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Abstract

Investigation of the impact of frequency controlled
operation on the controlling mechanism in a Kaplan
turbine
William Forsström

As a consequence of increasing wind power installations in the Nordic grid the last
years, the need for regulating power has become larger. In the Nordic grid, regulating
power is mainly provided by hydro power. One part of the regulating power is called
frequency control, which ensures that the grid frequency is stable and close to 50 Hz.

However, setting the turbine into frequency controlled operation may cause stress
and wear of the components in the mechanical control system. Frequency controlling
implies large and frequent servo forces and longer travelling distance of the sliding
bearings in the Kaplan turbine.

Based on one selected Kaplan turbine, Selsfors G1, measurements and MATLAB
calculations have been performed in order to determine forces and movements of the
linkage system. With these forces and movements as input, stresses and fatigue have
been determined as well as sliding distances, bearing pressures and wear of bearings
during a typical lifetime of 40 years.

The results indicate that no severe wear exists on the bearings during 40 years of
service. This is valid for Selsfors G1, where self-lubricating greaseless Orkot bearings
are installed. The wear is much smaller than the largest allowed bearing clearance, as
long as the bearings are mounted correctly and free from dirt and oil. For turbines
with grease or oil lubricated bearings, the result might differ. 

The highest average stresses have been recorded in the links in the runner. A very
simple Finite Element Analysis has been made for the links, to estimate risk of fatigue.
The stresses are much lower compared to the fatigue limit, and thus the risk of
fatigue is considered very small.

In situations where wear and large load changes after all are problems, a change in the
turbine regulator settings is recommended. A dead band reduces the sliding distances
of the bearings and the amount of load changes remarkably, but causes on the other
hand lower turbine efficiency and worse quality of the frequency control.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
I takt med att intermittenta energislag, främst vindkraft, byggs ut i det nordiska elnätet, 
växer behovet av reglerkraft och frekvensreglering. Frekvensreglering syftar till att hålla 
nätfrekvensen stabil. Nätfrekvensen ökar om produktionen överstiger konsumtion och vice 
versa. 
 
I det nordiska elnätet är det i huvudsak vattenkraften som tillhandahåller frekvensreglering. 
Denna typ av reglering innebär små och frekventa rörelser i turbinens reglerutrustning som 
kan bidra till ett ökat slitage. Examensarbetet syftar till att utreda detta slitage. 
 
En kaplanturbin har valts ut och krafter och rörelser i turbinens reglerutrustning har 
kartlagts. Reglersystemet har sedan modellerats i MATLAB. Utifrån mätningar och 
beräkningar har sedan antalet lastväxlingar, lagernötning och materialutmattning bestämts. 
Påverkan på löphjulet är större än på ledkransen. Servokrafterna där är både större och mer 
frekventa. Trots att varje rörelse från frekvensregleringen är liten, krävs det stora krafter för 
att åstadkomma rörelserna.  
 
Glidsträcka, lagertryck och nötning har beräknats för alla lager i reglerutrustningen. Lagren 
är av fabrikatet Orkot TXM Marine, vilket är ett självsmörjande kompositlager. Nötningen 
under 40 år har visat sig vara låg jämfört med vilka lagerspel som kan tillåtas innan 
turbinen måste bytas ut eller renoveras. Detta förutsätter att lagren är korrekt monterade och 
är rena från smuts och olja. 
 
Vidare har krafter och genomsnittliga spänningar i länkaget beräknats. Troligen är det 
länkarna i löphjulet som utsätts för störst spänning. Dessa har studerats närmare med en 
enkel FEM-modell. De största spänningarna ligger långt från utmatningsgränsen, varför 
materialutmattning bedöms som mycket osannolikt. Dock saknas utmattningsdata för att 
göra en fullständig utredning kring materialutmattning.  
 
I de fall där slitage trots allt förekommer, kan det vara lämpligt att ändra 
turbinregulatorinställningarna genom att t.ex. programmera in ett dödband för löphjulet. 
Fall där detta kan vara aktuellt är exempelvis där oljesmorda lager används och där det 
redan har börjat läcka olja. Ett dödband minskar antalet lastväxlingar och rörelser markant 
men kan även leda till försämrad verkningsgrad och sämre kvalitet på frekvensregleringen. 
 

  



Excecutive summary 
Av vad som har framkommit under projektets gång finns det inget som tyder på att 
frekvensregleringen är skadlig för Selsfors G1. Så länge som intäkterna från 
frekvensregleringen är betydande är rekommendationen att sälja frekvensreglering med 
liknande karakteristik som dagens. Dock går det att se över turbinregulatorinställningarna 
och kontrollera om löphjulsregulatorn verkligen behöver reglera hårdare än 
ledkransregulatorn. 
 
För aggregat liknande Selsfors G1 och där likande lagermaterial används är det troligt att 
frekvensreglering också går bra. Finns det inget som tyder på dålig funktionalitet blir 
rekommendationen även i dessa lägen att använda frekvensreglering enligt den som 
används i nuläget. 
 
För de aggregat där fett- eller oljesmorda lager används eller för aggregat där försämrad 
funktionalitet har observerats är rekommendationen inte lika självklar. Möjligheten att 
programmera in ett dödband bör undersökas och minskade lastväxlingar och nötning bör 
vägas mot försämrad verkningsgrad. 
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1. Inledning 
Mot bakgrund av att ökad intermittent elkraft, i synnerhet vindkraft, har vuxit fram i det 
nordiska elnätet under de senaste åren, har behovet av reglerkraft blivit större. Att det 
nordiska elnätet via HVDC länkar har integrerats med det kontinentala elnätet i större 
utsträckning kan även leda till försvårad prognostisering.  
 
En del av reglerkraften består av frekvensreglering, vilken syftar till att hålla nätfrekvensen 
stabil runt 50 Hz. Om produktionen överstiger konsumtionen ökar frekvensen och vice 
versa. I det nordiska elnätet används i huvudsak vattenkraft som reglerkraft.     
 
Det finns anledning att misstänka att de snabba och frekvent återkommande regleringarna 
bidrar till ett ökat slitage på den mekaniska reglerutrusningen som finns i ett 
vattenkraftverk. Slitaget medför en extra kostnad, som bör påföras handeln med 
frekvensreglering. I dagsläget är kostnaden osäker och vid handel med frekvensreglering 
beaktas endast intäkterna. 

1.1 Mål 
Projektet syftar till att kartlägga slitaget på den mekaniska reglerutrusningen i ett 
vattenkraftverk från frekvensreglering. Huvudsyftet kan delas in i följande delmål. 
 

• Uppmätning och beräkningar av krafter, moment och rörelser i ett kaplanaggregat, 
orsakade av frekvensreglering. 

• Analys av dessa, beräkning av spänningar och bedömning av risk för 
materialutmattning. 

• Kartläggning av lagerrörelserna och bedömning av nötningen för lagren. 
• Utvärdering av resultatet och föreslag på förbättringsåtgärder om sådana behövs. 

1.2 Metod 
Studien baseras på ett utvalt kaplanaggregat, Selsfors G1 i Skellefteälven. Inledningsvis 
utfördes litteraturstudier och intervjuer om bl.a. frekvensreglering, elmarknaden, 
kaplanturbinens reglerutrustning och faktorer som kan påverka den. Litteraturstudien 
åtföljdes av mätningar i Selsfors, där ledskovelvinkel, löpskovelvinkel, servokrafter för 
löphjul och ledkrans samt aktiv effekt och nätfrekvens uppmättes under en veckas tid. 
Dessa mätningar har sedan extrapolerats för att gälla under 40 års drift.   
 
Med mätningarna som grund har sedan beräkningar och analys genomförts i MATLAB. 
Ledkransens och löphjulets geometri har tagits fram ur ritningar och har modellerats i 
MATLAB. Med geometrin och led- resp. löpskovelvinklarna har lagerrörelserna kunnat 
bestämmas. Krafter och moment i länkaget har kunnat beräknas med hjälp av geometri, 
vinklar och servokrafter.  
 
Genomsnittliga normal- och skjuvspänningar har bestämts i vissa tvärsnitt. I det tvärsnitt, 
där spänningen har bedömts vara störst, har en mycket enkel FEM-analys gjorts och risken 
för materialutmattning har bedömts. 
 
Nötning på lager har uppskattats från glidsträcka, lagertryck och nötningskonstanter, där de 
två förstnämnda har beräknats och den sistnämnda tagits från en extern mätning.  
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Vidare innehåller rapporten en utförlig analys av frekvensregleringens karakteristik, dvs. 
antalet rörelser och lastväxlingar har kvantifierats med avseende på storlek och antal. 
Åtgärder har tagits fram för att minska antalet lastväxlingar. 
 
Slutligen bedöms hur eventuell materialutmattning och lagernötning påverkar livslängden 
på turbinen. 

1.3 Avgränsningar 
Studien fokuserar på en kaplanturbin, då denna har ett mer avancerat reglersystem jämfört 
med francisturbinen, vilken är den andra vanliga turbintypen i Sverige. Studien baseras på 
ett enda aggregat, Selsfors G1 i Skellefteälven. Aggregatet valdes av geografiska skäl samt 
för att det fanns utförliga ritningar till detta aggregat. Slitaget som avses är dels 
lagernötning och dels materialutmattning på länkaget. Ingen påverkan från vattenvägarna, 
t.ex. kavitation, erosion, pulser och virvlar, har studerats, utan endast påverkan från 
servomotorerna. Generatorn har inte studerats. 
 
De lager studien avser är smörjfria kompositlager. Detta innebär att beräknad nötning inte 
kan appliceras på fett- eller oljesmorda lager. Vidare antas ideala förhållanden för lagren, 
dvs. de förhållanden som råder i mätlabbet där nötningskonstanterna har tagits fram. Detta 
innebär att lagret förutsätts vara korrekt monterat, och att det inte har kommit in smuts eller 
olja i lagret. 
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2. Bakgrund  
Här beskrivs teori kring elmarknaden och frekvensreglering samt förklaras transienta 
förlopp. 

2.1 Elmarknaden 
Elmarknaden består dels av en finansiell marknad och dels av en fysisk marknad. 

2.1.1 Finansiell marknad 
För att kunna teckna avtal med kunderna om ett fast pris behöver elproduktionsföretagen 
försäkra sig mot en oförutsägbar nedgång av elpriset, för att inte uppvisa förlustresultat för 
vissa perioder [1,2,3]. Detta görs med hjälp av handel med terminer mellan olika aktörer på 
den finansiella marknaden Nasdaq OMX Commodities. Prisförsäkring kan ske upp till 3 år 
framåt i tiden. Denna handel är en ren finansiell handel, där priset baseras på det förväntade 
spotpriset samt en värdering av risken. 

2.1.2 Fysisk marknad 
Den fysiska marknaden består av två delar, Elspot och Elbas [1,2]. Handeln sker på 
elbörsen NordPool, som ägs av de fyra nordiska systemoperatörerna, Svenska Kraftnät, 
Statnett, Fingrid och Energinet.dk.  
 
Spotpriset styrs av utbud och efterfrågan. För varje timme lägger köpare och säljare sina 
bud, varefter det definitiva priset sätts. Priset kan avvika något mellan de zoner som finns i 
transmissionsnätet p.g.a. begränsad överföringskapacitet mellan zonerna. Handeln sker 
dagen innan den sålda elen levereras. 
 
Elbas finns för att det ska vara möjligt att korrigera sina bud. Fel i väderprognoser kan leda 
till att vindkrafts- och solenergienheterna inte kan leverera förväntad produktion. Även 
oväntade stopp av stora kraftaggregat eller problem i elnätet leder till att den förväntade 
produktionen måste justeras. Stora konsumenter som hastigt måste ställa om produktionen 
kan även de påverka. Handeln sker även här på timbasis, med skillnaden att bud kan läggas 
upp till en timme innan leverans.  

2.1.3 Reglermarknad 
Även inom timmen uppstår obalans mellan levererad och konsumerad effekt. Kraftbolagen 
kan anmäla sig som balansansvariga och delta i primär- och sekundärreglering. 
Primärreglering innebär att då frekvensen i elnätet sjunker regleras effekten automatiskt 
upp och vice versa. Mer beskrivning finns i styckena under. För att sedan återställa 
frekvensen används sekundärreglering. Denna startas manuellt och för frekvensen tillbaka 
till normal nivå så att kapacitet frigörs hos primärregleringen, vilken kan användas på nytt 
om obalans mellan produktion och konsumtion uppstår. Priset på sekundärregleringen är 
högre än spotpriset, men säljarna får endast betalt om sekundärregleringen startas. Att 
endast vara tillgänglig för sekundärreglering ger inga intäkter [1]. Sedan 2013 finns det 
även en annan typ av sekundärreglering, som styrs automatiskt och centraliserat av 
transmissionsnätsoperatören. Denna produkt kallas FRR-A och syftar till att återställa 
nätfrekvensen i enlighet med traditionell sekundärreglering [4].  
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2.2 Frekvensreglering 

2.2.1 Teoretiskt reglerförlopp och reglerstabilitet 
Härefter kommer primärreglering benämnas frekvensreglering. Då uttaget av aktiv effekt i 
elnätet överstiger produktionen kommer nätfrekvensen att sjunka. Detta registreras av 
turbinregulatorn som skickar information till det hydrauliska och mekaniska reglersystemet 
som ökar pådraget. För att öka flödet krävs det att vattenmassorna före och efter turbinen 
accelereras upp till önskad hastighet. Det finns ett mått på accelerationsförmågan som 
kallas vattenanloppstid, Tw, som motsvarar den tid som det tar för vattnet att accelereras 
upp från stillastående till den aktuella hastigheten med hjälp av fallhöjden i jordens 
gravitationsfält [5]. Vattenanloppstiden är definierad som 
 

�� =
�⋅��

�∙

=

�

�∙

∑

�

�
 ,    (1) 

 
där L är inloppstubens längd [m], V0 är den aktuella flödeshastigheten [m/s], H är fallhöjden 
[m] och Q är aktuella flödet [m3/s]. 
 
Om inloppstuben består av segment, i, med olika tvärsnittsareor gäller att:  
Li är segmentets längd [m] och Ai är segmentets tvärsnittsarea [m2]. 
 
Under tiden vattnet accelereras tas en del av den effekt som skulle gått åt till att driva 
turbinen och generatorn. Den direkta följden av en frekvensnedgång är således att effekten 
från strömningen minskar under tiden som vattnet accelererar, vilket är raka motsatsen till 
syftet med åtgärden. Under denna tid tas dock effekt från den roterande massan i turbin och 
generator. Motsvarande finns ett mått på trögheten att accelerera den roterande massan från 
stillastående till aktuell hastighet som kallas aggregatanloppstid, Ta. Den är definierad som 
 

�� =	
�∙��

�
 ,     (2) 

 
där J är det roterande systemets tröghetsmoment [kg⋅m2], ω	 är det roterande systemets 
vinkelhastighet [s-1] och P är den aktuella turbineffekten [W]. 
 
Det roterande systemet förser elnätet med effekt fram till dess att vattnet har accelererats 
upp. Därefter kommer det ökade momentet på löphjulet medföra att mer effekt levereras till 
elnätet och att frekvensen därmed stabiliseras. 
 
Ta måste vara större än Tw för att systemet ska ha reglerstabilitet. Ett värde på kvoten 
 
��

��
≥ 2,5   rekommenderas för ett starkt nät. 

	
Hela ovanstående procedur fungerar omvänt då frekvensen istället ökar på nätet. Begreppen 
vattenanloppstid, aggregatanloppstid och reglerstabilitet blir viktigare vid större regleringar 
än vid frekvensreglering. 

2.2.2 Reglerstyrka 
Reglerstyrka är ett viktigt mått för att uppskatta den kapacitet av frekvensreglering som 
finns både hos enskilda aggregat och för ett större område. Reglerstyrkan uttrycks i enheten 
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MW/Hz och anger hur stor effektökning som sker för en viss frekvensnedgång. Som 
exempel kan nämnas att om frekvensen går ner 0,1 Hz från 50 Hz till 49,9 Hz kommer ett 
aggregat vid en reglerstyrka av 100 MW/Hz att regleras upp med 10 MW [6]. I Norden 
finns totalt en reglerkapacitet på 600 MW under normaldrift [7].  

2.2.3 FCR-N & FCR-D 
Den nominella frekvensen i det nordiska elnätet är 50 Hz. Så länge frekvensen maximalt 
avviker ±0,1 Hz dvs. mellan 49,9 och 50,1 Hz föreligger normal drift. Den frekvensstyrda 
normaldriftsreserven FCR-N (FNR) ska vid en stegvis förändring av frekvensen från 50 Hz 
till 49,9 Hz vara utlöst till 63 % inom 60 s och till 100 % efter 3 min [8].  
 
Mellan 49,5 och 49,9 Hz föreligger störd drift. Den frekvensstyrda störningsreserven ska 
vid en stegvis förändring av frekvensen från 49,9 Hz till 49,5 Hz vara utlöst till 50 % inom 
5 s och 100 % inom 30 s. I det nordiska nätet ska det finnas en sammanlagd störningsreserv 
motsvarande det dimensionerande felet plus 200 MW [7]. Det dimensionerande felet 
motsvarar effekten på den största produktionsenheten eller transmissionsledningen i nätet. 

2.2.4 Turbinregulator 
Statik och tidskonstant är två viktiga parametrar för ett aggregat som styr hur reglerstyrkan 
uppnås och hur snabbt [6]. Statiken är omvänt proportionellt mot reglerstyrkan och anges i 
%. Värdet på statiken anger hur stor procentuell förändring i frekvensavvikelsen som får 
aggregatet att utlösa sin fulla reglereffekt. Ett vanligt värde på statiken är 5 %. Detta 
innebär att en 5-procentig nedgång av frekvensen, dvs. 5 % av 50 Hz som är 2,5 Hz, 
kommer medföra att aggregatet utlöser sin fulla märkeffekt. 
 
Tidskonstanten är ett mått på hur snabbt regleringen sker. Värdet på tidskonstanten, som 
anges i sekunder, anger den tid det tar att aktivera 63 % av reglerkapaciteten. 
 
Principiellt består turbinregulatorn av en effekt- & frekvensregulator, en ledkransregulator 
samt en löphjulsregulator [9], se figur 1. Effekt- & frekvensregulatorn tar in nuvarande 
effekt och frekvens, som matchas mot börvärden beroende på hur statiken och 
tidskontanten är inställd. Utsignalen kommer ut i form av pådrag. Effekten återkopplas med 
en proportionell del och en integrerande del, medan frekvensen även återkopplas via en 
deriverande del. Proportionella, integrerande och deriverande delar i en så kallad PID-
regulator kan studeras inom reglerteknik. 
 
Pådraget skickas som insignal till ledkransregulatorn, som via en proportionell och 
integrerande del skickar utsignalen om ledkransöppning. Denna signal går i sin tur till 
servomotorn som styr ledkransen. Återkoppling av ledkransöppning sker inom 
ledkransregulatorn. 
 
Även löphjulsregulatorn tar in pådraget som insignal. För varje pådrag finns en optimal 
vinkel på löpskovlarna som kan förprogrammeras in. Proceduren att, för ett visst pådrag, 
erhålla en löpskovelvinkel kallas kombinering. Aktuell löpskovelvinkel jämförs med 
börvärdet efter kombineringen och efter att signalen har passerat en proportionell och en 
integrerande del erhålls en ny löpskovelvinkel. Utsignalen skickas till servomotorn som 
kontrollerar löpskovelvinkel. 
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Figur 1: Principskiss över en turbinregulator [9]. Den består av en frekvens- & 
effektregulator, en ledkransregulator samt en löphjulsregulator. 

Det finns möjlighet att programmera in ett dödband eller hysteres för att minimera slitage 
från de minsta förändringarna, vilka inte nämnvärt leder till mer precis frekvensreglering 
eller verkningsgradsförbättring. Dels kan de minsta frekvensavvikelserna försummas i 
effekt- & frekvensregulatorn, dels kan de minsta pådragsförändringarna försummas i 
löphjulsregulatorn. 

2.2.5 Handel med frekvensreglering 
Prissättningen av frekvensreglering baseras på tillhandahållen reglerstyrka. Hur stor del av 
reglerkapaciteten som verkligen används saknar betydelse utan det är den angivna möjliga 
reglerkapaciteten som värderas. Detta skiljer sig alltså mot sekundärreglering där 
producenterna endast får betalt för faktisk effektökning (eller minskning om en nerreglering 
önskas). Priset på frekvensreglering baseras, i likhet med spotpriset, på utbud och 
efterfrågan, med skillnaden att det är Svenska Kraftnät som är köparen av reglerkraften. 
FCR-N och FCR-D prissätts olika. 
 
Handeln med frekvensreglering sker vid två tidpunkter, två dagar innan (D-2) respektive en 
dag innan (D-1) levererad reglerkapacitet [6]. Eftersom handeln på NordPool inte är 
avslutad två dagar innan, är det inte tillräckligt med en D-2-marknad. På D-1-marknaden 
finns därför möjlighet att korrigera sina bud från dagen innan. 
 
Det är en avvägning mellan att köra aggregatet på full effekt och få betalt på 
spotmarknaden eller att begränsa effekten för att ha möjlighet till frekvensreglering på 
resterande effektutrymme och även få betalt från reglermarknaden. Prioriteringen beror 
bl.a. på spotpris vs reglerpris, installerad effekt och lagringskapacitet i magasinen. 
  



 
10 

2.3 Länkage 
I detta avsnitt presenteras den mekaniska utrustningen i ledkransen och löphjulet. En 
översiktlig principskiss av ledkransens länkage kan ses i figur 2.  
 

 
Figur 2: Principskiss av ledkransens länkage. 

I figur 2 visas ledskovlarna (i vatten), ledskoveltapparna (gråa), vevarna (röda), länkarna 
(blå), reglerringen (vit), servolänken (turkos halvt dold av reglerringen), servomotorn 
(upptill i högra hörnet) och ledskovellager (orange). Länktapparna med lager är också 
orange. Figuren är baserad på Selsfors G1:s ledkrans, men den är förenklad och är ritad för 
att enkelt förstå länkaget. De viktigaste förenklingarna är: 
 

• Vevarna är inte helt ihåliga utan kan liknas en krökt balk med ett varierande U-
tvärsnitt.  

• Varannan länk ska vara friktionslänk och varannan fast länk. I bilden är alla länkar 
fasta. 

• Stödring saknas, dvs. ringen som fixerar reglerringen. 
• Dessutom saknas spiral, stagpelare, turbinaxel, löphjul m.m. 
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Löphjulets länkage illusteras i figur 3.  
 

 
Figur 3: Principskiss över löphjulets länkage [10]. 

I figur 3 visas bl.a. en löpskovel (rosa), vev (grön), länk (brun), tvärstycke (grönt) samt 
kolv och kolvstång (lila). Viktiga skillnader mot Selsfors löphjul är: 

• Länkens och vevens utseende är förenklat i figur 3. 
• Kolven och cylindern sitter under tvärstycket i Selsfors, jämfört med ovanför som 

de sitter i figur 3. 
• I Selsfors är kolven fixerad medan cylindern rör sig, tvärtom jämfört med figur 3. 

 
I nedanstående stycken presenteras de mekaniska komponenterna var för sig. 

2.3.1 Ledskovlar 
 
En ledskovel kan ses i figur 4. Vattnet träffar ledskoveln på den trubbiga kanten, på 
engelska kallat ”leading edge” och lämnar på den spetsiga kanten, på engelska ”trailing 
edge”. Ledskoveln är strömlinjeformad för att minimera radiella krafter samt 
energiförluster.  
 

 
Figur 4: Ny ledskovel. 
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I ledskoveln, som är delvis ihålig på Selsfors, är ledskoveltappen monterad. Tappen är i sin 
tur monterad i ledhjulsringen och hålls fast av två styrlager och ett axiallager. I Selsfors 
sitter 24 st. ledskovlar med lika avstånd från varandra monterade i ledhjulsringen. De kan 
vridas från 0° som motsvarar stängt läge upp till 44,5° som motsvarar fullt öppet läge. 
 
Flertalet yttre faktorer påverkar ledskovelns hållfasthet och slitage. Vattentrycket som är 
störst i stängt läge samt vid transienter är naturligtvis ett viktigt dimensionskriterium. 
Krafter som ledskoveln ska klara av är skjuvspänningar i axeln, böjmomentet i radiell led, 
böjmomentet som påverkar ”trailing edge” samt tryck i tappens kilspår [11]. Annan mer 
komplex påverkan förekommer också. Kavitation, dvs. fenomenet när ångbubblor skapas 
vid ett lågt tryck för att sedan implodera, leder till försämrad ytfinhet på ledskovlarna. Det 
gör även erosion, vilken uppkommer av partiklar som grus och sand i vattenvägarna. Andra 
fenomen som att ledskovlarna och löphjulet periodiskt påverkar varandra samt att 
virvelfenomen finns bör också kännas till [12]. Komplexiteten kring alla fenomen 
ledskoveln utsätts för har lett till att ledskovelns hållfasthet och slitage inte innefattas i detta 
projekt.  

2.3.2 Ledskovelvev 
Längst upp på ledskoveltappen sitter veven fastmonterad i kilspår. Veven fungerar som en 
hävarm och möjliggör att ett vridande moment överförs till ledskoveltappen. Veven utsätts 
för ett böjmoment från länken och en viss drag-tryck-spänning när vinkeln mellan veven 
och länkens centrumlinjer avviker från 90° [11]. 

2.3.3 Ledskovellänk  
Länken är monterad i veven med en tapp och en bussning. På samma sätt är andra änden av 
länken monterad i reglerringen. För att inte ledskovlarna eller något annat centralt i 
reglerutrustningen ska förstöras om ett föremål fastnar i vattenvägen mellan två ledskovlar, 
dimensioneras länkarna så att de går av eller ger vika vid en bestämd belastning. De 
fungerar alltså som ett slags mekanisk säkring mot ett överskridande av tillåten mekanisk 
belastning.  
 
Vanligast är att brottlänkar eller friktionslänkar används. En brottlänk har en anvisning där 
brottet sker, eftersom det är den svagaste punkten i länkaget. En friktionslänk består av två 
länkar kopplade tillsammans via en friktionsyta. Då en stor kraft belastar länken kommer de 
två delarna att vridas i förhållande till varandra varefter länken inte längre förmedlar någon 
betydande kraft. Friktionslänken ställs in på ett maximalt tillåtet vridmoment och om en 
vridning sker går det sedan att vrida tillbaka länken i en ursprunglig position.  
 

 
Figur 5: En friktionslänk till vänster och en fast länk till höger i bild. 
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I Selsfors är varannan länk en friktionslänk och varannan länk en fast länk, se figur 5 
Fastnar ett föremål mellan två ledskovlar räcker det med att en av ledskovlarna bryts bort. 
Dock förekommer system där alla länkar är brottlänkar eller friktionslänkar. 
 
De fasta länkarna utsätts för en drag-tryck-spänning [11]. Tapparna mellan länk och vev 
samt länk och reglerring utsätts för en radiell skjuvspänning.  Bussningarna i anslutning till 
länken påverkas också.  

2.3.4 Reglerring och stödring 
I reglerringen sitter de 24 länkarna med lika avstånd från varandra och lika avstånd från 
ringens centrum. Reglerringen, vars rotation ungefär är proportionell mot ledskovlarnas 
rotation, hålls i position av stödringen, vilken är fixerad i turbinlocket. Friktion sker dels på 
den horisontella ytan mellan reglerring och stödring som är proportionell mot reglerringens 
vikt. Friktion föreligger även på den vertikalt riktade ytan mellan reglerring och stödring 
och beror av den kraft som krävs för att hålla reglerringen på plats. Både dessa ytor är 
fettsmorda. I nivå med servolänken finns det även rullar som tar upp krafter från 
servomotorn/servomotorerna. Mer om detta under rubriken Servomotor. Inga 
hållfasthetsberäkningar kring reglerring och stödring görs i denna studie. 

2.3.5 Servomotor för reglerring 
Det finns flera olika servomotorkonfigurationer. I Selsfors används en servomotor för att 
ensamt driva runt reglerringen, se figur 6. Servokraften ger upphov till ett moment på 
reglerringen men också till en kraft som måste tas upp av stödringen. Därför finns det rullar 
på den höjdnivå där servolänken är fäst, vilka tar upp servokraften och minskar friktionen 
jämfört med om ytorna skulle glida mot varandra.  

 
Figur 6: Servomotor i Selsfors. Till vänster servolänken, i mitten kolvstången och till höger 
cylindern. 

En annan konfiguration är två servomotorer, en på vardera sidan om ringen. Vid två 
servomotorer föreligger ett kraftpar som verkar på reglerringen. Fördelen med ett kraftpar 
är att ingen kraft behöver tas upp av stödringen, utan kraftjämvikt gäller ändå. Viktigt är att 
de två servomotorerna arbetar likvärdigt och reglerar samtidigt med en lika stor kraft. 
 
Det finns även turbiner med individuella servomotorer. Då är länkarna direkt fastsatta på 
servomotorerna och reglerring saknas. Nackdelen med individuella servomotorer är att det 
är mer avancerat att få en liknande reglering för alla ledskovlar. 
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En servomotor kan förenklat beskrivas som en cylinder innehållande en kolv som sitter 
monterad på en kolvstång. Cylindern är fylld av hydraulolja, vilken kan föras in eller ut på 
båda sidor om kolven via två rör. Hur mycket olja som flödar i rören med vilket tryck styrs 
av en proportionalventil.  
 
De två sidorna i kolven kan kallas öppna-sida och stänga-sida. När olja förs in på öppna-
sidan ökar trycket och därmed kraften som trycker på kolven. Kraften sätter kolvstången i 
rörelse, vilken fortplantas ut till ledskovlarna. Samtidigt som olja förs in på öppna-sidan 
förs olja ut på stänga-sidan. Motsatta förloppet gäller vid stängning.  
 

 
Figur 7: Beteckningar och principskiss för reglerringens servomotor. 

Ytorna på var sida om kolven där oljetrycket verkar är olika stora eftersom kolvstången tar 
upp en del av ytan på öppnasidan. Beteckningar och principskiss över servomotorn i 
Selsfors finns beskrivet i figur 7. Krafterna på kolven räknas ut med hjälp av ekvation 3.  
 
��� !"# = $"�%# ⋅ &"�%# − $()" % ⋅ &()" %   (3) 
  
Trycken i ekvation 3 uttrycks i övertryck relativt atmosfärstrycket, eftersom atmosfärstryck 
verkar på kolvstångens vänstra area i figur 7. 
 
I detta stycke har servomotorn i Selsfors beskrivits. Avvikelser förekommer bland olika 
hydraulsystem, exempelvis kring arbetstryck och hydraulmedium. Hållfasthetsberäkningar 
kring servomotorn görs inte i denna studie. 

2.3.6 Servomotorlänk 
Mellan kolvstången och reglerringen sitter en servolänk. Denna dimensioneras efter drag-
tryck-spänningar och knäckning. Det sitter tappar i båda ändarna av servolänken. 
 
I tabell 1 visas en sammanställning på krafter som bör beaktas. 
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Tabell 1: Dimensionskriterier för komponenter i ledkrans. 

Del Dimensioneras efter 

Ledskovlar1 Hydraulisk last, kavitation, erosion 
m.m. 

Vev Böjmoment 

Länk Drag-tryck-kraft, knäckkraft 
Tappar Skjuvkraft 
Reglerring1 - 
Servomotor1 - 
Servolänk Drag-tryck-kraft, knäckkraft 
1 Har utelämnats i denna studie. 

2.3.7 Löpskovlar 
Två löphjul med löpskovlar visas ovanifrån och från sidan i figur 8. Löpskovlarna utsätts 
för ungefär samma typ av påverkan som ledskoveln, dvs. axiallast, kavitation, erosion, 
vibrationer och virvlar. Axiallasten bidrar till ett böjmoment, vilket löpskovlen måste 
dimensioneras efter.  Antalet löpskovlar i Selsfors är sju. 
 

 
Figur 8: Två olika löphjul. Det vänstra löphjulet är monterat på plats i turbinen. Det högra 
löphjulet är på väg ut ur en annan station efter många års drift.  

2.3.8 Löpskoveltapp 
Löpskoveln är fäst i skoveltappen som i sin tur är monterad i lager i navet. Skoveltappen 
går under namnet ”blade pivot” i figur 3. Ett axialstopp förhindar att bladet rör sig axiellt. 
Tappens diameter är störst där den största kraften överförs och generellt är diametern stor i 
förhållande till längden, varför en eventuell böjkraft inte påverkar så mycket. Snarare blir 
det viktigt hur stora krafter lagren tar upp. 

2.3.9 Löpskovelvev 
Veven sitter monterad på den bredare delen av skoveltappen. Den har ett litet längd-bredd-
förhållande vilket innebär att den inte utsätts för så stora böjmoment. Dessutom är hålen för 
skoveltappen och länktappen stora i förhållande till veven. Därför är det svårt att genomföra 
enklare hållfasthetsberäkningar för veven. 
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2.3.10 Löpskovellänk 
Länken är kopplad till veven i ena änden via en tapp och i andra änden via en tapp till 
tvärstycket. Länkarna dimensioneras efter drag-tryck-spänningar. Alla länkar är fasta länkar 
till skillnad från hälften av länkarna till reglerringen som var friktionslänkar. 

2.3.11 Tvärstycke 
De sju länkarna är monterade i tvärstycket via en tapp. Tvärstycket, som följer 
servocylinderns rörelse, rör sig upp och ner i turbinaxelns riktning.  

2.3.12 Cylinder och kolv 
I Selsfors är kolven till löphjulets servomotor fixerad i navet. Istället är det cylindern som 
rör sig i turbinaxelns riktning. Hydraulolja pressas in och ut på båda sidor om kolven för att 
öppna och stänga. Hydrauloljan leds in längst upp i turbinen i oljeinföringsdonet och leds 
ner till löphjulet via ett inre och ett yttre rör. Observera att p.g.a. långa rör bör svaret på 
reglersignalen bli något långsammare än för ledskovlarna. 
 
I Selsfors sitter löphjulscylindern och övriga länkaget nedanför skoveltapparna. I andra 
turbiner kan de sitta ovanför. 
 
I tabell 2 visas viktiga delar och viktiga dimensionskriterier för löphjulets länkage. 
 
Tabell 2: Dimensionskriterier för löphjulets länkage. 

Del Dimensioneras efter 

Löpskovel1 Böjmoment, strömningsrelaterade fenomen 
Skoveltappar1  
Vev2 Böjmoment 

Länk Drag-tryck-kraft 
Tappar Skjuvkraft 
Tvärstycke1  
Hydraulcylinder 1  
1 Har utelämnats i denna studie. 
2 Kort momentarm. 

2.4 Lager 

2.4.1 Introduktion 
I en vattenkraftsturbin finns flertalet lager. Generator/turbinaxeln lagras ofta med två 
styrlager och ett kombilager, där det sistnämnda fungerar som både styr- och bärlager. 
Styrlagren håller generatoraxeln på plats i radiell led medan bärlagret tar upp de axiella 
krafterna där löphjulets vikt och den hydrauliska lasten på löphjulet ingår. 
 
Vidare finns lager som medger att ledskovlar, löpskovlar och länkaget kan röra sig. Figur 9 
och figur 10 visar en översiktsbild över var lagren sitter i en francisturbin respektive 
kaplanturbin. Francisturbinen saknar lager i löphjulet men har i övrigt liknande placeringar 
av lagren. 
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Figur 9: Lager in en Francisturbin [13].                      Figur 10: Lager i en kaplanturbin [13] 

2.4.2 Mekanism och funktion 
Alla ledskoveltapplager, löpskoveltapplager och de till länkaget sammanhörande lager är 
glidlager. Dessa lager, som ibland kallas för bussningar, består i Selsfors av ett 
självsmörjande kompositmaterial. I andra turbiner kan olika typer av fett- eller oljesmorda 
lager förekomma och ett vanligt lagermaterial är brons. För att smörjningen ska vara 
effektiv finns det smörjspår i dessa lager.  
 
Ett nött lager samt en nött lageryta visas i figur 11.  
 

 
Figur 11: En nött lageryta för en löpskoveltapp (till vänster) samt tillhörande nött lager (till 
höger).  
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Två centrala begränsande parametrar som glidlager måste dimensioneras efter är 
lagertrycket och glidhastigheten. Vid ett stort lagertryck, dvs. vid en stor radiell last, är 
materialegenskaper som brottgräns och kompressionshållfasthet begränsande. Vid en stor 
glidhastighet är det istället framför allt temperaturen som är begränsande. Denna 
karakteristik visas i figur 12. 
 

 
Figur 12: Dimensionering av ett glidlager med avseende på lagertryck och glidhastighet [14]. 

Led- och löpskoveltapplager samt lager till länkaget har mycket låg glidhastighet, varför 
temperaturens inverkan kan försummas här [15]. Driftpunkterna för lagren ligger långt till 
vänster i diagrammet. 
 
De tribologiska egenskaperna; nötning, smörjning och friktion, hos glidlager med 
smörjning beror bland annat av glidhastigheten. Tre olika smörjningsregimer kan 
identifieras, se figur 13. 
 

 
Figur 13: Typisk friktionskoefficient vid olika smörjregimer [14].                  

Stribeckkurvan, figur 13, beskriver friktionskoefficienten µ som en funktion av parametern 
*⋅+

,
 där glidhastigheten v, smörjmedlets viskositet η och lagerkraften F ingår. I 

gränsskiktsmörjningsregimen är lagerytorna i kontakt med varandra, varför friktionen är 
stor. Vid tillräckligt hög glidhastighet byggs en smörjfilm upp som helt separerar 
lagerytorna från varandra, vilket får som följd att friktionen blir låg. Detta är en mycket 
viktig egenskap hos styr- och bärlager till generatoraxeln.  
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För smorda led- och löpskoveltapplager samt lager till länkaget föreligger 
gränsskiktssmörjning. För osmorda lager kan inte Stribeckkurvan appliceras. 

2.4.3 Nötning enligt Archards ekvation 
För att beräkna ett glidlagers nötning kan Archards ekvation användas. Den förekommer i 
olika varianter, där en variant kan skrivas enligt [16] 
 
- = . ⋅ $ ⋅ / ,     (4) 
 
där w är linjär nötning [m], k är nötningskonstant [m2/N], p är lagertrycket [Pa] och 
s är glidsträckan [m]. 
 
Ibland används volymetrisk nötning [m3] som då är proportionell mot den volymetriska 
nötningskonstanten k [m4/N] [17]. Även varianter innehållande materialets hårdhet 
förekommer. 
 
Nötningskonstanten är inte konstant utan är en funktion av bland annat lagertryck och 
glidhastighet [14,17,18]. Den är som störst vid låga glidhastigheter [14,17]. Dessutom 
skiljer sig nötningskonstanten åt beroende på om lagret är placerat torrt eller i vatten. 
 
Lagertrycket räknas ut enligt 
 

$ =
,

�
 ,     (5) 

 
där F är kraften som lagret tar upp [N] och A är arean som kraften verkar på [m2] Oftast 
används lagrets projicerade area, dvs. dess längd multiplicerat med dess diameter. 

2.4.4 Material för självsmorda lager 
Fyra vanliga material till självsmorda löp- och ledskoveltapplager presenteras nedan 
tillsammans med en översatt sammanfattning av tillverkarnas beskrivning. Orkot TXM 
Marine är det lagermaterial som används i Selsfors. Detta material jämförs med de andra 
materialen senare i rapporten. 
 
Orkot TXM Marine [19] 
Orkot TXM Marine är ett avancerat förstärkt vävt polymermaterial med ett tjockare lager 
av PTFE (Teflon) kring glidytan. Detta ger hög motståndskraft mot nötning och ökad 
friktion samt en hög tryckhållfasthet. 
 
Tenmat Feroform T814 [20] 
Tenmat Feroform T814 är ett kompositmaterial tillverkat av vävd fiber sammansatt med 
resin och PTFE. Det har en hög slitstyrka, geometrisk stabilitet, låg friktion och utmärkta 
nötningsegenskaper samtidigt som det passar bra både i torra och blöta miljöer. 
 
Devatex [21] 
Devatex är ett självsmörjande kompositlager som kombinerar PTFE:s låga friktion med 
glasfibers höga slitstyrka. Lagret har flertalet användningsområden. 
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Kamatics KAron V [22] 
Detta självsmörjande kompositlager behåller sina goda egenskaper vid skärande 
bearbetning. Tål höga tryck, låg vikt, tyst och kemiskt stabil är några av egenskaperna. 

2.4.5 Lokalisering 
I Selsfors finns det elva lager eller lagerytor i anslutning till led- och löpskovelarna eller 
deras reglerutrustning. Dessa är listade i tabell 3 och illustrerade i figur 14. 
 
Tabell 3: Glidlager i en kaplanturbin. Turbin/genreatoraxellagren är inte medtagna. Måtten 
är angivna i mm. 

Lager Nummer Inner-
diameter 

Ytter-
diameter 

Längd Omgivande 
medium 

Material 

Nedre lager 1 140 160 90 Luft Orkot TXMM 
Övre lager 2 160 175 125 Luft Orkot TXMM 
Axiallager 3 156 185 40 Luft Orkot TXMM 
Vev till länk 4 60 70 60 Luft Orkot TXMM 
Länk till ring 5 60 70 60 Luft Orkot TXMM 
Ring till 
servolänk 

6 140  146 Luft Orkot TXMM 

Servolänk till 
servostång1 

7 - 80 139 Luft Metall mot 
metall 

Yttre lager 8 520 540 100 Vatten Orkot TXMM 
Inre lager 9 170 185 129 Vatten Orkot TXMM 
Vev till länk 10 128 135 105 Vatten Orkot TXMM 
Länk till 
tvärstycke1 

11 - 85 80 Vatten Metall mot 
metall 

1. Mycket små rörelser. Har inte studerats vidare. 
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Figur 14: Lagren numrerade och namngivna enligt tabell 3: Bilden nere till höger visar en 
löpskovel med länkage och de övriga bilderna är delar av ledkransen. Observera att 
löpskoveln är mycket förenklad och att bilden är ritad för att återge lagrens placering. I alla 
lager sitter en tapp, som inte har ritats ut för de minsta lagren. 

2.5 Fakta om Selsfors G1 Turbin 
 
Nedan följer utvalda data för Selsfors G1:s turbin. 
 
Tabell 4: Turbinparametrar för Selsfors G1. 

Typ Kaplan 
Tillverkningsår/renoveringsår 2011 
Nominell fallhöjd 21,4 m 
Varvtal 136 rpm 
Löphjulsdiameter 4136 mm 
Antal löpskovlar 7 st 
Nominellt flöde 123 m3/s 
Flöde vid bästa turbinverkningsgrad 70-80 m3/s [23] 
Nominell effekt 23,85 MW 
Effekt vid bästa turbinverkningsgrad Ca 15 MW [23] 
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3 Modell  
I följande kapitel beskrivs den viktaste teorin och antagandena som resultatet sedan baseras 
på. Beräkningarna har utförts i MATLAB. Detta kapitel avser även att ge förståelse för vad 
MATLAB-modellen innehåller.  

3.1 Geometri 
Denna del förklarar hur komponenters vinklar och positioner i länkaget har tagits fram för 
att bl.a. bestämma krafter i länkaget och glidsträcka för bussningarna. 

3.1.1 Ledskovel 
Fyra punkter på ledskoveln och länkaget markeras med vy från ovan, enligt tabell 5 och 
figur 15. 
 
Tabell 5: Definition av punkter. 

Punkt Position 
P1 Ledskoveltappens centrum 
P2 Vev-länktappens centrum 
P3 Länk-reglerringtappens centrum 
P4 Reglerringens centrum 

 
Figur 15: Definition av punkter och vinklar för en ledskovel med vev och länk. Vevens 
utseende är förenklat. I verkligheten är veven solid i överkant och ihålig i underkant.  

P1, P3 och P4 är kända från ritningar i stängt läge. P2 beräknas med hjälp av P1 och P3 samt 
att längden på länken och veven är kända från ritningar. Mellan de linjer som kan dras 
mellan punkterna kan vinklar definieras, se tabell 6. 
 
Tabell 6: Definition av vinklar. 

Vinkel Definition 
α1 Ledskovelvinkel där noll motsvarar stängt läge 
α 2 Vinkel mellan vev och länk 
α 3 Vinkel mellan länk och normal till reglerringen 
α 4 Reglerringens vridning där -0,7° motsvarar stängt läge 
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Ur ritningarna fås informationen att α1 = 0° motsvarar α4 = -0,7° och α1 = 44,5° motsvarar 
α4 = 19,2°. Dessutom anges att sambandet mellan α1 och α4 ungefär är linjärt, vilket senare 
bekräftas. Ur detta kan P3 = f(α1) beräknas. Därefter kan även P2 = f(α1) bestämmas. 
Slutligen beräknas α2 och α3 med hjälp av cosinussatsen. 
 
Med vinklarna som funktioner av ledskovelvinkeln kan länkkraften och vridmomentet på 
ledskoveln beräknas. De används även för att beräkna glidsträckan på bussningarna i punkt 
P2 och P3. 
 
Ett öppningsförfarande med tio vinklar mellan 0 och 44,5 °, ritad i MATLAB, visas i figur 
16. 

 
 
Figur 16: Öppningsförfarande för en ledskovel (medurs) med tio vinklar ritad i MATLAB. 
Strecken svarar mot centrumlinjerna av ledskovel (svart), vev (röd), länk (blå) samt en tänkt 
linje dragen mellan reglerringens centrum och länkbussningen (grönt). 

3.1.2 Löpskovel 
Tre punkter på löpskoveln och länkaget markeras med vy inifrån navet ut ur löphjulet, 
enligt tabell 7 och figur 17. 
 
Tabell 7: Definition av punkter, löpskovel. 

Punkt Position 
P1 Löpskoveltappens centrum 
P2 Vev-länktappens centrum 
P3 Länk-tvärstyckestappens centrum 
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Figur 17: Definition av punkter och vinklar för löp skovel med tillhörande länkage. 
Löpskovelns utseende är förenklat och länken har i verkligheten ingen svetsfog i mitten. 

 
Ritningar på enskilda delar finns men hopsättningen har uppskattats. Givet att P1 är fix och 
P3 translaterar i vertikal riktning kan P2 bestämmas. P3:s rörelse anses vara bunden till 
servocylindern och därmed återföringsstångens rörelse. 
 
Vinklarna β1- β3 definieras enligt tabell 8. 
 
Tabell 8: Definition av vinklar för löpskoveln och dess länkage. 

Vinkel Definition 
β 1 Löpskovelvinkeln där 3° motsvarar stängt läge 
β 2 Vinkel mellan vev och länk 
β 3 Vinkel mellan länk och tvärstyckets förlängda centrumlinje 
 
 
Ett öppningsförfarande (moturs) med tio vinklar visas i figur 18. 
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Figur 18: Öppningsförfarande för en löpskovel med 10 vinklar ritad i MATLAB. Strecken 
svarar mot centrumlinjerna av löpskovel (svart), vev (röd) och länk (blå). 

3.1.3 Servomotor reglerring 
Tre punkter på reglerringen och servolänken markeras med vy ovanifrån, enligt tabell 9 och 
figur 19. 
Tabell 9: Definition av positioner, servolänk. 

Punkt Position 
P1 Reglerring-länktappens centrum 
P2 Länk-kolvstångtappens centrum 
P4 Reglerringens centrum 
 

 
Figur 19: Definition av punkter och vinklar för servolänk tillhörande reglerringen. 
Servolänken har i verkligheten inte en svetsfog i mitten.  
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Ritningar på enskilda delar finns men hopsättningen har uppskattats. Givet att P4 är fix och 
P2 translaterar i en bestämd riktning kan P1 bestämmas.  
 
Vinkeln γ1 motsvarar vinkeln mellan reglerringens normal och servolänkens centrumlinje. 
Vridningen kring P2 är mycket liten. 
 
Ett öppningsförfarande med tio vinklar visas i figur 20, där servolänken dras uppåt i bild. 

 
Figur 20: Öppningsförfarande för servolänken med 10 vinklar ritad i MATLAB. Strecken 
svarar mot centrumlinjerna av servolänk (turkos), och en tänkt linje mellan servolänktappen 
och reglerringens centrum (grön).  

Värden på hur vinklarna ändras i förhållande till varandra finns i bilaga 9.5. 

3.2 Kraftöverföring 
Följande kapitel förklarar hur krafterna i länkaget har beräknats. 

3.2.1 Ledskovel 
Krafterna på ledskovellänkarna kan bestämmas ur momentjämvikt på reglerringen enligt 
 
∑� = � %0+" ⋅ 1 %0+" ⋅ sin	56 − �7 ⋅ 17−8 ⋅ �)�#9 ⋅ 1)�#9 ⋅ sin:α<= = > ⋅ ?, (6) 
 
där ∑� är momentet på reglerringen [Nm], Fservo är servokraften [N], rservo är servokraftens 
momentarm [m], Ff är friktionskraften mellan reglerring och stödring [N], r f är 
friktionskraftens momentarm [m], z är antalet ledskovlar, Flink är länkkraften [N], r link är 
länkkraftens momentarm på ringen [m], I är reglerringens tröghetsmoment [kg ⋅m2] och a 
är ringens vinkelacceleration [m/s2]. Vinklarna är definierade i figur 21. Accelerationen 
försummas och summan av ∑� sätts till noll. 

-500 0 500 1000 1500 2000

-500

0

500

1000

1500

[mm]

[m
m

]



 
27 

 
Figur 21: Krafter på reglerringen. 

Länkkraften överförs på veven. Vevens tillika ledskovelns vridmoment kan skrivas som 
 
�)%+%0 = @)%+%0 ⋅ �)�#9 ⋅ sin	:αA=.   (7) 
 
Kraften som ger upphov till en dragspänning i veven kan skrivas som 
 
�)%+%0 = �)�#9 ⋅ cos:αA=.    (8) 
 
Vinkeln α2 är vinkeln mellan länk och vev och är definierad i figur 15. Dragspänningen 
tillsammans med böjnormalspänningen är den totala normalspänningen i veven. 

3.2.2 Löphjul 
Länkkraften, som är riktad i länkens riktning, kan bestämmas ur 
 
,EFGHI

J
−K ⋅ L = �)�#9 ⋅ cos	:M<=,    (9) 

   
där Fservo är servokraften, z är antal löpskovlar, m är tvärstyckets massa [kg], g är 
tyngdaccelerationen [m/s2], Flink är länkkraften [N] och β3 är definierad i figur 17. Friktion 
mellan kolv och cylinder har försummats samt länkarnas massa. 
 
Länkkraften överförs på veven. Vevens och löpskovelns vridmoment kan skrivas som 
 
�)%+%0 = @)%+%0 ⋅ �)�#9 ⋅ sin	:MA=.   (10) 
 
Kraften som ger upphov till en dragspänning i veven kan skrivas som 
 
�)%+%0 = �)�#9 ⋅ cos	:MA=    (11) 
 
Vinkeln β2 är definierad i figur 17. 
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3.3 Kraft på löpskoveltapplager 

3.3.1 Krafter från hydrauliska axiallasten 
Vikt på löpskovlar och skoveltappen har försummats och enbart axiallasten från 
vattentrycket beaktas inledningsvis. Kraft- och momentbalans kan tecknas enligt ekvation 
12 och 13. 
 
∑� = �"N!,�O − ��#,�O − 	��O = 0   (12) 
∑�OQR = ��#,�O ⋅ S − 	��O = 0,   (13) 
 
där Fout,ax är kraften som yttre skoveltapplagret tar upp [N], Fin,ax är kraften som inre 
skoveltapplagret tar upp [N], Fax den hydrauliska axiallasten [N], Tax är det hydrauliska 
momentet på en löpskovel [Nm] och d är CC-avståndet mellan inre och yttre 
skoveltapplager [m]. Storheterna är också definierade i figur 22. 
 

 
Figur 22: Modell – kraft på löpskoveltapplager från hydraulisk axiallast. Skoveln byggs i ett r-
φ-system och translateras sedan på ett sådant sätt att ett x-y-system med origo i yttre lagret 
kan ritas in. 

 
Modellen utgår ifrån att den högsta axiallasten, Fax på 2400 kN under normal drift är 
konstant för alla flöden. Detta motiveras i bilaga 9.1. Ur detta räknas trycket, på den av 
löphjulet svepta ytan, ut enligt 
 

$ =
,�T

:UGVWWFG=
�⋅XY:UZV[=

�⋅X
 ,    (14) 

 
där p är den genomsnittliga statiska tryckskillnaden mellan över- och undersida av 
löpskoveln, Rrunner är löphjulsradien och Rhub är navradien. 
 
En platt löpskovel med båglängden Rrunner ⋅2π/7 antas, eftersom löphjulet har sju löpskovlar. 
Ytan på löpskoveln delas in i 20 x 20 stycken små arealelement med arean dA som tecknas 
 
S& = 1 ⋅ S1 ⋅ S\,    (15) 
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där r och φ är polära koordinater enligt figur 22. 
 
Kraften på varje areaelement är 
 
S��O = $ ⋅ S& .    (16) 
 
Sedan initieras ett kartesiskt koordinatsystem enligt figur 22. Skoveln translateras sedan i x-
led så att momentpunkten hamnar i origo. Momentbidraget för varje dA ges därefter av 
 
S��O = ] ⋅ S��O    (17) 
 
Summan av alla dTax ger totala kraftmomentet Tax varefter Fout,ax och Fin,ax kan bestämmas 
till 885 kN respektive 542 kN. 

3.3.2 Krafter från turbinens vridmoment 
Turbinens moment, dvs. det moment som möjliggör omvandling av energin i vattnet till 
turbinaxeln, påverkar också löpskoveltapplagren. Detta inses lättast om figur 22 hade haft 
ett krökt istället för ett horisontellt blad och där en tangentiell kraft kunde ritas ut, 
vinkelräta mot Fax. 
 
Turbinaxelns moment med momentpunkt i turbinaxelns mitt, Tr = 0 förhåller sig enligt 
 
^ =	�0QR ⋅ _,     (18) 
 
där P är turbineffekten [W] och ω vinkelhastigheten [rad/s]. 
 
Den tangentiella kraften som ger upphov till vridmomentet kan sedan antas vara en 
punktkraft med samma angreppspunkt som Fax i figur 22, men riktad i φ-led. Därefter kan 
ett nytt moment kring x = 0 räknas ut, och nya krafter på lagren kan räknas ut. De har 
beräknats till Fout,tang = 349 kN respektive Fin,tang = 220 kN.  

3.3.3 Pulserande kraft från länk  
Löpskoveltapplagren kommer också behöva ta upp länkkraftens motkraft. Varje gång en 
kraft och inte ett kraftpar används för att skapa ett moment, måste alltid en motkraft tas 
upp, se vänstra delen av figur 23.  
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Figur 23: Länkkrafter, friktionskrafter och motkraf ter på löphjulets länkage. 

I västra delen av figur 23 är Ff,out friktionskraften på yttre lagringsytan (linjelast) [N], Ff,in 
friktionskraften på inre lagringsytan (linjelast) [N], Flink länkkraften [N], Fopp,out motkraft på 
yttre lagret [N] och Fopp,in motkraft på inre lagret [N]. Friktionskrafterna antas vara 
homogena runt om lagringsytan. Kraftekvation enligt ekvation 19 kan tecknas 
 
∑� = �"��,�# +�"��,"N! − �)�#9 = 0.   (19) 
 
Det behövs även en ekvation för momentbalansen i skoveltappens led. I högra delen av 
figur 23 är beteckningar införda som leder fram till ekvation 20 enligt 
 
∑� = �"��,�# ⋅ S�# −�"��,"N! ⋅ S"N! = 0,   (20) 
 
där T är momentet med momentpunkt på streckad linje i figur 23 [Nm] och din samt dout är 
definierade i figur 23 [m]. 
 
Med en länkkraft på 229±143 kN, vilken redovisas under rubriken 4.3 Krafter i länkaget, 
fås Fopp,in till 117±74 kN och Fopp,out =111±70 kN.  

3.3.4 Superpositionering 
Krafterna från axiallasten, turbinens vridmoment och länkkraften bör adderas för att få en 
total kraft på lagren. Axiallasten, Fax är riktad axiellt neråt. Länkkraften, Flink kan 
approximeras till att vara riktad axiellt rakt neråt. Kraften från turbinens moment, Ftang är 
riktad i tangentiell led. Tabell 10 summerar krafterna. 
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Tabell 10: Summan krafter på löpskoveltapplagren. 

Lager  Fax, out/in
1  Ftang, out/in

2  Fopp, out/in
3 

ΣF4 
θ

5 

Yttre  809 kN 349 kN 111±70 kN 985±65 kN 20,9°±1,5° 
Inre 490 kN 220 kN 117±74 kN 434±64 kN 180°+(31,3°±5,1°) 
1. Bidrag från axiallasten. Riktad nedåt för yttre lagret, uppåt för inre. 
2. Bidrag från turbinens moment. Riktad i rotationsriktningen för yttre lagret, i motsatt 
rotationsriktning för det inre. 
3. Bidrag från länkkraften. Riktad nedåt i bägge fallen.  
4. Summa krafternas belopp. Den är som störst för det yttre lagret och som minst för det inre 
lagret när länkkraften är som störst. 
5. Vinkel i förhållande till negativ z-led. 

I lagertrycksberäkningarna har de största krafterna använts. 

3.4 Nötning på lager 
Nötningsberäkningarna baserar sig på Archards formel, se ekvation 4 under rubrik 2.4.3 
Nötning enligt Archards ekvation. Nötningskonstanterna erhålls primärt från Jones [24], 
vars tester förklaras i bilaga 9.3. De antas vara konstanta oavsett lagertryck och glidsträcka. 
 
Lagertrycket på bussningarna i länkaget för både ledkrans och löphjul beräknas utifrån de 
uppmätta krafterna enligt beskrivning i 3.2 Kraftöverföring. Istället för att integrera kraften 
under hela tidsintervallet används den maximala servokraften och antas konstant under hela 
driftperioden.  
 
Krafterna på ledskoveltapplagren fås genom beräkning, som beskrivs senare i rapporten 
under rubriken 4.3.3 Ledskovelmoment och hydraulisk last på ledskovlar. 
 
Krafterna på löpskoveltapplagren baseras på uppgiften att axiallasten inte överstiger 2400 
kN. Denna kraft antas konstant för alla flöden. Från detta räknas lagertrycken på 
löpskoveltapplagren ut enligt beskrivning under rubriken 3.3 Kraft på löpskoveltapplager. 
 
Glidsträckan hos alla lager räknas ut genom att summera alla vinkelförändringar under 
driftperioden enligt ekvationen 
 
a = 	∑ |:c�d6 − c�= ⋅ 1|

#
�Q6 ,    (21) 

 
där s är glidsträckan [m], α är vinkeln lagringen roterar med [rad], r är lagerradien [m], i är 
tidpunkt och n är antalet tidpunkter. 
 
För led- och löpskoveltapplagren är α led- respektive löpskovelvinkeln. För bussningarna i 
länkaget antas linjärt samband mellan lagringens vinkel och α, vilket räknas ut ifrån grafer i 
bilaga 9.5. Proportionalitetskonstanterna listas i tabell 11. 
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Tabell 11: Lagringens rörelse i förhållande till varandra. Proportionalitetskonstanten avser 
vinkelsamband, vilket inte är samma som förhållandet mellan glidsträckorna. 

Position Nummer Prop. konstant Prop. mot  Kommentar 
Ledskovel 1,2,3 1 Ledskovel  
Vev-länk 
(ledskovel) 

4 0,635 Ledskovel Olinjär, största 
derivatan väljs 

Länk-
reglerring 

5 1,195 Ledskovel  

Reglerring-
servolänk 

6 0,510 Ledskovel  

Löpskoveltapp 8,9 1 Löpskovel  
Vev-länk 
(löphjul) 

10 1,057 Löpskovel  

Länk-
tvärstycke 

11 0,085 Löpskovel Olinjär, största 
derivatan väljs 

 
Bussningen mellan veven och länken i ledskovelfallet rör sig alltså 6,35° om ledskoveln rör 
sig 10°. 
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4. Mätningar och analys av mätdata 
 
Mätningarna på Selsfors G1 utfördes under perioden 17:e till 24:e oktober 2014. Aktiv 
effekt på generatorn, nätfrekvens, led-, löpskovelvinkel och servokraft i löphjulet respektive 
för reglerringen uppmättes. 

4.1Direkt uppmätt data 
Nedan är de mätningar som utfördes på Selsfors G1 uppritade som funktionen av tid.  

4.1.1 Aktiv effekt 

 
Figur 24: Aktiv effekt, P mellan 17:e och 24:e oktober 2014 för Selsfors G1. 

Aggregatet stoppades fem gånger under perioden, se figur 24. Under veckan var aggregatet 
igång 61 % av tiden. 
 

 
Figur 25: Aktiv effekt, P under 60 minuter med typisk frekvensreglering. 
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I figur 25 åskådliggörs effektändringarnas storlek. Ofta uppgår ändringarna till 0,1 – 0,2 
MW, vilket motsvarar mindre än 0,5 – 1,0 % av märkeffekt. Större ändringar på ca 1 MW, 
motsvarande 5 % förekommer också. 

4.1.2 Nätfrekvens 
Nätfrekvensen under mätperioden visas i figur 26. 

 
Figur 26: Nätfrekvens, f mellan 17:e och 24:e oktober 2014. 

Mellan 49,9 Hz och 50,1 Hz råder normaldrift. Under veckan befinner sig frekvensen i 
området för störd drift flertalet gånger. P.g.a. svårigheter att kalibrera nätfrekvensens 
strömsignal ska figur 26 ses som ungefärlig. 

4.1.3 Ledskovelvinkel 
Ledskovelvinkeln befinner sig ofta mellan 20 och 35°, se figur 27. 44,5° motsvarar 
maximala ledskovelöppningen. Jämför gärna figur 24 och figur 27. 
 

 
Figur 27: Ledskovelvinkel, α1 mellan 17:e och 24:e oktober 2014 för Selsfors G1. 
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Enligt figur 28 förändras ledskovelvinkeln ofta med 0,1-0,2°. Större förändringar 
förekommer också. Jämför gärna figur 25 och 28. 
 
 

 
Figur 28: Ledskovelvinkel, α1 under 60 minuter med typisk frekvensreglering. 

4.1.4 Servokraft reglerring 

 
Figur 29: Servokraft för reglerring, Fservo,gv mellan 17:e och 24:e oktober 2014 för Selsfors G1. 

Servokraften för reglerringen ligger mellan 0 och 200 kN under drift enligt figur 29. I 
stängt läge påläggs maximalt tryck på stänga-sidan, motsvarande knappt 500 kN. 
Oscillationerna i stängt läge är inte mätfel utan är verkliga kraftvariationer p.g.a. 
hydraulpumpens till- och frånslag. 
 
För varje reglering appliceras en ungefär lika stor kraft enligt figur 30. Skillnaden ligger 
istället i under hur lång tid kraften verkar. Kraften varierar under denna period mellan ca 50 
och 160 kN. Jämför gärna figur 29 och 30, där figur 30 är en förstorad version av figur 29 
under sista driftintervallet. 
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Figur 30: Servokraft för reglerring, Fservo,gv under en tolvminutersperiod. 

4.1.5 Löpskovelvinkel 

 
Figur 31: Löpskovelvinkel, β1 mellan 17:e och 24:e oktober 2014 för Selsfors G1. 

Löpskovelvinkeln ligger ofta mellan 10 och 27° enligt figur 31, där 2,5 – 35° motsvarar 
möjligt rörelseintervall. Observera att löphjulet öppnas maximalt när aggregatet är 
frånslaget. 
 
Rörelseamplituderna för löpskovlarna varierar, se figur 32. De minsta är mindre än 0,05° 
medan de största rörelserna är över 1°.  
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Figur 32: Löpskovelvinkel, β1 under 60 minuter med typisk frekvensreglering för Selsfors G1. 

4.1.6 Servokraft i löphjul 

 
Figur 33: Servokraft i löphjul,  Fservo,run mellan 17:e och 24:e oktober 2014 för Selsfors G1. 

 I figur 33 visas att servokraften i löphjulet ligger mellan ca 0 och 3000 kN under drift. Det 
är med andra ord övertryck på öppna-sidan under hela driften. I frånslaget läge påläggs 
maximalt tryck på öppna-sidan vilket motsvarar mellan 4070 och 4300 kN. 
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Figur 34: Servokraft i löphjulet,  Fservo,run under en tolvminutersperiod. 

Figur 34 visar att servokraften i löphjulet oscillerar relativt kraftigt och med kort period. 
Jämför figur 34 med figur 30 som skiljer sig påtagligt. 
 

4.1.7 Hydraulpumpens inverkan 

 
Figur 35: Hydraulpumpens inverkan på löphjulets servokraft,  Fservo,run i frånslaget läge under 
120 minuter. 

Figur 35 visar löphjulets servokraft i stängt läge. Hydraulsystemets pump skapar 
tryckvariationer när den slås på och av. Hydraulpumpen slås på upp emot 10 gånger i 
timmen. Hydraulpumpen ger ett likadant utslag på reglerringens servomotor, bortsett från 
att kraften där är mindre p.g.a. mindre kolvarea. 
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4.2 Jämförelser av mätdata 
Under denna rubrik har samband mellan olika storheter redovisats.  

4.2.1 Jämförelse av reglerringens servokraft och ledskovelvinkel 
I figur 36 visas ledskovlarnas rörelse i förhållande till servokraften på reglerringen. Som 
tidigare antytts krävs det förhållandevis stora krafter för att ändra en liten vinkel. Hur stor 
vinkeländringen blir styrs i stor utsträckning av hur länge servokraften tillåts verka. 
 

 
Figur 36: Ledskovelvinkel, α1 i blått och reglerringens servokraft, Fservo,gv i grönt under 5 
minuter. 

4.2.2 Jämförelse av löphjulets servokraft och löpskovelvinkel 
Figur 37 visar sambandet mellan löpskovelvinkel och löphjulets servokraft. Ungefär fem 
lastväxlingar sker varje minut. Stora krafter krävs för små vinkelförändringar. 
Mätupplösningen på 1 s är knappt tillräcklig. 
 

 
Figur 37: Löpskovelvinkel, β1 i blått och löphjulets servokraft, Fservo,run i grönt under 2 
minuter. 
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4.2.3 Jämförelse av led- och löpskovelvinkel, kombinering 
I figur 38 illusteraras kombineringen, dvs. hur bra led- och löpskovelvinkeln följs åt. 
Löpskovelvinkeln tycks ändras betydligt mer intensivt än ledskovelvinkeln. Detta 
diskuteras senare i resultatet och diskussionen. 
 

 
Figur 38: Ledskovelvinkel, α1 i blått och löpskovelvinkel, β1 i grönt under en 
tiominutersperiod. 

4.2.4 Jämförelse av aktiv effekt och nätfrekvens 
I figur 39 visas sambandet mellan aktiv effekt och nätfrekvens. De korrelerar omvänt mot 
varandra enligt frekvensregleringens principer. Om ledskovelvinkeln ritas upp istället för 
aktiva effekten ser figuren liknande ut.  
 

 
Figur 39: Aktiv effekt,  P i blått och nätfrekvens, f i grönt under ett femminutersintervall. 
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4.3 Indirekt erhållen mätdata 
Under denna rubrik presenteras data som via enklare beräkningar och bearbetning har 
erhållits ur ursprungliga mätdata. 

4.3.1 Reglerringens servokraft som en funktion av ledskovelvinkel 
Vid uppritandet av reglerringens servokraft som en funktion av ledskovelvinkel erhålls en 
mängd information. Detta bör helst göras vid ett öppna-förfarande snabbt åtföljt av ett 
stänga-förfarande. I detta fall har öppna- resp. stänga-krafter hämtats från lämpliga punkter 
i tidsserierna. Frekvensregleringen är till viss del påslagen, varför figur 40 även innehåller 
oönskade punkter. Dessa oönskade punkter försummas dock vid interpoleringen. 
 

 
Figur 40: Reglerringens servokraft, Fservo,gv som en funktion av ledskovelvinkel, α1, där kraften 
på y-axeln är definierad enligt figur 7. 

Skillnaden mellan nödvändig kraft för att öppna respektive stänga beror på friktionen 
mellan reglerring och stödring, i länkaget samt mellan ledskoveltappen och dess lagers ytor. 
Friktionen verkar i motsatt riktning beroende på om ledskovlarna öppnas eller stängs 
medan det hydrauliska momentet är oberoende av om ledskovlarna öppnas eller stängs. 
 
Medelvärdet mellan öppna- och stänga-kraften motsvarar den servokraft som krävs för att 
hålla emot det hydrauliska momentet på ledskovlarna. Avståndet i figur 40 mellan 
hydrauliska kraften (svart) och öppna-kraften (blå) eller stänga-kraften (röd) motsvarar 
kraften som krävs för att övervinna friktionen. Avståndet mellan öppna- och stänga-kraften 
motsvarar alltså dubbla friktionsservokraften. 
 
Från figur 40 kan det konstateras att ledskovlarna är självstängande ner till ca 13-15°. Det 
föreligger ett självstängande hydrauliskt moment på ledskovlarna ända ner till ca 7°. 
Ledskoveln är endast självöppnande under ca 4°. P.g.a. bristfällig data är det svårt att få 
kännedom om servokraften under 5°.  

4.3.2 Friktion med tömda vattenvägar 
Mätningar av reglerringens servokraft med tömda vattenvägar genomfördes. Servokraften i 
detta fall svarar mot reglerringens friktionsmoment mot stödringen, friktion i länkaget samt 
ledskoveltappens friktion mot axiallagret. Mätresultatet är osäkert men servokrafterna är 
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ungefär ±25 kN med tomma vattenvägar. Inga diagram visas för mätningen med tomma 
vattenvägar, eftersom mätningen till stora delar var otillräcklig. 

4.3.3 Ledskovelmoment och hydraulisk last på ledskovlar 
Då servokraften vid tomma vattenvägar, dvs. ±25 kN, subtraheras från servokraften i figur 
40 erhålls servokraften som krävs för att övervinna det hydrauliska momentet samt 
ledskovlarnas friktionsmoment orsakat av den hydrauliska lasten på ledskovlarna. Då 
bortses det ifrån att friktionen i länkaget är något högre vid fyllda jämfört med tomma 
vattenvägar. Med metod beskriven under 3.1 Modell, geometri och 3.2.1 Kraftöverföring, 
ledskovel, kan ledskovelmomentet ritas, se figur 41. 

 
Figur 41: Vridmoment för en ledskovel, Tlever, vid ett öppnande (blått), stängande (rött) samt 
det hydrauliska momentet (svart). 

Figur 41 liknar figur 40. Friktionsmomentet motsvarar precis som i figur 40 halva avståndet 
mellan öppna och stänga. Hydrauliska vridmomentet ökar med ökad vinkel. 
Friktionsmomentet ökar med ökad vinkel från ca 10°. Ur friktionsmomentet kan 
hydrauliska normalkraften på ledskovlarna uppskattas, se figur 42. Uppskattningen görs 
enligt ekvation 22, 
 
�7 = 1 ⋅ μ ⋅ �f ,    (22) 
 
där Tf är friktionsmomentet [Nm], µ är friktionskoefficienten mellan tapp och lager [-], r är 
lagerradien [m] och FN är den hydrauliska normalkraften [N] som verkar på ledskoveln. 
Ekvation 22 förutsätter att alla ledskoveltapplager har samma radie. I beräkningarna 
används r = 0,075 m. µ sätts till 0,15 enligt tillverkares uppgifter. [19].  
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Figur 42: Hydraulisk normalkraft, FN på en ledskovel. 

Den hydrauliska normalkraften ökar med ökad vinkel över ca 10°. Kraften vid en vinkel 
över ca 10° är en funktion av flödeshastighetens (c) belopp i kvadrat, attackvinkeln (θ) samt 
ledskovelns form, där de två första storheterna är funktioner av ledskovelvinklen. För 
definition av storheter, se figur 43. 
 

 
Figur 43: En vingprofil för en symmetrisk ledskovel. Summan av bromskraften (FD) och 
lyftkraften ( FL) motsvarar den hydrauliska lasten för ledskoveln.  

Observera att det finns minst tre olika sätt att bestämma hydrauliska lasten på ledskovlarna. 
Metoden att via servokrafter och friktionskoefficienten ta fram den hydrauliska lasten är 
den metod som har använts. Ett annat alternativ är att via strömningsberäkningar ta fram 
flödeshastighetens belopp och attackvinkel. Då måste även CD och CL vara kända, vilka är 
starkt beroende av attackvinkeln. Ett tredje sätt är att installera trycksensorer runt en 
ledskovel och integrera trycket över ledskovlens profil.  
 
Vid en ledskovelöppning på 0° bestäms kraften, FN av det hydrostatiska trycket, enligt 
ekvation 23 
 

�f =
:g⋅X⋅h=

i
:j ⋅ L ⋅ k=,    (23) 

 
där D är ledkransens diameter [m], B är ledskovlarnas höjd [m], Z är antalet ledskovlar och 
H är höjden mellan övre vattenytan och ledskovlarnas mittpunkt i höjdled. Denna kraft har 
beräknats till 210 kN. För vinklar mellan 0 och ca 10° har kraften inte uppskattats, då 
aggregatet nästan aldrig körs i detta intervall. 
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4.3.4 Löphjulets servokraft som en funktion av löpskovelvinkel 
En figur liknande figur 40 kan även ritas upp för löphjulet, se figur 44. För löphjulet är 
servokraften relativt konstant oberoende av vilken löphjulsvinkel som föreligger. Punkterna 
i mitten av diagrammet, mellan ca 1000 och 2000 kN, är ogiltiga och är uppritade p.g.a. 
svårigheter att sortera ut frekvensregleringen från ett rent öppnings- och 
stängningsförfarande.  
 

 
Figur 44: Servokraft i löphjul, Fservo,run vid öppning och stängning. Positiv kraft indikerar 
övertryck på öppna-sidan.  

Figur 44 använts inte i några beräkningar. Den hydrauliska axiallasten på löpskovlarna har 
redan erhållits på annat sätt.     
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5. Resultat 
 

5.1 Antal lastväxlingar 
Rainflow-analys (förklaring [25]) med hjälp av ett färdigskrivet skript [26] har applicerats 
på figur 29 och 33, dvs. löphjulets och reglerringens krafter över tid. En rainflow-analys 
används för att summera antalet lastväxlingar och samtidigt behålla informationen om 
amplitud och mittkraft. 

5.1.1 Rainflow-analys för löphjul 
I figur 45 redovisas ett rainflow-diagram över löphjulsservokraften under en veckas tid. 
Amplitud- och mittkraften har delats in i intervall och för varje intervall har lastcyklerna 
räknats. Mittkraften är den kraft runt vilken amplitudkraften oscillerar. 
 

 
Figur 45: Rainflow-diagram över löphjulsservokrafter under en veckas tid. 

Det ska inte läggas stor vikt på de lägsta amplituderna. Visserligen kan de vara viktiga vid 
studier av vibrationer men här är de snarare mätfel eller reella variationer, men som inte 
påverkar materialutmattning. De relevanta oscillationerna ligger kring ca 1500 kN±1000 
kN. I figur 46 visas det kumulativa lastspektrumet för 1 års respektive 40 års drift.  
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Figur 46: Kumulativt lastspektrum för löphjulsservo motorn för 1 år (rött) respektive 40 år 
(blått). 

Sett till ett 40-årsperspektiv föreligger 2 miljoner lastcykler med en amplitud större än 1200 
kN. Det finns fler än 40 miljoner lastcykler med en amplitud över 800 kN. Figur 46 tar inte 
hänsyn till mittkraften, vilken har stor betydelse i materialutmattningssammanhang. 

5.1.2 Rainflow-analys för reglerring 
En liknande Rainflow-analys har gjorts för reglerringens servomotor och presenteras i figur 
47. 
 

 
Figur 47: Rainflow-diagram över reglerringens servokrafter under en veckas tid. 
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Majoriteten av amplituderna är mycket små jämfört med löphjulets servokrafter, även om 
de också är fler. I figur 48 har ett logaritmiskt lastspektrum ritats upp för reglerringens 
servokraft. 
 

 
Figur 48: Kumulativt lastspektrum för reglerringens  servomotor för 1 år (rött) respektive 40 
år (blått). 

Jämför gärna figur 48 och 46. I figur 46 är dels krafterna generellt lägre och dels skiljer sig 
även fördelningen. 1 miljon lastcykler har en amplitud på 60 kN eller mer räknat på 40 år. 9 
miljoner lastcykler har en amplitud som överstiger 40 kN under 40 år. 
 

4.2 Lager 

4.2.1 Glidsträcka, lagertryck och nötning 
I tabell 12 redovisas lagertryck, glidsträcka och nötning av lagren definierade i figur 14. 
Nötningskonstanten har antagits vara konstant, dvs. oberoende av glidsträcka och 
lagertryck. 
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Tabell 12: Glidsträcka, lagertryck och linjär nötning för de studerade glidlagren. 

Lager Nummer Total glid-
sträcka [m]1 

Lagertryck 
[MPa] 2  

Nötning 
[µm]3 

Nedre 
styrlager 

1 6 800 5,2 1,22 

Axiallager 2 9 000 1,8 0,55 
Övre 
styrlager 

3 7 800 3,3 0,88 

Vev till länk 4 1 900 1,7 0,11 
Länk till ring 5 3 500 1,7 0,20 
Ring till 
servolänk 

6 3 500 7,8 0,94 

Servolänk till 
servostång 

7 - 14,4 - 

Yttre lager 8 42 600 20,2 75,19 
Inre lager 9 13 900 22,7 27,58 
Vev till länk 10 11 100 28,3 27,39 
Länk till 
tvärstycke 

11 - 28,7 - 

1. Glidsträcka under 40 år.  
2. Vid projicerad lageryta.  
3. Nötning med linjär modell under 40 år. 

Löpskoveltapplagren och länklagret i löphjulet är de lager som utsätts för den största 
nötningen. De har både längre glidsträcka och högre lagertryck jämfört med ledskovlarnas 
lager. Allra störst nötning fås för det yttre skoveltapplagret. Detta har en lång glidsträcka 
p.g.a. dess stora diameter. Dock rör sig löpskoveltapplagren längre än ledskoveltapplagren 
även räknat i grader, vilket kan förstås från figur 38. 
 
Nötningen bygger Archards linjära modell är en approximation av verkligheten. Därtill 
kommer svårigheten att mäta upp en tillfredställande nötningskonstant. I tabell 13 visas 
nötningen om andra lagermaterial hade använts. Nötningskonstanterna är hämtade ur 
Gawarkiewicz studie [16] och Jones studie [24]. 
  



 
49 

Tabell 13: Nötning i µm om andra lagermaterial hade använts. Nötningskonstanter är 
hämtade från Gawarkiewicz [16] och Jones [24].   

Lager Orkot 
TXMM 
Gaw. 

Orkot 
TXMM 
Jones 

Devatex 
Gaw. 

Devatex 
Jones 

KAron 
V Gaw. 

KAron 
V Jones 

Tenmat 
T814 
Gaw. 

Tenmat 
T814 
Jones 

1 2,93 1,22 7,43 0,10 4,77 0,46 32,81 2,05 
2 1,34 0,56 3,40 0,05 2,19 0,21 15,03 0,94 
3 2,14 0,89 5,41 0,08 3,47 0,33 23,89 1,49 
4 0,27 0,11 0,68 0,01 0,44 0,04 3,00 0,19 
5 0,49 0,21 1,25 0,02 0,80 0,08 5,52 0,34 
6 1,38 0,94 5,73 0,08 3,69 0,36 25,33 1,58 
8 71,42 75,22 180,71 181,20 116,17 40,00 798,56 3,43 
9 26,19 27,58 66,26 66,44 42,60 14,67 292,81 1,26 

10 26,07 27,46 65,97 66,14 42,41 14,60 291,51 1,25 

 
Tabell 13 visar hur stor osäkerhet för nötningskonstanter som finns. Den visar dessutom att 
resultatet skiljer sig betydligt beroende på vilket lager som använts. Tenmat T814 verkar 
vara mycket känslig för något i Gawarkiewicz studie medan den i Jones studie i princip inte 
nöts alls. 
 
Det finns invändningar mot att anta att nötningskonstanten är konstant för olika lagertryck 
[27]. Nötningen på Thordons Thordplas, ett annat lagermaterial, har studerats för olika 
lagertryck och resultatet presenteras i figur 49. 

 
Figur 49: Nötningskonstanten som en funktion av lagertryck[26]. 

Enligt figur 49 går det inte att anta att nötningskonstanten är konstant för olika lagertryck. 
Diagrammet visar även på stor variation kring trendlinjen. För att vara säker på att inte 
underskatta nötningen på lager 1-6 kan lagertrycket 22,7 MPa antas även för dessa lager, 
dvs. vid det lagertryck nötningskonstanterna är framtagna. Om detta antagande görs, erhålls 
nötning enligt tabell 14. 
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Tabell 14: Nötning med linjär modell samt modell med konstant lagertryck på 22,7 MPa. 

Lager Nötning (linjär 
modell) [µm] 

Nötning (konstant 
lagertryck) [µm] 

1 1,22 5,33 
2 0,55 7,05 
3 0,88 6,11 
4 0,11 1,49 
5 0,20 2,74 
6 0,94 2,74 
7 - - 
8 75,19 84,53 
9 27,58 27,58 
10 27,39 22,03 
11 - - 
 
Tabell 14 visar att trots att lagertrycket antas vara högt, blir inte nötningen ändå särskilt stor 
för lagren 1-6. Detta beror på kortare glidsträcka jämfört med lagren i löphjulet, samt att 
nötningen är lägre i luft än vatten. 

4.2.2 Konsekvenser av nötning 
Följderna av nötning och för stort lagerspel är flera och beroende av lagrets placering. 
Konsekvenserna för ledskovlarna blir att skoveltappen kommer att snedställas och 
ledskovlarna kommer därför inte att täta tillräckligt bra vid ett stort lagerspel. Dessutom 
ändras ledskovlens profil och friktionskrafterna och därmed ökar servokrafterna [28].  
 
Löpskoveltappslagrens nötning ger främst upphov till två typer av problem. Dels kommer 
löpskovelprofilen att ändras, och löpskoveln kommer att tendera till att ”hänga ner”. Detta 
leder till försämrad verkningsgrad. Dels kommer tätningarna att fungera dåligt, vilket 
medför en risk att olja och andra kemikalier i navet läcker ut i älven. I extrema fall påverkas 
även länkaget som kan börja kärva om det snedställs. 
 
För bussningarna i länkaget leder ett stort lagerspel till försämrad reglerförmåga. Eftersom 
led- och löpskovelvinkelgivarna är installerade i anslutning till servomotorn kommer 
glappet vara ”osynligt” för reglersystemet. Vinkelgivarna kommer att ge en felaktig vinkel 
till turbinregulatorn. 

4.2.3 Tillåtet lagerspel 
Att definiera ett maximalt tillåtet lagerspel är svårt och definitionen måste utgå ifrån ovan 
beskrivna faktorer under rubriken 4.2.2 Konsekvenser av nötning. Ett vanligt lagerspel vid 
nyinstallation är 0,2-0,4 mm, både för led- och löpskovlar [28,29]. För bussningarna i 
länkaget tillåts något mindre spel, 0,08-0,24 mm enligt ritningarna. Det finns inga exakta 
uppgifter på hur stort lagerspelet kan vara innan lagren måste bytas, eftersom det beror på 
konstruktionen av olika delar i turbinen. Undersökningar visar på att ett lagerspel på två 
gånger designvärdet är mycket, varefter lagret bör bytas ut [30] eller möjligen upp till tre 
gånger designvärdet [28]. Detta kan innebära att lager med lagerspel upp till 1 mm kan 
accepteras. Sett enbart till lagret kan det nötas betydligt mer innan det tappar funktionalitet. 
Upp till halva lagertjockleken skulle kunna nötas bort utan att lagret skulle märkbart sämre 
funktionalitet, t.ex. friktionsegenskaper och hållfasthet [31].  
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Om det maximalt tillåtna lagerspelet antas vara 1 mm är det mycket större än de 75 µm det 
yttre löpskoveltapplagret nöts enligt modellen. 

4.3 Krafter i länkaget 
Krafter i länkaget har beräknats ur servomotorkrafterna och geometrin. Att grafiskt visa alla 
kraftspektra är inte särskilt intressant men en genomsnittlig amplitud och medelkraft kan 
vara bra.  Kraften som överförs till reglerringen i tangentiell led är 132 ± 65 kN, medan 
kraften som överförs i radiell led är högst 11 ± 5 kN. Länkkraften är 5,2 ± 2,5 kN. 
Normalkraften på veven, dvs. den komposanten av länkkraften som inte ger upphov till ett 
moment är 1,1 kN ± 0,5 kN. 
 
Dessa värden är typiska värden och de kan vara lägre och högre beroende på 
ledskovelvinkel. Vid en hög vinkel blir t.ex. normalkraften på veven stor p.g.a. att vinkeln 
mellan veven och länken är långt ifrån vinkelräta mot varandra. Värdena gäller under drift. 
Kraftmedelvärdet är betydligt högre i avstängt läge. 
 
Länkkraften i löphjulet är ca 229 ±143 kN. Normalkraften i veven i löphjulet är ca 3,7 ± 2,8 
kN. Krafterna är beroende av löpskovelvinkeln. 
 

5.4 Spänningar i länkaget 
 
Genomsnittliga spänningar har räknats ut för vissa komponenter i vissa snittytor. De visas i 
tabell 15. 
 
Tabell 15: Genomsnittliga spänningar för olika komponenter i olika snittytor. Spännings-
amplituden och mittspänningen varierar över tid, värdena i tabellen är typiska värden. 

Typ av spänning Nummer Storlek 
[MPa] 

Spänningar relaterade till reglerringens servomotor 
Skjuvspänning i servotapp 1 17,6±8,8 
Normalspänning i servolänk 2 3,0±1,5 
Skjuvspänning i tapp mellan servolänk och 
ring 

3 5,7±2,9 

Spänningar relaterade till reglerringens länkage 
Skjuvspänning i tapp mellan ring och länk 4 1,2±0,6 
Normalspänning i länk 5 0,8±0,4 
Skjuvspänning i tapp mellan länk och vev 6 1,2±0,6 
Spänningar relaterade till löphjulets länkage 
Skjuvspänning i tapp mellan tvärstycke och 
länk 

7 45 ±26 

Normalspänning i länk 8 27±15 
Skjuvspänning i tapp mellan länk och vev 9 45 ±26 
Normalspänning i kolvstång 10 14,5±8,4 
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Den största spänningen tycks vara skjuvspänningen i länktapparna i löphjulet. Vid 
beräkning av dessa har dock en, enligt ritning, samborrning med tapphylsa försummats. 
Detta medför att krafterna fördelas ut på en större yta och spänningarna blir lägre i 
verkligheten jämfört med det beräknade värdet. Hur mycket lägre är svårt att veta. 
 
Näst största spänningen är löphjulslänkens normalspänning. På grund av att länkens 
genomsnittliga normalspänning är hög samt att dess geometri är tillräckligt enkel för att 
göra en enklare fördjupning, är det lämpligt att göra en uppskattning av materialutmattning 
hos denna.  
 
Värt att tillägga är att det kan finnas delar som utsätts för större spänningar än länktapparna 
och länken i löphjulet. Veven i löphjulet eller tvärstycket kan vara sådana delar, men p.g.a. 
svårigheter att göra enkla hållfasthetsberäkningar, har dessa delar inte undersökts närmare.  

5.5 Materialutmattning för länk i löphjul 
En mycket enkel analys med finita elementmetoden, FEM, har utförts. Programmet som har 
använts heter LISA 8.0 och är gratis upp till ett visst antal noder. Begränsningen i denna 
version är just tätheten av maskorna. Figur 50 visar hur länken är ritad och maskad. Länken 
är fixerad i ena halvan av länkörats hål, se de röda trianglarna i figur 50. Kraften appliceras 
på andra länkörats motstående sida, se de gröna pilarna i figur 50. Det vore bättre att även 
rita in två tappar och lägga på krafterna på dessa istället, men p.g.a. begränsat antal noder är 
detta inte möjligt. 

 
Figur 50: Maskning och kraftpåläggning hos länk. 

I figur 51 visas resultatet av simuleringen i form av von Mises-spänning. Till vänster visas 
värden för ett av de högre spänningstillstånden under drift och i mitten värden för ett av de 
lägre spänningstillstånden. Till höger visas det spänningstillstånd som gäller när aggregatet 
är stoppat. Detta är det största spänningstillstånd som har uppmätts. 
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Figur 51: Maximalt och minimalt spänningstillstånd under drift samt tillståndet för stoppat 
aggregat. 

Enligt modellen är spänningen som störst ovanför och under hålet i länköronen. Den 
maximala spänningen uppgår till 69,5 ± 56,4 MPa under drift och 184,3 MPa i avställt läge.  
 
Spänningsamplituden för områdena med högsta spänningen enligt figur 48 har ritats upp i 
figur 52.  

 
Figur 52: Amplitudspänningsspektrum för det mest utsatta området i länken. 
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Figur 52 kan jämföras med materialdata för stålet i länken, se tabell 16. 
 
Tabell 16: Materialdata för X3CrNiMo13-4 QT780 

Egenskap Spänning [MPa] 

Brottgräns1 841 
Rp0.21,2 732 
Utmattningsgräns3 ±500 vid 2⋅106 cykler 
Utmattningsgräns4 ±540 vid 1⋅107 cykler 
Utmattningsgräns 
i havsvatten4 

±380 vid 1⋅107 cykler 

1: Enligt tillverkare av materialet. 
2: Rp0.2 motsvarar förenklat plasticeringsgränsen.  
3: För ett liknande stål, Sandvik 1050SM [32] 
4: För ett liknande stål, Soleil [33] 

Figur 52 bekräftar att antalet cykler är mer än tillräckligt för att utmattning ska kunna 
inträffa. Dock är spänningarna inte i närheten av utmattningsgränsen. Mellan 56 MPa och 
500 MPa skiljer det nästan är faktor 9. Dock finns det en betydande mittspänning i detta 
fall, till vilken hänsyn kan tas genom ett Haigh-diagram. I Haigh-diagrammet reduceras 
även utmattningsgränsen med avseende på bl.a. ytfinhet. Dock anses det inte motiverat att 
rita upp och reducera ett Haigh-diagram då säkerhetsfaktorn vid det oreducerade fallet med 
ren alternerande spänning är så pass stor. Dessutom saknas tillgång till utmattningsdata.  
 
Turbintillverkaren har dimensionerat länkaget för en utmattningsgräns vid 2⋅106 cykler. Att 
cyklerna är betydligt fler har liten betydelse, hållfastheten försämras inte efter att 
utmattningsgränsen är nådd. 
 

5.6 Åtgärd för att minska antalet lastväxlingar i l öphjul 
Som synes i figur 38 svänger löphjulsvinkeln betydligt mer än ledskovelvinkeln. Detta 
orsakar stora lastvariationer i löphjulet, vilka om möjligt är bra att minimera. Dessutom blir 
glidsträckan för lagren större ju mer löphjulsvinkeln varierar. Idén har väckts om att 
programmera in hysteres eller dödband i löphjulsregulatorn för att på så vis minska 
krafterna på länkaget och lagernötningen [9,34]. Frångås en optimal kombinering kommer 
dock verkningsgraden att minska. Besparing i form av minskat slitage måste ställas mot en 
försämrad verkningsgrad. Dessutom kan frekvensregleringens kvalitet försämras [35]. 
 
I figur 53 illustreras principen bakom ett dödband. Blå kurva motsvarar den ursprungliga 
löphjulsvinkeln medan röd kurva är löphjulsvinkeln med dödband.  
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Figur 53: Illustration av principen bakom dödband. Ursprunglig vinkel (blå) och vinkel med 
dödband på 0,2° (röd) visas under knappt 30 minuter för löphjulet. 

Vilket dödband som är lämpligt är svårt att säga. Wurm [34] föreslår ett dödband på 2 %, 
vilket för Selsfors G1 motsvarar 0,65° i löphjulsvinkel. Tabell 17 visar simulerat resultat 
med dödband på mellan 0,05° och 0,65°. Observera att avvikelsen från den optimala 
vinkeln oftast är mindre än dödbandets storlek. Andra raden i tabell 17 visar den 
genomsnittliga vinkelavvikelsen, även förstått som den gröna arean i figur 53 dividerat med 
den totala tiden. Tredje, fjärde och femte raden visar glidsträckan för lagren i löphjulet för 
varje dödband. Sjätte till tionde raden visar verkningsgradsförluster vid olika 
löpskovelvinklar, baserat på ett kombineringsprov [23].  
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Tabell 17: Genomsnittlig vinkelavvikelse, glidsträcka och verkningsgradsförluster för olika 
dödband.  

Dödband [°] 0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.65 Varav 
start& 
stopp 

Genomsn. 
vinkelav-
vikelse [°] 

0 0,019 0,038 0,074 0,109 0,141 0,172 0,216  

Glidsträcka, 
yttre lager 
[m] 

42600 26700 20500 14900 12000 10100 8800 7900 3300 

Glidsträcka, 
inre lager [m] 

13900 8700 6700 4900 3900 3300 2900 2600 1100 

Glidsträcka, 
Länklager 
[m] 

11100 6900 5300 3900 3100 2600 2300 2100 800 

Förlust i 
verk. grad 
vid 12 ° [%-
enheter] 

0 0,08 0,02 0,04 0,06 0,06 0,11 0,13  

16° 0 0,08 0,17 0,33 0,48 0,62 0,75 0,95  
20° 0 0,07 0,13 0,26 0,38 0,49 0,60 0,76  
24° 0 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13  
28,2° 0 0,04 0,08 0,15 0,22 0,28 0,34 0,43  

 

I förklaringssyfte väljs ett dödband på 0,1°. Genomsnittliga vinkelavvikelsen är då 0,038° 
under drift. Glidsträckan för det yttre lagret har gått ner från 42600 m under 40 år till 20500 
m, alltså mer än en halvering. Av detta är 3300 m rörelser från start och stopp, vilket inte 
kan påverkas av ett dödband. Beroende på löpskovelvinkeln, som i sin tur beror på 
effektuttag, förloras olika mycket i verkningsgrad. Största tappet fås vid 16°, medan det 
lägsta fås vid 12° respektive 24°. Uppgifterna är dock osäkra och fortsatt studie kring 
verkningsgrader och driftpunkter behöver göras. 
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6. Diskussion 
Diskussionen består av två delar där den första motiverar de metodval som har gjorts, samt 
förklarar brister i metoderna. I den andra delen kommenteras resultatet och slutsatser dras. 

6.1 Diskussion kring metodval 

6.1.1 Driftcykel 
Resultatet bygger i grund och botten på de förutsättningar som förelåg under den veckan 
som mätningarna ägde rum, och förutsättningarna bör därför diskuteras. Veckan mellan 
17:e - 24:e oktober 2014 torde vara en typisk vecka utan speciella förhållanden. 
Utomhustemperaturen var varken hög eller låg, det var ingen vecka med speciella 
helgdagar och inga större plötsliga bortfall av elproducenter har noterats. Att aggregatet 
stoppades fem gånger och stod still 39 % av tiden under mätperioden kan verka 
anmärkningsvärt. Detta får förstås stor inverkan på resultatet.  
 
Statistik visar att Selsfors G1 var stoppat 38 % av tiden under 2013 och 23 % under 2012. 
Detta är fullt jämförbart med de 39 % som aggregatet stod stilla med mellan 17:e-24:e 
oktober. Den uppmätta körcykeln har därför använts utan modifikationer. Anledningar till 
att aggregatet inte kördes oftare är sannolikt lågt elpris, låg konsumtion och påtagligt bidrag 
från vindkraften. 

6.1.2 Mätningarnas tillförlitlighet 
Mätningarna bör diskuteras ytterligare. Frågan kan ställas att om mätperioden borde ha 
sträckt sig längre än en vecka. För att få med frekvensregleringens beteende på ett 
representativt sätt tycks en vecka eller ännu mindre vara tillräckligt. Studeras istället start- 
och stoppsekvenser bör mätperioden vara längre. Denna studie fokuserar dock på 
frekvensreglering. En längre mätperiod medför även sämre mätupplösning. 
 
Mätupplösningen 1 sekund har använts, vilket medför att drygt 600 000 värden för varje 
storhet har loggats. Detta har varit hanterbart, men fler värden skulle kunna ha blivit 
besvärligt att hantera i MATLAB. 1 sekund som mätupplösning anses ha varit tillräckligt i 
de flesta fall. För servokrafterna i löphjulet kunde upplösningen varit bättre, då det 
förekommer oscillationer med en periodtid på 10 s. För att upptäcka vibrationer som skulle 
kunna påverka glidsträckan för lagren skulle en mycket högre upplösning behövas. Då hade 
dock mätperioden blivit mycket kort. Sammanfattningsvis anses en veckas mätperiod med 
upplösningen 1 s som rimlig. 
 
All mätdata utom servokrafterna är nödvändig för att turbinregulatorn ska fungera. Dessa 
mätpunkter har inte undersökts närmare. Svårigheten har legat kring kalibreringen av 
mätdatan, vilket har utförts på ett noggrant sätt mot värden i stationsdatorn förutom för 
nätfrekvensen. P.g.a. att nätfrekvensen avviker mycket lite från 50 Hz och mätområdet är 
mellan ca 45-55 Hz är kalibreringen opålitlig. Dock har nätfrekvensen inte använts i några 
beräkningar utan endast för att studera reglerbeteendet.  
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Servokrafterna har uppmätts med hjälp av elektriska tryckgivare och har kalibrerats med 
manometer. Det finns inga indikationer på stora fel här och trycket kontrollerades mot 
hydraulschemat. 
 
Mätdatan för led- och löpskovelvinkeln är behandlad, vilket visas i bilaga 9.4. Om den är 
för mycket eller för lite utslätat är svårt att säga, endast en visuell bedömning av rimligt 
körcykelbeteende har gjorts. Graden av utslätning påverkar glidsträckan för lagren. 

6.1.3 Giltighet av lagerslitage och Archards ekvation 
Archards ekvation är en förenklad linjär modell av verkligheten. Nötningskonstanterna har 
visat sig avvika stort mellan olika mätningar, lagermaterial, källor och fysiska 
förutsättningar. Löphjulslagrens nötning är sannolikt mer tillförlitlig än ledskovlarnas, då 
nötningskonstanterna har tagits fram vid ett lagertryck som är i samma storleksordning som 
löphjulslagren.  
 
Glidsträckan torde vara den parametern i Archards ekvation som ligger närmast 
verkligheten. Även lagertrycket bör inte avvika allt för mycket från verkliga värdena. 
Däremot är nötningskonstanterna osäkra. Det är viktigt att påpeka att Archards ekvation 
endast gäller under ideala förutsättningar, dvs. att lagret är rätt monterat och det är rent från 
olja och smuts. Inga beräkningar kan svara på hur rena och väl monterade lagren är utan 
detta går endast att ta reda på genom inspektion och mätningar. 

6.1.4 Materialutmattningsmodell 
Krafterna i länkaget och de över tvärsnitten genomsnittliga normal- och skjuvspänningarna 
kan antas vara av tillfredställande noggrannhet. Den förenklade FEM-modellen av länken 
har förstås begränsningar i form av låg masktäthet och bör endast ses som indikativ. Även 
om spänningarna dock skulle avvika betydande hamnar de ändå långt under gränsen för 
materialutmattning. Som stöd för FEM-modellen indikerar även ritningarna att de största 
spänningarna föreligger vid mitten på länköronen, se figur 51, där ytan har bearbetats till en 
högre ytfinhet jämfört med övriga delar på länken. 

6.1.5 Hydraulisk last på ledskovlar 
Eftersom friktionskoefficienten, µ, är låg, förändras den hydrauliska lasten kraftigt om µ 
förändras. En friktionskoefficient på 0,10 istället för 0,15 medför att den hydrauliska lasten 
ökar med 50 %, givet att nötningskonstanten inte avviker från den angivna. Dock är det 
snarare troligare att friktionskoefficienten skulle vara högre än den angivna, särskilt om 
lagren har använts under en lång tid. Trots osäkerheten har denna metod ansetts vara den 
bästa för att bestämma den hydrauliska lasten på ledskovlarna. 
 

6.2 Kommentarer till resultatet 

6.2.1 Uppmätta krafter och vinklar 
Några lärdomar från mätresultatet bör belysas extra. Krafterna från frekvensregleringen på 
ledkransens länkage och även ledskovlarna är små. Materialutmattning torde sällan vara ett 
problem här utan ledkransen är istället dimensionerad för direkta brott, orsakade av t.ex. att 
föremål fastnar mellan ledskovlarna eller plötsliga trycktransienter. Krafterna i löphjulets 
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länkage samt på löpskovlarna är betydligt större. Vid dimensionering av löphjulet är det 
därför viktigt att ha materialutmattning som ett av flera dimensionskriterier. 
 
Kraftpulserna från löphjulsservomotorn är dessutom betydligt mer frekventa än ledkransens 
motsvarighet. Detta innebär också att löphjulsvinkeln oscillerar i större utsträckning än 
ledskovelvinkeln. Med nuvarande inställningar erhålls en onödigt lång glidsträcka för 
löphjulslagren samt att verkningsgraden kan vara lägre än nödvändigt. Det är dock oklart 
exakt hur verkningsgraden påverkas av detta. 

6.2.2 Nötning 
Nötningen av ledkransens lager är enligt modellen mycket små, i princip noll. Då 
lagertrycket för ledskovlarna och dess länkage är mycket lägre än det lagertryck som 
förelåg vid uppmätningen av nötningskonstanterna, kan det vara så att nötningen 
underskattas. Dessutom är ledskovlarna i Selsfors G1, enligt tidigare mätningar, inte riktigt 
i lod, vilket innebär ökad nötning. Dock finns det ingenting som tyder på att nötningen 
skulle vara i närheten av att orsaka ett för stort lagerspel. 
 
För löphjulet har större lagernötningar noterats. Värst är det för det yttre 
löpskoveltapplagret med ca 75 µm nötning på 40 år. Jämfört med ett tolererbart lagerspel 
på 1 mm är det dock inte heller mycket. Under ideala förutsättningar kan det därför 
konstateras att lagernötning inte är problem, utifrån använd teori. 

6.2.3 Materialutmattning 
Materialutmattning p.g.a. stora och frekventa servokrafter från frekvensreglering har visat 
sig vara osannolikt. Länkarna i löphjulet har visat sig ha de största genomsnittliga 
spänningarna av de studerade kompontenterna med undantag av länktapparna där 
spänningarna är okända. Trots att materialutmattningsberäkningarna är mycket förenklade, 
är den beräknade spänningen 69,5 ± 56,4 MPa mycket lägre än utmattningsgränsen på ca 
500 MPa. Observera att det kan förekomma högre spänningar i andra komponenter, t.ex. 
löpskovelveven eller löpskoveltappen, vilka inte har beräknats. 
 
Att hävda att det aldrig kan förekomma materialutmattning i ett löphjul är däremot falskt. 
Påverkan från oregelbundet flöde och obalanserade löpskovlar har lett till 
materialutmattning [10]. Dock verkar det som att servokrafterna från frekvensreglering inte 
ensamt kan leda till materialutmattning för turbiner liknande Selsfors G1. 

6.2.4 Reduktion av antalet lastväxlingar och glidsträcka med hjälp av dödband 
Trots att varken materialutmatning eller lagernötning tycks vara särskilt påtagliga, kan det 
ändå vara idé att reducera antalet lastväxlingar i löphjulet. I synnerhet om det misstänks att 
lagren är dåligt monterade eller att det har börjat läcka olja ur tätningar. Även onormalt 
höga servokrafter kan vara ett tecken på dåliga lager. Skellefteå Kraft har observerat att olja 
läcker ut ur löphjulet på flera av sina aggregat, där lagren har varit slitna och nötta. Dessa 
lager är dock inte självsmörjande kompositlager, utan oljesmorda bronslager. 
 
Antalet lastväxlingar kan reduceras med hjälp av ett dödband som tidigare har förklarats. 
Wurms föreslagna dödband på 2 %, motsvarande 0,65° löphjulsvinkel sänker 
verkningsgraden mellan 0,13 – 0,95 procentenheter beroende på löphjulsvinkel, vilket 
anses mycket. Vid ett dödband på endast 0,10° sänks verkningsgraden mellan 0,02 – 0,17 
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procentenheter, samtidigt som glidsträckan mer än halveras. Antalet lastväxlingar kommer 
minska betydligt mer, sannolikt med mer än en faktor 10. Detta kan vara bra att ha i åtanke 
för ett aggregat som har uppvisat problem med lager eller mekanik. Innan dödband läggs in 
bör dock verkningsgradsförlusterna utvärderas ytterligare.    
 
Om ett dödband installeras kan det medföra att rörelserna i ledkransen ökar för att bibehålla 
samma reglerförmåga. Slitage på ledkransens länkage och lager är dock att föredra framför 
slitage på löphjulet, då ledkransens delar är lättare att byta ut. Om lager eller länkar i 
löphjulet är för slitna, byts ofta hela löphjulet ut.  

6.2.5 Vidare lagerstudier 
Det går inte att få fram mycket mer information med Archards modell än vad som har 
redovisats i denna rapport. Det vore intressant att även göra praktiska undersökningar av 
redan nötta lager. Varje gång lager byts ut bör en mätning av lagerdimensionerna utföras 
för att på sig lära sig mer om lagernötning samt vilket lagermaterial som fungerar bra. 
 
Problemet med de självsmörjande lagren är att de inte har använts tillräckligt länge ännu för 
att några slutsatser om deras livslängd ska kunna dras. Än så länge har de dock inte medfört 
några komplikationer. De lager som Skellefteå Kraft har haft problem med är 
huvudsakligen fett- eller oljesmorda lager. 
 
Lagren har enbart undersökts med avseende på nötning. Även materialutmattning kan 
förekomma hos lagermaterial, och sträckgränser för dessa material är betydligt lägre än för 
det martensitiska stål som den undersökta länken består av. Dock kan det vara svårt att hitta 
utmattningsdata för lagermaterialet. 
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7. Slutsats  
Slitaget på löphjulet är betydligt större än på ledkransen. Löphjulets länkage utsätts för 
större och mer frekventa krafterpulser än ledkransens samtidigt som lagren i löphjulet rör 
sig längre och nöts i större utsträckning än lagren i ledkransen. Det finns fler än 2 miljoner 
lastcykler större än 1200 kN och 40 miljoner lastcykler större än 800 kN för 
löphjulsservomotorn under 40 års normal drift. Utöver dessa oscillationer tillkommer en 
mittkraft på ca 1500 kN. 
 
Löphjulsvinklen oscillerar mer frekvent än ledskovelvinklen, och anledningen till det bör 
undersökas. Med nuvarande turbinregulatorinställningar utsätts löphjulet sannolikt för 
onödigt stort slitage. 
 
Det yttre löpskoveltapplagret är det lager som har den längsta glidsträckan, ca 43 km under 
40 år. Det är även det lager som nöts mest. Nötningen för detta lager har uppskattats till 75 
µm under 40 år. För att komma fram till detta värde har ideala förhållandet antagits, vilket 
innebär att lagret förutsätts vara korrekt monterat och vara rent från smuts och olja. Den 
uppskattade nötningen gäller inte heller för fett- eller oljesmorda lager, där nötningen 
istället bestäms av hur väl smörjningen fungerar. 
 
Flera uppgifter tyder på att ett löpskoveltapplager kan ha ett lagerspel på upp till 1 mm. 
Således kan det konstateras att nötningen, under de förutsättningar som har angetts, inte är 
tillräckligt stor för att lagren ska behöva bytas ut under 40 år från installationen och framåt.  
 
Länkarna i löphjulet är de komponenter som troligen utsätts för störst, över tvärsnittet 
genomsnittlig, spänning. En enkel FEM-modell av länken har konstruerats, som visar på att 
ett område nära länköronen utsätts för den största spänningen. Spänningen uppgår i det 
mest utsatta området till 70 ± 56 MPa under drift och 184 MPa i stoppat läge. Detta är dock 
betydligt lägre än utmattningsgränsen som ligger kring 500 MPa. Ingen djupare 
materialutmattningsstudie har därför utförts. Dessutom har det inte funnits tillräcklig 
utmattningsdata för att kunna genomföra en sådan studie. 
 
Trots att studien inte visar på att ett stort slitage förekommer, kan det finnas skäl att 
reducera krafterna och rörelserna med hjälp av ett dödband för löphjulet. Det gäller i 
synnerhet för fall med fett- eller oljesmorda lager samt självsmorda lager där ett stort 
slitage tros förekomma, eller fall där länkaget glappar. Ett dödband på 0,1° mer än halverar 
glidsträckan för löphjulslagren. Det minskar även antalet lastväxlingar mångdubbelt. Detta 
sker till priset av något försämrad verkningsgrad och kan även försämra 
frekvensregleringens kvalitet [35]. 
 
Vidare studier av fett- eller oljesmorda lager kan med fördel genomföras. En mer praktisk 
inriktning snarare än en teoretisk är att föredra. Om det är aktuellt med att programmera in 
dödband bör en studie genomföras kring hur verkningsgraden förändras. 
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9. Bilagor 

9.1 Axiallast 
Under normaldrift överstiger inte axiallasten 2400 kN enligt turbintillverkaren. Denna 
uppgift har använts i rapporten och axiallasten har även sagts vara konstant. Att axiallasten 
kan approximeras till att vara konstant baseras på figur 54.  

 
Figur 54: Laståkning med automatstart från okänd kaplanturbin. Axellyft (grönt) är 
proportionellt mot axiallasten[36]. 

Axellyftet, dvs. rörelsen av turbin/generatoraxeln i axiell led, är relativt konstant från ca 30 
% pådrag. Under 30 % pådrag körs aldrig turbinen, bortsett från under uppstart och stopp. 
 
Det är intressant att verifiera siffran 2400 kN mot den hydrostatiska tryckskillnaden mellan 
övre och nedre vattenytan. 2400 kN motsvarar 20,6 mvp (meter vattenpelare) över den 
svepta rotorytan. Den nominella fallhöjden är 21,4 m. Således stämmer 2400 kN väl 
överens med det hydrostatiska trycket. Skillnaden mellan 21,4 mvp och 20,6 mvp kan bl.a. 
vara förluster i ledkrans, sugrör m.m. Dessutom avviker den nominella fallhöjden något 
från den maximala fallhöjden. 
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9.2 Tryckfall i löphjulshydraulik 
Den vid kombinatorn uppmätta tryckskillnaden på öppna- och stänga-sidan avviker från 
den egentliga tryckskillnaden mellan öppna- och stänga-sidan på kolven i löphjulet p.g.a. 
rörströmningsförluster. Tryckoljan leds ner genom turbinaxeln i ett koaxialrör, där den 
flödar in genom det inre röret och ut genom det yttre. Dessutom finns flera krökar, T-
kopplingar, avsmalningar och förstorningar samt några smalare rör. 

9.2.1 Tryckfall i inre rör 
Snabbaste stängningsförloppet tar 20 sekunder och slagvolymen är 50,7 liter. Hydrauloljans 
medelhastighet v kan skrivas: 
 

l =
�

�
=

�

0�⋅X
=

A,m<m⋅6Rn

R,RAm�⋅X
= 1,291K/a,   (24) 

 
där Q är volymflödet [m3/s] och A är tvärsnittsarean [m2]. 
 
Reynoldstalet Re kan skrivas 
 

rs =
+⋅t⋅u

v
=

6,Aw6⋅wAx⋅R,Rm

R,Ry<
= 1392,   (25) 

 
där ρ är oljans densitet [kg/m3] [37], d är innerdiametern på röret [m] och µ är den 
dynamiska viskositeten [Pa⋅s] [37]. 
 
För Re under cirka 2000 gäller laminär strömning [38]. Friktionsfaktorn f vid laminär 
strömning skrivs som 

{ = 	
|y

U%
= 0,0460    (26) 

 
Slutligen används Darcy-Weisbachs ekvation på tryckform enligt: 

�$ = { ⋅
�

u
⋅ j ⋅

+�

A
= 0,046 ⋅

6<,mR

R,Rm
⋅ 927 ⋅

6,Aw6�

A
= 9595^?,  (27) 

 
där ∆p är tryckskillnad mellan ändarna i röret [Pa] och L är rörlängden [m]. 

9.2.2 Tryckfall totalt i löphjulet 
9595 Pa motsvarar nästan 0,1 bar. Tryckförlusten i returen kan antas vara i samma 
storleksordning. Tillsammans borde inte rörströmningsförlusterna, inklusive retur, krökar 
och T-kopplingar m.m. överstiga 1 bar. Jämfört med systemarbetstrycket på 170 bar, anses 
rörströmningsförlusterna vara försumbara i detta sammanhang.  
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9.3 Jones mätningar samt konvertering till 
nötningskonstanter 
 
Jones [24] anger nötning under torra och blöta förhållanden i enheten ”mils/100 testing 
hours”. Mils är ett annat ord för tusendelar av en tum. Under testet gäller följande: 

• Stora vinkeländringar, ±15° var 15:e minut. 
• Små vinkeländringar, ±1° med frekvensen 2 Hz kontinuerligt utom när de stora 

vinkeländringarna görs. 
• Konstant lagertryck på 3300 PSI och ett vibrerande superpositionerat lagertryck på 

±1000 PSI, vilket i SI-enheter motsvarar 22,75 ± 6,89 MPa. 
• Lagerdimensioner: 3,00 tum lång och 5,00 tum i diameter. 
• En korrosionsbeständig axel med hårdheten Rc 40 och ytfinheten Ra 0,4 µm 

användes. 
• Tillåtet lagerspel: 0,051 mm. 
• Högsta temperatur 35 °C där trycket appliceras på lagret. 

 
Testet är anpassat för smörjfria lager inom vattenkraft. Tester i blöta och torra förhållanden 
såväl som med snedbelastning (”edge load” genomförs”).  
 
Normalt belastas inte lagren över 3000 PSI (20,7 MPa). I specialfall, i synnerhet 
löpskoveltapplagren, kan dock laster upp till 8000 PSI (55,2 MPa) föreligga. 
 
Nötningshastigheten är stabil först efter 80:e testtimmen. Nötningen mäts mellan 80:e och 
120:e testtimmen och omvandlas sedan till att omfatta 100 testtimmar. 100 testtimmar 
motsvarar 14 års normal drift. 
 
Egenhändigt utförda beräkningar ger att glidsträckan för 100 testtimmar är 6437 m. Om 
trycket 22,75 MPa används blir nötningskonstanterna följande: 
 
Typ Orkot TXMM Karon V Tenmat T814 Devatex 
Torr 0,35 0,13 0,58 0,03 
Blöt 0,87 0,46 0,04 2,11 
Enheter: 10

−16
 m

2
/N 

 
Värdena kan jämföras med Gawarkiewicz [16]: 
 
Typ Orkot TXMM KAron Tenmat T814 Devatex 

Standard1 0,83 1,35 9,28 2,10 

Vibrationer 2 3,78 1,8 72 1,8 

1. Troligen torra förhållanden. 
2. Speciella förhållanden med mycket vibrationer. 
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9.4 Behandling av data för led- och löpskovelvinkel  
Datan för led- och löpskovelvinklen visade sig innehålla orimligt många oscillationer, med 
en period på ca 2-4 sekunder. Oscillationerna tros bero på avrundningsfel i mätinstrumentet 
och har slätats ut enligt figur 55. Att inte släta ut kurvorna skulle medföra att glidsträckan 
för lagren överskattas stort. 
 

 
Figur 55: Utslätning av ledskovelvinkel. Uppmätt kurva i rött och approximerad kurva i blått. 
Sekvensen är fem minuter lång. 

För varje värde har medelvärdet av värdet, föregående värde och efterföljande värde 
beräknats. Värdet har sedan ersatts av medelvärdet. Efter att alla värden har ersatts med 
medelvärden har proceduren upprepats några gånger i en for-loop tills att den utslätade 
kurvan ser trovärdig ut.  
 
Löphjulsvinkeln är också utslätad. Utslätningen av vinklarna är förstås en potentiell 
felkälla.  
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9.5 Vinkelsamband 
Nedanstående vinkelsamband ligger till grund för proportionalitetskonstanterna i tabell 11, 
som i sin tur ligger till grund för beräkning av glidsträckan för länkagets bussningar. I figur 
56 visas ledskovlens länkage, där α2 är vinkeln mellan vev och länk, α3 är vinkeln mellan 
länk och reglerringens normal och α4

 är reglerringens vridning. Beteckningar finns införda i 
figur 15. 

 
Figur 56: Vinkelsamband för ledskovelns länkage. 

I figur 57 är vinkelsamband för löpskovelns länkage uppritade. β2 motsvarar vinkeln mellan 
länk och vev och β3 är vinkeln mellan länk och en linje parallell med turbinaxeln. 
Beteckningar finns införda i figur 17. 
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Figur 57: Vinkelsamband för löpskovelns länkage. 

Sambandet mellan ledskovelvinkel γ1, dvs. vinkeln mellan servolänken och reglerringens 
normal, är uppritad i figur 58. Beteckningar finns införda i figur 19. 

 

Figur 58: Vinkelsamband för servolänken. 


