
UPTEC ES 19018

Examensarbete 30 hp
Juni 2019

Anpassning av småskaliga vatten- 
kraftverk för ö-drift av lokalt 
elnät  

Jonatan Fredriksson



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Adapting small hydropower plants for frequency
control of power grids in island mode

Jonatan Fredriksson

This master thesis examines technical requirements for small hydro 
power plants (HPP) to operate proximate parts of the power grid in 
island mode. The work examines how small hydropower can be 
modified and complemented with additional technologies to achieve 
sufficient frequency control capabilities. A case study was 
performed within the concession area of power grid operator Ålem 
Energy. One of the HPPs, located in Skälleryd, is owned by Ålem 
Energy and became the focal point of the study. Relevant parts of 
the concession area were surveyed for properties such as system 
inertia, electric load and available power. Furthermore, a model 
of Kaplan turbine 1 in Skälleryd HPP was created with the purpose 
of studying the benefits of bypassing regulation control from the 
wicket gates directly to the runner. The method was tested in an 
off-grid islanding test. Frequency control of the turbine was 
tested powering electric heaters and, using a new method, 
controlling a virtual power grid. Finally, a theory was developed 
to estimate the transient disturbance resilience (TDR) of a power 
grid. The theory was applied to the HPP in Skälleryd to suggest 
modifications for the plant to achieve sufficient islanding 
capabilities.

The survey of the power system revealed a promising potential for 
the HPPs to operate in island mode, especially at later stages 
when the grid spans several HPPs for more system inertia. The 
available power from the HPPs was however strongly seasonal which 
imposes flexibility on a future plan of action for engaging the 
grid in island mode. The method of controlling the turbine power 
from the runner proved to have several difficulties. Firstly, the 
current hydraulics system was not able to freely control the 
runner as the hydrodynamic forces on the runner blades were too 
large. Secondly, the method was found to be unstable due to 
inherent amplification of speed deviations. Furthermore, the low 
inertia at Skälleryd is likely detrimental to the lone frequency 
control of the turbine. Therefore other methods for improving 
frequency control were suggested.

The developed theory for TDR was used to create charts describing 
the TDR for various combinations of system inertia and regulation 
speed. By studying the proprieties of Skälleryd HPP in the charts 
the necessary modifications could be rationally chosen. A 
frequency regulating dummy load was found to be the simplest 
option. A control scheme was suggested with the dummy load 
performing primary frequency control and the turbines at Skälleryd 
performing secondary control, restoring the dummy load to its 
nominal state.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Utan elektricitet är det inte många saker som fungerar i samhället. Man brukar säga att vi
har blivit elberoende och ser helt enkelt tillgängligheten av elektricitet som en naturlig del av
vardagen. Elektricitet är på många sätt fantastiskt då den kan användas på sätt som gör våra
liv mycket lättare. Men det faktum att vi ofta tar elen för givet är också en sårbarhet. Vad
gör man till exempel om ett längre strömavbrott skulle inträffa? För vissa skulle detta innebä-
ra att man inte längre kan utföra grundläggande saker som att laga mat eller få rent vatten.
Naturkatastrofer som stormar och skogsbränder har redan medfört att vissa har fått uppleva
sådana scenarion. Men trots detta noteras beredskapen för strömavbrott som låg bland landets
befolkning, speciellt bland unga. Utöver detta så har det även uppmärksammats att det finns
illvilliga makter med intresse att göra intrång i de säkerhetssystem som styr över Sveriges elnät
i syfte att stänga ned och förstöra.

För att förbättra beredskapen för långvariga strömavbrott har därför detta arbete undersökt
möjligheterna till att driva lokala elnät med hjälp av mindre vattenkraftverk. Till skillnad från
vad många tror så är det inte bara norra Sverige som har vattenkraft. Vattenkraftverk av mind-
re storlek finns i princip i hela Sverige och uppgår i antalet till cirka 1700 stycken. Dessutom är
det inte ovanligt att dessa vattenkraftverk ligger i nära anslutning till städer då många av de
äldre vattenkraftverken byggdes för att direkt driva lokala samhällen och industrier. Tanken är
då att man vid ett stort långvarigt strömavbrott, tänk hela Sverige svart, skulle kunna driva
ett litet elnät endast lokalt. Ett sådant elnät skulle då bli som en liten ö som är omgiven av
resterande elnätet som fortfarande har strömavbrott. Det skulle alltså bli ett litet ö-nät där el
kan förses så att man klarar av det viktigaste.

Men att driva ett ö-nät innebär svåra utmaningar för vattenkraftverket som måste se till att
elnätet alltid håller rätt frekvens. Den elektriska frekvensen på det Svenska elnätet är 50 Hz.
En bra liknelse för att förstå är att elnätet är en tandemcykel vars hjul alltid måste snurra
med precis 50 varv per sekund, vilket motsvarar 50 Hz. På cykeln, som har många säten, sitter
två typer av cyklister. Den första sorten är de som trampar för att hålla uppe farten, dessa
personer motsvaras av vattenkraftverken på elnätet. Den andra sortens cyklister är personer
som då och då bromsar cykeln, dessa personer motsvarar elkonsumenterna på elnätet. För att
cykeln hela tiden ska hålla rätt fart måste de som trampar vara beredda att trampa hårdare
om någon av de andra cyklisterna plötsligt skulle ställa sig på bromsarna. På samma sätt är
vattenkraftverken alltid redo att släppa på mer vatten till sina turbiner för att kompensera till
exempel att elkonsumenterna börjar laga mat med sina elspisar.
När alla de reglerande vattenkraftverken (trampande cyklisterna) hjälps åt så klarar de utan
problem att kompensera för variationer i elkonsumtionen (bromsande cyklisterna). Men om
istället ett ensamt vattenkraftverk ska reglera variationerna, som på ett ö-nät, blir det betyd-
ligt svårare. För att återgå till liknelsen är detta som att en ensam cyklist måste hålla rätt fart
på tandemcykeln medans ett flertal andra cyklister då och då trycker på bromsarna, ganska
utmanande.

För att undersöka hur småskaliga vattenkraftverk kan anpassas för att klara av denna utma-
ningen gjordes en fallstudie hos elnäts- och vattenkraftsägaren Ålem Energi. En kartläggning
gjordes utav elnätets vattenkraft och konsumenter för att bedöma vilka möjligheter som fanns
för att driva elnätet som ett ö-nät. Ett utav vattenkraftverken, som ägs utav Ålem Energi och
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studerades i närmare detalj. En teoretisk modell skapades av den ena av vattenkraftverkets tur-
biner. På så sätt kunde turbinen testas för ö-drift genom simuleringar i datorprogram. Ett nytt
sätt att styra turbinen testades även genom att låta turbinen styras direkt genom att vinkla
sina propellerblad. Den nya metoden testades tillsammans med mätningar av andra egenskaper
hos turbinen genom att det utfördes praktiska testkörningar. Turbinen fick då, genom sin gene-
rator, direkt driva elektriska värmefläktar för att simulera de förhållanden som ett ö-nät skulle
innebära. Turbinen testades även genom att den fick reglera ett simulerat elnät i realtid. Till
slut togs även en teori fram för att beräkna hur stora variationer i elkonsumtionen som ett visst
vattenkraft klarar av att reglera. Denna teori användes för att åskådliggöra vilka förändringar
som krävs för att Skälleryd vattenkraftverk ska ha möjlighet att driva sitt nätområde som ett
ö-nät.

Resultaten visade på att det var problematiskt att styra turbinen med den nya metoden. Den
största anledningen till detta var att turbinen visade sig förstärka hastighetsavvikelser då me-
toden används. Vidare så visade kartläggningen av elnätet på mycket goda förutsättningar för
ö-drift, speciellt när flera av de lokala vattenkraftverken kan hjälpas åt att stabilisera frekven-
sen. För att Skälleryd vattenkraftverk ska ensamt kunna reglera sitt närområde i ö-drift krävdes
dock vissa anpassningar. Genom den framtagna teorin användes för att ta fram olika diagram
som fungerar som kartor till vilka modifieringar som möjliggör ö-drift med vattenkraftverket.
Dessa diagram användes sedan med resterande resultat för att ta fram förslag på vilka modi-
fieringar som är nödvändiga för att vattenkraftverket i Skälleryd ska klara av att reglera sitt
närliggande elnät i ö-drift.

Förslaget som skulle ge vattenkraftverket bra möjligheter till att drivas i ö-drift var att ta
hjälp av ett styrt värmeelement som kan konsumera effekt på ett sådant sätt att variationerna
på ö-nätet jämnas ut. Effekten på värmeelementet föreslogs till 100 kW för att ha tillräcklig
kapacitet för att motverka stora förändringar i elförbrukning på nätet.



Exekutiv sammanfattning
Detta examensarbete har undersökt möjligheterna för Ålem Energi att driva sitt elnät i ö-drift
med hjälp av de lokala vattenkraftverken. Speciellt har vattenkraftverket i Skälleryd studerats
då detta kraftverk ägs av projektintressenten. Arbetet består utav fyra delar. Först gjordes
en kartläggning av relevanta delar av energisystemet för att se vilka grundförutsättningar som
systemet har för ö-drift. Sedan skapades en simuleringsmodell av turbin 1 i Skälleryd kraftverk
för att kunna simulera turbinens reglerförmåga vid löphjulsreglering. Vidare gjordes praktiska
tester på turbin 1 i Skälleryd där turbinens egenskaper och reglerförmåga i ö-drift testades ge-
nom två olika test, även här med löphjulsreglering. Ett verkligt med värmefläktar och ett med
virtuellt elnät som reglerades av turbinen. Slutligen togs en teori om transient störningstålig-
het fram för att kunna beräkna vilka störningar som turbinen skulle kunna reglera givet olika
modifieringar.

Via simulering och praktiska tester undersöktes det hur reglerförmågan från turbin 1 kunde
förbättras genom att reglera turbineffekten via löphjulet med löphjulsreglering. Metoden skul-
le med ett byte till proportionalventiler, höjt oljetryck och installation av tryckackumulatorer
troligtvis kunna reglera turbinen på ett mycket snabbare sätt än i dagsläget. Ett viktigt pro-
blem återstår dock. Vid tester fanns löphjulsreglering vara statiskt instabil då en förstärkning
av avvikelser i varvtal observerades. Detta gör att löphjulet aldrig kommer komma i vila utan
hela tiden måste regleras för att hålla varvtalet rätt. Dessutom visade beräkningar på att den
begränsade svängmassan vid Skälleryd gör nätfrekvensen mycket känsligt för fördröjningar i
effektsvar. Det krävs därför en responstid långt under en sekund för att turbinen, med modifie-
ringar, ska ensam kunna säkerställa driften av sitt närområde. Metoden utelämnas därför från
förslag på modifikationer i detta arbete.

Istället gjordes beräkningar om modifikationer baserade på en uppskattning om den nuvarande
reglerförmågan. Det mest kostnadseffektiva förslaget var att installera en reglerad dumplast på
100 kW som utför primärreglering av ö-nätet. Dumplasten konsumerar nominellt 50 kW och
styrs förslagsvis av en regulator med statik. Turbinerna vid Skälleryd vattenkraftverk utför se-
dan sekundärreglering, utan statik, för att återställa reglerförmågan från dumplasten. På så sätt
krävs det inga fysiska modifikationer till turbinerna utan endast programmering av en varvtals-
regulator. Dumplastens snabba responstid bör även kunna kompensera den låga svängmassan
vid kraftverket. Om det visar sig krävas mer finns det möjlighet att installera ett svänghjul till
den existerande dieselgeneratorn.

Från kartläggningen uppmärksammades vattenkraftverket i Duveström då detta hade stora
svänghjul på alla tre drivaxlar. Den stora svängmassan på kraftverket gör det mycket intres-
sant att inkludera till ett ö-nät som då blir mycket lättare att reglera. Kraftverket föreslås
därför inkluderas till en fas 2 där Skälleryd och Duveström tillsammans är infasade på ett ö-nät
som då kan inkludera fler laster till ö-nätet.

Det fortsatta arbetet föreslås bestå av en mer fullständig analys av lastera till ö-nätet följt av
en införskaffning av reglerande dumplast på 100 kW. Därefter bör fler tester av reglerförmågan
utföras. Först med frånkopplat nät och sedan, om möjligt, storskaligt på det riktiga nätet.
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tulera mig som civilingenjör i energisystem. Examensarbetet har utförts på Sweco energy där
min handledare Anders Bard har fått ha mig som skrivbordsgranne under våren. Vid sidan av
arbetet har vi haft många trevliga diskussioner, om gyllene snittet, klädhängare och varför vår
gemensamma hemort är ett sådant trevligt ställe. Jag uppskattar också ditt lugn och tålamod
då jag ibland upprymt delat med mig av framstegen i examensarbetet, trots att du i vissa fall
egentligen hade behövt arbeta.

Jag vill även passa på och tacka alla er som varit delaktiga och engagerade i mitt examensar-
bete. Tack Christer Abrahamsson, Åke Nyström, Magnus Andersson, Magnus Jonsson, Gustav
Holmquist, Urban Lundin, Daniel Sjöberg, och sist men inte minst, min handledare Anders
Bard. Genom ert engagemang har ni alla bidragit med värdefulla idéer och funderingar som
har hjälpt mig framåt i examensarbetet.

“If I have seen further, it is by standing upon the shoulders of giants” - Sir Isaac Newton

Jonatan Fredriksson
Juni 2019, Uppsala



Ordlista och förtydliganden

Förkortningar

SG1 Skälleryd generator/turbin 1
SG2 Skälleryd generator/turbin 2
DG1 Duveström generator/turbin 1
DG2 Duveström generator/turbin 2
DG3 Duveström generator/turbin 3

Förtydligande av begrepp och uttryck

Svängmassa Tröghetsmoment hos synkrongeneratorer som tillåter lagring av kinetisk energi
och på detta sätt motverkar frekvensavvikelser vid plötsliga lastförändringar
på ett elnät.

Skälleryd Syftar om inget annat specificerat till vattenkraftverket i området Skälleryd
Duveström Syftar om inget annat specificerat till vattenkraftverket i området Duveström
Öppna löphjul Öka löpskovelvinklarna
Störningstålighet Syftar på transient störningstålighet. Alltså de transienta

störningar som nätet klarar av att reglera.
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1 Inledning
Sverige är under attack, illvilliga utländska makter har tagit kontroll över och stängt ner hela
Sveriges elnät!

Scenariot är inte otänkbart och sårbarheten har fått mycket uppmärksamhet på senare tid. Det
har förekommit internationellt till exempel i december 2016 då delar av Ukrainas elnät stängdes
ner av främmande hackare. Enligt Gunnar Karlson, chef för MUST (militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten), finns detta hot även mot det svenska elsystemet. Man misstänker att det
görs kartläggningar av det svenska elnätets IT-system i syfte att kunna göra intrång, stänga
ner och förstöra [1]. Utöver intrång finns det även en liten risk för stora fel som kan stänga
ner elnätet. Ett sådant fel inträffade i juni 2019 i Argentina och Uruguay vilket lämnade 48
miljoner människor utan ström [2].

Elektricitet är numera en central del i ett fungerande samhälle. Utan elektricitet är det få saker
som fungerar över huvudtaget. Detta gör elberoendet till en sårbarhet, speciellt om en kon-
fliktsituation eller naturkatastrof skulle uppstå. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) varnar dessutom att beredskapen för strömavbrott är låg i landet, speciellt bland unga
[3]. Det finns därför ett behov av att förbättra beredskapen och medvetenheten samtidigt som
integriteten av IT-systemen säkerställs.

Tänk om samhällen hade möjlighet att lokalt driva viktiga delar av sina elnät, utan att förlita
sig på det nationella elnätet. Dessa samhällen skulle då bli som små avskurna öar på elnätet,
så kallade ö-nät. Att kunna driva lokala elnät i ö-drift skulle öka beredskapen markant för ett
stort strömavbrott. Genom möjligheter att vid ett stort strömavbrott kunna starta ett ö-nät
skulle samhällsviktiga funktioner och samlingsplatser kunna förses med elektricitet.
Men för att kunna driva ett ö-nät ställs stora krav på reglerförmågan hos kraftproducenterna.
Vidare måste nödvändiga investeringar vara ekonomiskt försvarbara. Det är till exempel inte
försvarbart för varje samhälle att införskaffa nya kraftstationer med enda syfte att reglera ett
ö-nät i en krissituation. Ett bättre tillvägagångssätt är att modifiera existerande lokala kraft-
stationer för att kunna upprätthålla ett ö-nät. Det är här som småskalig vattenkraft kommer
in i bilden.

1.1 Vattenkraft i Sverige

Vattenkraftens roll i det svenska elsystemet påbörjades vid sekelskiftet till 1900-talet. Det ny-
ligen uppfunna trefassystemet förbättrade möjligheterna att transportera elektricitet inom en
sträcka på ett par mil. Trefassystemets upptäckt gynnade vattenkraftens utbyggnad och år 1900
stod vattenkraften för hela 60% av Sveriges totala elförbrukning. Utbyggnaden av ett elektriskt
stamnät påbörjades raskt men det skulle ta decennier innan nätet sträckte sig till majoriteten
av landet. Tills dess försåg den framväxande vattenkraften i huvudsak lokala samhällen och
industrier med ström. [4]

Idag finns det cirka 2105 vattenkraftverk i Sverige varav 1710 av dessa har en märkeffekt på
mindre än 1.5 MVA och därmed klassas som småskaliga [5]. Märkeffekten på dessa kraftverk må
vara liten i relation till storskaliga vattenkraftverk. Småskaliga vattenkraftverk har emellertid
fördelen att de ofta är placerade betydligt närmare konsumenterna och därmed har möjlighet
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att producera energi lokalt. Följaktligen återfinnes majoriteten av de småskaliga vattenkraft-
verken i södra Sverige där även konsumtionen är som högst.

Vanligast för småskaliga vattenkraftverk är att de har ingen eller ytterst liten möjlighet att lagra
vatten. De är därmed så kallade strömkraftverk. Eftersom regleringen av det nationella elnätet
sköts av de storskaliga vattenkraftverken har detta resulterat i att småskaliga vattenkraftverk
endast regleras efter vattennivå utan krav på dynamisk snabbhet. Som följd av detta regleras
många turbiner med ett motviktsaggregat som medför simplicitet och driftsäkerhet. Nackdelen
med detta aggregat är att det även medför begränsningar på turbinens reglerförmåga av nät-
frekvensen. Men som historien vittnar om så är det möjligt för småskaliga vattenkraftverk att,
med modifieringar, driva sina respektive lokala samhällen i ö-drift. Det är således det här som
detta examensarbetet handlar om. Att anpassa dagens småskaliga vattenkraftverk för drift av
lokala ö-nät.

1.2 Syfte

Detta examensarbete undersöker möjligheterna till att anpassa småskaliga vattenkraftverk för
att kunna att driva ett eget lokalt elnät, så kallat ö-nät. Till skillnad från gamla småskaliga
vattenkraftverk så är de moderna kraftverken sämre anpassade för att driva ett eget nät. Syftet
med detta arbete är således att undersöka hur dessa moderna småskaliga vattenkraftverk kan
modifieras för att klara av att drivas i ö-drift.

För att få bättre verklighetsanknytning utfördes arbetet som en fallstudie inom Ålem Ener-
gis konsessionsområde som anses representativt för branschen. Syftet med fallstudien var att
genom specifik problemlösning även kunna dra generella slutsatser om hur andra småskaliga
vattenkraftverk ska kunna modifieras för att kunna driva ett eget nät.

1.2.1 Frågeställningar

• Hur ser förutsättningarna ut för Ålem energi att driva sitt elnät i ö-drift med den lokala
vattenkraften?

• Hur kan ett modernt småskaligt vattenkraftverk modifieras för att kunna reglera ett ö-
nät?

• Vilka frekvensreglerande komplement är nödvändiga för att erhålla god frekvensstabilitet
på ö-nätet?

1.3 Avgränsningar

Eftersom det finns många tekniska aspekter att utreda inom detta ämne har arbetet avgränsats
för att passa in i tidsramen för ett examensarbete. Relevanta avgränsningar finns listade nedan.

Vattenkraft

• Eftersom vattenvägen till de studerade småskaliga vattenkraftverken är mycket kort har
vattnets anloppstid försummats.
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• Vattennivå uppströms antogs reglerad till nominellt värde genom avbördningssystem och
begränsningar på turbinflöde. Kortvariga förändringar i vattennivå har därför försummats.

• Småskaliga vattenkraftverk är ofta utrustade med en motviktsanordning som stänger
ledskenorna till turbinen. Arbetet har avgränsats till att endast behandla kraftverk med
denna typ av anordning.

• Moderna Kaplanturbiner har elektronisk kombinering av löpskovlar och ledskenor. Detta
innebär svårigheter för att snabbt reglera turbineffekten med konventionell styrning. Ar-
betet behandlar endast denna typ av turbiner och ej turbiner med mekanisk kombinering.

Elnät

• Elnätet har i huvudsak undersökts med avseende på elektrisk frekvens, det vill säga aktiv
effektbalans.

• På grund av korta transmissionsavstånd inom lokalt nät försummades överföringsförluster.

• Reaktiv effekt och spänningsreglering innefattades ej i huvudutförandet.

Generator

• Generatorns verkningsgrad antas vara konstant. Om inget annat anges antas verknings-
graden vara 100%

3



2 Teori

2.1 Småskalig vattenkraft

Ett vattenkraftverk utnyttjar den höjdskillnad som vattennivån före och efter kraftverket har
för att producera energi. Vatten tas in från den övre reservoaren genom en intagslucka och
leds sedan genom en tilloppstub (eng: penstock) till turbinen. Turbinen absorberar kinetisk och
tryckenergi från vattnet som sedan rinner vidare genom utloppssugröret till den nedströms fria
vattenytan. Turbinen driver en generator som konverterar energin från mekanisk till elektrisk.
Den mekaniska effekt som turbinen absorberar kan beräknas enligt ekvationen nedan. [6]

P = ηturbinρgQHn (2.1)

Där ηturbin är turbinverkningsgraden, ρ är vattnets densitet, g är gravitationskonstanten, Q är
turbinflödet och Hn är fallhöjden mellan den övre och undre reservoaren. För att beräkna den
elektriska effekten som produceras kan den totala verkningsgraden användas enligt ekvationen
nedan.

ηtot = ηturbin · ηgenerator (2.2)

Figur 2.1: Översikt av ett vattenkraftverks olika delar. (Källa Energiforsk 2017) [7])

Stora vattenkraftverk kan ofta ha ett långt tillopp. Detta påverkar kraftverkets dynamik och
kräver ofta att man har ett svallningsgalleri för att avleda tryckvågor i vattenvägen. Vidare
leder en lång vattenväg till att vattnet får en reaktionstid, så kallad anloppstid. Ansloppstiden
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beskriver den tid det tar för vattenkolumnen att accelerera till given hastighet vid en förändring
i turbinpådrag. På grund av massan i vattenkolumnen leder detta till att en snabb ökning i
turbinpådrag först leder till en minskad producerad effekt på grund av ett tryckfall vid turbinen
innan vattenkolumnen hinner accelerera.

Eftersom att mindre vattenkraftverk oftast har en mindre höjdskillnad så har de även en kortare
vattenväg. Detta gör att anloppstiden i vissa fall kan försummas då turbinen mer eller mindre
är i direkt kontakt med den övre reservoaren.

2.1.1 Turbintyper hos småskaliga vattenkraftverk

Francisturbiner

En av de två vanligt förekommande turbinerna i småskaliga vattenkraftverk är Francisturbi-
nen. Vattnet färdas radiellt in i turbinen via en spiral och lämnar turbinen i axiell riktning.
Vattenflödet regleras av en ledkrans med öppningsbara ledskenor som sitter runt om turbinen.
Löphjulet hos en Francisturbin är fast vilket ger turbinen ett entydigt optimalt driftläge vid
ett optimalt vattenflöde. Normalt monteras Francisturbiner till en vertikal drivaxel men i vissa
fall, speciellt vid mindre skala, förekommer även horisontellt monterade turbiner.

(a) Löphjulet (eng: runner) hos
en Francisturbin sett från ut-
loppet. (Vattenkraft.info 2019)

(b) Monterad Francisturbin med spiral och ledskenor (eng:
guide vanes/wicket gate) (eternoohydro.com 2019)

Figur 2.2: Francisturbinen

Kaplanturbiner

Den andra vanliga turbinen i småskaliga vattenkraftverk är Kaplanturbinen. Till skillnad från
Francisturbinen flödar vattnet till en Kaplanturbin alltid axiellt. Löpskovlarna kan dessutom ju-
steras för att att optimera verkningsgraden till olika vattenflöden. Detta gör att Kaplanturbinen
behåller en bättre verkningsgrad vid varierande vattenflöden i jämförelse med Francisturbinen.
Justeringen av löpskovlarna sker genom länkar till en axiell hydraulcylinder vid navet på löp-
hjulet (i vissa fall kraftöverförande stång).
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Turbineffekten hos en Kaplanturbin styrs alltså av två variabler, ledskeneöppningen och löpsko-
velvinkeln. Den ökade frihetsgraden medför även en ökad komplexitet vid styrningen av tur-
binen. Om ej hänsyn vidtagits för de två frihetsgraderna kan det uppstå oscillation mellan
ledkransen och löphjulet när de försöker kompensera för varandra.

(a) Löphjulet (eng: runner) hos en Kaplanturbin
med ställbara löpskovlar. (Vattenkraft.info 2019)

(b) Monterad Kaplanturbin med ledskenor (eng:
wicket gate) och generator (green-mechanic.com
2019)

Figur 2.3: Kaplanturbinen

Indexprov för Kaplanturbiner

För att säkerställa att en Kaplanturbin behåller sin optimala verkningsgrad vid olika vatten-
flöden är det nödvändigt att göra ett indexprov, även kallat kombineringsprov. Mätningar görs
av elektrisk effekt, vattenflöde och fallhöjd vid olika kombinering av löpskovelvinkel och led-
skeneöppning. Via ekvation 2.1 och 2.2 kan sedan turbinverkningsgraden beräknas. Normalt
låses löpskovlarna till en fast vinkel varpå ledskenorna öppnas gradvis. Verkningsgraden sti-
ger tills optimal kombinering åstadkoms varefter den sedan avtar. Mätningen repeteras för
olika vinkel på löpskovlarna för att finna den optimala kombineringen av löpskovelvinkel och
ledskeneöppning i alla driftlägen. Med hjälp av den optimala kombineringen kan en så kallad
kombineringskurva skapas som talar om vilken löpskovelvinkel som ger bästa verkningsgrad vid
varje ledskeneöppning.
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Figur 2.4: Kombineringsprov på Kaplanturbin (inklusive jämförelse med andra turbiner). Var
och en av de små topparna är ett resultat av en låst löpskovelvinkel, α och en varierad led-
skeneöppning, γ. Vid varje topp erhålls bästa verkningsgrad och därmed optimal kombinering
av α och γ. Genom att länka samman topparna erhålls verkningsgradskurvan för den rätt-
kombinerade Kaplanturbinen. (Källa Holmén, 2001 [8])

Affinitetslagar för turbiner

Genom affinitetslagar kan turbiner av samma typ skalas om till olika storlekar. Två turbiner
av olika storlek är lika om de delar samma geometriska symmetri och hastighetsvinklar i si-
na respektive vattenvägar genom turbinbladen. Genom att utnyttja turbiners likheter kan en
turbins enhetsflöde och enhetshastighet beräknas enligt [6]

Q11 =
Q

D2
√
Hn

(2.3)

n11 =
nD√
Hn

(2.4)

där Q är turbinflöde, Hn är nominell fallhöjd, D är turbindiameter och n är varvtal. Om två
turbiner har geometrisk likhet kan ekvationerna användas för att transformera data från den
ena turbinen till den andra. Löpskovelvinkel förblir densamma medans ledskeneöppning kan
transformeras mellan olika turbiner enligt

γ2 = γ1

√
Hn,1

Hn,2

(2.5)

där γ är ledskeneöppningen på de två geometriskt lika turbinerna.

2.1.2 Vattenföring och avrinningsområde

Avrinningsområden är topografiskt avgränsade till varandra och har precis ett vattendrag som
dränerar området. Nederbörden kan alltså endast lämna avrinningsområdet via avdunstning,
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grundvattenföring eller transport via vattendraget. Med termen vattenföring syftar man på det
vattenflöde som vattendraget har vid olika tider på året [9]. För att kartlägga vattenföringen
är det vanligt att man mäter vattenflödet vid en eller flera punkter längs vattendraget. Om
man således vill veta vattenflödet vid en punkt längre från mätningen måste man göra en
uppskattning. Detta kan göras med ekvationen

Qk = Qm ·
Ak
Am

(2.6)

där Ak och Am är den ackumulativa arean av avrinningsområdet vid platsen k och mätstationen.
Variabeln Q står för vattenflödet i vattendraget vid respektive plats.

2.2 Elektriska transmissionsnät

Ö-nät

Ett ö-nät uppstår när en del av ett elnät frånkopplas och drivs självständigt. Bortkopplingen
av det yttre elnätet medför att svängmassan hos systemet reduceras från den samlade totala
till den begränsade inom ö-nätet. Detta gör speciellt att nätfrekvensen blir mycket känslig
för effektobalans vilket ställer höga krav på de reglerande kraftverken inom ö-nätet. Mindre
svängmassa medför en mindre tröghetskonstant, H, vilket enligt ekvation 2.9 kan ses leda till
en större derivata hos frekvensförändringar.

Effektbalansen på elnätet

En fundamental förutsättning för ett stabilt elnät är att den producerade och konsumerade
effekten alltid är i balans. Om det konsumeras mer aktiv effekt än det produceras yttrar detta
sig genom att elnätsfrekvensen sjunker och vice versa. Synkrongeneratorer, vars rotationshas-
tighet är direkt kopplad till elnätsfrekvensen, bidrar med masströghet som motverkar snabba
förändringar i elnätsfrekvens. Genom sin svängmassa kan synkrongeneratorer absorbera eller
generera elektrisk effekt från sin rotationsenergi. Den mängd kinetisk energi som lagras genom
synkrongeneratorerna vid nominellt varvtal avgör hur mycket de bidrar till trögheten på elnätet.
Ett trögt elnät har mycket lagrad kinetisk energi och påverkas därav mindre av effektobalanser.
Den kinetiska energi som lagras i en roterande kropp kan beräknas som

Ekin =
Iω2

2
(2.7)

där I är kroppens tröghetsmoment och ω är kroppens rotationshastighet i rad/s. Den effekt
som genereras eller absorberas av en roterande massa beskrivs av ekvationen nedan.

P = Jω
dω

dt
(2.8)

där P är den absorberade (+) eller producerade (-) effekten från den roterande massan, J
är massans tröghetsmoment längs rotationsaxeln (kgm2) och ω är massans rotationshastighet
(rad/s). Eftersom att den rotationsenergin är direkt beroende av hastigheten så bidrar den
ögonblickligen till frekvensstabiliteten genom att tillfälligt absorbera obalanser på elnätet.

Ekvation 2.8 är den grundläggande formen av den så kallade swing-ekvationen. Av praktiska
skäl kan ekvationen skrivas om för att lättare appliceras på ett helt elnät snarare än en enskild
maskin. Ekvationen nedan är swing-ekvationen i normerad form och beskriver förändringar i
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elnätsfrekvensen som funktion av effektobalans och en tröghetskonstant. (se appendix A för
härledning av normerade formen)

dfp.u
dt

=
∆Pp.u
2H

(2.9)

H =
Ekin
Sbas

(2.10)

Där H är rotationsenergin i systemet normerad med effektbasen på systemet.

2.2.1 Frekvens- och spänningsberoende hos elektriska laster

Effektuttaget från till exempel induktionsmotorer och resistiva laster påverkas av nätfrekven-
sen respektive spänningen på nätet. Eftersom att både frekvens och spänning tillåts variera
inom givna gränser följer dessa laster variationerna. Resistiv last har spänningsberoende enligt
följande ekvation.

P =
V 2

R
(2.11)

Effekten beror alltså kvadratiskt på spänningen för resistiva laster. Lasteffekten från frekvens-
beroende laster kan beräknas som

P = P0 ·
(
f

f0

)C
(2.12)

där C är en konstant större än noll som anger hur stort frekvensberoendet är för den aggregerade
lasten. Variabeln P0 är den effekt som lasten konsumerar vid nominell frekvens, f0.

2.2.2 Velanders formel

Velanders formel är en vedertagen metod som används för att uppskatta maxeffekten från
ett elnätsområde baserat på dess årsförbrukning. Metoden utgår från att maxeffekter från
ett område är normalfördelade. Velanderkonstanterna beror på vilken typ av kategori som
elnätsområdet klassas som. Ett bostadsområde har till exempel skilda velanderkonstanter från
ett industriområde. [10]

Pmax = k1W + k2
√
W (2.13)

där W är den årliga energianvändningen (kWh) inom elområdet och k1 och k2 är Velanderkon-
stanterna. Enheten på den uppskattade maxeffekten är kW.

2.2.3 Statikreglering

För att flera generatorer på ett kontrollerat sätt ska kunna dela på regleringen av en last-
förändring krävs så kallad statikreglering. Statiken byggs in i generatorernas vartalsregulator
och definierar ett linjärt samband mellan frekvensförändring och effektpådrag. Detta gör att
en lastförändring alltid fördelas på ett bestämt sätt mellan de reglerande generatorerna på
elnätet. Statiken medför också att elnätsfrekvensen efter en lastförändring får ett statiskt fel
(därav namnet statik). Detta är emellertid önskvärt då man således kan se hur belastat elnä-
tet är och följaktligen öka effekten på icke reglerande kraftverk för att återställa reglerförmågan.
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(a) Exempel på statikkurva. Reglerstyrkan kan lä-
sas ur inversen av lutningen på kurvan (kW/Hz).
Nominell frekvens finnes mitt emellan fnl och ffl.

(b) Exempel på två generatorer som regleras med
olika statik och tillsammans reglerar frekvensen.
Notera positiv axel åt både vänster och höger.
Om frekvensen sjunker reglerar båda generatorer-
na upp sin effekt men med olika reglerstyrka.

Figur 2.5: Exempel på hur frekvensen påverkar effektpådraget med statikreglering. (Källa: Iu
2017) [11]

2.2.4 Transient störningstålighet

För att kunna dimensionera ett stabilt ö-nät är det nödvändigt att ha ett mått på hur stora
laststörningar som nätet kan hantera. Därför gjordes en härledning för att ta fram en upp-
skattning om hur stora störningar ett nät kan klara av. En laststörning definieras här som en
plötslig förändring av elektrisk last. För att hålla nätfrekvensen stabil behöver då ett regle-
rande kraftverk justera sin produktion för att motsvara den nya lasten. Detta sker med viss
tidsfördröjning varunder nätfrekvensen antingen faller eller stiger. Den tid det tar för en turbin
att reglera från 0-100% effekt kallas för turbinens reglertid och är en viktig parameter för ö-
nätets störningstålighet. Genom en beräkning av frekvensfallet då lasten förändras som ett steg
och den producerade effekten svarar som en rampfunktion kan ekvation 2.9 användas för att
härleda följande samband som beskriver ett elnäts transienta störningstålighet (för fullständig
härledning se appendix A)

m =
√

4Hfmκ (2.14)

Notera att m (W), fm (Hz) och κ (W/s) är i normerad form (% / per unit). Variabeln m är den
största störningen i form av en steglast som nätet kan reglera inom en maximal frekvensavvikelse
fm. Konstanten κ är systemets reglerhastighet och kan beräknas för en enskild generator enligt

κ =
Pmax
tregler

(2.15)

där tregler är reglertiden för generatorns turbin/motor och Pmax är den maximala aktiva effekten
som kan produceras. Reglerhastigheterna för flera generatorer kan summeras för att erhålla hela
systemets reglerhastighet enligt

κsys =
∑
i

κi (2.16)
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Inverkan från fördröjning hos primärreglering

Fördröjd primärreglering innebär en försämrad tålighet mot laststörningar. Det resulterande
frekvensfallet från en fördröjd reglering kan beräknas med ekvationen

fm =
m2

4Hκ
+ Tdel ·

m

2H
(2.17)

där Tdel är den fördröjningstid det tar innan primärregleringen hinner svara på en laststör-
ning på nätet. Lösning av andragradsekvationen ger den resulterande störningståligheten med
hänsyn till fördröjning. (se appendix A för full härledning av fördröjningens inverkan på stör-
ningståligheten)

m = −κTdel +
√

(κTdel)2 + 4Hκfm (2.18)

2.3 Frekvensreglerande komplement

I vissa fall när reglerförmågan från existerande kraftverk inte är tillräcklig kan regleringen av
ö-nätet behöva kompletteras. Frekvensreglerande komplement ökar reglerförmågan antingen
genom att bidra med snabb reglering eller att utöka svängmassan till systemet. Nedan finns
beskrivningar av ett par vanliga komplement.

Reglerad dumplast

En reglerad dumplast har som uppgift att konsumera elektrisk effekt på ett sådant sätt att
lastvariationer på ö-nätet jämnas ut. Om lasten på nätet plötsligt minskar så ökar dumplasten
sin konsumtion och vice versa. Vanligast är att överskottsenergin konverteras till värme men
det är även möjligt att konvertera överskottet till nyttigt arbete genom till exempel en vatten-
pump. Effekten från en pump kan kontrolleras via en frekvensomriktare. För ett värmeelement
regleras effektuttaget antingen med hjälp av tyristorer eller med diskreta steg på lasteffekten.

För att dumplasten ska ha möjlighet att minska sin effekt vid ett tillslag av last måste den
redan konsumera en viss effekt. Priset för att reglera ett lasttillslag med dumplast är således
att viss effekt måste spillas som värme. Responstiden för en dumplast är i storleksordningen
millisekunder.

Dieselgenerator

En dieselgenerator består av en förbränningsmotor som driver en generator. Eftersom att die-
selmotorn snabbt kan förändra sin effektutmatning har en dieselgenerator god reglerförmåga
på ett elnät. Vissa dieselgeneratorer har även möjlighet att motera ett svänghjul på drivaxeln
för bidra med mer svängmassa till elnätet.

Även en dieselmotor kan användas för att reglera både till- och frånslag av last. Priset för
tvåvägsreglering blir dock att dieselmotorn i normaldrift måste producera effekt vilket kostar
bränsle. Ett mer ekonomiskt driftsätt av dieselgeneratorn är att den går i tomgång vid nor-
maldrift och bidrar med snabb primärreglering vid ett tillslag av last. Även i tomgång bidrar
generatorn med sin svängmassa för att stabilisera nätet. Responstiden från en dieselgenerator
uppskattas till sekundnivå.
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Batteri med växelriktare

En teknologi som blir allt mer gångbar för att reglera ett elnät är batterilager. Genom kraft-
fulla växelriktare kan batterilagret absorbera och generera effekt för att balansera elnätet och
hålla nätfrekvensen stabil. Medans teknologin är vanligast förekommande i mikronät och hus-
håll så har det även demonstrerats storskaliga batterilager. I södra Australien har bolaget Tesla
konstruerat ett batterilager med lagringskapacitet på 100 MWh och märkeffekt på 130 MW [12].

Med responstid på millisekunder kan batterilager ge hög effekt under en begränsad tid vid
nätströningar. Batteriernas effekt är således viktigare än deras lagringskapacitet förutsatt att
resterande primärreglering kan avlasta batterierna. Snabbverkande batterilager sägs ibland kun-
na bidra med syntetisk svängmassa då deras effektsvar kan fås att likna det hos svängmassan
på ett elnät.
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3 Metod

3.1 Fallstudie - Ålem Energi

Arbetet med anpassning av småskaliga vattenkraftverk för ö-drift utfördes som en fallstudie
inom Ålem Energis elnät. Genom att studera ett verkligt elnät i ö-drift fick projektet bättre
verklighetsnknytning och möjligheter att dra lärdomar från praktiska exempel. Ålem Energi
har ett representativt elnät vad gäller småskalig vattenkraft och avgränsningsbart elnätsområ-
de. Genom att studera representativa vattenkraftverk och elnät var syftet att kunna överföra
de lärdomar som drogs från fallstudien till andra vattenkraftverk så att hela branschen kan
gynnas av resultaten.

Ett utav vattenkraftverken, i Skälleryd, ägs av Ålem Energi och är en bra representation av ett
modernt småskaligt vattenkraftverk med Kaplanturbiner. Detta kraftverk var därför utgångs-
punkten för fallstudien. Genom att undersöka vilka modifieringar som var nödvändiga för att
kraftverket skulle klara ö-drift kunde generella lärdomar dras om hur småskaliga vattenkraft-
verk kan modifieras för ö-drift.

3.2 Kartläggning av energisystem

Relevanta systemegenskaper hos energisystemet inom Ålem Energis konsessionsområde kartla-
des för att undersöka förutsättningarna för ö-drift. Information samlades in om de olika vatten-
kraftverkens egenskaper och deras förutsättningar för att bidra till att driva elnätet i ö-drift.
Velanders formel från ekvation 2.13 användes för att uppskatta maxeffekten från de närliggan-
de områdena till Skälleryd vattenkraftverk för att undersöka vilka laster som kraftverket måste
kunna reglera i ö-drift.

Alsteråns vattenföring

Alla vattenkraftverk inom Ålem Energis elnät tar sitt vatten från Alsterån. För att undersöka
hur mycket vatten som är tillgängligt för vattenkraftverken hos Ålem Energi, speciellt Skälleryd,
användes mätdata från SMHI. Uppströms, i Getebro, har SMHI en mätstation som mäter
vattenflödet i Alsterån dagligen sedan 1920. Genom denna data beräknades relevant statistik av
vattenföringen och korrigerades med ekvation 2.6 för att motsvara vattenföringen vid Skälleryd
kraftverk. Genom att känna vattenföringen och fallhöjden vid Skälleryd beräknades, under
antaganden, sedan medeleffekten och årsproduktionen från kraftverket.

3.3 Modifieringar av vattenkraftverk

Ett flertal olika modifieringar av Skälleryd vattenkraftverk utforskades. En okonventionell me-
tod för att styra turbinen undersöktes i syfte att förbättra dess reglerförmåga. Vidare togs
en teori fram om transient störningstålighet för att undersöka hur denna egenskap ser ut för
kraftverket givet olika modifieringar.
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Transient störningstålighet

För att kunna göra rationella val om vilka modifieringar som behöver göras för att möjliggöra
ö-drift av Ålem Energis elnät appliceras den härledda teorin om transient störningstålighet. Ge-
nom att beräkna störningståligheten för olika kombination av svängmassa och reglerhastighet
kunde deras samspel illustreras. Beräkningar av inverkan från fördröjning av primärreglering
gjordes också för att illustrera hur det påverkar störningståligheten vid varierande svängmassa
och reglerhastighet. De framtagna diagrammen användes sedan för att avgöra behovet av fre-
kvensreglerande komplement samt för att ta fram en rekommendation av åtgärder på Skälleryd
vattenkraftverk.

Förbättring av reglerförmåga hos modern Kaplanturbin

I normal kraftproduktion eftersträvas alltid att producera energi med högsta verkningsgrad.
Detta förutsätter dock att det finns ett starkt och stabilt elnät att leverera effekten till. På ett
ö-nät är förhållandena de omvända, elnätet istället svagt och påverkas därmed märkbart av stör-
ningar. Ett kraftverk som reglerar ett sådant nät måste således prioritera reglering och stabilitet
över verkningsgrad. För bästa verkningsgrad regleras en Kaplanturbin längs dess kombinerings-
kurva. Men hur bör turbinen regleras för att erhålla bästa reglerförmåga? Resonemanget om
att verkningsgrad blir underordnat reglering på ett svagt ö-nät gör det även försvarbart för
Francisturbiner att användas för reglering.

Löphjulsreglering

En begränsning hos moderna Kaplanturbiner är att deras löphjul styrs till kombinering elektro-
niskt istället för med mekanisk kombinering. Detta gör att löpskovlarna får ett eftersläp till
ledskenorna vid förändringar vilket resulterar i svårigheter att styra turbinen snabbt. Ett sätt
att undgå denna långsamma kombineringsmetod är att låta turbineffekten styras direkt från
löphjulet och istället låsa ledskenorna. Denna metod kallas för löphjulsreglering eller semi-
Kaplanmetoden och undersöktes i detta arbete. Metoden testades genom simuleringar och
praktiska tester på Skälleryd vattenkraftverk.

När ledskenorna låses reduceras frihetsgraderna till en, vilket gör reglering av turbinen enklare.
Eventuella modifieringar för att öka reglerhastigheten (κ) begränsas även till löphjulets hydrau-
liksystem. Vid låsning av ledskenorna till fast öppning kan även maximala turbinflödet anpassas
till den rådande vattenföringen i ån.

3.4 Modellutveckling

Stor vikt lades vid och simulering av turbinen som driver generator 1 i Skälleryd vattenkraftverk.
Andra generatorer behandlades enbart som svängmassa och ej som reglerande. Modellerna av
kraftsystemets olika egenskaper och delar utvecklades matematiskt och byggdes sedan samman
i Simulink för dynamisk simulering.

Kaplanturbin

Då inget fullskaligt indexprov hade utförts på Kaplanturbinerna i Skälleryd vattenkraftverk fick
data sökas på annat håll. Med data tillgänglig från andra indexprov i Swecos databas användes
ekvation 2.3 och 2.4 för att jämföra deras specifika flöde och varvtal med turbin 1 i Skälleryd.
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Data från ett indexprov av den turbin som hade bäst likhet med Skälleryd G1 transformerades
sedan med ekvation 2.3, 2.4 och 2.5 för att efterlikna ett fullskaligt indexprov i Skälleryd. Tur-
binflöde, verkningsgrad, löpskovelvinkel och ledskeneöppning användes sedan för att skapa två
ytekvationer som beskriver turbinflöde och verkningsgrad som funktioner av kombineringen av
löpskovelvinkel och ledkeneöppning. Genom ekvation 2.1 kunde ytorna även kombineras vilket
gav en funktion som direkt beskriver turbineffekt från kombinering.

Ekvationerna anpassades till datan med hjälp av regressionsalgoritmen i verktyget cftool i
Matlab. Efter att ha testat olika gradtal på ekvationerna erhölls följande struktur på regres-
sionspolynomen:

η(α, γ) = C1 + C2γ + C3α + C4γ
2 + C5γα + C6α

2 + C7γ
3 + C8γ

2α + C9γα
2 + C10α

3; (3.1)

Q(α, γ) = K1 +K2γ +K3α +K4γ
2 +K5γα +K6α

2 (3.2)

Där α och γ är löpskovelvinkel respektive ledskeneöppning på turbinen. Om ekvationerna sätts
in i ekvation 2.1 för turbineffekt erhålles

P (α, γ) = ρgHnQ(α, γ)η(α, γ) (3.3)

Fallhöjdsförluster och anloppstid hos vattenväg försummas på grund av kort vattenväg.

Elnätsfrekvens

Elnätsfrekvensen modelleras direkt genom den normerade swing-ekvationen, ekvation 2.9. Trög-
hetskonstanten, H, beräknades genom ekvation 2.10 för olika mängder svängmassa på ö-nätet.
För simulering av frekvensen beräknas derivatan av frekvensen i varje tidssteg. Den resulterande
frekvensen beräknades genom tidsintegration av derivatan.

Elektriska laster

Lasterna till ö-nätsmodellen modellerades antingen som konstanta eller som steg. Genom ekva-
tion 2.12 kunde frekvensberoende hos lasterna introduceras i olika grad. Frekvensberoendet ger
emellertid en stabiliserade effekt på elnätet och hölls därför begränsad i syfte att dimensionera
för ett worst case-scenario.

Asynkronmotorer och direkt elvärme hör till några av de laster som har ett frekvens respektive
spänningsberoende. Laster som drivs av frekvensomriktare har dock varken spännings eller
frekvensberoende. Dessa laster blir svårast att reglera på ett ö-nät då de ej påverkas av frekvens
och spänning.

Pådragsaggregat och hydraulik

Modeller av hydrauliska pådragsaggregat till ledskenor och löphjul modellerades utifrån rådande
fysikaliska lagar. Den mer avancerade modellen var den av pådragsaggregatet till ledskenorna då
denna innefattar lyftandet av motviktsanordnignen. Denna modell konstruerades utifrån mo-
mentbalansen från den lyftande hydraulcylindern och motvikten. Modellen kunde dynamiskt
modellera motviktsaggregatet ner till oljetrycket. Modellen blev dock mindre viktig för den
löphjulsreglering som arbetet fokuserade på under den praktiska delen och kommer därför vi-
dare ej att innefattas i huvudrapporten. Läsaren hänvisas därför till appendix B för fullständig
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beskrivning av modellen.

Den hydrauliska modellen av löphjulet modellerades som två riktningsventiler som fyller och
tömmer en cylinder utan något mottryck. Oljeflödena är strypta till att motsvara den faktiska
tid det tar för att öppna och stänga löphjulet. Oljevolymen i cylindern antogs linjärt motsvara
öppningen av löphjulet. Om cylindern är halvfull antas således löphjulet vara 50% öppet.

I de fall där dynamiken från hydrauliken var mindre viktig användes också enkla hastighetsbe-
gränsningar i Simulink för att begränsa hastigheten av förändringar till motsvarande reglertid
för löphjul och ledskenor.

3.5 Praktiska prover

Praktiska tester utfördes på generator/turbin 1 i Skälleryd vattenkraftverk där ett flertal prov
utfördes i syfte att testa teori mot verklighet samt turbinens nuvarande förmåga att reglera
ett ö-nät. Genom ett serviceläge i turbin och generatorns PLC (programmable logic controller)
möjliggjordes manuell drift samt varvtalsreglering av turbinen. Tester och tillhörande riskanalys
planerades och författades till en provplan som finns att läsa i appendix C.

Lastfrånslag

För att testa det dokumenterade tröghetsmomentet på generator 1 gjordes ett lastfråslag. Trög-
hetsmomentet testas genom att generatorn frånkopplas nätet vid normal drift. Detta innebär
att den balans mellan drivande mekaniskt moment och bromsade elektromagnetiskt moment
bryts. Resultatet blir att generatorns rotationshastighet accelereras av hela det drivande mo-
mentet. Genom att mäta den initiella derivatan av hastighetsökningen kan således generatorns
tröghetskonstant beräknas enligt ekvation 2.9.

Reglertid på löphjul

Genom att hålla ledskenorna stängda och låta löpskovlarna öppnas från 0-100% och tillbaka
uppmättes respektive reglertid för öppning och stängning av löphjulet.

Ö-drift av värmefläktar

Genom att låta generatorn direkt driva elektriska värmefläktar kunde dess reglerförmåga testas
utan hjälp från de externa elnätet. Förhållandena utan ett externt elnät liknar de på ett isolerat
ö-nät. Effekten byggdes upp i manuell drift till cirka 200 kW varpå en framtagen varvtalsregu-
lator för löphjulsreglering testades för att reglera den elektriska frekvensen.

Ö-drift av virtuellt elnät

Istället för verkliga värmefläktar reglerade i detta test turbinen ett virtuellt elnät. Den utveck-
lade simuleringsmodellen av turbin, nätfrekvens och last programmerades till ett Arduinokort
som kopplades samman i en sluten loop med turbinens PLC (programmable logic controller).
Genom att PLCn matar Arduinon med den verkliga löpskovelvinkeln kan motsvarande turbinef-
fekt och följaktligen nätfrekvens beräknas i modellen. Arduinon ger sedan tillbaka nätfrekvensen
till varvtalsregulatorn i PLCn som reglerar löphjulet i realtid.
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På detta sätt erhålls full kontroll över systemparametrarna för ö-nätet och turbinen kunde
torr-testas mot olika scenarion av ö-nät med olika mängd svängmassa.

Figur 3.1: Arduino som användes för test av ö-drift med simulerad turbineffekt på virtuellt
elnät.
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4 Resultat

4.1 Kartläggning av energisystem

Ålem Energis elnät

Ålem Energi äger och driver elnätet i de södra delarna av Mönsterås kommun. År 2017 trans-
porterade nätet 46.17 GWh varav 6.3 GWh producerades av Ålem Energis egna vattenkraftverk
Blomsterström och Skälleryd. Kundtätheten inom elnätet är 1 kund per 119 meter ledning och
totalt levererar Ålem Energi elektricitet till 3285 kunder bestående av industri och privatper-
soner. [13]

Transportnätet är indelat i ett 24 och ett 12kV-nät. Blomstermåla och nordvästra nätet till-
hör 24kV-nätet medans resterande transportnät har spänningen 12 kV. Lokalt finns 4 stycken
vattenkraftverk samt ett flertal vindkraftverk. Tre av de fyra vattenkraftverken är uppkopp-
lade mot 24kV-nätet medans det fjärde, som ligger i Torsrum, är anslutet till 12kV-nätet. Av
praktiska skäl avgränsades studien till 24kV-nätet vilket innebar att kraftverket i Torsrum ej
behandlats vidare i denna studie. [13]

Figur 4.1: Översikt av Ålem Energis elnätsområde. (Källa: Ålem Energi 2019)

4.1.1 Lastuppskattning med Velanders formel

Som utgångspunkt för ö-nätet undersökter närområdet till Skälleryd vattenkraftverk. I takt
med att ö-nätet byggs upp kan fler laster tillkomma. Maximala lasten och således potentiellt
största steglasten från närliggande kundområden till Skälleryd Vattenkraftverk uppskattades
med ekvation 2.13, Velanders formel. Konstanterna till formeln hämtades från rapporten “Belst-
ningsberäkning med typkurvor” [10]. Av hänsyn till nätägaren utlämnas de använda konstanterna
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ej specifikt då detta skulle offentliggöra områdenas årsförbrukning.

Kundområde Velander maxlast
Skälleryd 16.1 kW
Skeppentorp 28.2 kW
Möbelfabriken 181 kW
Vattentornet - kW

Tabell 4.1: Uppskattning av maximal last med Velanders formel

Ålem Energi överväger att koppla det vattentorn som förser närområdet så att det elektriskt
hamnar nära Skälleryd vattenkraftverk. I dagsläget är tornet kopplat på annan plats. Vattentorn
innefattas ej av Velanders formel och mer information skulle behövas för att avgöra vilken
laststörning som nätet måste klara av för att reglera ö-nätet när vattenpumparna i vattentornet
slår till och från. Då Möbelfabriken är en industri så antas denna ej vara vital för samhället i
en krissituation och antas därför ej vara en belastning till ö-nätet.

4.1.2 Vattenkraftverk inom Ålem Energis 24kV-nät

Vattenkraftverken inom Ålem Energis elnät tar sitt vatten från Alsterån som rinner genom
Blomstermåla, Skälleryd, Ålem och har sitt utlopp till Östersjön vid Pataholm. Gemensamt för
vattenkraftverken är att hydrauliksystemen för deras pådragsaggregat i dagsläget ej är anpas-
sade för att göra de finjusteringar som krävs av ett reglerande kraftverk. Aggregaten saknar
oljeackumulator och kontrolleras av riktningsventiler som har två lägen, öppen och stängd. Den-
na reglering med hysteres fungerar bra för den reglering av vattennivå som kraftverken utför
idag men är ej lämplig för att utföra finjusteringar vid frekvensreglering.

En gemensam effektbas bestämdes för systemet för att möjliggöra normerade beräkningar.
Effektbasen bestämdes till 700 kVA, samma effekt som generatoreffekten från generator 1 vid
Skälleryd vattenkraftverk.

Skälleryd vattenkraftverk

Skälleryds vattenkraftstation ägs av Ålem Energi och producerar ungefär 3.4 GWh per år.
Kraftverket har två Kaplanturbiner med nominell fallhöjd på 5.75 m. Skälleryd kraftstation
renoverades så sent som 2018 då stationen fick nya turbiner och reglerutrustning. Båda genera-
torerna är synkrongeneratorer. Inne i maskinhallen finns även en dieselmotor med synkronge-
nerator som används för att vid behov förse avbördningsluckorna med ström. Märkeffekten på
dieselgeneratorn är 26 kW och synkrona varvtalet är 1500 rpm. Liknande dieselgeneratorer från
samma produktserie har möjlighet att montera ett svänghjul till drivaxeln vilket skulle vara till
nytta för Skälleryd som annars har en begränsad svängmassa.

Skälleryd kraftstation är utgångspunkt för fallstudien om ö-drift då kraftverket ägs av projekt-
intressenten Ålem Energi. Kraftstationen är representativ för en stor andel småskaliga vatten-
kraftverk och har förutsättningar för att modifieras för ö-drift.
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(a) Skälleryd vattenkraftstation uppströms (b) Motviktsaggregat till ledkrans på turbin 1

Figur 4.2: Bilder från Skälleryd vattenkraftverk

G1 G2
Turbineffekt 554 kW 349 kW
Turbintyp Kaplan Kaplan
Generatorkapacitet 700 kVA 500 kVA
Generatortyp Synkron Synkron
Varvtal 250 rpm 375 rpm
Aggregattyp för ledkrans Motvikt Motvikt
Nominell fallhöjd 5.75 m 5.75 m
Slukförmåga 11 m3/s 7 m3/s
Tröghetsmoment generator och löphjul 645 kgm2 197 kgm2

Rotationsenergi 221 kWs 152 kWs
Tröghetskonstant, H 0.32 0.22

Tabell 4.2: Dokumenterad data om Skälleryd vattenkraftverk

Duveström vattenkraftverk

Duveström vattenkraftverk ägs privat och drivs av 3 stycken Francisturbiner. Som syns på bild
4.3 så har drivaxlarna till generatorerna på kraftverket svänghjul monterade till sig. Detta gör
Duveström vattenkraftverk ytterst intressant för i en situation då man vill driva nätet i ö-drift.
Genom beräkningar från de uppskattade dimensionerna på de olika svänghjulen kunde deras
tröghetsmoment och följaktligen deras svängmassa uppskattas.
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(a) Svänghjul monterade till DG2 och DG3. (b) Generator 1 med svänghjul.

Figur 4.3: Generatorerna i Duveström vattenkraftverk.

G1 G2 G3
Turbintyp Francis Francis Francis
Generatorkapacitet 480 kVA 210 kVA 135 kVA
Generatortyp Synkron Synkron Synkron
Varvtal 250 rpm 305 rpm 429 rpm
Aggregattyp för ledkrans Motvikt Motvikt Motvikt
Tröghetsmoment från svänghjul* 3851 kgm2 648 kgm2 260 kgm2

Rotationsenergi* 1320 kWs 331 kWs 262 kWs
Tröghetskonstant*, H 3.8 0.47 0.37

Tabell 4.3: Information om Duveströms vattenkraftverk. *Beräknade värden från dimensioner
sett från tagna bilder. Svänghjulens densitet antogs vara densamma som stål 8000kg/m3

Blomsterström vattenkraftverk

Blomsterström vattenkraftverk ägs av Ålem Energi och producerar cirka 2.0 GWh per år.
Generatorerna är i detta kraftverk två stycken asynkrongeneratorer och bidrar således ej till
svängmassan på elnätet. Blomsterström är därmed mindre intressant för ö-drift. Kraftverket
skulle emellertid kunna göras reglerande för att bidra till reglerhastigheten på ö-nätet.

G1 G2
Turbintyp Semi-Kaplan Semi-Kaplan
Generatorkapacitet 250 kW 250 kW
Generatortyp Asynkron Asynkron
Varvtal 750 rpm 750 rpm
Slukförmåga 7 m3/s 7 m3/s

Tabell 4.4: Information om Blomsterströms vattenkraftverk
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Figur 4.4: Blomsterström vattenkraftstation nedströms (Källa: Ålem Energi 2019)

4.1.3 Alsteråns vattenföring

Genom SMHIs hydrologiska nät erhölls daglig vattenföring i Alsterån sedan 1920. Den nästan
100-åriga tidsserien delades upp år för år med hänsyn till skottår. Genom ekvation 2.6 korri-
gerades vattenflödet efter avrinningsområdet för att representera vattenföringen vid Skälleryd
vattenkraftverk. Efter detta kunde dags- och månadsmedelvärde bestämmas för den uppmätta
vattenföringen. För månadsmedel inkluderades även standardavvikelse eftersom att vattenflö-
det har stora variationer mellan torr- och våtår.

(a) Daglig mätdata av vattenflöde vid Getebro
från SMHI

(b) Tidsserie uppdelad per år och omräknad till
Skälleryd.

Figur 4.5: Mätdata av vattenföringen vid Getebro och omräknat till Skälleryd.
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(a) Medelvattenföring per dag (b) Medelvattenföring per månad inklusive stan-
dardavvikelse. (Negativa värden i standardavvi-
kelse ej giltiga)

Figur 4.6: Behandlad data från tidsserien av vattenföringen vid Skälleryd

Figur 4.7: Tillgänglig effekt från månadsvisa medelvärden på vattenföringen. Beräknad med
antagande om verkningsgrad på turbin respektive generator på 90%. Servicetid då kraftverket
ej producerar energi negligerades.

4.2 Praktiska prover på Skälleryd G1

Praktiska tester utfördes på Skälleryd vattenkraftverk enligt den framtagna provplanen i ap-
pendix C.

Lastfrånslag och reglertider på löphjul

SG1 som opererade nominellt vid provernas början frånkopplades nätet varpå varvtalsökningen
registrerades med en tachometer. Olyckligtvis registrerades ej den aktuella effekten vid frånslag.
Givet den höga vattenföringen i Alsterån på provdagen antogs turbineffekten ha varit nominell.
Givet nominell turbineffekt och den beräknade initiala derivatan på frekvensstigningen kunde
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Figur 4.8: Normerad elektrisk frekvens vid nätfrånkoppling av generator 1.

tröghetsmomentet och tröghetskonstanten beräknas för SG1 enligt ekvation 2.9.

Uppmätt Dokumenterat
Tröghetsmoment 960 kgm2 645 kgm2*
Tröghetskonstant 0.47 0.32*
Öppningstid löphjul 45 s 45 s
Stängningdtid löphjul 50 s 50 s

Tabell 4.5: Resultat från test av tröghetsmoment och öppnings- och stängsningstid på löphjul.
(*Löphjul och rotor)

I tabell 4.2 redovisas sammanlagda tröghetsmomentet för löphjul och generator som 645 kgm2.
Det uppmätta tröghetsmomentet förväntades vara större på grund av ytterligare svängmassa
från drivaxel och den roterande vattenmassan. Mycket riktigt uppmättes ett tröghetsmoment
av 960 kgm2, en ökning med 50%.

Varvtalsreglering av värmefläktar

Via manuell drift byggdes effekt upp från turbinen som direkt frå sin generator drev värmefläk-
tar. Värmefläktarna styrdes manuellt med diskreta steg på sin lasteffekt. En effekt på cirka 200
kW byggdes upp under nominellt varvtal för att sedan testa turbinens varvtalsreglering genom
löphjulsreglering.
Det finns flera viktiga lärdomar och fenomen att notera från figur 4.9. För enkelhetens skull
listas de här nedan.
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(a) Elektrisk effekt och frekvens från generator (b) Styrsignal till löphjul och löpskovelvinkel

Figur 4.9: Löphjulsreglering av turbin 1 med varvtalsregulator. Elnätet var bortkopplat och
lasten bestod av värmefläktar som styrdes manuellt i diskreta steg. Fast ledskeneöppning av
131.2 mm.

1. Den elektriska effekten i figur 4.9a förändras två gånger under testet. Den senare stora
ökningen beror på att effekten manuellt ökades för att bromsa generatorn som gick i
övervarv. Den första effektökningen däremot är resultatet av att generatorns spänning
ökade. Vid underfrekvens går ett magnetiseringsskydd in och sänker generatorspänningen
linjärt med frekvensminskningen. Effektökningen beror således på att generatorn låg på
underfrekvens i början på testet men kom upp i nominell spänning 400 V vid tiden 942
sekunder.

2. Då löpskovelvinkeln hamnat långt från det rätt-kombinerade värdet klarar befintlig hyd-
raulik inte att stänga löphjulet. I figur 4.9b kan man se hur regulatorn först skickar en
kort öppnasignal till löphjulet följt av två längre stängasignaler. Intressant nog får den
sista signalen att stänga löphjulet ingen effekt. Vattenflödet genom turbinen utövar då
en öppnande kraft, större än vad hydrauliksystemet kan överträffa, på löphjulet.

3. Till sist sker det ett intressant fenomen med den elektriska frekvensen i figur 4.9a. Enligt
grundläggande swing-ekvationen 2.8 ger en effektobalans en derivata av rotationshastig-
heten som avtar med hastighetsökningen. Det som observeras i figur 4.9a är motsatsen,
turbinen accelererar med en positiv andraderivata. Förklaringen ligger hos löphjulet. Om
hastigheten på löphjulet ökar får vattnet till turbinbladen en skarpare infallsvinkel. Detta
är ekvivalent med att löphjulet har öppnats vid normal hastighet. Vid löphjulsreglering
leder en öppning av löphjulet till ökad turbineffekt. Detta skapar en positiv återkoppling
som gör att det inte existerar någon stabil driftpunkt för löphjulsreglering. För att meto-
den ska fungera måste löphjulet därmed snabbt regleras kontinuerligt för att kompensera
den positiva förstärkningen som hastighetsförändringen leder till.

Varvtalsreglering av virtuellt ö-nät med turbinmodell

Syftet med detta test var att först verifiera modellen genom att simulera föregående driftfall
med värmefläktar. Den verifierade modellen skulle sedan användas för att testa turbinen på
det virtuella nätet där svängmassan från G2 och Duveström vattenkraftverk kunde inkluderas.
Turbinens hydraulsystem klarade emellertid ej att stänga löphjulet vid det föregående testet
varpå verifieringsdata ej kunde erhållas. Testet av varvtalsreglering av det virtuella ö-nätet
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kördes således utan verifiering av modellen mot ett verkligt driftfall. Varvtalsberoendet för den
ekvivalenta löpskovelvinkeln implementerades till modellen först efter testerna.

Även om modellen ej var verifierad så kunde några hjälpsamma slutsatser dras från regleringen
av den virtuella nätet. Frekvensen i figur 4.10a är ett tydligt exempel på hur frekvensregleringen
ser ut med nuvarande riktningsventiler. Även om öppna och stängapulserna till ventilerna görs
mycket korta så kan turbineffekten aldrig bli exakt lika med lasten vilket leder till att nät-
frekvensen förändras som en sågtand. Den slutna loopen mellan Arduino och turbinens PLC
innehöll även med säkerhet en signalfördröjning vilket är anledningen till att turbinen i detta
test ej klarade av att reglera det laststeg på 10 kW som gavs till modellen inom 2 Hz avvikelse.

(a) In- och utsignalerna från Arduinon. (b) Virtuella modellparametrar under simulering i
turbinmodellen.

Figur 4.10: Ö-drift av virtuellt elnät med samlade svängmassan från Skälleryd och Duveström.
Konstant ledskeneöppning (simulerad) och reglerande löphjul (verkligt) (ej verifierad modell)

4.3 Modellutveckling

4.3.1 Modell av Kaplanturbin

Turbin 1 i Skälleryd jämfördes med andra turbiner som blivit testade med indexprov från Sweco.
Den turbin som hade störst likhet med turbin 1 i Skälleryd återfanns i Hörle vattenkraftverk.
Genom affinitetslagarna i ekvationerna 2.3, 2.4 och 2.5 transformerades verkningsgrad, tur-
binflöde, ledskeneöppning och löpskovelvinkel till fallhöjden och turbindiametern vid Skälleryd
vattenkraftverk. Den transformerade datan användes sedan för att skapa två ytor som beskriver
verkningsgrad och turbinflöde som funktioner av ledskeneöppning (γ) och löpskovelvinkel (α).
De anpassade ytorna beskrevs av kontinuerliga ekvationer med två variabler. Kontinuiteten i
dessa modeller gjorde att data enkelt kunde interpoleras och extrapoleras från de ursprungliga
mätpunkterna från indexprovet.
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(a) Principiellt utseende på data från indexprov
innan kurvanpassning. (Källa: Holmén 2001)

(b) Kurvanapssning till yta som beskriver verk-
ningsgrad som funktion av löpskovelvinkel och led-
skeneöppning.

Figur 4.11: Illustration av metoden för framtagning av ytekvationer för verkningsgrad och
turbinflöde. Figur a representerar utseendet på den transformerade datan från Hörle. Genom
regressionsanpassning användes datan för att ta fram ytan i figur b som beskriver verknings-
gradsytan för turbinen.

η(α, γ) =0.7505 + 0.004089γ − 0.05208α− 0.00002201γ2

+ 0.0008096γα− 0.001948α2 − 8.915 · 10−8γ3

− 7.833 · 10−7γ2α− 1.541 · 10−6γα2 + 2.102 · 10−5α3;

(4.1)

Q(α, γ) =0.6031 + 0.0227γ + 0.1346α

− 0.00003968γ2 + 0.001015γα− 0.001584α2 (4.2)

Yta RMSE
η(α, γ) 0.00664
Q(α, γ) 0.1484

Tabell 4.6: Root mean square error för de två ytorna till deras anpassningsdata.
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(a) Graf av den yta som modellen beskriver enligt
ekvation 4.2.

(b) Graf av den yta som modellen beskriver enligt
ekvation 4.1.

(c) Ekvation 4.1 och 4.2 insatta i ekvation 3.3
ger turbineffekten som funktion av kombinering av
löpskovelvinkel och ledskeneöppning.

Figur 4.12: De två ytorna för verkningsgrad och turbinflöde som utgör grunden i modellen
samt deras kombinerade yta som beskriver turbineffekten. Den röda kurvan i figurerna är
kombineringskurvan för löphjul och ledkrans som ger bästa verkningsgrad.

Figur 4.13: Jämförelse av kombineringskurvor. Turbinmodellen är baserad på transformerade
mätdata från Hörle G1. Kombineringskurvan för Skälleryd G1 är baserad på en skalningsmodell
från dess konstruktion.
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4.3.2 Tillägg från praktiska prover

Det insågs från de praktiska testerna att ökat varvtal ger ekvivalent större löpskovelvinkel på
Kaplanturbiner. Eftersom att denna effekt får konsekvenser för stabiliteten av en Kaplantur-
bin i löphjulsreglering inkluderades den till turbinmodellen. Den ekvivalenta löpskovelvinkeln
beräknades enligt

α∗(α, f) = α ·
(

f

fnom

)C
(4.3)

där α∗ är ekvivalent löpskovelvinkel och C är en skalningsfaktor som beskriver hur mycket
den ekvivalenta löpskoveln ökar gentemot frekvensen (varvtalet). Modellen testades genom att
återskapa den frekvensstigning som sker mellan 946-955 sekunder i regleringen av värmefläktar
i figur 4.9. Inom detta tidsintervall är lasteffekten och den faktiska löpskovelvinkeln konstanta.
Genom filtrering och derivering av frekvensstigningen i figur 4.9a uppskattades genom ekvation
2.9 den ökande effektobalans som accelererar turbinen. Resultaten från det praktiska testet och
simuleringen kunde sedan jämföras.

(a) Jämförelse av uppmätt och simulerad elektrisk
frekvens.

(b) Jämförelse av beräknad och simulerad effekto-
balans.

Figur 4.14: Simulering av effektobalansen som uppstod vid konstant last och konstant löpsko-
velvinkel från det praktiska testet i figur 4.9. Konstanten C i ekvation 4.3 sattes till 1. Ledske-
neöppning var 131.2 mm och löpskovelvinkel var konstant 8 grader.

Simulinkmodell

De matematiska modeller som tagits fram byggdes samman i Simulink för dynamisk simule-
ring. Under arbetets gång konstruerades ett flertal modeller anpassade för att undersöka olika
dynamiska aspekter hos turbinen. En modell inkluderar dynamiken från motviktsaggregatet.
En annan simulerar effekterna av en fördröjning i återföringssignalen. Den senast konstruerade
modellen simulerar den verkliga hysteresregleringen av löphjulet med hjälp av den speciellt
framtagna hysteresregulatorn. Denna modell innehåller även beräkning av ekvivalent löpsko-
velvinkel och användes för den simulerade datan i figur 4.14.
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Figur 4.15: Översikt av simulinkmodell med konstant ledskeneöppning och last.

Figur 4.16: Principskiss av framtagen regulator till löphjulsregulatorn i modellen genom hysteres
hos riktningsventiler. Hysteresblock kan ge tre olika signaler öppna (1) stänga (-1) och neutral
(0) till löphjulets ventiler. Integrering av styrsignalen ger en återföring likt statikreglering, dock
utan statiskt fel.

Då turbinmodellen ursprungligen ej kunde regleras väl med hysteres infördes en integrerad
återkoppling. Syftet med återkopplingen var att begränsa den tid som regulatorn kan skicka
öppna- eller stänga-signaler till löphjulet. Genom att den återförande integratorn tillåts “läcka”
via konstanten L förhindras det att integrerad information ackumuleras. Denna egenskap kallas
för anti-windup. Regulatorn användes för löphjulsregleringen vid de praktiska testerna och är
ett alternativ till de utmaningar som en deriverande PID-regulator upplever.

Återföringen hos regulatorn i figur 4.16 ger den liknande egenskaper som en regulator med statik.
Vid frekvensavvikelse begränsas pådragsökningen till hur stor frekvensavvikelsen är vilket har
en stabiliserande effekt. Skillnaden mellan vanlig statik och integrerande återkoppling är att
den integrerande återkoppling ej ger statisk under- eller överfrekvens efter en störning. Detta
göra att regulatorn automatiskt kan återställa frekvensen på nätet efter en störning.

4.4 Beräkning av transient störningstålighet efter modifi-
kationer

Genom muntliga diskussioner och möten med en referensgrupp inom branschen antogs en max-
imal tillåten frekvensavvikelse till 2 Hz för ö-drift. Därefter beräknades med ekvation 2.14 stör-
ningståligheten för olika kombination av svängmassa och reglerhastighet på ett elnät. Nätets
reglerhastighet kan läsas ur grafens X-axel medans den kinetiska energi som lagras i svängmas-
san återfinns på Y-axeln. Längs nivålinjerna i grafen kan den resulterade störningståligheten
för nätet utläsas. Grafen visar på att det i vissa fall blir olönsamt att utöka reglerhastighet
utan att också utöka svängmassa och vice versa. Genom placering av ett ö-näts egenskaper i
grafen kan det utläsas hur störningståligheten på bästa sätt kan förbättras.

30



Jonatan Fredriksson 27 juni 2019 Uppsala Universitet

Figur 4.17: Beräknad störningstålighet mot transienter som funktion av svängmassa och regler-
hastighet inom ö-nät. Nivån av svängmassa vid Skälleryd och Duveström finns inritad i figuren
för att visa på deras potentiella störningstålighet. I dagsläget har SG1 en reglerhastighet på 9.2
kW/s varpå resulterande transienta störningståligheten kan utläsas för olika mängder sväng-
massa i figuren.

För att undersöka hur störningståligheten skulle se ut om fler generatorer på nätet skulle göras
reglerande gjordes ett flertal beräkningar för olika konstellationer av reglerande generatorer.
Resultaten redovisas i tabell 4.7.

Rotationsenergi Reglertid Reglerhastighet Störningstålighet
Skälleryd
SG1 0.22 MWs 60 s 9.2 kW/s 18 kW
SG2 0.15 MWs 60 s 5.8 kW/s 12 kW
SG1 + SG2 0.37 MWs - 15 kW/s 30 kW
Duveström
DG1 1.32 MWs 60 s 8 kW/s 41 kW
DG2 0.33 MWs 60 s 3.5 kW/s 14 kW
DG3 0.26 MWs 60 s 2.3 kW/s 9.8 kW
DG1 + DG2 + DG3 1.91 MWs - 14 kW/s 65.8 kW
Skälleryd och Duveström 2.29 MWs - 29 kW/s 103 kW

Tabell 4.7: Transient störningstålighet från olika konstellationer av reglerande kraftverk. Regler-
tid antogs vara 60 sekunder för alla turbiner vilket är rimligt för turbiner med motviktsaggregat.
Maxeffekten från turbinerna på Duveström ansattes till märkeffekten på deras generatorer vilket
betyder att de får en större reglerhastighet än i verkligheten. Ingen fördröjning av primärregle-
ring antogs i beräkningarna.
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4.4.1 Inverkan från fördröjning av primärreglering

Beräkningarna av störningstålighet har hittills antagit att primärregleringen påbörjas i sam-
ma ögonblick som en laststörning inträffar. Eftersom att man i verkligheten inte kan förutspå
framtiden blir det omöjligt för en generator att svara på detta sätt. Istället måste en varv-
talsregulator känna av frekvensstörningen och sedan producera en signal till hydraulsystemet
som i sin tur ökar det mekaniska effektpådraget till generatorn. På grund av detta kan det i
verkligheten förekomma en fördröjning mellan dess att en störning inträffar på nätet tills dess
att primärregleringen tar vid.

Figur 4.18: Simulering av reglering av laststörning på 23 kW. Reglerat av SG1 med svängmassa
från SG1 och SG2. Frekvensfall vid olika fördröjning hos reglering.

För att illustrera inverkan från fördröjning gjordes en beräkning av den frekvensavvikelse som
Skäppentorp i värsta fall skulle innebära för ett nät med fördröjd primärreglering. Som väntat
flyttas nivålinjerna uppåt i graferna då svängmassa blir allt viktigare vid närvaro av fördröjning.

(a) Ingen fördröjning av primärreglering (b) 2 sekunder fördröjning av primärreglering

Figur 4.19: Jämförelse av frekvensavvikelse vid olika fördröjning på primärreglering vid en
störning på 30 kW. (Maxeffekt från Skeppentorp uppskattades till 28 kW)

Genom ekvation 2.18 kan figur 4.17 återskapas med hänsyn till fördröjning av primärreglering.
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Eftersom att den verkliga fördröjningen ej uppmätts antogs en fördröjning på 1 sekunder för
att ta höjd för potentiell fördröjning då primärregleringen sköts direkt av turbinen.

Figur 4.20: Beräknad transient störningstålighet för olika kombinationer av svängmassa och
reglerhastighet med 1 sekund fördröjning av primärreglering
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5 Diskussion

5.1 Turbinmodellen

Att skapa en turbinmodell från ett indexprov är en mycket praktisk metod som har applicerats
i ett flertal föregående arbeten. Genom att skapa en yta som beskrivs av två variabler kunde
turbinen emellertid studeras för valfri kombination av löpskovelvinkel och ledskeneöppning. Ind-
exprov genomförs rutinmässigt på Kaplanturbiner vilket gör att data ofta finns tillgängligt eller
kan transformeras mellan geometriskt lika turbiner. Den turbinmodell som skapades för SG1
visade sig ha god likhet med den verkliga turbinen, dock med lite högre maxeffekt. I jämförelsen
mellan de olika kombineringskurvorna i figur 4.13 syns en god likhet mellan turbinmodellen och
den verkliga turbinen.

Turbinmodellen baseras på ett begränsat antal mätpunkter från ett indexprov, synliga i figur
4.11. Detta innebär att extrapolering används i stor utsträckning då arbetspunkter långt från
mätområdet används. Detta märks speciellt i figur 4.12b där verkningsgraden verkar få en slags
sadelpunkt då ledskeneöppningen minskar. Detta är ej verklighetstroget och medför att för-
siktighet bör tillämpas för att dra slutsatser om arbetspunkter med mycket extrapolering från
mätdatan.

Metoden att använda turbinmodellen för att låta den verkliga turbinen reglera ett virtuellt
elnät behöver fortfarande verifieras mot ett verkligt driftfall. Skulle modellen visa sig beskriva
verkligheten väl skulle turbintester kunna utföras som annars skulle vara omöjliga eller väldigt
tidskrävande. En fördel med att reglera ett virtuellt elnät är att den verkliga turbinen kan stå
stilla och endast reglera ledskenor och löpskovlar som insignaler till modellen. Vidare erhålls
full kontroll över alla systemparametrar så som lasteffekt och systemtröghet i modellen. Detta
skulle kunna utnyttjas vid drifttagning av en turbinregulator för att på ett säkert och snabbt
sätt justera en utgångspunkt för regulatorns PID-parametrar. Något som i vanliga fall kan vara
både dyrt och tidskrävande. Vidare så tillåter metoden lokal testning av ö-drift tillsammans
med andra kraftverk som simuleras i modellen. Något som annars skulle kunna betyda invol-
veringen av en hel stad i tester av ö-drift.

Vidare utveckling av metoden att testa ö-drift mot virtuellt nät skulle behövas. Först skulle en
verifiering av dess riktigthet behöva göras. Sedan noteras det att med testad hårdvara skapas
en fördröjning i reglerloopen under testet. Detta beror på de olika signalomvandlingar och
beräkningar som med nuvarande metod tar plats. I figur 4.10 ser man hur turbinen ej klarar att
reglera ett virtuellt laststeg på 10 kW. Störningståligheten för detta driftfall med, reglerande
SG1 och svängmassa från Skälleryd och Duveström, är långt över 10 kW vilket innebär att
känsligheten beror på en fördröjning. I figur 4.20 kan det bekräftas att den totala fördröjningen
är större än en sekund då turbinen annars skulle klara att reglera en störning på mer än 10
kW.

5.2 Frekvensreglering med strömkraftverk

Gemensamt för alla vattenkraftverk är att den energi de kan producera beror på hur mycket
vatten som kommer längs ån. Vissa vattenkraftverk kan ofta lagra vattnet i en damm och på
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så vis göra sig mindre beroende av variationer hos vattenföringen i ån. Strömkraftverk har
emellertid ej denna möjlighet och måste momentant anpassa sig efter den rådande vattenfö-
ringen. För att vattennivån före och efter kraftverket ej ska avvika måste således vattenflödet
förbi kraftstationen vara lika med den rådande vattenföringen. Detta innebär i praktiken att ett
frekvensreglerande strömkraftverk måste spilla vatten genom avbördning för att reglera vatten-
nivån. För att hålla vattennivån i ån konstant måste flödet genom turbin och avbördning vara
lika med den aktuella vattenföringen. Om inte turbinerna når sin högsta tillåtna effekt kommer
vatten alltså alltid att behöva spillas via avbördning. Det är således försvarbart, och till och
att föredra, att använda en dumplast för att reglera effekten. Den energi som går förlorad som
värme i dumplasten skulle annars gå förlorad via avbördningen och är således ingen ytterligare
förlust till kraftverket. På grund av dessa omständigheter är en reglerande dumplast överlägsen
ett batterilager, i alla fall för strömkraftverk.

QTurbin +QAvbördning = QVattenföring

Saknaden av en vattenreservoar får även konsekvensen att den tillgängliga effekten till ström-
kraftverket blir väder- och säsongsberoende. Figur 4.6 som visar medelvattenföringen per må-
nad visar även på en stor spridning i vattenföringen mellan olika år. Den stora variationen
i vattenföringen är en viktig aspekt att ta hänsyn till i en framtida nödplan för ö-drift med
strömkraftverk. Eftersom förhållandena i en krissituation ej är förutsägbara måste således flex-
ibilitet finnas i nödplanen så att storleken på det ö-nät som byggs upp anpassas efter den effekt
som finns tillgänglig i ån. Även om vattenföringen inte är stor nog för en turbin att producera
märkvärd effekt kan det vara värt att driva turbinen i tomgång. Detta gäller speciellt för tur-
binerna i Duveström då tomgångsdrift fortfarande ger ö-nätet den svängmassa generatorerna
besitter.

Vid låg vattenföring finns det risk att den tillgängliga effekten ej räcker till hela det tilltänkta
ö-nätet. I ett sådant läge kan rullande strömavbrott tillämpas så att olika delar inom ö-nätet
turas om att ha ström vilket begränsar den totala maxeffekten. Ett scenario med rullande strö-
mavbrott representerar det mest kritiska driftläget de reglerande kraftverken kan utsättas för.
För att förhindra att nätet kollapsar måste de klara att delar av ö-nätet både slås till och från.
Med andra ord så måste ö-nätets transienta störningstålighet vara större än den lasteffekt som
slås till och från vid rullande strömavbrott. Figur 4.17 visar vilken (maximal) störningstålighet
som erhålls vid olika kombination av svängmassa och reglerhastighet på ett elnät. Genom att
identifiera vilken transient störningstålighet som krävs vid rullande strömavbrott på ö-nätet
kan figuren användas som en karta för vägledning till vilka modifieringar och kompletteringar
som behöver göras. Figur 4.17 beskriver störningståligheten på ett nät där primärregleringen
kan svara ögonblickligen på laststörningar. Turbiner och andra kraftproducenter har ofta nå-
gon form av fördröjning innan de kan reagera på en laststörning. Detta beror på att de först
måste mäta frekvensen/varvtalet innan de kan generera styrsignaler för att sedan mekaniskt
öka effektproduktionen. Om ett näts primärreglering kommer från en turbin med fördröjning
måste detta tas hänsyn till i beräkningen av nätets transienta störningstålighet. I sådant fall
kan ekvation 2.18 användas för att beräkna störningståligheten givet en viss fördröjning på pri-
märregleringen. Genom ekvationen kan nya diagram tas fram som tar hänsyn till fördröjningen.
Figur 4.20 gör detta för en turbin som har fördröjning på en sekund.

En viktig lärdom från figur 4.19 är att om styrsystemet på Skälleryd vattenkraftverk skulle
ha en fördröjning på 2 sekunder så blir det praktiskt taget omöjligt att reglera laststeget på
30 kW som beräknats i figuren. Oavsett hur snabb reglerhastighet som kan åstadkommas på
turbinerna. Med denna fördröjning blir det istället mycket viktigare att utöka svängmassan
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eller ta hjälp av snabbreglerande teknologier.

5.3 Förbättring av reglerförmåga hos Kaplanturbin

De kontinuerliga modeller som utvecklats möjliggjorde simulering av turbinen med valfri kom-
binering av ledskeneöppning och löpskovelvinkel. I syfte att förbättra reglerförmågan hos en
Kaplanturbin undersöktes en okonventionell metod att reglera turbineffekten enbart från löp-
hjulet. Teoretiskt har metoden flera fördelar varav en är att fysiska modifieringar för att göra
turbinen reglerande begränsas till hydrauliksystemet för löphjulet. Vidare finns möjlighet att
förbättra reglerhastigheten utan de reglertekniska utmaningar som medföljer av hänsyn till rätt
kombinering mellan löpskovelvinkel och ledskeneöppning. Metoden är emellertid inte fri från
utmaningar. De praktiska proverna visade på ett signifikant hastighetsberoende hos turbinef-
fekten från en semi-Kaplanturbin. I figur 4.14 syns det hur turbineffekten ökar tillsammans
med hastigheten. Detta innebär en positiv förstärkning av hastighetsavvikelser och gör således
metoden statiskt instabil. För att turbinen inte ska motverka stabiliteten på ett ö-nät krävs
följaktligen en kontinuerlig reglering som dessutom är snabb nog att motverka den positiva
förstärkningen. Detta kan leda till onödigt slitage om turbinen hela tiden måste justeras. Vid
arbetspunkten i figur 4.14 innebär en frekvensökning på 2 Hz en ökad turbineffekt av cirka 6
kW. Effektavvikelsen från turbinen kan ses som en extra störning som måste regleras utöver
andra störningar på ö-nätet.

Anledningen till att turbineffekten ökar med hastigheten är att turbinen får en ekvivalent större
löpskovelvinkel. Genom att studera turbinmodellen i figur 4.12c kan inverkan från denna effekt
undersökas för olika fall av okonventionell kombinering. Figuren visar att även normal drift av
en Kaplanturbin till viss del är statiskt instabil. Den statiska instabiliteten försvinner först när
turbineffekten minskar med ökad löpskovelvinkel. Detta vilket sker först då löpskovelvinkeln är
långt större än kombineringsvärdet. Ett statiskt stabilt alternativ skulle följaktligen kunna vara
att förskjuta arbetskurvan något uppåt från kombineringskurvan så att ökat varvtal ej innebär
ökad turbineffekt. På grund av ledkransens motviktsaggregat är det dock svårare att förbättra
reglerhastigheten med denna metod.

5.4 Ålem Energi i ö-drift

Uppbyggnaden av ett ö-nät är en iterativ process mellan infasning av kraftverk och tillkoppling
av lastområden. Utgångspunkten för ö-nätet är ett huvudkraftverk som spänningssätter elnätet
så att resterande kraftverk har en spänning att fasas in mot. Givet de iterativa stegen för
uppstart av ett ö-nät definieras ett flertal faser där olika krav ställs på de reglerande kraftverken.
En naturlig uppdelning av faserna är efter hur många vattenkraftverk som är infasade till ö-
nätet. Här listas ett förslag på hur en uppdelning av dessa faser borde se ut för Ålem Energi.

• Fas 1 - Ett vattenkraftverk
Skälleryd eller Duveström spänningssätter ö-nätet från svart start. Kraftverket driver
vitala delar och/eller närområden i elnätet.

• Fas 2 - Två vattenkraftverk
Kvarvarande vattenkraftverk utav Skälleryd och Duveström fasas in mot det redan spän-
ningssatta elnätet. Skälleryd och Duveström reglerar tillsammans ö-nätet som får för-
bättrad stabilitet och effekttillgång. Fler lastområden kan inkluderas till ö-nätet efter
prioritering.
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• Fas 3 - Tre vattenkraftverk
Även Blomsterström vattenkraftverk förser effekt till ö-nätet och möjliggör fler laster
(dock ingen extra svängmassa).

Utav de olika faserna har fas 1 den lägsta störningståligheten vilket innebär de högsta kraven
på det reglerande kraftverket. Den första generatorn som startas i fas 1 måste även kunna
magnetiseras utan ett externt nät som förser dess rotor med magnetiseringsström. I Skälleryd
kraftverk skulle dieselgeneratorn kunna användas för att magnetisera generatorerna medans
det i Duveström skulle kunna lösas med ett batterilager för uppstart. Ett tredje alternativ är
att använda generatorernas remanens för att bygga upp spänningen till nominell.

Effekterna av fördröjd primärreglering för en störning på 30 kW har åskådliggjorts i figur 4.19.
Figuren visar att för ett elnät med mycket lite svängmassa och fördröjning på primärreglering
blir helt omöjligt att reglera störningen, oavsett hur snabb reglerhastigheten blir. Frekvensen
hinner helt enkelt avvika för mycket innan kraftverket hinner reagera. Känsligheten avtar om
det finns mer svängmassa på nätet. Med de reglerhastigheter som antogs i tabell 4.7 skulle Du-
veström, trots 2 sekunder fördröjning, kunna reglera en störning på 30 kW. Något som skulle
vara praktiskt taget omöjligt för Skälleryd vattenkraftverk under samma förhållanden. Följakt-
ligen vore det bäst om Duveström startade upp ö-nätet i fas 1 för att sedan låta Skälleryd
ansluta i fas 2. Denna strategi skulle kräva minimalt beroende av att införskaffa frekvensregle-
rande komplement som till exempel svänghjul eller reglerad dumplast.

Eftersom att Ålem Energi ej äger Duveström vattenkraftverk kan det vara önskvärt att ha
redundans i krisplanen genom att Skälleryd kraftverk modifieras för att klara av att driva fas
1 av ö-nätet. Därav ges här ett förslag på hur Skälleryd ska modifieras för att erhålla tillfreds-
ställande reglerförmåga för att driva sitt närområde i ö-drift.

Förslag 1: Primärreglering med turbin

Den största potetiella laststörningen från Skälleryds närområde uppskattades till 28 kW och
inträffar då bostadsområdet Skeppentorp kopplas till/från nätet. Det dimensionerande felet
sätts således till 30 kW. På grund av framtida utveckling av nätet och osäkerheten i vilken
störning som vattentornet kommer att bidra med ansätts en önskvärd transient störningstålig-
het på 50 kW för att kunna reglera närområdet. För att kompensera potentiell fördröjning hos
primärregleringen dimensioneras nätet efter en sekund fördröjning. Detta innebär att ö-nätets
egenskaper kan ritas in i figur 2.18. Nätet har då i dagsläget en reglerhastighet på 9.2 kW/s
för SG1 och 15 kW/s för SG1 och SG2 tillsammans. Figuren visar på att det vore önskvärt att
införa mer svängmassa till fas 1 av detta ö-nät. Därav gjordes en rimlighetsbedömning att ett
svänghjul skulle kunna monteras till kraftverkets dieselgenerator som sedan kan gå i tomgång
för att bidra med svängmassa. För att dieselgeneratorn inte ska överbelastas vid ett laststeg på
50 kW så får dess svänghjul ej lagra mer kinetisk energi än vad som redan finns på Skälleryd
kraftverk. Med denna begränsning kommer dieselgeneratorn i ett sådant fall belastas med 25
kW via sin svängmassa, vilket är nära dess maxeffekt på 26 kW. Med en sådan svängmassa kan
turbin 1 reglera ett steg på minst 25 kW. För att förbättra kraftverkets transienta störnign-
stålighet med ytterligare 25 kW föreslås det sedan att man installerar en reglerad dumplast på
minst 50 kW. Dumplasten bör drivas med nominell effekt på 25 kW så att den kan bidra med 25
kW snabb reglering både upp och ned. För att inte införa ett bränsleberoende till krisplanen så
undviks det att använda dieselgeneratorn för kontinuerlig reglering av ö-nätet. Vid svart start
kan dieselgeneratorn emellertid användas för att spänningssätta den första delen av ö-nätet.
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Detta löser då frågeställningen om hur kraftverkets generatorer ska kunna magnetiseras. Vi-
dare så kan dieselgeneratorn potentiellt användas för att reglera engångsinkopplingar av stora
laster som inte inkluderas i rullande strömavbrott.

Förslag 2: Sekundärreglering med turbin

Det framtagna förslaget om svänghjul och dumplast ger Skälleryd vattenkraftverk god regler-
förmåga att drivas i ö-drift. Förslaget kräver dock ett flertal mindre modifikationer vilket skulle
kunna vara o-optimalt ur ett kostnatsperspektiv. Ett alternativ skulle kunna vara att endast
installera en dumplast på 100 kW som går med nominell effekt av 50 kW. Med denna kon-
figuration skulle dumplasten aggera primärreglering med inbyggd statik som sedan avlastas
via sekundärreglering från turbinen för att återställa dumplastens reglerförmåga. Denna me-
tod är mer simpel och kräver färre modifieringar. Användning av dumplast för att reglera ett
strömkraftverk har motiverats tidigare i diskussionen. Som följd av sin enkelhet är det detta
alternativ som rekommenderas till Ålem Energi.

Batterier rekommenderas ej som komplement för krisberedskap då har större investeringskost-
nad och kräver med underhåll för samma reglerförmåga men sämre uthållighet än en reglerad
dumplast. Utvecklingen av batterilager går dock fort och Ålem Energi kan komma att se batte-
rilager byggas inom sitt nät av andra anledningar än att kunna driva ett ö-nät. Till exempel för
lagring av lokalproducerad el från solceller. Dessa batterilager skulle kunna ha som sekundär
uppgift att hjälpa till att reglera elnätet i ö-drift.

5.5 Felkällor

För att förtydliga med vilken konfidens som resultaten ska tolkas så sammanfattas här vilka
antaganden och felkällor som påverkar resultaten.

Vattenkraftverkens egenskaper

Duveström

Den tillgängliga informationen om Duveström vattenkraftverk var begränsad varpå vissa anta-
ganden fick göras för att uppskatta kraftverkets egenskaper. Svängmassan för varje svänghjul till
generatorerna beräknades från dimensioner sett från de bilder som togs vid ett besök på kraft-
stationen. Turbineffekterna vid kraftstationen var också okända varpå turbineffekten antogs
vara densamma som generatorernas märkeffekt. Även reglertiderna för kraftverkets turbiner
var okänd. För att kunna uppskatta kraftverkets potentiella reglerhastighet antogs en typisk
reglertid på 60 sekunder.

Skälleryd

Vid de praktiska testerna gjordes misstaget att ej notera den aktuella effekten innan testet av
lastfrånslag gjordes på turbin 1. Istället antogs turbinen i efterhand ha opererat med nominell
effekt. Testet och antagandet resulterade i en ökning av tröghetsmoment med 50% från tidigare
dokumenterad data. Eftersom att tröghetsmomentet är litet så får denna osäkerhet i det riktiga
tröghetsmomentet mindre inverkan på turbinens reglerförmåga.
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Turbinmodellen

Den största svagheten i turbinmodellen är att den inte modellerar vattenvägen. Detta är mindre
viktigt för små vattenkraftverk men då vattenvägen är längre behöver en modell av vattenkolum-
nen användas för att korrekt beskriva turbinens dynamik vid reglering. En annan konsekvens
av att inte modellera vattnet är att vattnets öppnande kraft på löphjulet ej kunde förutsägas.
Detta skulle dock inte vara nödvändigt om löphjulet hade haft en starkare styrning som kunde
överträffa vattnets krafter.

Modellen använder extrapolation för arbetspunkter som inte testats i det indexprov som ligger
till grund för modellen. I figur 4.11 är dessa mätpunkter synliga och ligger i intervallerna 100-180
mm ledskeneöppning och 0-30 grader löpskovelvinkel. Som nämnt tidigare kan extrapolering i
värsta fall leda till att modellen blir mindre verklighetstrogen. Något som observerades i figur
4.12b där extrapolering ger en sadelpunkt vid låg ledskeneöppning.
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6 Slutsatser
Detta examensarbete har lagt grunden för ett fortsatt arbete att ge Ålem Energi förmågan att
driva sitt elnät i ö-drift. Dagens potential i form av tillgänglig svängmassa, effekt och regler-
förmåga inom nätet har kartlagts för att belysa vad som saknas för fullgod förmåga till ö-drift.
Kartläggningen visar på goda förutsättningar för ö-drift av elnätet. Speciellt när flera av de
lokala vattenkraftverken kan hjälpas åt att stabilisera nätet. Genom simuleringsmodellen av
turbin 1 i Skälleryd och den härledda teorin om transient störningstålighet undersöktes det hur
olika modifieringar kunde förbättra reglerförmågan hos kraftverket. En undersökning gjordes
hurvida en Kaplanturbins reglerförmåga kunde förbättras genom löphjulsreglering. Tester och
beräkningar tyder på att metoden är möjlig men ej problemfri. Statisk instabilitet och poten-
tiellt för låg svängmassa identifierades som de största utmaningarna för metoden att kunna
användas för att reglera närområdet till Skälleryd vattenkraftverk.

Ett förslag till hur den transienta störningståligheten hos Skälleryd vattenkraftverk ska för-
bättras för att kunna driva närområden togs fram. Genom användning av den framtagna teorin
gjordes beräkningar för hur olika modifieringar förbättrade störningståligheten på nätet. Genom
att ansätta en önskvärd störningstålighet på 50 kW, baserat på Skälleryd närområde, togs två
förslag fram för vilka modifieringar som skulle kunna ge Skälleryd kraftverk tillräcklig regler-
förmåga. Det mer enkla och kostnadseffektiva förslaget var att installera en reglerad dumplast
med effekt på 100 kW. Genom att dumplasten konsumerar 50 kW nominellt och styrs av en re-
gulator med statik skulle dumplasten tillsammans med de nuvarande turbinerna kunna reglera
kraftverkets närområde i ö-drift. Den enda modifieringen som skulle krävas till turbinerna är
att de får en varvtalsregulator programmerade till sig så att de kan utföra sekundärreglering
för att återställa dumplastens reglerförmåga. Att bränna energi till värme i en dumplast för att
reglera effekten ur ett strömkraftverk fanns vara väl motiverad då alternativet är att vattnet
istället spills. För vattenkraftverk med ansenlig vattendamm är det dock inte lika försvarbart
att använda dumplast för reglering.

Eftersom det finns både moderna och äldre vattenkraftverk inom Ålem Energis elnät har skillna-
der mellan dessa noterats. På grund av svänghjulen i Duveström vattenkraftverk har kraftverket
betydligt bättre förutsättningar för att driva ett eget nät jämfört med Skälleryd vattenkraft-
verk. En uppmaning ges därför till ägare av vattenkraftverk med svänghjul att underhålla dessa
då möjlighet till ö-drift är en samhällsnytta som lyfter värdet av vattenkraftverket.

Utöver resultaten som svarar mot frågeställningarna har arbetet även resulterat i två nya meto-
der att testa och dimensionera reglerförmågan på ett ö-nät. Genom beräkning och uppskattning
av ett näts tålighet mot laststörningar kunde vägledande diagram tas fram för modifieringar
av reglerande kraftverk. Metoden är generell och går att tillämpa på andra kraftsystem för att
undersöka potentialen till ö-drift. Vidare utvecklades en metod för att testa en Kaplanturbin i
simulerad ö-drift genom en sluten krets mellan turbinens PLC och ett Arduinokort. Metoden
möjliggör och förenklar flera tester av turbinen där en av dem är just test i ö-drift. Verifiering
och förbättrad hårdvara skulle dock behövas för att metoden ska kunna ge användbara resultat.
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6.1 Rekommendationer till fortsatt arbete

Fullständig lastanalys för ö-nät

Det dimensionerande felet som användes för att ta fram hur stora störningar som kan förväntas
på nätet är baserat på en liten del av elnätet. Dessutom lyckades inte effekten från det planerade
vattentornet karaktäriseras fullt ut. Innan anpassningar utförs på något av vattenkraftverken
föreslås det att en mer fullständig lastanalys görs inom elnätet i syfte att identifiera alla intres-
santa laster till ö-nätet och deras förväntade laststörningar till nätet.

Val av reglerad dumplast

Det finns flera olika sätt att styra en dumplast. Effekten kan till exempel regleras via tyristorer
eller via diskreta steg på effekten. Båda dessa metoder kräver vidare analys för vad som är
lämpligt att reglera ö-nätet med. För tyristorer behöver man ett sätt att jämna ut strömmen
som släpps genom för att inte introducera vibrationer till generatorn. För diskreta steg behöver
man undersöka hur små inkrement man behöver ha på effekten för att kunna styra frekvensen
med tillräckligt hög precision.

Fler praktiska tester

Efter att ha utfört ovanstående arbete bör man även testa reglerförmågan i ytterligare praktiska
prover på Skälleryd vattenkraftverk. Förslagsvis repeteras testet av drift av värmefläktar som
utförts i detta arbete för att testa gränserna på den nya utrustningen och dess regulatorer. Om
resultaten är tillfredställande skulle det även vara intressant att utföra ett fullskaligt ö-driftsprov
där Skälleryd vattenkraftverk driver närliggande bostadsområden Skälleryd och Skeppentorp.

Indexprov

Den modell som skapades i arbetet använde sig av mätdata från ett liknande vattenkraftverk till
Skälleryd. Detta för att fullskaligt indexprov ej hade utförts på kraftverket. För att säkerställa
optimal normal drift rekommenderas det att ett indexprov utförs på Skälleryd vattenkraftverks
båda Kaplanturbiner. Provet är till för att säkerställa att turbinerna styrs med optimal verk-
ningsgrad. Skulle turbinerna vara inställda fel innebär detta en konstant förlust av producerad
effekt.
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A Härledning av transient störningstålighet på ö-
nät

Hädan följder den matematiska härledning som använts för att definiera den maximala stör-
ningståligheten på ett ö-nät. Härledningen börjar härledning av swing-ekvationen i per unit
som är lämplig att använda när man vill studera ett system istället för en enskilld generator.
Härledningen börjar med den grundläggande swing-ekvationen.

∆P = Jω
dω

dt
(A.1)

där ∆P är skillnaden mellan generatorns producerade effekt och lastens konsumerade effekt.
Vanligtvis används en tröghetskonstant istället för generatorns tröghetsmoment. Det finns två
utbytbara konstanter Ta som definieras som tiden det tar för en generator att accelerera till
nominellt varvtal vid nominellt vridmoment. Denna konstant kallas här för generatorns accele-
rationstid [6].

Ta =
Jω

M0

=
Jω2

0

P0

(A.2)

Den andra konstanten kallas enkelt för tröghetskonstanten och betecknas oftast med bokstaven
H. Tröghetskonstanten definieras som generatorns rotations energi delat på effektbasen.

H =
Ekin
Sbas

=
Jω2

0

2Sbas
(A.3)

Notera här att om Sbas = P0 erhålles följande samband

Ta = 2H

Multiplicera nu båda sidor av ekvation A.1 med ω
2Sbas

∆Pω

2Sbas
=

Jω2

2Sbas

dω

dt

Effekten i vänsterledet normeras nu med Sbas medans tröghetskonstanten H identifieras i hö-
gerledet.

∆Pp.uω = 2H
dω

dt

Eftersom att rotationshastigheten ω ej avviker långt från nominellt värde kan den ansättas till
ωs, synkront varvtal och kan då användas för att normera derivatan i högerledet.

∆Pp.u = 2H
d(ω/ωs)

dt
ω

ωs
= ωp.u = fp.u
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Eftersom den intressanta variabeln i ekvationen är den elektriska frekvensen skrivs ekvationen
om på mer praktiskt form

dfp.u
dt

=
∆Pp.u
2H

(A.4)

Ekvation A.4 är swing-ekvationen i normerad form.

Ansättningar kan nu göras för att härleda störningståligheten med utgångspunkt i den norme-
rade swing-ekvationen. Lasten ansätts till ett steg medans generatoreffekten antas se ut som
en linjär rampfunktion. Uttrycket integreras över tiden för att beräkna den största frekvensav-
vikelsen. Frekvensen förändras tills att generatorns effekt är lika med lasteffekten. Den största
frekvensavvikelsen erhålls således efter den tid det tar för generatorn att öka sin effekt till
lasteffekten.

∆P = PG − PL
PG = kt

PL = m

Tiden det tar för generatorn att linjärt öka sin effekt till steglasten är

T =
m

k

Antaganden och ansättningarna sätts in i den normerade swing-ekvationen och integreras över
tiden (T) det tar för generatorn att öka sin effekt till lasteffekten.

dfp.u
dt

=
kt−m

2Hˆ fm

0

dfp.u =

ˆ m/k

0

kt−m
2H

dt

fm =
1

2H

([
kt2

2

]m/k
0

− [mt]m/k0

)

fm =
1

2H

(
m2

2k
− m2

k

)
fm =

−m2

4Hk

Ekvationen beskriver nu den frekvensavvikelse fm i per unit som resulterar från den effektoba-
lans som resulterar från en steglast och ett rampsvar hos generator. Variabeln k representerar
nätets reglerhastighet kW/s i normerad form. Av praktiska skäl skrivs ekvationen om för abso-
lutvärde av frekvensavvikelsen. Ekvationen skrivs därför om på följande form

m =
√

4Hfmκ (A.5)

Denna ekvation beskriver nätets transienta störningståliget (normerade variabler) som den
steglast m som nätet maximalt klarar inom en tillåten maximal frekvensavvikelse fm. Variabeln
k beskriver reglerhastigheten (kW/s) och är en viktig systemegenskap, variabeln k byts därför
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till mer unika κ. Ett kraftverks reglertid (tiden att ställa om effekten från 0-100%) är inverst
proportionell mot reglerhastigheten enligt följande samband

κ =
Pmax
tregler

(A.6)

På detta sätt kan ett systems reglerhastighet enkelt beräknas när flera kraftverk hjälps åt att
reglera frekvensen

κ =
∑
i

κi (A.7)

efter normering till effektbasen kan konstanten användas för att beräkna störningståligheten
för en given maximal tillåten frekvensavvikelse genom ekvation A.5.

A.1 Inverkan av fördröjning på störningståligheten

Om primärregleringen på ett nät har en fördröjning tillåts nätfrekvensen att sjunka fritt tills
kraftverken börjar öka sitt effektpådrag. Detta får negativa konsekvenser på störningståligheten
som då försämras. Inverkan från fördröjningen kan implementeras till ekvation A genom att
frekvensen tillåts “falla fritt” under fördröjningstiden (Tdel) varpå den resterande störningstå-
ligheten beräknas. Det “fria fallet” beräknas genom den normerade swing-ekvationen.

fm =
m2

4Hκ
+ Tdel ·

m

2H(
1

4HK

)
m2 +

(
Tdel
2H

)
− fm = 0

m2 + 2Tdelκm− 4Hκfm = 0

Störningståligheten beskrivs nu av en andragradsekvation med lösningen

m = −κTdel +
√

(κTdel)2 + 4Hκfm (A.8)

där den nya variabeln Tdel är fördröjningstiden det tar innan primärregleringen påbörjar sitt
effektsvar till en störning. Man kan se att om fördröjningen är lika med noll återfås ekvation A
som ej tog hänsyn till fördröjningen hos primärregleringen.
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B Fysikalisk modell av motviktsaggregat
En fysikalisk modell av motviktsaggregatet härleddes utifrån den momentbalans som motvikten
och den lyftande hydraulkolven utövar på hävarmen. Den härledda modellen utgörs av två styc-
ken differentialekvationer. En som beskriver momentbalansen mellan motvikt och hydraulkolv
och en ekvation som beskriver oljetrycket i kolven beroende på dess position och ventiler.

Figur B.1: Variabeluppställning för härledning av fysikalisk modell av motviktsaggregatet.

B.1 Motviktsarmen - momentbalans kring punkten C

Positivt vridmoment kring punkten C

Mg = mgLcos(θ)

Negativt vridmoment kring punkten C

Mc = PcAclcos(θ)

Dämpande vridmoment

Md = C1
dθ

dt

Tröghetsmoment runt punkten C beräknas med parallellaxel teoremet
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IC = Im +mL

=
m

12
(a2 + a2) +mL

= m

(
a2

6
+ L

)
Rotation kring punkten C beskrivs av de två momenten samt tröghetsmomentet kring punkten
C

∑
i

Mi = IC
d2θ

dt2

Insättning av de olika momenten på motvikten

d2θ

dt2
=

∑
iMi

IC

=
mgLcos(θ)− PcAclcos(θ)− C1

dθ
dt

m
(
a2

6
+ L

) (B.1)

B.2 Hydraulkolven - Tryck och volymförändring

Volymen på kolven

Vc = Acyc

= πr2c (y0 − lsin(θ)

= V0 − Aclsin(θ)

Oljeflöde genom ventiler

q1 = C2(Ph − Pc)
q2 = C3(Pc − P0)

Trycket i kolven beräknas från den relativa volymförändringen mellan oljan och kolven. Kon-
stanten K är hydrauloljans kompressibilitet.

Pc = K
V

V

=
Volja − Vc

Vc

= K
(V0 +

´
qdt)− (V0 − Aclsin(θ))

V0 − Aclsin(θ)

= K

´
qdt+ Aclsin(θ)

V0 − Aclsin(θ)

(B.2)

Ekvationerna B.1 och B.2 beskriver motviktsaggregagets rörelser baserat på oljetrycket i hyd-
raulcylindern. Till och frånlopp till cylindern styrs av de två riktningsventilerna.
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Provplan för praktiska tester på Skälleryd vattenkraftverk 
 

Datum för utförande: onsdag 10 april 2019 

Plats: Skälleryd Vattenkraftverk, Skälleryd 

Medverkande Företag Roll 

Jonatan Fredriksson SWECO Examensarbetare, provplansförfattare 

Anders Bard SWECO Handledare i examensarbete 

Gustav Holmquist SWECO Observatör 

Magnus Andersson BEVI Provledare 

Åke Nyström BEVI Observatör 

Tor Fransson BEVI Observatör 

Christer Abrahamsson TURAB Turbinteknisk rådgivare 

Magnus Jonsson Ålem Energi Kraftverksägare 

   

 

Inledning 
Syftet att utföra de tester som finns beskrivna i denna labbplan är att undersöka hur generator 1 på 

Skälleryd kraftverk skulle klara att driva ett eget elnät. Generatorn kopplas bort från elnätet under 

alla tester. Det utförs både torra och våta tester enligt planen. De torra testerna syftar att testa 

turbinens reglerförmåga genom att simulera ett elnät och kommer ha löphjul som enda rörliga del. 

För våttester kopplas en värmefläkt upp mot generatorn för att efterlikna de förhållanden som 

generatorn upplever på ett eget nät. Resultaten jämförs med teoretiska förväntningar och används 

för att dra slutsatser om reglerförmågan hos G1 på ett eget nät. 

 

Materiell 

Arduinobräda, mätkort, multimeter, laptop, 2x multiomvandlare, 3 st analogkort till PLC, dumplaster 

(200 kW totalt med möjliga steg på mindre än 10 kW), tachometer, kablage 
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Mätutrustning 

Arduino för kaskadtest 

 

Insignal, löpskovelvinkel. Upplösning 32.5/1024 = 0.032 grader. (0-5V = -3 – 32.5 grader) 

Utsignal, nätfrekvens. Upplösning 20/256 = 0.078 Hz. (0-5V = 40-60 Hz) 

Samplingstid för simulering: cirka 50 Hz 

Avbrottsknappen: Bryter pågående simulering och sänder konstant 50 Hz (2.5 V) som utsignal. 

Sekvensknappen: Startar en sekvens eller händelse i körningskoden. 

Felsignal: LED som indikerar om nätfrekvensen hamnar utanför giltigt område på 40-60 Hz. Körningen 

behöver då avbrytas för att startas om. För frekvenser utanför området hålls utsignalen kvar på 0 

respektive 5 V (40 resp. 60 Hz). Indikerar också om avbrottsläget har aktiverats. 

Utsignalen filtreras med ett RC-filter. (Kan modifieras vid behov) 
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National Instruments USB-6210 mätkort 

 

8 differential-kanaler, 16 mot gemensam jord.  

Mätområde upp till +/-10V. 

Samplingshastighet: 250kHz 

Tachometer 

 

Tachometern monteras via magnetkloss vid turbinaxeln. Hjulet ytters läggs an turbinaxeln och ger en 

spänning proportionell mot periferihastigheten på turbinaxeln.  

Hjuldiameter: 50.0 mm 

Spänningskonvertering: 1.51 V/1000rpm, 0.573 V/(m/s) 
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Information on generator 1 i Skälleryd kraftverk 
Turbineffekt 554 𝑘𝑊 
Generatoreffekt 700 𝑘𝑉𝐴 
Axeltröghet (Enligt information) 665 𝑘𝑔𝑚2 
Beräknad tröghetskonstant, Ta (generatoreffekt 
som bas) 

0.6 s 

Nominellt varvtal 250 𝑟𝑝𝑚 

Nominell generatorspänning 400 𝑉 
 

 

Innan tester 
1. Gå genom alla tänkbara risker så att beredskap finns om något går snett. 

2. Demonstrera hur turbinens snabbstopp fungerar så att medverkande känner till detta. 

3. Efter det första testet så är generatorn helt bortkopplad från elnätet. 

4. Testa turbinens rusningsvakt. 

5. Ladda upp modul med serviceläge till PLC. Inkluderar en varvtalsregulator för löphjulet. 

6. Mät diametern på drivaxeln där tachometern kommer monteras så att rotationshastigheten 

kan beräknas från den uppmätta periferihastigheten.  

Uppkoppling av mätinstrument 

 

Uppkoppling enligt kopplingsschemat ovan gör att inga ändringar behöver göras av kopplingarna 

under arbetets gång. Utsignalen från Arduinon är en PWM-signal på 980Hz. Signalen filtreras med ett 

RC-filter på Arduinobrädan vilket ger en konstant spänning med ett rippel så litet som 20mV 

(motsvarande 0.08 Hz) med R=10k och C=10uF. Om denna metod skulle fallera finns 4116-

konverterare som kan konvertera signalen istället. Tre signallinjer i diagrammet symboliserar ett 

flertal signaler. De signaler som går till mätkortet från PLCn är: 

1. Styrsignaler till ventiler (Öppna/Stänga) 
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2. Producerad effekt 

3. Löpskovelvinkel 

4. Ledskeneöppning 

 

Test av tröghetsmomentet (våt-test) 
1. Med generatorn inkopplad på nätet. Starta mätning av varvtal med mätkortet. 

2. Slå från generatorn från nätet. Snabbstopp kommer att aktiveras och stanna generatorn. 

3. När generatorn stannat avsluta mätserien. Varvtalökningens derivata kan avläsas precis efter 

generatorn bortkopplats från nätet då det finns en liten fördröjning på snabbstoppet. 

4. Låt generatorn vara frånskild nätet. Generatorbrytaren frånskiljs genom att veva ut den till 

frånskiljeläget. 

Inför kaskadtestet kan generator och turbinens tröghetskonstant beräknas enligt ekvationen nedan 

med hjälp av mätningen. 

𝑑
𝜔

𝜔𝑛

𝑑𝑡
=

𝑃𝑔𝑒𝑛 − 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡

𝑇𝑎 ∗ 𝑃𝑛
 

Som kan skrivas om till 

𝑇𝑎 =
𝑃𝑔𝑒𝑛 − 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡

𝑑 (
𝜔

𝜔𝑛
)

𝑑𝑡
∗ 𝑃𝑛

 

Där nominell last sägs vara generatorkapaciteten på 700 kW och nominellt varvtal är 250 rpm. 

 

Risker Åtgärder 

Vibrationer från egenfrekvenser Vara uppmärksam på vibrationer och ändra 
varvtal alternativt stanna turbinen om dessa 
upptäcks. 

Magnetiseringen fungerar felaktigt och slår till 
plötsligt istället för via en ramp. Det leder då till 
ett plötsligt vridmoment på maskinen.  

Varvtal ökas sakta tills det märks att 
magnetiseringen har påbörjats. 

Vibrationer kan uppstå om turbinen körs med 
liten ledskeneöppning. 

Förslag är att köra turbinen som propeller och 
öppna ledskenorna ytterligare innan löphjulet 
börjar justeras mot kombinering. 

 

Test av reglertid på löphjul (torrtest) 
1. Stäng ledskenorna så att vatten ej kan flöda fritt till turbinen.  

2. Starta en mätning av ventilsignaler och skovelvinkel med mätkortet. 

3. Ge signal från PLC att öppna från helt stängt till maxvinkel. 

4. När löphjulet öppnat helt kan mätserien avslutas. 

 

Kaskadtest av varvtalsreglering (simulerat ö-nät, torrtest, Arduino)           
1. Håll ledskenorna stängda. 

2. Parametrar konfigureras i Arduino för den aktuella körningen enligt nedan. 
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3. Via PLC ställ in startvinkel på löpskovlar till 15 grader. 

4. Starta Arduino och datainsamlingsprogrammet i Matlab. Arduinon sänder nu konstant 50 Hz 

som utsignal. 

5. Starta varvtalsregulator för löphjulet på PLCn.  

6. När varvtalsregulatorn är aktiv tryck på den gröna sekvensknappen på Arduinon. Arduinon 

räknar då fram aktuell effekt och lastar modellen med motsvarande. Dynamisk nätsimulering 

påbörjas.  

7. Låt varvtalsregulatorn reglera på konstant effekt ett tag. 

8. Efter att konstant effekt kan regleras kan sekvensknappen hållas nedtryckt för att ge laststeg 

till simuleringen. Laststeget är bara aktivt så länge som knappen hålls nedtryckt.  

9. Om varvtalsregulatorn är instabil gör åtgärder till dess PID-parametrar och börja om testet 

från början. 

10. Efter att frekvensen stabiliserats kan sekvensknappen släppas upp igen vilket orsakar ett 

lastfrånfall.  

11. Efter att frekvensen stabiliserats igen kan maskinen tas i manuellt läge.  

12. Tryck sedan på den röda avbrottsknappen på Arduinon för att avsluta mätserien i Matlab. 

13. Gör om från steg 2 en gång med nästföljande modellparametrar i Arduinon. 

 

Konfigurering av Kaskadkörningar 

1. Stor systemtröghet - modellparametrar 
Ta = 30 s, Laststeg = 30 kW, ledskeneöppning = 180 mm 

Först simuleras ett trögt nät för att turbinen lättare ska kunna reglera frekvensen. Detta för 

att se att simuleringsloopen fungerar som förväntat innan fortsatta tester påbörjas. 

Ledskeneöppningen simuleras som fullt* öppen för bästa reglerkapacitet. Detta läge 

motsvarar alltså ej ett verkligt fall utan är till för att testa stabiliteten i loopen. 

2. Parallell drift med Duveström - modellparametrar 
Ta = 6.5, Laststeg = 50 kW, ledskeneöppning = 180 mm 

Nästa simulering testar hur G1 skulle fungera tillsammans med den totala svängmassan från 

både Duveström och Skälleryd. Maximala effektsteget som kan regleras med denna 

svängmassa beräknades till 58 kW, givet nuvarande reglertider. Något konservativare sätts 

därför laststeget här till 50kW. Ledskenorna simuleras som fullt* öppnade för bästa 

reglerkapacitet. 

*Modellen motsvarande verkliga maxeffekten 

Risker Åtgärder 

Vid varvtalsreglering arbetar 
hydraulsystemet onormalt mycket vilket 
kan orsaka upphettning av oljan 

Tiden för testerna bör ej ta längre tid än 
nödvändigt. Pauser mellan testerna där 
oljetemperaturen kontrolleras. 

 

Varvtalsreglering med verkligt laststeg (våt-test) 
1. Efter att varvtalsregulatorn har testats mot simulerad frekvens och bedöms vara stabil kan 

generatorn kopplas upp mot en verklig dumplast.   

2. Testa magnetiseringen genom att driva en 10 kW last vid nominellt varvtal. Testa så att 

magnetiseringen fungerar mellan 45-55 Hz. 

3. Starta datainsamling med mätkortet av varvtal, effekt, löpskovelvinkel, ledskeneöppning. 
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4. Kör turbinen i kombinerat läge manuellt. Öppna ledskenorna på samma sätt som i testet av 

axeltrögheten.  

5. När nominellt varvtal och 200 kW effekt uppnåtts. Växla till varvtalsregulator som styr 

löphjulet med ledskenorna i fast läge. Löphjulet låts variera mellan -2.5 grader och 

kombineringsvinkel. 

6. Gör ett lastfrånslag på dumplasten med 10 kW och observera hur frekvensen varierar. 

7. Om varvtalsregulatorn i verkliga testet är instabil gör här lämpliga åtgärder i PID-

parametrarna och börja om från början. Om instabilitet upptäcks kan testet manuellt 

avbrytas för att göra åtgärder i regulatorn. 

8. När turbinen har stabiliserat varvtalet kan turbinen tas i manuell styrning så att ledskenorna 

kan stängas. 

9. Mätserien kan sedan avslutas. 

Risker Åtgärder 

Risk för att turbinen skenar om lasten av 
okänd anledning skulle tappas. Detta skulle 
kunna ske om varvtalsregulatorn är instabil. 

Automatiska rusningsvakten slår från. Alla 
medverkande bör veta hur nödstoppet 
opereras manuellt. 

För stora axiella krafter på löphjulet och 
drivaxel om löphjulet stänger för snabbt. 

Löphjul har fortfarande långsam reglertid på 
cirka 50-60 s. Lastfrånslag hålls små. 

 

Kaskadtest av varvtalsreglering, simulering av verkliga testet (simulerat ö-nät, torrtest, 

Arduino)           
1. Håll ledskenorna stängda. 

2. Parametrar konfigureras i Arduino för den aktuella körningen enligt nedan. 

3. Via PLC ställ in startvinkel på löpskovlar till motsvarande 200 kW i det praktiska testet ovan. 

4. Starta Arduino och datainsamlingsprogrammet i Matlab. Arduinon sänder nu konstant 50 Hz 

som utsignal. 

5. Starta varvtalsregulator för löphjulet i PLCn.  

6. När varvtalsregulatorn är aktiv tryck på den gröna sekvensknappen på Arduinon. Arduinon 

räknar då fram aktuell effekt och lastar modellen med motsvarande. Dynamisk nätsimulering 

påbörjas.  

7. Låt varvtalsregulatorn reglera på konstant effekt ett tag. 

8. Efter att konstant effekt kan regleras kan sekvensknappen hållas nedtryckt för att ge laststeg 

till simuleringen. Laststeget är bara aktivt så länge som knappen hålls nedtryckt.  

9. Efter att frekvensen stabiliserats kan sekvensknappen släppas upp igen vilket orsakar ett 

lastfrånfall.  

10. Efter att frekvensen stabiliserats igen kan maskinen tas i manuellt läge.  

11. Tryck sedan på den röda avbrottsknappen på Arduinon för att avsluta mätserien i Matlab. 

 

Ensam drift av G1 - modellparametrar 
Ta = (beräknad från tidigare test), Laststeg = (beräknad från tidigare test), ledskeneöppning = 

(beräknad från tidigare test) 

Det sista kaskadtestet är till för att simulera motsvarande laststeg som utförs i verkligheten 

under testerna. Parametrar anpassas därför efter de rådande under föregående test. 

Målet är att se hur simulerade laststeget kan jämföras med det verkliga. 
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Skicka frekvenssignaler till varvtalsregulator (torrtest, Arduino) 
1. Håll ledskenor stängda. 

2. Ladda upp körningsprogrammet för frekvensstörning till Arduino 

3. Ställ in startvinkel på löphjulsskovlar till 15 grader. 

4. Starta Arduino som börjar sända nominellt varvtal till PLC. Starta samtidigt 

datainsamlingsprogrammet i Matlab som loggar skovelvinkel och frekvensstörning från 

Arduinon. 

5. Starta varvtalsregulator på PLC. 

6. Tryck och håll in Arduinons gröna sekvensknapp som då sänder en frekvensavvikelse på 1 Hz 

till varvtalsregulatorn. 

7. Efter att löphjulet har justerats, släpp den gröna knappen. Detta återställer frekvensen som 

skickas till varvtalsregulatorn till nominellt värde. 

8. Tryck på Arduinons röda avbrottsknapp för att bryta datainsamlingen i Matlab så att data kan 

sparas. 
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Sammanställning av riskanalys 
Händelse Sannolikhet Möjlig konsekvens Hanteringsåtgärd 

Vibrationer från 
egenfrekvenser. 

Låg Skada på 
drivaxel/generator 

Uppmärksamhet på vibrationer. 
Ändra varvtal eller slå till 
snabbstopp om vibrationer 
intensifieras. 

Fel med 
magnetisering så att 
den slår från. 

Låg Generatorn rusar Magnetiseringen testas innan 
okonventionell körning görs. 
Rusningsvakten är aktiv. 

Vibrationer från 
körning med liten 
öppning på ledskenor. 

Låg Sliter och kan skada 
ledskenorna 

Går att undvika genom att öppna 
ledskenorna ytterligare. 
Anläggningens egen 
vibrationsvakt slår till 
snabbstopp. 

Hydrauliksystemet 
arbetar för hårt 

Medel Överhettning av 
hydraulolja. 

Varvtalsreglerande tester utförs 
under begränsad tid. Pauser tas 
mellan tester för att säkerställa 
säker drift. Temperaturvakten 
slår även från om temperatur 
skulle bli för hög. 

Stora axiella krafter 
på drivaxel om 
löphjulet stänger 
hastigt. 

Låg Skador på 
turbin/drivaxel 

Löphjul är idag långsamt vilket 
troligtvis eliminerar denna risk. 
Därtill körs löphjulet ej långt från 
kombinering för att ytterligare 
minska risken. 

Last tappas Låg Generatorn rusar Generatorn körs ej fullastad, 
detta minskar rusningsrisken. 
Säkerhetsgenomgång och test 
innan prover av snabbstoppet 
och rusningsvakten. 

Generatorn kopplas 
av misstag in mot 
nätet under test. 

Låg Generatorn kopplas in 
asynkront med nätet 
och orsakar våldsamma 
vibrationer och 
potentiella skador. 

Generatorbrytaren frånskiljs 
genom att veva ut den till 
frånskiljeläget. 

Kortslutning under 
belastning 

Låg Överström och kraftigt 
bromsande moment på 
generatorn kan orsaka 
skador 

Lasterna är säkrade med 400 A 
effektbrytare som bryter om det 
skulle ske en kortslutning. 

Övermagnetisering av 
generatorn vid 
reglering utan att 
nätet håller 
spänningen 

Låg Överhettning av 
statorkablage och 
isolering.  

Anläggningens normala 
överspänningsskydd är aktivt och 
bryter vid övermagnetisering.  
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Godkännande av labbplan 
 

 

Härmed intygar Magnus Andersson från BEVI sin roll som provledare för tester på Skälleryd 

vattenkraftverk enligt denna labbplan. 

Ort och datum 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 

 

 

Härmed godkänner Magnus Jonsson som anläggningsägare att BEVI får utföra tester på 

generator 1 i Skälleryd vattenkraftverk enligt denna provplan. Jag har även tagit del av 

riskanalysen och godkänner de åtgärder som föreslås för att motverka risker.  

Ort och datum 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 1: Data från turbinmodellen 
Data som beräknats från modellen som baserar sig på G1 i Hörle och med affinitetslagar 

transformerats till Skälleryd. Från ledskeneöppning på 100 mm och nedåt samt långt från 

kombineringskurvan är datan extrapolerad. 

 

 

 


