en del av vattenvägen efter ledskenorna och separerar vattenpelaren vilket kallas 

kolumnseparation. Denna volym av ånga kollapsar när trycket sedan ökar och orsakar en kraftig 

tryckökning som kan ha förödande konsekvenser på aggregatet och är en säkerhetsrisk för den 

personal som befinner sig i stationen.  

För att undvika dessa låga tryck vid en snabb stängning av ledskenorna så testas olika typer av 

stängningar i alla aggregat under kontrollerade former innan de kan tas i drift. Dessa test kallas 

för frånslagsprover. Vid dessa tester mäts vattentrycket i sugröret, precis under löphjulet för att 

garantera att vattentrycket inte sjunker till ångbildningstrycket och därmed förångas i stora 

volymer. Dessa tryckmätningar är dock svårtolkade då ett antal olika strömnings-mekaniska 

fenomen påverkar tryckgivaren och det finns även andra osäkerheter som måste tas hänsyn till. 

Filter används för att ta ut det frekvensintervall eller tidsskalor som är intressanta för att bedöma 

risken för allvarlig ångbildning. Val av filter och tolkning av data skiljer sig dock mellan olika 

aktörer i branschen vilket gör att en mätning kan tolkas olika beroende på vem som analyserar 

den.  

Figur 1. Kaplanturbin med markerade komponenter. Redigerad bild baserad på [1].  
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I denna studie undersöktes mätningar från frånslagsprover utav fem olika aggregat där 

sugrörstrycket och andra uppmätta parametrar analyserades. Flöde genom turbinen och 

tryckdifferensen över viktiga komponenter beräknades för att undersöka dess betydelse för 

tolkning av en mätning. Det lägsta uppnådda sugrörstryckets känslighet mot val av olika 

filtreringsmetoder och olika aktörers synsätt på tolkning av mätningar vid frånslagsprover 

undersöktes. Arbetet avgränsades till mätningar av frånslagsprover i turbiner av typen Kaplan 

och till de vanligaste förekommande filtren vid dessa mätningar inom kategorierna lågpassfilter 

och glidande medelvärdesfilter.  

Resultatet av studien visar att det lägsta sugrörstrycket vid ett frånslag till stor del kan variera 

beroende på val av filter men även på val av specifik filterparameter. Det standardval av 

glidande medelvärdesfilter som ofta används har i stor utsträckning skilda egenskaper mot de 

motsvarande lågpassfilter som används. Den dialog med olika aktörer som fördes visar på att 

det inte finns en konsensus kring vilka frekvenser som bör tas i beaktande vid filtrering av 

sugrörstryck med lågpassfilter men att en 0,2 s fönsterbredd vid glidande medelvärdesfiltrering 

är vida vedertaget av branschen. Det finns dock skäl att undersöka om denna filterparameter 

avspeglar tidsutbredningen av kolumnseparation i olika aggregat med olika dimensioner.  
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Exekutiv sammanfattning 

Vid en risksituation i ett vattenkraftsaggregat där vattenflödet snabbt måste reduceras så uppstår 

låga tryck i sugröret under turbinen vilket kan resultera i bildning av stora ångvolymer. När 

dessa ångvolymer kollapsar så kan aggregatet ta skada vilket även kan vara en säkerhetsrisk för 

personal på plats. Dessa snabba flödesförändringar testas under kontrollerade former för att ett 

aggregat ska få tas i drift men mätningar av sugrörstryck kan vara svårtolkade. Garantivärden 

är formulerade efter det lägsta uppnådda sugrörstrycket men val av filtreringsmetod har stor 

inverkan på detta värde. Även andra uppmätta parametrar som lyft av turbinaxel och löphjulets 

varvtal kan visa på säkerhetsrisken vid ett frånslag.    

I denna studie analyserades vilka fenomen som ligger bakom olika oscillationer i sugrörstrycket 

i Kaplanturbiner, vilka faktorer som bidrar till osäkerheter, vilka ytterligare parametrar som kan 

beräknas för att bedöma mätningar av frånslag, hur olika filtreringsmetoder påverkar resultatet 

samt hur olika aktörer väljer att tolka mätningar.   

Resultatet visar främst på att det finns stora skillnader i de olika metoder som används för att 

filtrera sugrörstryck och att filterparameterar därav bör väljas med stor omsorg. De vedertagna 

filterparametrarna för olika typer av filter har i stor mån olika påverkan på hur mycket av en 

signal som filtreras bort och därmed det lägsta sugrörstrycket som uppnås. De två mest använda 

filtertyperna, lågpassfilter och glidande medelvärdesfilter hanteras på skilda sätt vilket ger olika 

resultat. Det finns i branschen en konsensus kring att använda samma filterparameter för 

glidande medelvärdesfilter men vid lågpassfiltrering används olika filterparametrar. 

Filterparametrar som baseras på påvisade tidsskalor av farliga fenomen och en standardisering 

av filtreringen skulle kunna gynna framtida analyser av mätningar vid frånslagsprover.  
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Begreppsförklaring 

Axellyft  Lyft av axel jämfört med nedfjädringen vid stopp, se sida 7. 

Brytfrekvens  Frekvens där förstärkningen av ett filter är -3 dB, se sida 15.  

FFT  Fast Fourier Transform, en transform av en signal till dess 

  frekvenskomponenter. 

Frånslagsprov Ett test av olika typer av frånslag i ett vattenkraftverk, se sida 5. 

Fönsterbredd  Tidsintervall som används för att beräkna glidande  

  medelvärden, se sida 17.  

Helmholtz resonans Tryckoscillation av en viss frekvens som uppstår i avgränsade 

kammare.   

Knästängning Metod att stänga ledkransen, där hastigheten minskas under ett 

specificerat pådrag, se sida 5. 

Kolumnseparation Separation av vattenmassa på grund av ångbildning i sugrör, 

  se sida 11. 

Kompensering Omräkning av tryck till annan position genom att addera eller 

subtrahera av skillnad i statiskt tryck, se sida 14.  

Lastfrånslag  Stängningsförlopp i ett vattenkraftverk till nominell 

 rotationshastighet, se sida 5. 

Ledkrans  En ring av ledskenor. 

Ledskena  Skena som leder och begränsar flödet i vattenvägen mellan spiral 

  och löphjul. 

Ledskenapassage- Frekvens av tryckoscillationer orsakade av löpskovlar som 

frekvens  passerar ledskenor. 

Löphjul  Roterande enhet i turbinen som omvandlar energi i flödet till 

  rotationsenergi. 

Löphjulsfrekvens Frekvens som motsvarar löphjulets rotationshastighet. 

Löphjulsvinkel Löpskovlarnas vinkel där utgångspunkten är stängt löphjul.  

Löpskovel  Skovlar fästa i löphjulet som tar upp flödets energi, se sida 4. 

Löpskovelfrekvens Frekvens av tryckoscillationer orsakade av förbipasserande

  löpskovlar.   

mvp  Meter vattenpelare, enhet för tryck, se sida 13. 

Passbandskant Passbandskanten definieras av frekvensen där ett filters 

förstärkning understiger passbandets rippel. 

Pådrag   Relativ ledkransöppning. 
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Reflektionstid  Tiden det tar en tryckvåg att färdas från löphjulet till närmaste fria 

vattenyta och tillbaka, se sida 8. 

Snabbavlastat stopp Stängningsförlopp i ett vattenkraftverk där flödet stryps medan 

  generatorn är inkopplad mot elnätet, se sida 5. 

Snabbstopp  Stängningsförlopp i ett vattenkraftverk till stillastående läge, se 

  sida 5. 

STFT Short-time Fourier transform, ett flertal Fast Fourier transform i 

korta tidsintervall över ett större tidsintervall. 

Vaneless space Område mellan ledkrans och löphjul, se Figur 3. 

Virvelrep  Strömningsmekaniskt fenomen, en roterande virvel under 

löphjulet. 

Von Kármán virvelgata  Strömningsmekaniskt fenomen, virvel bakom ett objekt i flödets 

riktning. 
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Nomenklatur 

Latinska symboler 

Symbol   Förklaring     Enhet  

𝑎  Tryckvågshastighet i vatten   [m/s] 

𝐴  Area    [m2] 

D  Rördiameter     [m] 

E  Youngs modul    [Pa] 

e  Rörtjocklek     [m] 

𝑓  Frekvens     [Hz] 

g  Jordaccelerationen   [m/s2] 

h  Fallhöjd    [m] 

𝐾  Elasticitetsmodul    [Pa] 

L  Längd     [m] 

M  Fönsterbredd    [s] 

m  Ensidig fönsterbredd   [-] 

𝑛  Antal poler i generator    [-]  

P  Effekt     [W] 

𝑝  Tryck    [mvp] 

q  Flödesläckage    [m3/s] 

Q  Flöde     [m3/s] 

TR  Reflektionstid    [s] 

𝑇  Stängningstid    [s] 

u  Flödeshastighet    [m/s] 

 

Grekiska symboler 

𝜂  Totalverkningsgrad    [-] 

𝜉  Tryckförlust     [mvp] 

𝜌  Densitet     [kg/m3] 
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Index 

abs  Absoluttryck 

atm  Atmosfärstryck 

b  Brytfrekvens 

d  Dynamiskt tryck  

l  Löphjulsfrekvens 

nät  Nätfrekvens  

tot  Totaltryck 

s  Samplingsfrekvens 

st  Statiskt tryck 

ö  Övertryck 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Sveriges elproduktion från vattenkraft uppgår i genomsnitt till 67 TWh varje år, detta gör 

Sverige till den tionde största producenten av el från vattenkraft i världen. Av Sveriges cirka 

2100 vattenkraftverk så har 208 en installerad effekt över 10 MW och står för 96 % av den 

totala installerade effekten. Med en ökad andel variabla energikällor så har vattenkraften en 

ökad betydelse i att balansera skillnaden mellan produktion och konsumtion genom att öka eller 

minska inmatningen av effekt till elnätet. Då vattenflöden kan magasineras över tid så har 

vattenkraften möjlighet att anpassa sin produktion till de tidpunkter då effektbehovet är som 

störst [2]. Vattenfall AB äger och driver över 100 vattenkraftverk i Sverige, Tyskland och 

Finland och vattenkraften är företagets viktigaste förnyelsebara energislag som utgör ca 30 % 

av företagets totala elproduktion [3]. 

Det finns ett flertal olika typer av vattenkraftsturbiner. En Kaplanturbin är en typ av 

vattenkraftsturbin som används vid relativt låga fallhöjder och höga flöden. Turbinens 

utformning gör att den kan maximera sin verkningsgrad till olika driftförhållanden, tex 

varierande fallhöjd eller flöde [4].  

En förändring av vattenflödet i en vattenkraftsturbin ger upphov till en förändring av trycket i 

vattenvägarna. Ett frånslag är ett exempel på en situation där vattenflödet måste strypas under 

en kort tid på grund av att generatorn tappar kopplingen till elnätet eller att det har inträffat 

något oväntat fel på aggregatet. Vid dessa situationer måste löphjulet antingen bromsas in till 

stillastående läge eller till den nominella rotationshastigheten för att sedan tas i drift igen. Om 

en trycksänkning är tillräckligt stor och långvarig så kan den del av vattnet i vattenvägarna 

förångas vilket kan skapa en separation av vattenmassan i vattenvägen. När en ångfylld volym 

kollapsar till följd av att trycket åter ökar så uppstår en tryckstöt som kan ha förödande 

konsekvenser för aggregatet och personal på plats [5]. 

Olika typer av frånslag testas under kontrollerade former för att garantera säkerheten under 

drift. Det lägsta uppmätta trycket i sugröret vid ett frånslag under mest ogynnsamma initiala 

förhållanden används som ett mått på hur säker en turbin är under drift och kan sätta en gräns 

för vilken effekt som aggregatet få köras vid. Mätningar av sugrörstryck är ofta svåra att tyda 

då många olika strömningsmekaniska fenomen påverkar tryckgivarna samtidigt. Detta faktum 

gör att mätningar av sugrörstryck behöver filtreras för att det ska gå att urskilja den del av 

sugrörstrycket som är av störst intresse för att bedöma exempelvis garantiuppfyllnad och om 

aggregatet kan köras säkert. Filtrering av tryckmätningar kan ske på många olika sätt vilket ger 

upphov till olika resultat beroende på vilken typ av filtrering som används. Även andra 

uppmätta eller beräknade parametrar kan vägas in för att avgöra om utfallet av ett frånslagsprov 

kan anses allvarligt.  
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1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att utvärdera olika sätt att tolka tryckmätningar i sugröret från lastfrånslag 

och snabbstopp i Kaplanturbiner för att klargöra hur filtrering av mätdata och andra uppmätta 

parametrar påverkar de slutsatser som kan dras från mätningen. Studiens syfte är också att 

undersöka hur mätdatabehandlingen skiljer sig mellan olika aktörer i branschen och vad som är 

grunden till den valda mätdatabehandlingen.  

Följande frågeställning formulerades utifrån studiens syfte: 

Hur påverkar mätdatabehandlingen resultatet av tryckmätningar i Kaplanturbiner vid 

frånslagsprover och hur tolkas dessa mätningar av olika aktörer?  

1.3 Avgränsningar  
Examensarbetet är begränsad till att behandla tryckmätningar i vattenvägarna på vertikalaxlade 

Kaplanturbiner vid snabbstopp och lastfrånslag. Arbetet baseras i stort sett på mätningar från 

fem aggregat som i denna rapport på grund av sekretess refereras till som aggregat 1,2,3,4 och 

5. De filter som analyserades begränsades till de som finns i den programvara som i huvudsak 

används för att analysera uppmätt data på Vattenfall R&D.  
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2. Teori  

2.1 Grundläggande teori inom vattenkraft 
Ett vattenkraftverk omvandlar vattnets lägesenergi till elektrisk energi genom att låta ett 

vattenflöde passera genom en turbin. Effekten P [W] som ett vattenkraftverk kan omvandla ur 

ett vattenflöde ges av  

𝑃 = 𝜂𝜌𝑄𝑔ℎ,    (1) 

där 𝜂 [-] är kraftverkets totala verkningsgrad, 𝜌 [kg/m3] är vattnets densitet, 𝑄 [m3/s] är flödet, 

𝑔 [m/s2] är jordaccelerationen och ℎ [m] är fallhöjden. Verkningsgraden för hela 

vattenkraftverket beror på produkten av turbinverkningsgraden, generatorverkningsgraden som 

ofta är 85–95% respektive ca 98 % samt förluster kopplade till friktion och turbulens i 

vattenvägarna [6].  

De grundläggande beståndsdelarna i ett vattenkraftsaggregat kan ses i Figur 2. Flödet genom 

ett vattenkraftverk färdas in genom intaget vid den övre vattenytan genom tuben till spiralen 

för att sedan överföra sin energi till löphjulet. Flödet lämnar sedan turbinen genom sugröret. 

Sugröret leder i vissa fall till en utloppstunnel som sedan mynnar ut vid den nedre vattenytan.  

 

Figur 2. Illustration av ett vattenkraftverk, redigerad bild baserad på [7]. 

Generatorn är den komponent som omvandlar löphjulets vridmoment till elektrisk energi och 

eftersom den är synkront kopplad till elnätet så roterar hela det roterande systemet med en 

rotationshastighet som är proportionell mot nätfrekvensen. Förhållandet mellan turbinens 

rotationsfrekvens och nätfrekvensen beror på hur många poler generatorn har och ges av   

𝑓𝑙 = 2𝑓𝑛ä𝑡/𝑛 ,   (2) 

där 𝑓𝑙 [Hz] är turbinens rotationsfrekvens,  𝑓𝑛ä𝑡 [Hz] är nätfrekvensen och 𝑛 [-] är antalet poler 

i generatorn [6].  
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2.1.1 Kaplanturbin 

En illustration över en Kaplanturbin med markerade komponenter kan ses i Figur 3. 

Kaplanturbinen är en reaktionsturbin som omvandlar den kinetiska energin och trycket i 

vattenflödet som genereras av fallhöjden till rotationsenergi i turbinaxeln. Kaplanturbinens 

löphjul har en propellerliknande design, dess löpskolvar är justerbara och turbinen kan placeras 

med axeln horisontellt eller vertikalt i ett vattenkraftverk. De optimala driftförhållandena för en 

Kaplanturbin är låga fallhöjder, från 10 till 50 m samt stora vattenflöden. Genom att justera 

löpskovlarnas vinkel så har Kaplanturbinen möjlighet att maximera sin verkningsgrad till 

rådande flöde eller vattennivåer och den har därmed ett större intervall av hög verkningsgrad 

än andra typer av reaktionsturbiner [4]. 

En Kaplanturbin är omsluten av en spiralformad komponent, spiralen som jämnt fördelar och 

sätter rotation på flödet till löphjulet från tuben. Ledskenorna har till uppgift att leda flödet i rätt 

riktning, samt att styra det totala flödet genom turbinen [4]. Ledskenorna som sitter mellan 

spiralen och löphjulet kan vara sammankopplade till en ledkrans, samtliga ledskenor justeras 

oavsett alltid synkront [6].  

Sugröret som är beläget under löphjulet i vertikalaxlade Kaplanturbiner har en ökande 

tvärsnittsarea vilket bidrar till att flödets hastighet kan tillgodogöras som ett minskat tryck efter 

löphjulet istället för att det förloras som kinetisk energi. Trycket under löphjulet beror förutom 

på sugrörets utformning även på höjdskillnaden till den nedre vattenytan samt rådande 

atmosfärstryck [8].  

 

Figur 3. Kaplanturbin, redigerad bild baserad på [1]. 

Det område som befinner sig mellan ledskenor och löphjul kallas på engelska vaneless space. 

Detta område är av betydelse då det befinner sig mellan de två huvudsakliga tryck- och 

flödesreglerande komponenterna i vattenvägen. Löphjulscentrum är ett höjdläge som ofta 

används som referenspunkt vid tryckmätningar och definieras som löpskovlarnas axiella 

mittpunkt.   
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2.2 Frånslag 

2.2.1 Lastfrånslag 

Ett lastfrånslag är en situation som inleds med att den elektriska kopplingen mellan generatorn 

och elnätet upphör vid tex ett strömavbrott och därmed det bromsande vridmomentet från 

generatorn. Eftersom det i ett sådant läge fortfarande finns ett drivande vridmoment från 

vattenflödet så börjar löphjulet att accelerera. Storleken på denna acceleration beror på 

tröghetsmomentet hos hela det roterande systemet. Vid ett lastfrånslag så stänger ledskenorna 

med en förbestämd hastighet och löphjulsvinkeln ändras för att påverka 

rotationshastighetsökningen. För att varken få en för stor tryckförändring, varvtalsökning eller 

axellyft så är stängningshastigheten först hög ned till ett specificerat pådrag, ofta runt 30%, 

varefter stängningen sker långsammare. Punkten där stängningshastigheten ändras kallas för ett 

knä. Efter att rotationshastigheten har bromsats in till den synkrona hastigheten så kan maskinen 

fasas in på elnätet igen [5]. Exempel på hur pådraget, generatoreffekten, varvtalet och 

löphjulsvinkeln förändras under ett lastfrånslag kan ses i Figur 4.   

 

Figur 4. Pådrag, relativ effekt, relativt varvtal och relativ löphjulsvinkel skalad med nominella 

värden under ett 44 MW lastfrånslag. 

2.2.2 Snabbstopp 

Ett snabbstopp sker på grund av olika oförutsägbara fel i aggregatet. Vid ett snabbstopp kopplas 

generatorn bort som vid ett lastfrånslag men skillnaden blir att ledskenorna stänger helt tills att 

löphjulet stannar. Vid mekaniskt fel kan ledskenorna stängas under tiden som generatorn hålls 

kopplad till nätet för att undvika varvtalsökningen vilket kallas för ett snabbavlastat stopp [5]. 

Ett exempel på hur pådraget, generatoreffekten, varvtalet och löphjulsvinkeln förändras under 

ett snabbstopp kan ses i Figur 5.   
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Figur 5. Pådrag, relativ effekt, relativt varvtal och relativ löphjulsvinkel skalad med nominella 

värden under ett 50 MW snabbstopp.  

2.2.3 Löphjulets rotationshastighet 

Löphjulets rotationshastighet under ett lastfrånslag eller snabbstopp beror dels på ledkransens 

stängningsförlopp men även på det roterande systemets tröghetsmoment och löphjulsvinkeln. 

En snabb stängning av ledkransen och ett högt tröghetsmoment bidrar till en mindre ökning av 

rotationshastigheten och det motsatta gäller för långsam stängning och lågt tröghetsmoment. 

Ett öppet löphjul, dvs stora löphjulsvinklar ger en bättre bromsverkan vid nedvarvningen efter 

varvtalstoppen än små löphjulsvinklar. Löphjulet accelererar under ett lastfrånslag eller 

snabbstopp tills att dess verkningsgrad är nära noll och det inte kan ta upp mer energi från 

flödet, då det har nått sin maximala rotationshastighet. Uppbromsningen av 

rotationshastigheten sker på grund av friktion men även på grund av att löphjulet börjar pumpa 

ned vatten i sugröret [9].  

2.2.4 Vattenflöde genom turbinen 

Flödet i en turbin begränsas vid normal drift till stor del av löphjulet och i Kaplanturbiner så 

släpper löphjulet igenom ett större flöde när det roterar snabbare. Vid ett lastfrånslag eller 

snabbstopp så börjar löphjulet accelerera till följd av att generatorn kopplats bort och flödet kan 

då öka till följd av rotationshastighetsökningen trots att ledskenorna har börjat stänga. Detta 

fenomen leder till en olinjär minskning av flödet vid ett snabbstopp eller ett lastfrånslag då 

flödesförändringen är låg i början men sedan blir desto större. Detta är en av anledningarna till 

att stängningsförloppet sker med ett knä, dvs med en långsammare stängningshastighet i 

stängningsförlopptes slutskede, då flödesförändringen annars kan leda till för stora 

tryckförändringar [5]. 
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Flödet genom en turbin går att beräkna med Gibsons metod genom att mäta trycket mellan två 

tvärsnitt i vattenvägen. Metoden kan härledas från Newtons andra lag och flödet Q [m3/s] kan 

beräknas med  

𝑄 =
𝐴𝑔

𝐿
∫ (∆𝑝

𝑡

0
+ 𝜉)𝑑𝑡 + 𝑞,   (3) 

där A [m2] är tvärsnittsarea, L [m] är längd mellan tvärsnittsytorna, ∆𝑝 [mvp] är tryckskillnaden 

mellan tvärsnittsytorna, 𝜉 [mvp] är tryckförlust på grund av friktion och q [m3/s] är 

flödesläckage. För att få ett noggrant resultat så bör avståndet mellan tvärsnittsytorna vara 

längre än 10 meter och denna längd multiplicerad med flödets hastighet ska vara större 

än 50 m2/s [10]. 

2.2.5 Axellyft  

Axellyft är i denna rapport definierad som den minskade nedfjädringen i den bärande strukturen 

av axeln jämfört med dess läge vid stopp. Denna parameter mäts som avståndet från en fast 

referenspunkt till axeln eller till den bärande strukturen till axeln. 

Axiallasten på turbinen är vid normal drift riktad nedåt på grund av det roterande systemets vikt 

och vattenlasten över löphjulet. När ledskenorna stänger och trycket minskar i området efter 

ledskenorna så slutar löphjulet efter en stund att ta upp energi från vattnet och kan istället börja 

pumpa vattnet ned i sugröret. Genom denna pumpning av vattnet nedåt i vattenvägen så uppstår 

en kraft uppåt vilket leder till ett lyft av axeln jämfört med jämviktsläget i normal drift. Detta 

lyft blir större med en mindre löphjulsvinkel och ett högt varvtal. För att minska axellyftet så 

måste ledskenorna stänga långsamt efter rotationshastighetstoppen för att på så sätt långsamt 

minska löphjulets hastighet [5]. Ett exempel på detta axellyft kan ses under ett snabbstopp i 

Figur 6.  

 

Figur 6. Ofiltrerat axellyft, axellyft filtrerat med ett glidande medelvärdesfilter med 0,2 s 

fönsterbredd, pådrag och relativt varvtal under ett 50 MW snabbstopp.  
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2.3 Fenomen kopplade till frånslag 
Tryckoscillationer i sugröret i en Kaplanturbin har frekvenser som kan härledas till 

löphjulsfrekvensen och dess övertoner, löpskovelfrekvensen, ledskenapassagefrekvensen, 

tryckvågor som reflekteras mot olika ytor, Von Kármán virvelgator, virvelrep och 

kavitationsfenomen [11]. Löpskovelfrekvensen ges av löphjulsfrekvensen multiplicerat med 

antalet löpskovlar och ledskenapassagefrekvensen ges av frekvensen av att en löpskovel 

passerar en ledskena. Ett exempel på hur sugrörstrycket varierar vid ett snabbstopp kan ses i 

Figur 7.  

 

Figur 7. Ofiltrerat och okompenserat sugrörstryck, okompenserat sugrörstryck filtrerat med ett 

glidande medelvärdesfilter med 0,2 s fönsterbredd och pådrag vid ett 44 MW snabbstopp. 

2.3.1 Tryckvågor 

Tryckvågor fortplantas i vatten med ljudets hastighet, denna hastighet är ej konstant under alla 

driftförhållanden och tryckvågshastigheten a [m/s] kan beskrivas med   

𝑎 = √
𝐾/𝜌

1+(𝐾/𝐸)(𝐷/𝑒)
 ,   (4) 

där K [Pa] är elasticitetsmodulen för vattnet, ρ [kg/m3] är vattnets densitet, E [Pa] är Youngs 

modul för rörväggen, D [m] är rörets innerdiameter och e [m] är rörets väggtjocklek [12]. 

Tryckvågor som reflekteras mot fria vattenytor återvänder med omvänt tecken om vattenvägen 

är längre än halva våglängden för tryckvågen. Friktionen som uppstår i rör har en dämpande 

effekt på tryckvågor och friktionens storlek beror främst på rörväggarnas struktur [11]. 
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Tiden det tar för en tryckvåg att färdas fram och tillbaka genom ett rör är definierat som dess 

reflektionstid, TR [s] vilken beräknas med  

𝑇𝑅 =
2𝐿

𝑎
,     (5) 

Där L [m] är rörets längd och a [m/s] är tryckvågshastigheten [5]. Då tryckvågen byter tecken 

vid reflektion så krävs två reflektionstider för att motsvara en hel period för en given plats i 

vattenvägen.  

2.3.2 Tryckförändring vid flödesminskningar 

Tryckförändringen ∆𝑝 [mvp] vid en momentan stängning av en vattenväg ges av Joukowskys 

ekvation 

∆𝑝 =  
𝑎𝑢

𝑔
,    (6) 

där 𝑢 [m/s] är flödets hastighet före stängningen [13]. 

Om däremot stängningen inte sker momentant, flödets hastighetsförändring sker linjärt och 

trycket inte förändras mer än 220% mot trycket innan stängningen så kan tryckökningen 

∆𝑝 [mvp] beräknas med Michauds ekvation  

∆𝑝 =
2𝑢𝐿

𝑔𝑇
,    (7) 

där 𝑇 [s] är tiden stängningen fortgår [13]. 

För att lindra trycksänkningar i sugröret är det viktigt att stänga ledskenorna på en tid som är 

längre än reflektionstiden för att den negativa tryckvågen ska hinna tillbaka. Reflektionstiden i 

en anläggning kan minskas genom att ha en fri vattenyta i närheten av turbinen. De fria 

vattenytorna som kan reflektera tryckvågor efter löphjulet är dels svallgalleriet, men även andra 

schakt i närheten av turbinen. Ett av dessa schakt kan vara luckschaktet som ofta ligger närmare 

turbinen men är mindre än svallgalleriet. I luckschaktet finns en lucka som används för att 

torrlägga turbinen vid underhåll. Om svallgalleriet är väl dimensionerat så kan de fria vattenytor 

som ligget bortom det, främst vattenytan efter utloppstunneln försummas vid uppskattning av 

förekommande tryckreflektioner. Då tryckvågorna reflekteras mot olika vattenytor i 

vattenvägen så bildas tryckvågor med olika frekvenser i sugröret som beror på avståndet mellan 

de olika vattenytorna samt ljudhastigheten [5] [14]. Vattenvägens fria vattenytor samt de 

områden som primärt påverkas av tryckförändringar vid stängning av ledkransen kan ses i 

Figur  8.  
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Figur 8. Illustration över vattenvägen i ett vattenkraftverk med markerade fria vattenytor samt 

de områden där den huvudsakliga tryckförändringen sker vid en stängning av ledkransen. 

Redigerad bild baserad på [14]. 

Det lägsta trycket vid ett frånslagsprov kan uppskattas vara linjärt beroende av effekten innan 

frånslaget, frånslagseffekten. Därmed kan trycksänkningen i ett framtida frånslagsprov vid 

högre effekt extrapoleras från genomförda frånslagsprover från lägre effekt [9]. 

2.3.3 Kavitation  

Vid ett visst tryck övergår vatten från vätskefas till gas, vilket gör att ett plötsligt tryckfall i en 

vattenväg kan leda till en delvis förångning av det vatten finns där. När ångbildning sker och 

bubblor av ånga som har bildats kollapsar så fylls bubblornas volym snabbt med vatten, detta 

fenomen kallas kavitation [6]. Det exakta trycket som krävs för ångbildning, 

ångbildningstrycket är temperaturberoende vilket kan ses i Figur 9.  

 

Figur 9. Absolut ångbildningstryck vid olika temperaturer baserat på värden från [6]. 

Kavitation uppstår i vattenkraftverk främst under löphjulet och på baksidan av löpskovlarna 

vilket leder till erosion på materialen. Då kavitationsbubblor bildas och kollapsar så uppstår 

även högfrekventa tryckoscillationer [15]. 
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2.3.4 Gaser som diffunderar i vatten 

Ytterligare ett sätt än kavitation som gas kan förekomma i vattenvägarna i ett vattenkraftverk 

är genom att gasbubblor frigörs i vattnet. Trycket som krävs för att detta ska uppstå kan vara 

högre än ångbildningstrycket och det beror på temperaturen, mängden partiklar i vattnet samt 

vilken gas det är. Vid förhållanden då detta tryck förekommer kan fickor med gas bildas vilket 

kan ge en separation av vattnet [16]. Det tar längre tid för gas att lösa sig i vatten vid högt tryck 

än vad det tar för gasen att lösas ut ur vattnet under låga tryck, vilket gör att gasfyllda områden 

inte kollapsar då trycket ökar som ångfyllda områden gör. Vid förekomst av gasbubblor i vatten 

så minskar tryckvågors hastighet och deras amplitud dämpas [12]. 

2.3.5 Virvelrep  

Vid normal drift tas det mesta av vattnets rotationshastighet som skapas av ledskenorna upp av 

löphjulet och vattnet lämnar löphjulet med låg eller ingen kvarvarande rotationshastighet. Vid 

lastfrånslag eller snabbstopp så uppstår det driftsvillkor som inte är optimala för en 

Kaplanturbin vilket leder till att all vattnets rotationsenergi inte tas upp av löphjulet vilket kan 

ses som en följd av en sänkt verkningsgrad. Den sänkta verkningsgraden kommer från att 

turbinverkningsgraden är en funktion av flödet i kombination med vinkeln på löpskovlarna [11]. 

När löphjulet når maximal rotationshastighet vid lastfrånslag eller snabbstopp så förs all 

rotation eller så kallad virvelströmning i vattnet som skapas i spiralen oförändrat genom 

turbinen till sugröret eftersom verkningsgraden är noll. Denna höga virvelströmning ger högre 

sannolikhet för att ett så kallat virvelrep ska bildas. Virvelrepet är en helixformad roterande 

vattenmassa som är lokaliserad under löphjulets nav. Virvelrepet är tillfälligt och förekommer 

oftast enbart under några få rotationer [11]. 

I ett virvelreps mitt uppstår ett mycket lågt tryck som skapar tryckoscillationer med en frekvens 

som motsvarar 0,2 – 0,4 gånger löphjulets frekvens. Eftersom virvelrepet inte är symmetriskt 

så går dess rotation att urskilja genom att placera flera tryckgivare på samma höjd i sugröret 

och därmed se en fasförskjutning av tryckoscillationer mellan givarna [11] [17]. 

2.3.6 Kolumnseparation  

Vid uppkomst av ett mycket lågt tryck efter en ledkransstängning kan ångbildning uppstå, 

fenomenet när en ångvolym växer så stor att den separerar en vattenmassa kallas 

kolumnseparation. Ångbildning vid löphjulsnavet vid lastfrånslag eller snabbstopp från full last 

i Kaplanturbiner förekommer ofta men om ledskenorna stängs på ett fördelaktigt sätt så kan 

konsekvenserna av detta vara ofarliga. Ett sätt att undvika ångbildning under ett frånslag är att 

sätta in luftventiler i turbinlocket som släpper in luft vid låga tryck [11].  

När en stor ångvolym bildas efter ledkransen så kan den avgränsade vattenytan färdas nedåt 

genom löphjulet och in i sugröret om vattenflödet har en kvarvarande hastighet genom att 

ångvolymen expanderar. Den vattenyta som kan bildas mellan ångvolymen och vattnet byter 

vid en viss tidpunkt riktning på grund av tryckskillnaden mellan ångan och närmaste fria 

vattenyta varav vattenytan återvänder mot löphjulet. När vattenytan återvänder mot löphjulet 

så kollapsar ångvolymen vilket ger en plötslig tryckökning. Den hastighet som vattenytan har 

när den slår i löphjulet är proportionell mot hur långt ned i sugröret den färdades, denna sträcka 

är i sin tur proportionell mot hur snabbt ledkransen stängdes [18].  
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Under stängning av ledkransen kommer vattnet att ha en kvarvarande rotation efter att det 

lämnar löphjulet vilket leder till att vattenytan vid en kolumnseparation får formen av en 

rotationsparaboloid, dvs att vattenytan är högre längs kanterna än i mitten av sugröret. Detta 

fenomen leder till att en återvändande vattenyta ger en mindre stum stöt mot löphjulet. Om 

löphjulet har samma rotationshastighet som vattnet under löphjulet, dvs situationen när 

löphjulet når sin maximala hastighet så lindras även stöten ytterligare när vattnet återvänder 

mot löphjulet på grund av den gemensamma rotationen. Om löphjulet istället är under 

acceleration och vattnet lämnar löphjulet med lägre hastighet än löphjulets hastighet så blir 

stöten värre, speciellt mot löpskovlarna [9].  

Ett verkligt exempel på vilka skador en kolumnseparation kan orsaka i Kaplanturbiner är 

olyckan i Akkats vattenkraftverk där kopplingar mellan ledskovlar och vriddon släppte vilket 

ledde till en ovanligt snabb stängning. Denna stängning följdes av en stor ångbildning över och 

under löphjulet och när den kollapsade så lyftes turbinaxeln vilket skadade delar av aggregatet 

och byggnadsstrukturen [9]. 

2.4 Faktorer som indikerar förekomst av kolumnseparation 
En faktor som avgör om det sker ångbildning som kan leda till en kolumnseparation är tiden då 

trycket i sugröret är under ångbildningstrycket. Om ett lågt sugrörstryck fortgår i längre än 0,2 s 

indikerar det att det finns en risk för att en stor ångvolym kan bildas. Tiden 0,2 s kan härledas 

till en generell uppskattning av reflektionstiden i vattenvägen efter löphjulet. Långa platta 

tryckkurvor vid lågt tryck kan betyda att tryckgivaren befinner sig i en ångvolym då den blir 

opåverkad av det som sker utanför ångvolymen och det indikerar därmed en stor ångvolyms 

existens. En plötslig tryckökning kan vara en indikation på att en stor ångvolym har kollapsat 

[19]. 

Ett sätt att påvisa en kolumnseparation från mätningar är att söka efter platta 

rotationshastighetstoppar följt av ovanligt snabba rotationshastighetsminskningar efter 

rotationshastighetstoppen. Om en ångvolym färdas igenom eller expanderar över löphjulet så 

roterar det nästan helt fritt dvs utan acceleration eller inbromsning. När vattenytan återvänder 

vid en kolumnseparation så ger den en stor bromsverkan på löphjulet genom att löphjulet börjar 

surfa på vattenytan och accelerera vattnet till löphjulets hastighet [9]. Ett uppmätt exempel på 

löphjulets rotationshastighet under kolumnseparation kan ses i Figur 10.  

 

Figur 10. Uppmätt relativt varvtal vid relativa tider då löphjulet roterar fritt i en ångvolym.  

De krafter som uppstår när en stor kolumnseparation kollapsar under turbinen kan även få axeln 

att lyfta över jämviktsläget vid stillastående maskin när enbart egenvikten tynger ned axeln. För 

att förhindra alltför stora axellyft så är turbiner ofta utrustade med mekaniska stopp [5].  
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2.5 Tryckmätning 

2.5.1 Definitioner av tryck 

Tryck är en storhet som beskriver kraft per ytenhet, den kan uttryckas med enheten meter 

vattenpelare (mvp) vilket motsvarar det tryck som uppstår under en pelare av vatten med en 

viss höjd i meter. För att beskriva tryck vid olika referenspunkter används termerna absolut 

tryck och övertryck vilket relaterar till skalor där nollpunkten är vakuumtryck respektive 

atmosfärstryck. Övertrycket 𝑝ö𝑣 [mvp] ges av  

𝑝ö𝑣 = 𝑝𝑎𝑏𝑠 − 𝑝𝑎𝑡𝑚,    (8) 

där 𝑝𝑎𝑏𝑠 [mvp] är absoluttryck och 𝑝𝑎𝑡𝑚 [mvp] är atmosfärstryck. Trycket i en fluid kan 

beskrivas som summan av statiskt och dynamiskt tryck. Det totala trycket  𝑝𝑡𝑜𝑡 [mvp] ges av 

𝑝𝑡𝑜𝑡 = 𝑝𝑠 + 𝑝𝑑 = 𝑝𝑠𝑡 + 𝑢2/2𝑔,  (9) 

där 𝑝𝑠𝑡 [mvp] är statiskt tryck, 𝑝𝑑 [mvp] är dynamiskt tryck och u [m/s] är fluidens hastighet 

[20].  

2.5.2 Tryckuttag  

Genom att placera tryckgivare i ett tryckuttag som är ett borrat hål i vattenvägen, vinkelrätt mot 

flödets riktning så antas att enbart det statiska trycket mätes upp. En bidragande orsak till att 

det sanna statiska trycket inte mäts upp i det icke ideala fallet är att strömlinjerna böjs av in i 

tryckuttaget och skapar virvelströmmar. Detta fel ökar vid större håldiametrar och 

flödeshastigheter. Även fasningen av hålets kant och tryckuttagets vinkel mot flödet bidrar till 

osäkerheter i mätningar [21]. Tryckuttagets utformning förändras över tid på grund av slitage 

och avlagringar. En illustration av ett tryckuttag kan ses i Figur 11. 

 

Figur 11. Illustration av ett tryckuttag och flödeslinjerna utanför och i det.  

2.5.3 Osäkerheter med långa rör till tryckgivare 

Placeringen av tryckgivaren har stor inverkan på kvalitén på mätningen. För att fånga upp 

korrekta oscillationer i mätningarna så bör längden av anslutande rör från flödet vara så kort 

som möjligt för att inte ge upphov till hydrauliska resonanser. Smala rör med kammare bör 

speciellt undvikas då de kan ge upphov till Helmholtz resonans. Resonansfrekvensen för hela 

tryckuttaget är svår att uppskatta men den begränsar vilka frekvenser som kan uppmätas. 

Vanliga lågfrekventa oscillationer påverkas ofta inte av tryckuttagets resonansfrekvens men om 

höga frekvenser som löpskovelfrekvensen är av intresse så krävs väl utformade tryckuttag [11]. 
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2.5.4 Uppräkning av tryck till annan position 

Tryckuttag är ofta inte placerade i de punkter som är av störst intresse i sugröret vid 

frånslagsprover. Löphjulscentrum är det plan som främst används som referens vid 

tryckmätningar i sugröret. De metoder som används för att beräkna trycket vid löphjulscentrum 

eller annan position om tryckuttaget inte är placerad där, benämnt kompensering innebär att 

subtrahera den fysiska höjdskillnaden mellan tryckuttag och punkt av intresse. Då trycket mäts 

i meter vattenpelare så motsvarar en fysisk höjdskillnad i sugröret en motsvarande minskning i 

statiskt tryck så länge fluidens densitet är konstant. Vid frånslagsprov består flödet ofta till en 

viss del av kavitationsbubblor och inblandad gas vilket sänker dess densitet. Lokala fenomen 

vid tryckuttaget kan inte heller med säkerhet ge en representation av trycket i en annan punkt 

där detta fenomen inte äger rum. På samma sätt kan lokala fenomen inte upptäckas i den punkt 

som beräknas utifrån uppmätt tryck i ett tryckuttag på en annan plats i sugröret.  

2.6 Mätdatabehandling  

2.6.1 Samplingsfrekvens 

När en tidskontinuerlig signal mäts upp och görs om till en digital signal så tas samplingar av 

den tidskontinuerliga signalen med diskreta tidssteg. Samplingsfrekvens är antalet mätningar 

per sekund, inversen av samplingsfrekvensen är samplingstiden vilket motsvarar tidssteget 

mellan två mätningar. För att kunna återskapa en uppmätt signal så måste samplingsfrekvensen 

vara dubbel så stor som frekvensinnehållet som ska återskapas, denna frekvens kallas 

Nyquistfrekvensen [22]. 

2.6.2 Nyquistfrekvens 

När en signal med frekvensinnehåll högre än Nyquistfrekvensen samplas så kan dessa höga 

frekvenser påverka de komponenter i signalen som har lägre frekvens än Nyquistfrekvensen, 

detta kallas vikning. För att undvika vikningsfenomenet så kan signalen som ska mätas 

förfiltreras med ett med låg-passfilter innan den samplas med en brytfrekvens lika med eller 

under Nyquistfrekvensen. Ett annat sätt att undvika vikningsfenomenet är att höja 

samplingsfrekvensen vilket då höjer tröskeln för vilka frekvenser som kan störa mätningen [23]. 

Figur 12 visar hur vikningsfenomenet påverkar hur en signal kan feltolkas då den samplas med 

en för låg frekvens.  

 

Figur 12. Vikningsfenomenet illustrerat på en signal som samplats med låg samplingsfrekvens. 
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2.6.3 Digitala filter  

För att avskilja det som är av intresse i en signal från det som ej är önskvärt så kan olika typer 

av digitala filter användas. Dessa filter påverkar signalen genom att på olika sätt ta bort eller 

förstärka dess olika egenskaper. Ett lågpassfilter har egenskapen av att släppa igenom 

frekvenskomponenter i en signal mellan frekvensen noll och en filterspecifik brytfrekvens, detta 

intervall kallas filtrets passband. I passbandet ska optimalt filtrets förstärkning, dvs den faktor 

som multipliceras med signalens frekvenskomponenter vara 1 [23]. 

Brytfrekvensen är definierad som den frekvens där filtret ger signalen förstärkningen -3 dB 

vilket motsvarar en förstärkning med 1/√2 ≈ 0,71.  Efter brytfrekvensen så ska filtret idealt 

ha förstärkningen noll och därmed helt dämpa de frekvenskomponenter som har en frekvens 

över brytfrekvensen. Intervallet efter brytfrekvensen där signalens komponenter dämpas kallas 

spärrband. Övergången mellan passbandet och spärrbandet ska idealt ske inom så kort 

frekvensintervall som möjligt. Fasförskjutningen i passbandet ska idealt vara linjär, dvs att 

komponenter av signalen förskjuts i proportion till dess frekvens. I icke ideala filter så uppfylls 

aldrig alla dessa villkor, utan avvikelserna från det ideala filtret blir en avvägning och beror på 

filtrets designparametrar och filtertyp [24]. 

Digitala filter delas huvudsakligen upp i två kategorier, IIR och FIR. Filter av typen IIR som 

står för ”Infinite Impulse Response” har egenskapen att impulssvaret är nollskilt oändligt länge. 

Denna typ av filter kan vara ostabila. Stabilitet i detta sammanhang innebär förenklat att filtrets 

utsignal är begränsad om dess insignal är det. Ett ostabilt filter kan t ex. vid vissa förhållanden 

generera förvrängda utsignaler som inte har en realistisk koppling till insignalen. I denna 

kategori ingår lågpassfiltrena Butterworth, Chebyshev och elliptiskt filter. Filter av typen FIR, 

”Finite Impulse Response” har egenskapen av att dess impulssvar är noll utanför ett ändligt 

tidsintervall. Dessa filter har egenskapen av att alltid vara stabila, ett exempel på ett sådant filter 

är glidande medelvärdesfilter [24]. En jämförelse mellan fyra olika typer av IIR-filters 

frekvenssvar kan ses i Figur 13. 

 

Figur 13. Jämförelse av fyra olika IIR filters frekvenssvar med brytfrekvens 5 Hz.  
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2.6.3.1 Butterworth filter 

Butterworthfiltret är en typ av IIR-filter som karaktäriseras av att ha en konstant förstärkningen 

i passbandet och därefter en utbredd övergång till spärrbandet, vilket kan ses i Figur 14. Ordning 

och brytfrekvens är de enda parametrarna som kan varieras och dessa påverkar främst hur 

övergången mellan passband och spärrband ser ut. Med en ökad ordning på filtret så ökar 

lutningen mellan passband och spärrband samt det intervall av passbandet där förstärkningen 

är konstant. Nackdelen med en ökad ordning är minskad stabilitet och ökad beräkningstid [24]. 

Översläng vid ett steg som insignal samt förstärkning för olika ordnings Butterworthfilter kan 

ses i Figur 14. 

 

Figur 14. Butterworthfiltrets egenskaper i olika fall. Graf till vänster: Förstärkning vid olika 

frekvenser för olika ordningars Butterworthfilter med brytfrekvens 5 Hz. Graf till höger: 

Stegsvar för olika ordningars Butterworthfilter med brytfrekvens 5 Hz.  

2.6.3.2 Chebyshev typ 1 filter 

Chebyshev typ 1 filtret har till skillnad från Butterworthfiltret små rippel i sitt passband men 

har en skarpare kant på förstärkningen mellan passbandet och stoppbandet. De 

designparametrar som måste väljas för Chebyshev typ 1 filtret är ordning, brytfrekvens och 

rippel i passbandet. En högre ordning ger skarpare lutning efter passbandet men mer rippel, en 

lägre rippelfaktor har motsatt effekt. Den rippel i passbandet som ofta används sätts av 

osäkerheten i den mätning som ska filtreras [25].  

2.6.3.3 Chebyshev typ 2 filter 

Chebyshev typ 2 filtret har till skillnad från Chebyshev typ 1 filtret rippel i sitt spärrband men 

saknar rippel i sitt passband. Kanten mellan passband och spärrband är likt Chebyshev typ 1 

filtret och därmed smalare än Butterworthfiltret [25]. 

2.6.3.4 Elliptiskt filter  

Elliptiska filter har rippel i både passband och spärrband men har den skarpaste kanten mellan 

passband och spärrband. Dessa filter är dock svårare att designa på ett godtagbart sätt [25]. 
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2.6.3.5 Glidande medelvärdesfilter 

Glidande medelvärde är ett av de mest använda filtren inom digital signalbehandling, främst på 

grund av dess enkelhet. Glidande medelvärdesfilter är ett välfungerande filter mot godtyckligt 

brus och det glidande medelvärdets utsignal 𝑦1̅̅ ̅, … , 𝑦𝑛̅̅ ̅ med ett centrerat fönster beräknas med  

�̅�𝑖 =
1

2𝑚+1
∑  𝑦𝑖−𝑗  ,m

𝑗=−m       𝑖 = 𝑚 + 1, 𝑚 + 2 … , 𝑛 − 𝑚, (10) 

där m  [-] är filtrets halva fönsterbredd och 𝑦𝑖 är den ofiltrerade signalens värden [26]. 

Den hela fönsterbredden i sekunder 𝑀 [s] kan beräknas med  

𝑀 =
2𝑚+1

𝑓𝑠
 ,    (11) 

där 𝑓𝑠 [Hz] är samplingsfrekvensen.  

Det glidande medelvärdets frekvenssvar H för olika fönsterbredder ges av  

𝐻(𝑓) =
sin (2𝜋𝑓𝑀/2)

2𝜋𝑓𝑀/2
,   (12) 

där 𝑓 [Hz] är frekvens och utifrån (12) kan det glidande medelvärdets brytfrekvens 𝑓𝑏 [Hz] 

numeriskt härledas till 

𝑓𝑏 ≈
0,4429

𝑀
     (13) 

Det glidande medelvärdets förstärkning vid olika frekvenser med olika fönsterbredder kan ses 

i Figur 15. Förstärkningen varierar med en frekvens som är till storleken inversen av fönstret. 

Detta sker då filtret tar medelvärdet av en hel period då signalens frekvens motsvarar inversen 

av filtrets fönsterbredd och medelvärdet för en sinussignal över en period är noll. Detta gäller 

för alla heltalsmultiplar av inversen till fönstret då det motsvarar ett exakt antal perioder inom 

fönsterbredd vilket ger medelvärdet noll [27]. 

 

Figur 15. Det glidande medelvärdets egenskaper i frekvensdomän. Graf till vänster: 

Förstärkning vid olika frekvenser av glidande medelvärdesfilter med olika fönsterbredd. Graf 

till höger: Det glidande medelvärdets approximativa brytfrekvens som funktion av dess 

fönsterbredd  
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3. Metod 

3.1 Litteraturstudie   
För att erhålla information om de fenomen som förekommer vid ett frånslagsprov i en 

Kaplanturbin så genomfördes en litteraturstudie. Denna litteraturstudie utfördes genom att 

studera artiklar, böcker och rapporter inom strömningsmekanik, vattenkraftsdynamik och 

mätteknik. Information som samlades in under litteraturstudien användes sedan som grund för 

analysen av mätningar.  

3.2 Studiebesök  
För att erhålla praktiska kunskaper om vattenkraftverks komponenter och funktion så 

genomfördes ett antal studiebesök till olika vattenkraftsstationer. Studiebesöken innehöll bland 

annat observation av frånslagsprover, deltagande i stationsmätning samt besök på stationer i 

drift och under ombyggnation.    

3.3 Analys av mätdata 
Samtliga moment i analysen av mätdata genomfördes i programvaran MATLAB. Den kod som 

användes vid analys av mätdata togs fram från grunden. De mätningar som studerades i detta 

arbete tillhandahölls av Vattenfall R&D och de aggregat som studerades valdes utifrån dess 

skilda egenskaper vid frånslagsprover.  

3.3.1 Beräkning av tryckvågfrekvensen 

Genom att beräkna den tid det tar för en tryckvåg att färdas till närmaste fria vattenyta 

uppskattades en teoretisk frekvens av tryckvågor som reflekteras mot denna. Den 

tryckvågshastighet som användes i beräkningarna var 800–1200 m/s för att fånga upp de olika 

förutsättningarna som kan råda i vattenvägarna och avstånden till närmaste fria vattenyta togs 

från ritningar. 

3.3.2 Frekvensspektrum 

Sugrörstryckens frekvensinnehåll analyserades med Fast Fourier Transform (FFT) på 

begränsade tidsintervall som valdes med hänsyn till att fånga upp dynamiska tryckfenomen som 

förekommer i korta intervall men samtidigt ha tillräckligt god frekvensupplösning. För en 

helhetsbild av frekvensinnehåll i sugrörstryck så togs även grafer med Short-Time Fourier 

Transform (STFT) fram för samtliga mätningar. För dessa två metoder användes MATLABs 

inbyggda funktioner fft och spectrogram efter att signalens medelvärde subtraherats och 

frekvensintervall valdes efter de intervall som huvudsakligen innehöll relevanta oscillationer. 

Vid analys av fenomen som har en koppling till löphjulsfrekvensen så adderades även en x-axel 

som normerades mot den aktuella löphjulsfrekvensen för tidsintervallet.   

3.3.3 Beräkning av relativt flöde  

Relativt flöde genom turbinen beräknades med en förenklad version av Gibsons metod (3).  

Integreringen beräknades genom att kumulativt summera alla mätvärden i spiraltrycket under 

ett frånslag och subtrahera den kumulativa summan av alla motsvarande värden i en rät linje 

mellan spiraltryckets värde vid frånslagets start och slut. Flödesläckaget togs inte med i 

beräkningarna och eftersom enbart det relativa flödet beräknades så togs ingen hänsyn till 

vattenvägens dimensioner.  
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Det beräknade flödet skalades mot pådragets högsta och lägsta värde för att enklare kunna 

illustreras i samma grafer. Ett exempel på spiraltrycket och en rät linje mellan spiraltryckets 

värde vid frånslagets start och slut vid ett snabbstopp i aggregat 4 kan ses i Figur 16.  

 

Figur 16. Spiraltryck och rät linje mellan spiraltryckets värden vid snabbstoppets start och slut 

i aggregat 4.  

3.3.4 Tryckfall över ledkrans och löphjul  

Tryckfall över ledskenor och löphjul togs fram genom att använda uppmätt tryck från spiral, 

turbinlock och sugrör. Tryckfallet över ledskenorna beräknades genom att ta fram differensen 

mellan tryck vid turbinlock och spiraltryck kompenserat till spiralcentrum. Tryckfallet över 

löphjul togs fram genom att ta differensen mellan sugrörstryck, statiskt kompenserat till 

löphjulscentrum och turbinlock. De beräknade tryckdifferenserna filtrerades sedan med ett 

glidande medelvärdesfilter för att ta bort oscillationer som dolde tydliga mönster i kurvorna.  

3.3.5 Filtrering  

Analys av filtreringsmetoder genomfördes genom att filtrera signaler av uppmätta sugrörstryck 

med olika utvalda filter och sedan ta fram signalens lägsta värde vilket sedan utvärderades mot 

vald filtreringsmetod eller filterparameter. De filter som analyserades var Butterworth, 

Chebyshev typ 1, Chebyshev typ 2, elliptiskt filter samt den enklaste typen av glidande 

medelvärdesfilter med inbyggda filterdesignfunktioner i MATLAB. Med anledning av att de 

mest använda filtren på Vattenfall R&D för denna tillämpning är andra ordningens 

Butterworthfilter och glidande medelvärdesfilter så analyserades dessa i större utsträckning än 

resterande filter. 

3.4 Intervjuer med olika aktörer 
För att erhålla kunskap om hur mätningar vid frånslagsprover hanteras av olika aktörer i 

branschen så fördes en dialog med ett antal turbinleverantörer, konsulter och Vattenfallanställda 

om hur mätningar genomförs, hur tryckmätningar filtreras och hur olika strömningsmekaniska 

fenomen hanteras. Denna dialog fördes via mail, telefon eller genom möten och resulterade i 

en sammanfattande bild av hur frånslagsprover och specifikt sugrörstryck vid frånslagsprover 

hanteras och vilka skillnader i hanteringen som finns.   
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4. Resultat 

4.1 Analys av oscillationer i mätningar av sugrörstryck vid 

frånslagsprover 
Nedan presenteras en analys av förekommande oscillationer i sugrörstrycket under snabbstopp 

för de fem utvalda aggregaten. Framförallt lågfrekventa oscillationer kopplade till 

löphjulsfrekvens, löpskovelfrekvens, frekvens av reflekterade tryckvågor, svallning och 

virvelrep analyserades då de ligger i närheten av de frekvenser som ofta används som 

brytfrekvens vid filtrering. Samtliga aggregats ofiltrerade sugrörstryck vid snabbstopp från hög 

frånslagseffekt kan ses i bilaga 7.1.  

4.1.1 Beskrivning av sugrörstryck under frånslag i de utvalda aggregaten 

Tabell 1 visar några egenskaper hos de olika aggregaten som studerades. Det lägsta 

sugrörstrycket motsvarar det okompenserade och ofiltrerade värdet. Givarpositionen är 

avståndet från tryckuttaget till löphjulscentrum och reflektionstiden är baserad på avståndet till 

luckschaktet om ett sådant finns, annars avståndet till nedre vattenyta.  

Tabell 1. Egenskaper hos de olika aggregaten vid snabbstopp. 

Aggregat Högsta 

frånslagseffekt 

[MW] 

Lägsta 

sugrörstryck 

[mvp] 

Givarposition 

[m] 

Reflektionstid 

[s] 

1 44 -5,50 2,40 0,17-0,25 

2 39 -1,14 3,95 0,08–0,11 

3 42 -5,74 3,95 0,08–0,11 

4 50 -9,57 2,10 0,06–0,09 

5 49 -9,41 2,66 0,10–0,14 
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4.1.2 Tryckoscillationer i intervallet av löphjulsfrekvensen 

Figur 17 visar en STFT för sugrörstrycket under ett 44 MW snabbstopp i aggregat 1. Den 

färgskalade axeln visar oscillationens amplitud per frekvensenhet. De dominerande 

tryckoscillationerna som förekommer är relativt lågfrekventa och är inom intervallet 2 till 6 Hz. 

Den avtagande frekvensen av tryckoscillationerna efter knät kan kopplas till en utlösning av 

gas i flödet vilket sänker tryckvågshastigheten för förekommande tryckvågor i sugröret.  

 

Figur 17. Frekvensinnehåll i mätning av sugrörstryck, löphjulsfrekvens och pådrag vid ett 

44 MW snabbstopp i aggregat 1.  

Vid undersökning av tryckoscillationerna innan knät i intervallet markerat i Figur 18 så kan en 

tydlig oscillation med en frekvens mellan 2 och 3 Hz urskiljas. Denna frekvens är i närheten av 

både löphjulsfrekvensen och beräknad tryckvågsfrekvens som är i intervallet 2,0–3,0 Hz. Att 

löphjulsfrekvensen kan vara högre än tryckoscillationernas frekvens kan härledas till att 

löphjulet är under acceleration och att löphjulet bromsar in flödet som då lämnar löphjulet med 

en lägre rotationshastighet.   

 

Figur 18. Snabbstopp från 44 MW i aggregat 1. Graf till vänster: Sugrörstryck, relativt varvtal, 

pådrag och tidsintervall för spektrum. Graf till höger: Frekvensspektrum i markerat 

tidsintervall med markerat intervall för aktuella varvtalsfrekvenser och teoretiska 

tryckvågsfrekvenser.  
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4.1.3 Tryckoscillationer i intervallet av löpskovelfrekvensen 

Vid stationär drift kan löpskovelfrekvensen tydligt observeras i sugrörstrycket. Då längre 

tidsintervall kan användas för att beräkna frekvensspektrum så kan dessa frekvenser lättare 

urskiljas vilket kan ses i Figur 19. Frekvensspektrumet i Figur 19 är baserat på sugrörstrycket i 

aggregat 4 som har 4 löpskolvar vilket är lätt att urskilja mot x-axeln som är normerad mot 

löphjulsfrekvensen.  

 

Figur 19. Frekvensspektrum av sugrörstrycket vid 50 MW stationär drift i aggregat 4 med x-

axel där frekvens är normerad mot löphjulsfrekvensen. 

4.1.4 Tryckoscillationer i intervallet av reflekterade tryckvågor 

Figur 20 visar en STFT för ett 42 MW snabbstopp i aggregat 3. De tryckoscillationerna som 

förekommer är delvis inom intervallet för den beräknade tryckvågsfrekvensen som är mellan 

4,4–6,6 Hz samt vid och under löphjulsfrekvensen. 

 

Figur 20. Frekvensinnehåll i mätning av sugrörstryck, löphjulsfrekvens och pådrag vid ett 

42 MW snabbstopp i aggregat 3.  
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Tidsintervallet direkt efter knät som är markerat i Figur 21 analyserades närmare kan en tydligt 

dominerande tryckoscillation med en frekvens just under 5 Hz observeras. Denna frekvens är 

inom intervallet för tryckvågor som reflekteras mot den fria vattenytan i luckschaktet.  

 

Figur 21. Snabbstopp från 42 MW i aggregat 3. Graf till vänster: Sugrörstryck, relativt varvtal, 

pådrag och tidsintervall för spektrum. Graf till höger: Frekvensspektrum i markerat 

tidsintervall med markerat intervall för aktuella varvtalsfrekvenser och teoretiska 

tryckvågsfrekvenser. 

4.1.5 Tryckoscillationer som kan kopplas till svallning  

I slutskedet av en mätning av ett snabbstopp i aggregat 3 kan svallningen mellan luckschaktet 

och svallgalleriet ses i mätningar av sugrörstrycket. Denna svallning ses tydligt som en 

lågfrekvent oscillation efter ca 40 sekunder i den vänstra grafen i Figur 22. Spektrumet för den 

delen av signalen visas i den högra grafen i Figur 22 och påvisar en oscillation med frekvensen 

0,073 Hz. 

 

Figur 22. Snabbstopp från 42 MW i aggregat 3. Graf till vänster: Sugrörstryck, relativt varvtal, 

pådrag och tidsintervall för spektrum. Graf till höger: Frekvensspektrum i markerat 

tidsintervall med markerat intervall för aktuella varvtalsfrekvenser och teoretiska 

tryckvågsfrekvenser. 
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4.1.6 Tryckoscillationer som kan kopplas till virvelrep 

Figur 23 visar hur en fasförskjutning uppstår mellan två tryckgivare placerade 180° horisontellt 

isär i sugröret under ett 49 MW snabbstopp i aggregat 5. Denna förskjutning indikerar ett 

roterande fenomen som orsakar låga tryck varje gång det passerar en givare. Frekvensen av det 

roterande fenomenet som orsakar fasförskjutningen mellan givarna beräknades till 0,96 Hz och 

i samma tidsintervall har löphjulet rotationsfrekvensen 3,2 Hz. Kvoten mellan det roterande 

fenomenets frekvens och löphjulsfrekvensen är 0,3 och denna kvot stärker teorin om att de 

tryckoscillationer som förekommer kan härledas till förekomsten av ett virvelrep.  

 

Figur 23. Okompenserat sugrörstryck uppmätt med tryckgivare 180 grader isär i sugrörets 

nedre del. +Y och -Y är riktningar i aggregatets koordinatsystem. Uppmätt data kommer från 

ett 49 MW snabbstopp i aggregat 5.  
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Frekvensen av de långvariga trycksänkningar som orsakas av det roterande fenomenet kan även 

fångas upp med FFT-analys. Det aktuella tidsintervallet för trycksänkningarna och dess 

frekvensspektrum kan ses i Figur 24 och Figur 25. Då tidsintervallet där dessa fasförskjutna 

oscillationer förekommer är mycket kort så begränsas frekvensspektrumets upplösning vilket 

gör att den dominerade frekvensen i Figur 25 inte överensstämmer med den tidigare nämnda 

beräknade frekvensen.  

 

Figur 24. Okompenserat sugrörstryck i sugrörets över del, relativt varvtal, pådrag och 

tidsintervall för spektrum vid ett 49 MW snabbstopp i aggregat 5.  

Figur 25. Frekvensspektrum för sugrörstrycket i markerat tidsintervall i Figur 24 med x-axel 

som är normerad mot löphjulsfrekvensen.  
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4.2 Analys av beräknade parametrar vid frånslagsprover 

4.2.1 Flöde genom turbinen 

Eftersom det är svårt att mäta flöde så kan istället beräkning av flöde genom turbinen vara 

mycket användbart vid en analys av ett frånslag. I Figur 26 visas beräknat relativt flöde vid ett 

snabbstopp och sugrörstrycket ses minska först när flödet börjar avta vid tiden 308 s och inte i 

den tidpunkt då stängningsförloppet inleds. Detta beror på att tryckförändringen i sugröret är 

en funktion av flödesderivatan.  

 

Figur 26. Pådrag, relativt varvtal, spiraltryck, okompenserat sugrörstryck och relativt flöde vid 

ett 50 MW snabbstopp i aggregat 4. 

I en ovanlig typ av stopp där generatorbrytaren öppnas med en betydlig tidsfördröjning tills att 

stängningsförloppet inleds så kan en tydlig ökning av flödet genom turbinen observeras. Figur 

27 visar hur det relativa flödet genom turbinen ökar till följd av en ökning av löphjulets 

rotationshastighet, detta går även att härleda till minskningen av spiraltrycket när löphjulet 

börjar accelerera. Flödet kan sedan ses minska i samma tidpunkt som stängningsförloppet inleds 

och minskar därefter genom hela stängningsförloppet. Det ökade flödet leder till att det totala 

flödet som måste strypas ökar och därmed den potentiella tryckförändringen.  
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Figur 27. Pådrag, relativt varvtal, spiraltryck, okompenserat sugrörstryck och relativt flöde vid 

ett snabbstopp i aggregat 1 där generatorbrytare öppnades utan att stängningsförloppet 

inleddes vilket sedan utlöste en automatisk stängning till följd av rotationshastighetsökningen.  

Vid ett normalt lastfrånslag så öppnas generatorbrytaren en mycket kort tid innan 

stängningsförloppet inleds. Flödet som kan ses i Figur 28 har då inte tid att öka i förhållande 

till normaldriftsflödet utan är istället konstant under ett kort tidsintervall trots att ledskenorna 

har börjat stänga. Det relativa flödet kan här även ses ändra lutning vid knät till följd av en 

långsammare stängning. 

 

Figur 28. Pådrag, relativt varvtal, spiraltryck, okompenserat sugrörstryck och relativt flöde vid 

ett 44 MW lastfrånslag i aggregat 1. 
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4.2.2 Tryckfall över ledkrans och löphjul 

Den huvudsakliga tryckminskningen i en Kaplanturbin sker under normaldrift över löphjulet 

för att effektivt omvandla flödets energi till användbar mekanisk energi. Under ett frånslag när 

ledkransen stängs så har den i uppgift att strypa flödet, detta leder till att den då tar över 

tryckfallet i vattenvägen från löphjulet. Figur 29 visar att tryckfallet över löphjulet innan ett 

snabbstopp är relativt högt jämfört med tryckfallet över ledkransen. När stängningsförloppet 

inleds så ökar tryckfallet över ledskenorna på grund av att flödet stryps, i samma tidsintervall 

minskar tryckfallet över löphjulet och mängden energi som kan omvandlas. Vid knät ändras 

stängningshastigheten vilket ger upphov till en tryckförändring som kan ses i tryckfallet över 

ledkransen. Samma fenomen kan ses då nästa förändring i stängnings-hastigheten sker mot 

slutet av stängningsförloppet.  

 

Figur 29. Pådrag, tryckfallet över ledkrans filtrerad med ett 0,5 s glidande medelvärdesfilter 

och tryckfallet över löphjul filtrerad med ett 0,5 s glidande medelvärdesfilter vid ett 44 MW 

snabbstopp i aggregat 1. 

Figur 30 visar ett antal uppmätta och beräknade parametrar vid ett snabbstopp. Den punkt där 

det huvudsakliga tryckfallet övergår från löphjul till ledkrans kan ses korrelera med placeringen 

av knät, vilket i sin tur sker i ungefär samma tidpunkt som varvtalstoppen. De toppar i axellyftet 

som kan ses i Figur 30 kan möjligen kopplas till förändringen i pådraget som resulterar i en 

förändring av flödet samt inbromsningen av löphjulets rotationshastighet. Under snabbstoppet 

stänger även löphjulet vilket innebär att löpskovlarna vinklas vinkelrätt mot flödet, detta sänker 

verkningsgraden och stryper flödet genom löphjulet under stängningsförloppet. Tryckfallet 

över löphjulet i Figur 30 kan dock inte kopplas i någon större utsträckning till den minskade 

löpskovelvinkeln. Att rotationshastigheten i Figur 30 kan ses bromsas in trots att löphjulets 

tryckdifferens är positiv kan delvis förklaras med att det flöde som passerar löphjulet i den 

tidpunkten är relativt litet samt att verkningsgraden hos turbinen är låg. De virvelströmmar och 

turbulens och skapas i flödet som passerar löphjulet tillsammans med friktionen i lager bidrar 

också till rotationshastighetsminskning trots en positiv tryckdifferens. 
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Figur 30. Pådrag, tryckfallet över ledkrans filtrerad med ett 0,5 s glidande medelvärdesfilter 

och tryckfallet över löphjul filtrerad med ett 0,5 s glidande medelvärdesfilter, relativt varvtal, 

beräknat relativt flöde, relativt axellyft filtrerad med ett 0,5 s glidande medelvärdesfilter, skalad 

mot dess maximala värde samt relativ löphjulsvinkel vid ett 44 MW snabbstopp i aggregat 1. 

Vid ett lastfrånslag som kan ses i Figur 31 så har tryckfallet över ledkrans och löphjul inte 

samma förlopp som vid ett snabbstopp. I jämförelse med snabbstoppet i Figur 30 så sker inte 

samma sena axellyft i detta frånslag då det aldrig blir en negativ tryckdifferens över löphjulet. 

Då rotationshastigheten och flödet aldrig bromsas upp helt så sker aldrig någon pumpning av 

löphjulet vilket skulle leda till ett sent axellyft.  
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Figur 31. Pådrag, tryckfallet över ledkrans filtrerad med ett 0,5 s glidande medelvärdesfilter 

och tryckfallet över löphjul filtrerad med ett 0,5 s glidande medelvärdesfilter, relativt varvtal, 

beräknat relativt flöde, relativt axellyft filtrerad med ett 0,5 s glidande medelvärdesfilter, skalad 

mot dess maximala värde samt löphjulsvinkel vid ett 44 MW lastfrånslag i aggregat 1. 
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4.3 Analys av filtreringens påverkan på det lägsta sugrörstrycket 
Nedan presenteras ett urval av de mätningar av sugrörstryck som analyserades med olika typer 

av filtrering för att påvisa filtreringens inverkan på tolkningen av data från ett frånslagsprov. 

Ytterligare analyser finns refererade till i olika bilagor i de respektive delavsnitten.       

4.3.1 Lågpasfiltrering med Butterworthfilter 

Det lägsta sugrörstrycket under snabbstopp där sugrörstrycket filtreras med ett andra 

ordningens Butterworthfilter vid olika brytfrekvenser kan ses i Figur 32. Samtliga aggregat 

delar ett liknande mönster där deras lägsta sugrörstryck minskar vid en ökning av brytfrekvens. 

En ökning av brytfrekvensen leder till att ett större intervall av frekvenser släpps igenom filtret 

som därmed kan bidra till att sänka sugrörstryckets lägsta värde. Det lägsta sugrörstrycket 

konvergerar mot ett relativt konstant värde av den ofiltrerade signalens värde efter en 

brytfrekvens på 4–5 Hz då oscillationer med högre frekvens inte längre bidrar till att sänka 

sugrörstryckets lägsta värde.  

 

Figur 32. Okompenserat lägsta sugrörstryck vid filtrering med andra ordningens 

Butterworthfilter vid mätningar av snabbstopp i aggregat 1,2,3,4 och 5 vid frånslagseffekterna 

44, 39, 42 ,50 och 49 MW. 

Förändringen i sugrörstryckets minimumvärde beror på den enskilda tryckoscillation som ger 

det lägsta sugrörstrycket och därmed påverkar en vald brytfrekvens olika mätningar av 

sugrörstryck på olika sätt då de består av varierande tryckoscillationer. Figur 33 visar hur högre 

frånslagseffekter ger större variation i lägsta sugrörstryck vid låga brytfrekvenser som en följd 

av att det lägsta sugrörstrycket i dessa mätningar kommer från oscillationer med relativt låga 

frekvenser och hög amplitud. Det finns dock likheter i sugrörstrycket vid de olika 

frånslagseffekterna vilket kan ses i den tydliga förändring som sker i det lägsta sugrörstryck vid 

brytfrekvenser runt 4,5 Hz i Figur 33.  
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Figur 33. Okompenserat lägsta sugrörstryck vid filtrering med ett andra ordningens 

Butterworthfilter vid olika frånslagseffekter vid snabbstopp i aggregat 1.  

Figur 34 visar hur det lägsta sugrörstrycket beror på brytfrekvensen och filtrets ordning för ett 

Butterworthfilter vid ett snabbstopp i aggregat 4. Val av filterordningarna har viss betydelse för 

det lägsta sugröstrycket som uppnås, främst då vissa filterordningar inte resulterar i ett 

minskande lägsta sugrörstryck vid en ökad brytfrekvens.  

 

Figur 34. Okompenserat lägsta sugrörstryck vid filtrering med olika ordningars 

Butterworthfilter vid ett 50 MW snabbstopp, aggregat 4. 

En anledning till att det lägsta sugrörstrycket kan öka vid ökad brytfrekvens som efter 

brytfrekvensen 6 Hz i Figur 34 för ett antal filterordningar är att filtret vid den brytfrekvensen 

fångar upp fler oscillationer som kan motverka den lägsta trycksänkningen. Detta fenomen kan 

ses vid den lägsta trycksänkningen mellan tiderna 309,5 s och 310 s vid filtrering med två olika 

brytfrekvenser i Figur 35.  
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Figur 35. Okompenserat sugrörstryck vid ett 50 MW snabbstopp i aggregat 4 filtrerat med två 

olika brytfrekvenser med ett sjunde ordningens Butterworthfilter. 

Butterworthfiltrets förmåga att generera överslängar vid plötsliga steg i dess insignal kan 

observeras då mätningar av sugrörstryck har en stegliknande form. Vid 49 MW snabbstopp i 

aggregat 5 så genereras stegliknande tryckfall som har ett förmodat ursprung från ett virvelrep. 

Det lägsta sugrörstrycket efter filtrering som visas i Figur 36 kan då anta värden som är långt 

under den ofiltrerade signalens minimumvärde och därmed under vakuumtrycket. Överslängen 

ökar vid en ökad filterordning och det är endast 1:a ordningens filter som inte genererar ett 

lägsta sugrörstryck som inte är under den ofiltrerade signalens motsvarande värde.  

 

Figur 36. Okompenserat lägsta sugrörstryck vid filtrering med olika ordningars 

Butterworthfilter vid ett 49 MW snabbstopp i aggregat 5. 
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Figur 37 visar tydligare hur högre ordningens filter genererar en översläng vid trycksänkningar 

som liknar ett steg vilket förekommer i aggregat 5. Det går även att observera en tydlig 

fasförskjutning av den filtrerade signalen vid högre ordningar i Figur 37 som förvisso inte 

påverkar mätningens lägsta värde men försvårar korskopplingen till andra uppmätta eller 

beräknade parametrar.  

 

Figur 37. Jämförelse av filtrering av okompenserat sugrörstryck med 1:a respektive 8:e 

ordningens Butterworthfilter med brytfrekvens 5 Hz vid ett 49 MW snabbstopp i aggregat 5. 

4.3.2 Lågpassfiltrering med andra filter 

Lågpassfilter som har fler designparametrar än ordning och brytfrekvens är lättare att designa 

efter specifika behov samtidigt som de ger en större grad av frihet i vilka resultat som filtret 

genererar. Figur 38 visar hur det lägsta sugrörstrycket beror på designparametern 

passbandsrippel vid en konstant filterordning och konstant spärrbandsrippel vid olika 

passbandskantsfrekvenser för ett elliptiskt filter. Passbandsrippel stör det frekvensintervall som 

är av intresse i mätningen och en ökad rippel kan ses öka det lägsta värdet i sugrörstrycket för 

samtliga val av passbandskant jämfört med den ofiltrerade signalen. Utvärdering av lägsta 

sugrörstryck för resterande lågpassfilter vid olika val av designparametrar kan ses i bilaga 7.2.  



35  

 

 

Figur 38. Okompenserat lägsta sugrörstrycket av en signal filtrerad med andra ordningens 

elliptiskt filter vid olika passbandsrippel samt det lägsta sugrörstrycket av en ofiltrerad signal 

vid ett 50 MW snabbstopp i aggregat 4. 

4.3.3 Filtrering med glidande medelvärdesfilter 

Det glidande medelvärdesfiltret påverkar det lägsta sugrörstrycket i olika aggregat vid 

snabbstopp på likartade sätt, vilket kan ses i Figur 39. En större fönsterbredd bidrar till att en 

större del av signalen används för att beräkna medelvärdet för en given punkt vilket eliminerar 

de värden som skiljer sig från medelvärdet. En fönsterbredd som motsvarar samplingstiden 

resulterar i ett lägsta tryck som motsvarar den ofiltrerade signalens lägsta värde och med en 

ökad fönsterbredd så konvergerar det lägsta sugrörstrycket mot hela signalens medelvärde.  

 

Figur 39. Okompenserat lägsta sugrörstryck vid filtrering med glidande medelvärdesfilter vid 

mätningar av snabbstopp i aggregat 1,2,3,4 och 5 vid frånslagseffekterna 44, 39, 42 ,50 och 

49 MW. 
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Vid olika frånslagseffekter kan olika mönster i lägsta sugrörstryck vid glidande 

medelvärdesfiltrering påträffas. Figur 40 visar hur den största förändringen i lägsta sugrörstryck 

sker i olika intervall av fönsterbredd för olika frånslagseffekter i samma aggregat. De lägre 

frånslagseffekterna kräver en kortare fönsterbredd för att nå en punkt där förändringen i lägsta 

sugrörstryck blir mer eller mindre konstant. Detta kan även ses som att högre frånslagseffekter 

skapar mer långvariga trycksänkningar som kräver en större fönsterbredd för att filtreras bort.  

 

Figur 40. Okompenserat lägsta sugrörstryck av en glidande medelvärdesfilrerad signal vid 

olika fönsterbredder och frånslagseffekter vid tre olika snabbstopp i aggregat 1. 

Det lägsta sugrörstrycket ökar inte alltid vid val av en större fönsterbredd vilket kan observeras 

vid filtrering av sugrörstryckets vid ett 42 MW snabbstopp i aggregat 3 i Figur 41. Det lägsta 

sugrörstrycket kan se minska i ett kort intervall efter fönsterbredden 0,6 s vilket kan härledas 

till filtrets egenskap att eliminera oscillationer som har en periodtid som motsvarar 

fönsterbreddens storlek. Vid 42 MW snabbstopp i aggregat 3 så är oscillationer vars periodtid 

motsvarar tider runt 0,6 s bidragande till det lägsta sugrörstrycket vilket leder till att detta 

fenomen förekommer vid filtrering.  
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Figur 41. Okompenserat lägsta sugrörstryck av en glidande medelvärdesfilrerad signal vid 

olika fönsterbredder samt det lägsta sugrörstrycket av en ofiltrerad signal vid ett 42MW 

snabbstopp i aggregat 3. 

Hur glidande medelvärdesfiltrering av sugrörstryck påverkas av långvariga trycksänkningar 

kan ses vid ett 49 MW snabbstopp i Figur 42. Så länge fönstret är kortare än den mest långvariga 

trycksänkningens tidsutbredning så filtreras trycksänkningen inte bort och det lägsta 

sugrörstrycket blir oförändrat. I Figur 42 når det lägsta sugrörstrycket ett lokalt maximum med 

en fönsterbredd på ca 0,55 s för att sedan minska och förklaringen till detta bör vara att en 

oscillation med frekvensen som är till storlek inversen av 0,55 s, dvs 1,8 Hz blir bortfiltrerad 

och sugrörstrycket lägsta värde höjs. Denna frekvens kan enligt Figur 24 direkt kopplas till de 

lågfrekventa trycksänkningarna som kan härledas till ett virvelrep i aggregat 5.  

 

Figur 42. Okompenserat lägsta sugrörstryck av en glidande medelvärdesfilrerad signal vid 

olika fönsterbredder samt det lägsta sugrörstrycket av en ofiltrerad signal vid ett 49MW 

snabbstopp i aggregat 5. 
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4.3.4 Jämförelse mellan glidande medelvärdesfiltrering och lågpassfiltrering 

Med avseende på dess respektive oftast använda filterparameter så påverkas sugrörstrycket 

olika vid filtrering med glidande medelvärdesfilter eller lågpassfilter. Figur 43 visar hur 

sugrörstrycket vid ett 49 MW snabbstopp i aggregat 5 påverkas av respektive filter där 

fönsterbredden 0,2 s och brytfrekvensen 5 Hz används. Då fönsterbredden överstiger 

tidsutbredningen på trycksänkningen så filtreras den delvis bort av det glidande 

medelvärdesfiltret medan lågpassfiltret genererar värden under den ofiltrerade signalens värde.  

 

Figur 43. Okompeserat sugrörstryck filtrerat med ett andra ordningens Butterworthfilter med 

brytfrekvens 5 Hz och ett glidande medelvärdesfilter med fönsterbredden 0,2 s vid 49 MW 

snabbstopp i aggregat 5.  

Vid beräkning av det glidande medelvärdesfiltrets brytfrekvens så kan det lättare jämföras mot 

lågpassfilter. Det lägsta sugrörstrycket vid ett 50 MW snabbstopp i aggregat 4 skiljer sig inte 

avsevärt mycket med avseende på brytfrekvens mellan glidande medelvärdesfilter och andra 

ordningens Butterworthfilter vilket kan ses i Figur 44. Däremot så skiljer sig det lägsta 

sugrörstrycket med avseende på de parametrar som vanligtvis används vid respektive filter. Vid 

glidande medelvärdesfiltrering används ofta 0,2 s fönsterbredd vilket filtrerar bort mer av 

signalen än filtrering med Butterworthfilter med brytfrekvenser över 5 Hz som ofta används.  



39  

 

 

Figur 44. Okompenserat lägsta sugrörstryck av en signal filtrerad med glidande 

medelvärdesfilter, ofiltrerad signal, andra ordningens Butterworthfilter samt markering av 

brytfrekvens som motsvarar fönsterbredden 0,2 s vid 50 MW snabbstopp i aggregat 4.  

4.3.5 Filtrering vid olika frånslagseffekter 

Det lägsta sugrörstrycket kan approximeras vara linjärt beroende av frånslagseffekten, 

filtreringen påverkar dock vilket sugrörstryck som kan extrapoleras fram och hur mycket det 

skiljer sig från det ofiltrerade lägsta sugrörstrycket vid olika frånslagseffekter. Figur 45 visar 

lägsta sugrörstryck vid olika frånslagseffekter filtrerat med olika filter och tillhörande 

filterparametrar i aggregat 4. Det ofiltrerade sugrörstrycket kan ses vara approximativt linjärt 

medan samtliga filtrerade värden inte är det. Glidande medevärdesfiltrering genererar ett högre 

eller lika stort sugrörstryck som lågpassfiltrering för samtliga frånslagseffekter med de valda 

filterparametrarna. Filtrering med lågpassfilter med brytfrekvens 4 Hz och glidande 

medelvärdesfilter med fönsterbredd 0,1 s kan ses resultera i likartade resultat i detta aggregat 

och på aggregat 1,2 och 3 som kan ses i bilaga 7.3. Lutningen på samtliga filtrerade värden 

indikerar att de ger relativt höga sugrörstryck jämfört med det ofiltrerade sugrörstrycket vid 

extrapolation.  
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Figur 45. Okompenserat lägsta sugrörstryck vid filtrering med andra ordningens 

Butterworthfilter och glidande medelvärdesfilter med olika filterparametrar för olika 

frånslagseffekter för aggregat 4. 

I Figur 46 visas lägsta sugrörstryck från aggregat 5, till skillnad från den ofiltrerade signalen 

som bottnar på ett värde nära vakuumtrycket så är den lågpassfiltrerade signalen linjär vilket 

till följd ger orealistiska värden vid högsta frånslagseffekt. Det kan även observeras en stor 

spridning i lägsta sugrörstryck vid filtrering med glidande medelvärdesfilter.  

 

Figur 46. Okompenserat lägsta sugrörstryck vid filtrering med andra ordningens 

Butterworthfilter och glidande medelvärdesfilter med olika filterparametrar för olika 

frånslagseffekter för aggregat 5.  
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4.4 Sammanställning av olika aktörers synsätt på mätningar vid 

frånslagsprover 
Nedan följer en sammanfattning av de dialoger som har förts med olika aktörer i branschen 

angående mätningar vid frånslagsprover. 

• Av de aktörer i branschen som kontaktades under studien så erhölls den sammanfattande 

bilden av att en fönsterbredd på 0,2 s för glidande medelvärdesfiltrering av sugrörstryck 

under frånslagsprover är vida vedertaget. Fönsterbreddens ursprung tros komma från en 

erfarenhetsbaserad praxis som har anammats av en större del av branschen.  

• Beträffande brytfrekvenser för lågpassfiltrering så är frekvenser för aggregatspecifika 

egenskaper mer förekommande vid filtrering av sugrörstryck. Brytfrekvenser som 

används är tex löpskovelfrekvens eller frekvens av tryckvåg som reflekteras från 

närmaste fria vattenyta. Av somliga aktörer används dock en fast brytfrekvens på 5 Hz 

som standard för samtliga aggregat vid lågpassfiltrering av sugrörstryck.    

• Beträffande de tryckuttag som används vid frånslagsprover så är denna faktor något som 

ofta inte går att påverka utan mätningen blir ofta begränsad till de tryckuttag som finns 

att tillgå. Vikten av väl utformade tryckuttag som är placerade i olika positioner i 

sugröret är dock något som understryks, speciellt vid misstanke om förekomst av 

virvelrep. Uppräkning av tryck från tryckuttaget till annan position är något som inte 

används av alla aktörer på grund av dess osäkerhet och osäkerheten i denna metod är 

något ofta anses vara problematiskt.  

• Samplingsfrekvensen i mätningar av sugrörstryck sätts ofta efter kriterier av andra 

uppmätta parametrar då hela mätsystemet oftast använder samma samplingsfrekvens. 

Vid särskilda fall där högfrekventa oscillationer i sugrörstrycket ska observeras så kan 

dock detta påverka valet av samplingsfrekvens. Den valda samplingsfrekvensen skiljer 

sig emellertid relativt mycket åt mellan olika parter vid frånslagsprover. De intervall av 

samplingsfrekvenser som har nämnts ligger i intervallet 600–2500 Hz.   

• Det framgår att sättet som sugrörstryck bör filtreras på ofta leder till diskussioner då det 

i många fall har stor inverkan på det lägsta sugrörstrycket och därmed garanti-

uppfyllnad, därav finns av flera aktörer en önskan om någon form av standard eller 

tydligare riktlinjer kring filtreringen.  

• Samtliga parter bestyrker betydelsen av att analysera varvtalskurvor och axellyft som 

komplement till att enbart analysera sugrörstryck vid frånslagsprover för att bedöma 

aggregatets säkerhet. Beräkningar av flöde eller andra relevanta parametrar förefaller 

dock inte allmänt nyttjat vid dessa mätningar.  
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5. Diskussion 

5.1 Frekvens av avgörande oscillationer i sugrörstryck  
Analysen av de oscillationer i sugrörstrycket som förekommer i de utvalda aggregaten kan ge 

viss förståelse för hur filtreringen påverkar det lägsta uppnådda sugrörstrycket. Den 

trycksänkning som direkt kan härledas till flödesminskningen enligt (3) representeras även den 

av en oscillation med en relativt låg frekvens. Denna frekvens har en stor inverkan på det lägsta 

sugrörstrycket även om det inte är en återkommande oscillation som inte fångas i korta fönster. 

De aggregat som analyserades i studien har skilda egenskaper i fråga om absoluta värden och 

frekvensinnehåll i dess sugrörstryck vid frånslag, däremot kan dessa aggregat inte representera 

alla befintliga aggregat vilket bör tas i åtanke.  

5.2 Andra uppmätta eller beräknade parametrar vid frånslagsprover 
De relativa flöden som beräknades i denna studie visar på att denna parameter ger värdefull 

information om tidpunkten för trycksänkningar och konsekvenser av varvtalsökningar. Den 

metod som används har dock begränsningar då den endast kan utnyttjas för att se mönster eller 

förändringar i flödet. Genom noggrannare beräkningar eller kalibrering mot nominellt flöde vid 

given fallhöjd och ledkransöppning så kan ett absolut värde tas fram. Med absoluta värden för 

aktuellt flöde eller flödesförändring så kan djupare analyser genomföras och parameterns värde 

öka.  

Tryckmätningar i turbinlocket kan som visat i denna studie ge information om hur 

tryckminskningen i vattenvägen fördelar sig mellan ledkransen och löphjulet. För att 

representera trycket så nära dessa komponenter som möjligt krävs dock statisk kompensering 

vilket medför osäkerheter. En annan värdefull aspekt vid dessa analyser är att tidpunkten där 

tryckfallet över löphjulet blir negativt kan observeras och därmed förklara axellyftet i samma 

tidpunkt.    

Varvtalskurvan är av stor betydelse vid utvärdering av frånslagsprover, dess upplösning kan 

dock vara begränsande i vissa fall. Mätningar av varvtal som används i denna studie uppdateras 

varje gång en punkt på axeln passerar en givare, detta leder till att tidsupplösningen är direkt 

proportionell mot den aktuella löphjulsfrekvensen. En begränsad upplösning, speciellt i 

aggregat med låga nominella varvtal kan begränsa möjligheten till att identifiera 

rotationshastighetstoppar eller snabba inbromsningar. Figur 47 visar ett exempel på en mätning 

med dålig upplösning av varvtalet samt ett tidssteg med ett glapp i mätningen på grund av 

vibrationer under frånslaget.  
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Figur 47. Kompenserat sugrörstryck, relativt varvtal och pådrag under ett snabbstopp i ett 

aggregat utanför studien med dålig upplösning och glapp i mätning av varvtalet.   

5.3 Lågpassfiltrering av sugrörstryck vid frånslagsprover 
För att filtrera mätningar av sugrörstryck på bästa möjliga sätt så bör designen av valt filter 

avvägas noggrant. Filtertyp och filterordning har visats ha en betydande inverkan på tolkningen 

av mätdata, dessa faktorer bör därmed tas i beaktande vid filtrering av uppmätt sugrörstryck. 

Olika lågpassfilter har olika egenskaper och för denna applikation är det mycket viktigt att 

förstärkningen i passbandet är 1 samt konstant. De intervall av frekvenser som inte ska filtreras 

bort bör hållas oförändrade då de representerar en fysisk storhet som används som 

garantiparameter. Ett simpelt Butterworthfilter kan anses vara ett bra val för filtrering av 

sugrörstryck vid frånslagsprover då det uppfyller dessa kriterier.  

De överslängar som generas av lågpassfilter vid plötsliga trycksänkningar kan dölja information 

från mätningen men om det ofiltrerade trycket når under -10 mvp så kan dock dessa överslängar 

försummas då de understiger det teoretiska minimumvärdet för sugrörstrycket. Val av höga 

filterordningar bör därmed noga övervägas vid filtrering med Butterworthfilter då de ger en 

ökad översläng. Att filter genererar lägre tryck än den ofiltrerade signalen är emellertid en 

konservativ egenskap som gör att en mätning inte underskattas.  

5.4 Glidande medelvärdesfiltrering av sugrörstryck vid 

frånslagsprover 
Det glidande medelvärdesfiltret har med sin enkla design fördelar i att det aldrig genererar 

överslängar och det genererar inte tidsförskjutningar om fönstret är centrerat. Filtret fångar upp 

långvariga trycksänkningar väl men är ofördelaktigt vid bortfiltrering av specifika 

frekvensintervall. Fördelar med ett mindre komplext filter är att dess egenskaper inte skiljer sig 

mellan olika programvaror och i förlängningen mellan olika aktörer. Det grundläggande 

glidande medelvärdesfiltrets enda designparameter fönsterbredden går lätt att koppla till den 

uppskattade tidsutbredningen på ett lågtryck som anses vara allvarlig vid ett frånslagsprov. En 

bestämd tidsutbredning som avgör när låga tryck kan anses vara relevanta för säkerheten blir 

därmed lättare att implementera i ett glidande medelvärdesfilter än i ett lågpassfilter som 

baseras på tryckoscillationers frekvens.  



44  

 

5.5 Val av brytfrekvens eller fönsterbredd 
Då val av fönsterbredd är baserade på erfarenhet om hur pass långvarig en trycksänkning kan 

tillåtas vara utan att anses farlig så finns det anledning att utreda dessa filterparametrar 

ytterligare. Det vedertagna lägsta värdet på den tidsmässiga utbredningen av en trycksänkning 

som kan anses vara farlig, 0,2 s kan även med stor sannolikhet anses vara specifik för ett 

specifikt aggregat då dimensioner på vattenvägar och turbin ofta skiljer sig åt. Den 

tidsutbredning som används som standard kan härledas till reflektionstiden i vattenvägar vilken 

i de studerade aggregaten varierar mellan 0,06 och 0,25 s beroende på geometri och på val av 

tryckvågshastighet. En fönsterbredd som enbart baseras på reflektionstid kan däremot göra att 

andra tryckoscillationer i olika stor grad filtreras bort, tex löphjulsfrekvens som ligger i 

närliggande intervall.  

Då kolumnseparation sker i samband med ångbildningstryck så blir val av filterparametrar 

baserade på en trycksänknings tidsutbredning irrelevanta när mätningar av sugrörstryck inte 

uppnår ångbildningstrycket. Det kan dock finnas fördelar i att filtrera alla mätningar på likartade 

sätt även om de inte ger upphov till samma fenomen, exempelvis vid extrapolering av lägsta 

sugrörstryck.  

Som Figur 44 visar ger filtrering med glidande medelvärdesfilter med fönsterbredd 0,2 s mycket 

högre lägsta sugrörstryck än motsvarande värde vid lågpassfiltrering vid brytfrekvenser större 

eller lika med 5 Hz. Detta indikerar att dessa filtreringsmetoder inte bör värderas på lika sätt 

eller att mer likvärdiga filterparametrar bör väljas för att filtren ska anses likvärdiga. En 

fönsterbredd på 0,2 s ger en motsvarande brytfrekvens på 2,2 Hz för ett glidande 

medelvärdesfilter vilket ofta ligger under de brytfrekvenser som används för motsvarande 

lågpassfiltrering. För att erhålla en brytfrekvens på 5 Hz för ett glidande medelvärdesfilter krävs 

en fönsterbredd på 0,089 s vilket då skulle ge filtreringsmetoderna liknande egenskaper i 

frekvensdomän.   

5.6 Osäkerhet i mätningar av sugrörstryck 
Osäkerheter eller oscillationer som härstammar från dåligt utformade tryckuttag eller långa rör 

till givare är svåra att kvantifiera. Resonanserfrekvenser i långa rör till givare eller kammare i 

tryckuttag bör dock i rimliga fall ligga över det intervall av relevanta brytfrekvenser vid 

filtrering. Uppräkning av sugrörstryck bidrar däremot till stora osäkerheter i mätningar. Det 

faktum att lokala fenomen inte kan fångas genom att kompensera trycket till en viss punkt 

resulterar i en dålig representation av sugrörstrycket i dessa punkter. Vikten av ordentligt 

utformade och placerade tryckuttag är därmed stor vid tryckmätningar i samband med 

frånslagsprover för att reducera osäkerheter. För att konstruera nya tryckuttag i sugröret krävs 

dock ofta att sugröret är torrlagt, vilket inte är fallet alla gånger vid genomförande av 

frånslagsprover, dessutom kan relevanta delar av sugröret vara ingjutna i betong vilket 

ytterligare försvårar installation av nya tryckuttag.  
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Samplingsfrekvensen vid aktuell mätning ger en begränsning för vilka intervall av frekvenser i 

sugrörstrycket som kan analyseras. Dessutom lågpassfiltreras signaler innan sampling för att 

undkomma vikningsfenomenet vilket tar bort oscillationer med hög frekvens. Inverkan på 

sugrörstryckets lägsta värde av de oscillationer som filtreras bort av det så kallade 

antivikningsfiltret är svår att avgöra men saknar dock betydelse vid efterkommande filtrering 

med relativt låga brytfrekvenser. En högre samplingsfrekvens än 600 Hz skulle i denna studie 

medföra en bättre upplösning vid framtagning av frekvensspektrum och möjliggöra analys av 

oscillationer med högre frekvens.  

Vid förekomst av virvelrep orsakas låga tryck som liknar trycket vid en kolumnseparation i 

sugröret. Dessa mätningar blir därmed svåra att hantera då virvelrepet döljer det tryck som 

förekommer runtom virvelrepet i sig när det passerar. Även det lägsta sugrörstrycket blir till 

stor del påverkat av virvelrepet i den mån det inte kan filtreras bort. I dessa fall visar sig 

betydelsen av flera tryckgivare placerade i olika positioner i sugröret vara stor för att kunna 

identifiera trycksänkningars härkomst.  

5.7 Fortsatta studier 
Fortsatta studier av vilka tidsskalor som kan anses farliga vid långvariga trycksänkningar i olika 

aggregat skulle kunna ha en stor inverkan på hur mätningar av sugrörstryck tolkas i kommande 

frånslagsprover. Tester av transienta förlopp i turbinmodeller kan ge mer information om hur 

olika aggregat svarar på olika frånslag och vilka frekvenser av tryckoscillationer som uppstår 

och vilka brytfrekvenser som bör användas vid filtrering.    
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6. Slutsatser 
I denna studie analyserades tryckmätningar från Kaplanturbiner vid frånslagsprover med syfte 

att undersöka hur mätdatabehandling och analys påverkar resultat och tolkning. Utöver analys 

av mätningar så kontaktades olika aktörer i branschen för att undersöka hur mätdatabehandling 

och analys skiljer sig åt mellan dessa.   

Oscillationer i sugrörstrycket, tryckdifferens över löphjul och ledkrans, samt beräknat relativt 

flöde genom turbinen analyserades och dessa parametrar har visats ge värdefull information om 

frånslagets effekter på aggregatet.  

Val av filter och filterparameterar har visats ha en betydande inverkan på det lägsta 

sugrörstrycket i en mätning vid frånslagsprover. Lågpassfiltrering med Butterworthfilter har 

egenskaper som passar ändamålet att filtrera sugrörstryck men kan bidra med osäkerheter när 

filtret genererar överslängar och tidsförskjutningar. Val av höga filterordningar bör därmed 

noggrant övervägas för att inte överskatta sugrörstryckets lägsta värde vid överslängar.  

Glidande medelvärdesfiltrering kan vara användbart för att isolera långvariga trycksänkningar 

men har sämre egenskaper när det kommer till hur oscillationer med specifik frekvens filtreras 

bort. Studien visar att glidande medelvärdesfiltrering av sugrörstryck med den av branschen 

vedertagna fönsterbredden 0,2 s inte ger samma resultat som lågpassfiltrering vid de 

brytfrekvenser över 5 Hz som ofta används. Skillnaden kan delvis kopplas till att den 

motsvarande brytfrekvens av ett glidande medelvärdesfilter vid fönsterbredden 0,2 s är mycket 

mindre än de oftast använda brytfrekvenserna vid lågpassfiltrering. Det lägsta sugrörstrycket 

skiljer sig däremot relativt lite om motsvarande brytfrekvens används vid filtrering med de två 

olika filtertyperna.  

Olika aktörer i branschen behandlar mätningar vid frånslagsprover på olika sätt när det kommer 

till vald samplingsfrekvens och brytfrekvens vid lågpassfiltrering. Vid filtrering med glidande 

medelvärde är dock 0,2 s fönsterbredd en vedertagen praxis 

Ytterligare studier krävs för att ta reda på lämpliga brytfrekvenser eller fönsterbredder som 

baseras på de trycksänkningar som kan kopplas till allvarlig kolumnseparation i aggregat med 

olika dimensioner.   
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7. Bilagor  

7.1 Ofiltrerade sugrörstryck i de fem aggregaten 
Okompenserade, ofiltrerade sugrörstryck vid snabbstopp från högsta frånslagseffekt i samtliga 

aggregat.  

 

Figur 48. Okompenserat och ofiltrerat sugrörstryck vid ett 44 MW snabbstopp i aggregat 1. 

 

Figur 49. Okompenserat och ofiltrerat sugrörstryck vid 39 MW snabbstopp i aggregat 2. 



50  

 

 

Figur 50. Okompenserat och ofiltrerat sugrörstryck vid 42 MW snabbstopp i aggregat 3. 

 

Figur 51. Okompenserat och ofiltrerat sugrörstryck vid 50 MW snabbstopp i aggregat 4. 
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Figur 52. Okompenserat och ofiltrerat sugrörstryck vid 49 MW snabbstopp i aggregat 5. 
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7.2 Filtrering med olika Lågpassfilter 
Nedan visas grafer där det lägsta sugrörstrycket har beräknats vid filtrering med Chebyshev typ 

1- och Chebyshev typ 2-filter vid olika val av filterparametrar.  

 

Figur 53. Lägsta sugrörstrycket av en signal filtrerad med andra ordningens Chebyshev typ 1- 

filter vid olika passbandsrippel samt det lägsta sugrörstrycket av en ofiltrerad signal vid ett 50 

MW snabbstopp i aggregat 4. 

 

Figur 54. Lägsta sugrörstrycket av en signal filtrerad med andra ordningens Chebyshev typ 2- 

filter vid olika spärrbandsrippel samt det lägsta sugrörstrycket av en ofiltrerad signal vid ett 

50 MW snabbstopp i aggregat 4. 
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7.3 Filtrering vid olika frånslagseffekter  
Lägsta sugrörstryck vid olika frånslagseffekter vid filtrering med olika typer av filter.  

 

Figur 55. Lägsta sugrörstryck vid filtrering med andra ordningens Butterworthfilter och 

glidande medelvärdesfilter med olika filterparametrar för olika frånslagseffekter för 

aggregat 1. 

 

Figur 56. Lägsta sugrörstryck vid filtrering med andra ordningens Butterworthfilter och 

glidande medelvärdesfilter med olika filterparametrar för olika frånslagseffekter för 

aggregat 2. 
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Figur 57. Lägsta sugrörstryck vid filtrering med andra ordningens Butterworthfilter och 

glidande medelvärdesfilter med olika filterparametrar för olika frånslagseffekter för 

aggregat 3. 


