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Sammanfattning 
I takt med att allt mer intermittent elkraft används i det nordiska nätet ökar även behovet av 
reglerkraft. Detta för att hålla nätet stabilt och att last och produktion momentant är i balans. I 
Sverige används framförallt vattenkraft för att reglera nätstabiliteten. Detta sker genom att 
aggregat med frekvensreglering ökar effekten vid låg frekvens och sänker effekten vid hög 
frekvens. 
 
Projektet utreder huruvida ett dödband, en inställning som ignorerar små avvikelser, hjälper att 
reducera onödigt slitage på grund av frekvenstyrningen i en Kaplanturbin. De yttre 
löpskoveltapplagren har konstaterats vara extra utsatta och projektet har därför inriktat sig 
specifikt på att beräkna nötningen för dessa. Utifrån tidigare mätningar på en Kaplanturbin 
simulerades ett dödband i MATLAB. I programmet beräknades reducerad lagernötning, och 
antalet lastväxlingar över en tid på 40 år. Dessutom beräknades en genomsnittlig avvikelse i 
reglerkraft vid användning av dödband samt försämrad verkningsgrad om ett dödband på endast 
löphjulet används. Det kunde utifrån dem resultaten konstateras att ett dödband motsvarande 0.5 
% av öppningsintervallet på löpskovlarna var mest fördelaktigt.  
 
Dödbandsinställningen applicerades sedan på ett av Skellefteå Krafts aggregat och drift med och 
utan dödband jämfördes. Mätningen påvisade att antal lastväxlingar reducerades kraftigt och 
stämde bra överens i praktiken med det uppskattade värdet från simuleringen. Glidsträckan för 
de undersökta lagren reducerades av dödbandet men lagren fästa i ledkransen minskade mer än 
de yttre löpskoveltapplagren. Glidsträckan beräknad från den praktiska mätningen med 
dödbandet nådde inte heller upp i samma reduktion som uppskattades från simuleringen. 
 
Slutligen konstaterades att frekvensstyrning påverkar nötningen i yttre löpskoveltapplagren 
substantiellt och att dödband är en lovande teknik för att reducera detta. Antalet lastväxlingar 
skulle minska markant och verkningsgradsförlusten om dödbandet endast verkar på löphjulet var 
mycket små.  
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Abstract 
Due to the growth of intermittent power in the Nordic grid the need for regulating power has 
increased. For a secure grid it is necessary to keep a stable balance between load and production. 
In Sweden hydropower is mainly used to regulate the grid stability.  A power station equipped 
with frequency regulation increases the power output when the frequency is low and decreases 
the power when the frequency is high. 
 
This project researches if a regulation setting called dead band, which ignores small deviations, 
can reduce unnecessary wear in a Kaplan turbine equipped with frequency regulation. The outer 
turbine blade bearings have been ascertained to be the most exposed component in regards of 
wear and tear related to frequency regulation. This project has thus concentrated on these 
bearings. From earlier measurements on a Kaplan turbine a dead band was simulated in 
MATLAB. The amount of wear on the bearing was calculated as well as the number of blade 
regulations over a span of 40 years. Moreover a mean deviation of regulating power was 
calculated as well as reduced efficiency in relation to a dead band only applied to the runner. 
From these calculations a dead band representing 0.5 % of the opening interval for the runner 
was deemed most appropriate.   
 
The dead band setting was then installed in one of Skellefteå Krafts power station and the 
propulsion with and without dead band was compared. The test proved that the number of 
turbine blade regulations was substantially reduced and on par with the simulated values. The 
bearing gliding of the investigated bearings was reduced by the dead band setting but the gliding 
of the guide vane bearings was further reduced than that of the outer rotor blade trunnion 
bearings. Moreover, the gliding distance calculated from the practical testing did not reach the 
same level of reduction as the estimated results from the simulation. 
 
Finally it was concluded that wear correlated from frequency regulation is substantial but that the 
dead band setting shows a lot of promise in reducing this wear. The number of turbine blade 
regulations is distinctively decreased by the setting and the efficiency losses are very low if the 
dead band is applied only to the runner. 
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NOMENKLATUR 

Här listas de beteckningar och förkortningar som används i detta examensarbete. 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

𝜌𝜌 Densitet [kg/m3]  

𝜂𝜂 Verkningsgrad [-] 
α Löpskovelvinkel [°] 

Q Volymflöde [m3/s] 

ℎ𝑏𝑏  Brutto fallhöjd [m] 

𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖  Vattnets inloppsmedelhastighet [m/s] 
h Fallhöjd [m] 

k Volymflödeskonstant [-] 

P Effekt [MW] 

g Gravitationskonstanten [m/s2] 

Hz Hertz [1/𝜏𝜏] 

∆𝑝𝑝 Tryckdifferens [MPa] 

R Reglerkraft [MW/Hz] 

𝑤𝑤 Lagernötning [m] 

k Nötningskonstant [m2/N] 

𝑝𝑝 Lagertryck [MPa] 

s Glidsträcka [m] 

r Lagerradie [m] 

A Projicerad area på yttre lagret [m2] 

𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦 Lagerkraft på yttre lager [N] 

𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎 Axiell kraft på löpskovlarna [N] 

𝐹𝐹𝜗𝜗 Radiell kraft på löpskovlarna [N] 

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎 Axiell kraft på inre lagret [N] 

𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑎𝑎𝑎𝑎 Axiell kraft på yttre lagret [N] 

d Avstånd mellan inre och yttre lager [m] 
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𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 Moment verkande på löpskovlarna [Nm] 

𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 Tryckskillnad över löpskovel [MPa] 

𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠 Radie löpskovel [m] 

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑎𝑎𝑛𝑛 Radie på löphjulsnavet [m] 

𝐹𝐹𝑦𝑦ä𝑖𝑖𝑠𝑠 Kraft från länkaget [N] 

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑖𝑖𝑖𝑖 Motkraft på inre löpskoveltapplagret [N] 

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑦𝑦𝑦𝑦 Motkraft på yttre löpskoveltapplagret [N] 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 Reglerkraft [MW/Hz] 

𝑖𝑖𝑠𝑠𝑜𝑜 Statik [%] 

𝑓𝑓𝑏𝑏ö𝑟𝑟 Börvärde frekvens [Hz] 

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑦𝑦 Genomsnittskonstant av effekt per grad löpskovelvinkel [MW/°] 

Förkortningar 
FCR Frequency Containment Reserves 

FCR-N Frequency Containment Reserves Normal 

FCR-D Frequency Containment Reserves Disturbed 

ÖVY Övre vattenytan 

NVY Nedre vattenytan 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Efterfrågan av energi ökar ständigt i samhället. Samtidigt växer miljömedvetenheten och 
bestämmelser för att fastställa en hållbar utveckling lägger grund för utnyttjandet av 
förnyelsebara energikällor, som exempelvis vindkraft. Detta medför att en allt större andel i det 
nordiska elnätet produceras av intermittent elkraft, vilket ökar behovet av reglerkraft. I Sverige 
används framför allt vattenkraft för att reglera stabiliteten i elnätet då det erbjuder en mer 
flexibel kraftproduktion. [1] 
 
I norden erhålls ett synkront elkraftsystem där produktion och last momentant behöver vara i 
balans. Utifall att konsumtionen överstiger produktionen i elnätet minskar frekvensen och vid 
motsatt förhållande ökar frekvensen. Primärreglering från vattenkraft används för att upprätthålla 
en jämn balans i elnätet runt 50 Hz.  
 
Förändringar i både konsumtion och produktion orsakar ständigt fluktuationer i elnätet vilket 
medför snabba och återkommande regleringar i vattenkraftverken. Detta resulterar i höga 
påfrestningar på konstruktionen då oscillerande laster orsakar ökat slitage i mekanik och lager. 
För att reducera behovet av återkommande service och minimera risken för eventuellt 
oljeläckage bör en optimerad reglerdrift undersökas. En åtgärd kan vara att installera ett så kallat 
dödband i reglersystemet som medför att turbinen ignorerar små justeringar. 

1.2 Målsättning 
Projektet syftar att utreda potentiella åtgärder för att reducera onödigt slitage på grund av 
frekvensstyrningen i en Kaplanturbin. Detta genom att driftstekniskt justera turbinregleringen 
med hjälp av ett dödband och därmed minska risken för att behöva byta löphjulets mest utsatta 
lager. Olika dödbandsinställningar ska simuleras på ett av Skellefteå Krafts aggregat och 
följande parametrar skall analyseras. 
 

• Glidsträckan på de yttre löpskoveltapplagren 
• Antalet lastväxlingar med dödband 
• Avvikande reglerkraft vid användning av dödband 
• Försämrad verkningsgrad vid ett dödband på endast löphjulet 

Efter att mest lämpad inställning fastställts ska dödbandet implementeras i regleringen för ett 
aggregat och prövas praktiskt. Mätningarna ska utföras på ett sådant sätt att jämförelser mellan 
körning av turbinen med och utan dödband kan jämföras i aspekt till löpskoveltapplagrets 
glidsträcka och relaterat lagerslitage. Dessutom ska antalet lastväxlingar jämföras från den nya 
mätningen mot det simulerade värdet. 

1.3 Avgränsning 
I Sverige är de två dominanta turbintyperna Francis och Kaplan. Då reglersystemet är mer 
avancerat i en Kaplanturbin beslutades det att inrikta detta arbete på en Kaplanturbin. Endast 
slitage i direkt relation till reglersystemets inställningar som följd av primärreglering har 
undersökts. Möjligt slitage från kavitation och vibrationer har inte studerats då dessa slitager ofta 
uppkommer generellt och är svåra att koppla till primärreglering. Ingen påverkan på 
nätfrekvensen antas utifrån de simulerade dödbandsinställningarna.  
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1.4 Metod 
En förstudie av vattenkraft med fokus på frekvensreglering utfördes för en ökad förståelse av 
ämnet. Vidare har information om lagerutmattning, reglerstyrning, elnätsfrekvens med mera 
insamlats från litteratur, studiebesök och intervjuer. Tidigare mätningar från Skellefteå Krafts 
vattenkraftverk Selsfors, aggregat G1, utnyttjades för att analysera turbinens driftsätt. Med dessa 
mätdata utfördes vidare beräkningar i MATLAB för att utvärdera potentiella driftsinställningar. 
Resultat från beräkningar och simuleringar utvärderades och ett förslag av 
dödbandsimplementering avbildades. Simuleringen av ett dödband beräknades numeriskt och 
visualiserades likt grafen nedan. 

 

Figur 1. Visualisering av simulerade dödbandsinställningar. Kurvorna 0.1, 0.15 och 0.2 representerar dödband som 
ignorerar vinkeländringar under dessa gradvärden. 

Den bäst uppskattade inställningen testades i praktiken genom att utföra nya mätningar på 
aggregatet i Selsfors. För att möjliggöra en så rättvis jämförelse som möjligt valdes fyra 
förbestämda driftspann ut som aggregatet jobbade i vid samma tid på dygnet över två 
vardagseftermiddagar, en dag med vanliga inregleringar och en dag med dödband inställt. 
Resultatet från de nya mätningarna möjliggjorde praktiska jämförelser av studien samt liknelser 
mot simulerat resultat. Ett driftspann med visualiserad löpskovelvinkel för körning med och utan 
dödband kan ses nedan. 

 

Figur 2. Visualisering av löpskovelvinkeln där blå kurva motsvarar standardinställningar och röd kurva representerar 
körning med ett dödband beräknat till 0.166°. 
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2 REFERENSRAM 
Detta avsnitt ämnar redogöra den teori och information som legat till grund för arbetet. 

2.1 Allmänt om vattenkraftverk 
I Sverige finns väldigt goda naturtillgångar för vattenkraft och idag bidrar vattenkraften för 
nästan hälften av den totala elproduktionen i Sverige. Hur ett vattenkraftverk ser ut och vilken 
typ av turbin som används beror till stor del vilken fallhöjd det är från övre till undre 
reservoaren. 

Figur 3. Översiktsbild av ett vattenkraftverk med låg fallhöjd. ÖVY står för övre vattenytan, NVY för nedre 
vattenytan och hb för brutto fallhöjden.(Med tillåtelse av Tennessee Valley Authority, 2016, bearbetad) 

Älvens framfart stoppas upp av en damm. Vattnet flödar genom en intagningsgrind som samlar 
upp diverse bråte som åkt med strömmen. Efter intagningsgrinden accelereras vattnet genom 
inloppsröret och den potentiella energin i vattnet omvandlas till kinetisk energi. Vattnet fortsätter 
till löphjulskammaren där den passerar spiralen och sedan genom turbinen. I turbinen överförs 
energin i vattnet till mekanisk energi på turbinaxeln. Efter turbinen flödar vattnet genom sugröret 
och ut i nedre reservoaren. Arean i utloppsröret ökar stadigt vilket bromsar upp hastigheten i 
volymflödet vilket ytterligare sänker kinetiska energin i vattnet och ökar turbinens 
verkningsgrad.  

Den mekaniska energin i turbinaxeln omvandlas i generatorn till elektromagnetisk effekt som 
förs vidare till transformatorn. Från transformatorn skickas elektriciteten ut med en hög spänning 
på nätet. [2]  

2.2 Selsfors vattenkraftverk 
Skellefteå Kraft har flera vattenkraftverk längs Skellefteå älven och cirka två mil väst om 
Skellefteå ligger vattenkraftverket Selsfors. Selsfors har två aggregat, G1 och G2 som både är 
försedda med kaplanturbiner. Arbetet har valt att undersöka driften i G1 och nedan följer en 
tabell med tekniska specifikationer för turbinen. 
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Tabell 1. Turbinparametrar Selsfors G1 

Modell Kaplan 
Tillverkningsår 2011 
Nominell fallhöjd 21.4 m 
Varvtal 136 rpm 
Löphjulsdiameter 4136 mm 
Flöde vid bästa verkningsgrad 70-80 m3/s 
Effekt vid bästa verkningsgrad Ca 15 MW 
  

2.3 Kaplanturbinen 
Kaplanturbinen är en reaktionsturbin och används i vattenkraftverk med relativt låg höjdskillnad 
mellan vattnets in och utlopp. För fallhöjder under 60 meter används Kaplan företrädesvis medan 
Francisturbinen är vanlig vid högre fallhöjder. 

 

Figur 4. Illustration av en Kaplanturbin. Vattnet flödar förbi ledskenorna radiellt och når sedan löpskovlarna med ett 
axiellt flöde. 

En positiv egenskap med Kaplanturbinen är att den har en hög verkningsgrad över ett stort spann 
av flöde. Detta är möjligt tack vare ett komplext reglersystem där ledskenornas läge styrs av 
turbinregulatorn för att anpassa vattenflödet för önskad turbineffekt. Löpskovlarna styrs av ett 
referensläge utav ledskenornas position, en så kallad kombineringsenhet. Kombineringsenheten 
representerar en olinjär funktion som utifrån givet ledskeneläge positionerar löpskovlarnas 
vinkel för att åstadkomma den högsta möjliga verkningsgraden. [3] 
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2.4 Turbinkomponenter styrda av frekvensreglering 
I en turbin ingår en mängd komponenter och några av huvudkomponenterna som har stor 
påverkan för turbinens kraftproduktion och verkningsgrad redogörs nedan. 

2.4.1 Ledskenor 
Inuti spiralen, omslutande löphjulskammaren, sitter ledkransen med reglerbara ledskenor. 
Ledskenorna har i uppgift att sätta rotation på flödet som når turbinkammaren samt att justera 
volymflödet och därmed kraftproduktionen från turbinen. Vinkeln på ledskenorna regleras 
synkront av ledkransens position, [3] som i Selsfors regleras av en ensam hydraulservomotor. 
När ledskenorna vrids ändras arean som vattnet har att flöda in till löphjulet och flödet kan 
därmed regleras. Antalet ledskenor varier vanligen mellan 20 till 32 och i aggregat G1 finns 24 
stycken monterade på ledkransen som kan röra sig från 0° (stängt) till 44.5° (öppet).  

2.4.2 Löphjul 
Löphjulet är den roterande delen av turbinen som är fäst i en axel sammankopplad med 
generatorn. Beroende på fallhöjd varier antal löpskovlar mellan 4 till 8 och i Selsfors aggregat 
G1 är löphjulet försett med 7 löpskovlar. Dessa är justerbara inom ett intervall mellan 2.5° 
(stängt) och 35° (öppet) för att minimera förluster vid varierande flöden, se figuren nedan. 

 

Figur 5. Bladen i en kaplanturbin kan regleras för att tillåta varierande flödeshastigheter passera med så liten 
verkningsgradsförlust som möjligt. [4] 

Löpskovlarna är fästa i en löpskoveltapp som monteras i navet i den nedre delen av turbinaxeln 
och styrs av en hydraulservomotor. Motorn kan antingen monteras inuti axeln eller nere i navet. 
Turbinaxeln är ihållig och innehåller två ledningar som försörjer servomotorn med hydraulolja. 
[3] 
Flödet som når löpskovlarna har en roterande hastighetskomponent men lämnar löphjulet med 
axiellt flöde. Därmed sänks den totala hastigheten vilket minskar den kinetiska energin i vattnet 
som istället har konverterats till mekanisk energi på turbinbladen. Mängden mekanisk energi 
beror av hastigheten som turbinen roterar, massflödet samt den tangentiella 
hastighetskomponenten av vattnet som når löpskovlarna. Detta kan beräknas enligt ekvationen 
nedan som är en kombination av energin i vattnet samt Eulers turbinekvation. 

 𝑃𝑃 = �̇�𝑚(𝑢𝑢𝑣𝑣𝜃𝜃3 − 𝑢𝑢𝑣𝑣𝜃𝜃2) (1) 
   
P [MW] är den mekaniska energin, �̇�𝑚 [kg/s] är massflödet, u [m/s] är bladhastigheten vid 
mittradie, 𝑣𝑣𝜃𝜃2 [m/s] är tangentiella hastighetskomponenten på vattnet som når löpskoveln och 
𝑣𝑣𝜃𝜃3 [m/s] är tangentiella hastighetskomponenten i vattnet som lämnar löpskoveln och som idealt 
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är 0 vid axialt utflöde. [5] Figur 6 illusterar processen som förenklats till två dimensioner för 
lättare förståelse, x-led är riktningen vattnet passerar genom turbinen och θ-led är den 
tangentiella riktningen. I verkligheten når vattnet ledskenorna i radiell riktning som förstås av att 
studera figur 4. 

 

Figur 6. Hastighetstrianglar över vattnets passage genom turbinen. Vattnet når löpskovlarna med en tangentiell 
hastighetskomponent 𝑣𝑣𝜃𝜃2 men efter löpskovlarna är 𝑣𝑣3 axiell och 𝑣𝑣𝜃𝜃3 är lika med 0. W är relativa hastigheten 

vattnet har jämfört mot löpskovlarna. 

2.5 Vattenreglering 
Vattenkraft tillåter för en flexibel planering av kraftproduktion och kan regleras på kort och lång 
sikt. 

2.5.1 Långtidsreglering 
En av vattenkraftens största fördelar är att då man inte kan lagra elektricitet istället kan lagra 
vattnet som används vid elproduktionen. Under vårfloden är vattenföringen mångdubbelt gånger 
större än resten av året. Dessutom är efterfrågan på el mycket högre under vintern när tillgången 
på vatten är sämre. Därför reglerar elproducenterna genomströmningen i älvarna och sparar 
under vattenrika tider överskottsvatten i magasin. Det är huvudsakligen under vår och höst som 
vattenmagasinen fylls och utnyttjas sedan när energiefterfrågan är stor och tillrinningen låg. 
Utöver variationen av vattnet i älvarna under årets olika årstider kan det även vara stora 
skillnader från år till år. Några utav de största magasinen har därför kapaciteten att lagra vatten 
från ett år till ett annat, så kallad flerårsreglering. Men även på kort tid varierar efterfrågan på el 
utifrån veckodag, timme på dagen osv. Det kan till exempel ses en kortvarig belastningstopp på 
kvällen när kvällens huvudmål tillagas i hushållen. [4]  

2.5.2 Värdet av att spara vatten och korttidsreglering 
Eftersom att elmarknaden följer marknadsekonomi och priset baseras på tillgång och efterfrågan 
är det viktigt för producenterna att planera driften av sina vattenkraftverk. Under perioder när 
elpriset är lågt kan det vara mer lönsamt att inte producera någon el alls och istället lagra vatten i 
kraftverksmagasinen. För att optimera detta bör framtida intäkter därför beaktas under 
planeringsperioden. Korttidsplanering sträcker sig mellan ett dygn upp till en vecka som sedan 
delas upp i antal tidsperioder. Dessa tidsperioder motsvarar oftast en handelsperiod som på 
elmarknaden motsvarar en timme. Den begränsade faktorn för vattenkraftplanering är det 
tillgängliga vattnet och därför är det viktigt under planering att utnyttja detta vatten på bästa sätt. 
Det görs genom att köra kraftverken på så hög verkningsgrad som möjligt under de tider elpriset 
är högt. [6] 



 15 

2.5.3 Primär- och sekundärreglering 
Regleringen för att svara på plötsliga kombinationer av last eller produktionsvariationer kallas 
primärreglering och är viktig för att hålla ett stabilt medeltal av den elektriska frekvensen. Om 
frekvensen skulle avvika i båda ändarna av ledningarna hamnar spänningarna i motfas vilket 
leder till oacceptabelt stora strömmar på ledningen. Primärregleringen sker i vattenkraftverken 
och kan innebära att visa vattenreserver används samt att produktionen hamnar utanför spannet 
av optimal verkningsgrad. Det som också måste beaktas är att primärregleringen endast stoppar 
en trend av antingen ökande eller sjunkande frekvens. När trenden jämnats ut måste frekvensen 
återställas till så nära 50 Hz som möjligt. Denna process brukar träda i kraft efter att 
primärregleringen stabiliserat frekvensen och kallas sekundärreglering. Med sekundärregleringen 
återställs eventuella reserver som använts utav primärregleringen och det nominella värdet för 
frekvensen återställs. [6] 

2.6 Störd och normal drift 
Svenska Kraftnät är ansvariga för nätstabiliteten i Sverige och de brukar benämna 
primärreglering för FCR (Frequency Containment Reserves). FCR går under två intervall, FCR-
N är spannet för normal drift och är den elhandel som sker när frekvensen ligger inom 50 ±
0.1 Hz. Förkortningen FCR-D är för störd (disturbed) drift och är den typ av reglering som sker 
om nätet är inom 49.5 – 49.9 Hz. Behovet av snabb reglerkraft vid FCR-D är stort och genererar 
därför ett högre ekonomiskt pris för energiföretagen att bidra med de eventuella reserver som 
skulle kunna behövas vid exempelvis ett bortfall av en kärnkraftsreaktor. [7]  

Regulatorn för aggregat G1 i Selsfors har olika inställningar och parametervärden beroende på 
om verket jobbar mot störd eller normal drift. Regulatorn övergår till störd drift när frekvensen 
varit under 49.9 Hz i 0.2 sekunder eller om frekvensens ändringshastighet är större än 0.5 
Hz/sekund. En viktig parameter som ändras vid störd drift är filtreringstid som även benämns 
som tidskonstanten. Tidskonstanten definieras i sekunder och är ett mått på hur snabbt 
regleringar sker och anger den tid det tar att aktivera 63 % av reglerkapaciteten. [8]  

Svenska Kraftnät ställer en del tekniska krav på energiföretagen för att de ska få sälja 
primärreglering. En överenskommelse om undantag från dessa krav kan ansökas för en viss 
anläggning för en viss tid. Kravet vid normal drift, FCR-N är att tidskonstanten ska vara inställd 
så att 63 % av önskad reglering ska ha skett inom 60 sekunder och till 100 % inom 3 minuter. 
Vid störd drift, FCR-D ska 50 % av regleringen ha aktiverats redan efter 5 sekunder och till 100 
% inom 30 sekunder. [9] 

Enligt generella krav av Nordel ska vattenkraftverk över 50 MW i Sverige ha en 
nätfrekvensupplösning på minst 0.05 Hz eller bättre inom spannet 49.9-51.1 Hz. I stora kraftverk 
accepteras även ett justerbart dödband i reglertekniken på 0-0.05 Hz. [10] 

2.7 Turbinreglering 
Turbinregleringens mekanik styrs av hydraulik som i nya installationer styrs under tryck upp till 
160 bar. 

2.7.1 Reglerstyrka och statik 
Varje kraftstation som är med för reglering av nätet har en viss reglerstyrka som brukar 
betecknas med R och som uttrycks i MW/Hz. Reglerstyrkan anger vilken effektökning 
aggregatet utför mot en viss frekvensnedgång i nätet och vice versa. Hur elproduktionen, 
reglerstyrkan och frekvensen på nätet korrelerar illustreras i grafen här under. 
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Figur 7. Samband mellan frekvens, elproduktion och reglerstyrka i ett kraftverk. 

Turbinens reglerstyrka brukar även benämnas statik vilket motsvarar hur många procent 
frekvensavvikelse som öppnar turbinen till full effekt. Turbinregulatorns statikinställning 
samordnas med parallella aggregat varav man kan fördela hur flera olika aggregat ska fördela 
effektavvikelser från 50 Hz. För att förklara storheten ytterligare kan ett praktiskt exempel 
förklaras. Turbinregulatorn i Selsfors är inställt på 5 % statik vid normal drift vilket medför att 
full märkeffekt framkallas vid en frekvensavvikelse på 2.5 Hz (0.05 ∙ 50 𝐻𝐻𝐻𝐻) och en mer vanlig 
avvikelse på 0.1 Hz motsvarar således en ändring av regulatorns börvärde med 4 %. Parametern 
för frekvensens filtreringskonstant vid normal drift inverkar på så sätt att snabba 
frekvensändringar påverkar ledhjulets läge väldigt lite. Vid bestående frekvensändringar regleras 
ledhjulet lugnt till sitt nya läge. Statiken vid störd drift intrimmas däremot för att upprätthålla de 
krav som finns för effektreserven och filteringskonstanten arbetar betydligt snabbare. Styrningen 
på ledhjulet blir då betydligt känsligare och styrs även av snabba frekvensändringar. [7]  

2.7.2 Primärregleringens inverkan på turbinen 
Primärregleringen sker automatiskt i turbinen och består ofta utav en pådragsregulator och en 
löphjulsregulator. Pådragsregulatorn styr pådraget för att nå börvärdet i ledkransen. 
Löphjulsregulatorn styr löphjulet för att reglera löpskovelvinklarna till maximal verkningsgrad 
utifrån aktuellt pådragsläge. Reglersystemet som helhet består oftast av turbinregulator, styrverk, 
pådrag och effektregulator. Styrverket påverkar huvudservomotorn som ställer in ledskeneläget. 
Det nya läget återsignaleras sedan utav ledskenorna till huvudservomotorn mekaniskt med ett 
länkarmssystem. Reglerhastigeten begränsas av krav på vattenvägar, hydraulik samt turbin och 
brukar ligga mellan 6-10 sekunder på fullt slag. Det vill säga, styrverket kan vid behov ändra 
position på ledkransen runt 10-17 % per sekund. 

Vid långsamma ändringar i frekvensregleringen runt 1 % av spannet för ledkransen följer 
effektförändringen väldigt noggrant. Vid snabba ändringar i storleken 10 % störs kortvarigt 
turbinfunktionen och kan behöva två sekunder för att ställa in mekaniken för att producera efter 
nyinställd effekt. Detta kan tydligt studeras för Kaplanturbiner med löphjulsservo.  

Funktionen för en återkopplad turbinregulator kan delas upp i tre huvuduppgifter. Först en 
börvärdesgivning som kan anges i antingen procent i pådraget eller effekt som ska omvandlas till 
en form som kan jämföras och återkopplas till behövda ingrepp i regulatorn. Återkopplingen 
tillåter en jämförelse av ärvärdet och börvärdet vilket vid summation med omvänt tecken ska 
resultera i 0 vid färdig reglering. Detta tar oss till nästa huvuduppgift som är reglerstabilitet och 
som tillåter en visst reglerfel för att stabilisera driften och därmed skickar ut signalen 0 när 
ärvärdet och börvärdet är tillräckligt nära. I detta steg är återkopplingstiden i reglerloopen viktig 
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för att jämförelsen mellan börvärdet och ärvärdet ska ske så momentant som möjligt för att 
minimera reglerfel. Den tredje huvuduppgiften är frekvensreglering där en balans av 
frekvensavvikelse (statik) och börvärde installeras för att parametrarna i stationen lättare ska 
kontrolleras. Detta utförs bäst med en proportionell och integrerande reglering då den 
deriverande delen ofta gör driften onödigt ryckig. [11] 

2.7.3 Beskrivning av in och utsignaler i reglersystemet 
Reglersystemen i vattenkraftverk kan se ut på olika sätt men består i grunden av ställdon och 
servomotorer. Oljetryckssystemet förser servomotorerna med hydraulolja och regulatorn styr 
ställdonet som transporterar oljan. Ledkransen och löphjulet styrs av varsin servomotor. En 
principskiss kan ses i figur 8. [3] 

 

Figur 8. Principskiss över reglersystemet. 

Reglersystemet i G1 använder sig av effektreglering och använder högtryckshydraulik. Nyare 
installationer av reglersystem arbetar med högtryckshydraulik på 160 bar medan äldre 
lågtryckshydraulik arbetade vid endast 40 bar. I bilaga A redovisas ett blockschema som mer 
detaljerat beskriver och delar upp de digitala in och utsignalerna från regulatorn. Det 
programmerade styrsystemet beräknar utifrån statikinställningar ett börvärde på effekten som 
aggregatet bör producera för att reglera frekvensen på nätet. Effekten som aggregatet levererar är 
proportionell mot volymflödet som beräknas utifrån öppningen på ledskenorna. Reglersystemet 
mäter ledskenornas ärvärde och beräknar börvärdet som motsvarar önskad effekt och skickar 
därefter en utsignal till hydraulservon för reglering. Utifrån det uppmäta ärvärdet på ledskenorna 
beräknas med hjälp av kombineringsenheten ett börvärde på löphjulet. 
Kombineringsprogrammet hittar optimal löpskovelvinkel för motsvarande fallhöjd och 
ledhjulsöppning utifrån inmatade kombineringskurvor, se bilaga B. Skillnaden mellan börvärdet 
och ärvärdet på löpskovlarna registreras och information om potentiell ändring skickas till 
löphjulets servohydraulik.  

2.8 Kombineringsprov Selsfors G1 
Kombineringsprov för aggregat G1 i Selsfors utfördes efter renovering av aggregatet 2012, då ett 
nytt löphjul och hydraulsystem installerades. I provet mättes en ny optimering på förhållandet 
mellan löpskovelvinkel och ledskeneöppning vid 7 olika fallhöjder. Verkningsgraden uppmättes 
för både turbinen samt för hela aggregatet där även generatorförluster samt strömningsförluster i 
tilloppstuben inkluderas. Då frekvensreglering påverkar hela systemet och inte enbart turbinen 
används aggregatets verkningsgrad i detta projekt. Verkningsgraden för aggregatet beräknades 
utifrån bruttofallhöjden som ser ut enligt ekvation nedan. 

 
ℎ𝑏𝑏 = Ö𝑉𝑉𝑉𝑉𝑏𝑏 +

𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖2

2𝑔𝑔
− 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑢𝑢𝑢𝑢𝑚𝑚ä𝑜𝑜𝑜𝑜 (2) 
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I ekvationen är hb bruttofallhöjden [m], ÖVYb nivån på övre vattenytan bakom intagsgrinden, 
NVYuppmätt är nedre vattenytan som uppmäts i pumpschaktet och 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 är vattnets medelhastighet 
[m/s] vid inloppet efter intagsgrinden. Natureffekten är den mekaniska energin i vattnet vilket är 
den maximala teoretiska effekten till förfogande. Den beräknas enligt följande 
 

𝑃𝑃 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑔𝑔ℎ (3) 

där P är effekten [W], 𝜌𝜌 vattnets densitet [kg/m3], Q volymflödet [m3/s], g jordens acceleration 
[m/s2] och h bruttofallhöjden [m]. Volymflödet mättes med Winter-Kennedy metoden där en 
tryckdifferens i spiralen mellan inre och yttre vägg mättes. Volymflödet beräknas sedan enligt 
 

𝜌𝜌 = 𝑘𝑘�∆𝑝𝑝 (4) 

Där ∆𝑝𝑝 är tryckdifferensen [Pa] och k en konstant som för Selsfors bestämdes till 4.968. I 
aggregat G1 är magnetiseringen statisk vilket innebär att energin tas från en extern matning och 
inte turbinaxeln. Således har effektförluster från magnetisering subtraherats från den uppmätta 
effekten vid beräkningen av aggregatets verkningsgrad. 
 

𝜂𝜂𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑜𝑜 =
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑢𝑢𝑢𝑢𝑚𝑚ä𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟−𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑦𝑦

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑠𝑠𝑜𝑜
 (5) 

Då Selsfors arbetar i ett relativt litet fallhöjdsintervall på 1 meter under vintertid och en 
halvmeter under sommartid utfördes en normering av de testade fallhöjderna till en nominell 
fallhöjd på 21.4 meter. För att avgöra bästa kombinering upprepades testet för 8 olika 
löpskovelvinklar: 6, 12, 16, 20, 24, 28.2, 32 samt 35 grader. Vid varje löpskovelvinkel testades 
ett flertal ledskenelägen och en tabell och ett diagram med samtlig data kan återfinnas i bilaga B. 
Dessa värden har användes för beräkningar av verkningsgradsförlusten i fallet om ett dödband på 
endast löphjulet används samt hur reglereffekten skulle försämras. [12]  

2.9 Konsekvenser av lagerslitage 
2.9.1 Oro för oljeläckage 
Från och med sekelskiftet har ett antal kaplanturbiner installerats med miljöanpassade löphjul. 
Skillnaden i dessa turbiner är huvudsakligen att oljan för att smörja lagren har ersatts med luft 
eller vatten. Denna åtgärd har utförts då Kaplannav anses utgöra en risk för att släppa ut olja 
direkt i vattenflödet. Risken för oljeläckage har funnits betydligt längre men har på senare tid 
blivit en mer drivande faktor att minimera. Denna olja läcker i och med att gamla lager slits ut 
och viktiga frågor gällande livslängd på dessa lager är förändringar i körsätt och ökade laster från 
hydraulik. Det finns ett flertal löphjul där fel uppstått och där reglerkrafter har mätts och varierat 
från beräknat värde. En rekommendation för framtida insatser i branschen är därför att bestämma 
dimensionerade laster i löphjulet i samband vid start-stop, konstant produktion och 
frekvensreglering. [13] 
 
2.9.2 Utsatta lager 
När de lager som används i turbinen slits finns risken att glapp i tätningar uppstår. Genom dessa 
glapp kan en fara i form av oljeläckage uppstå som tidigare nämnts. I en Kaplanturbin finns ett 
flertal lager i ledkrans och löphjul för att ta upp laster från vridmoment och axiella krafter, se 
figur 9. Utifrån tidigare mätningar och utvärdering av samtliga lager i Kaplanturbinen G1 i 
Selsfors har det konstaterats att störst slitage sker i lagren på löphjulet. Löpskovlarna är fästa i en 
löpskoveltapp som är monterat i navet med ett inre och yttre lager som tillsammans tar upp 
krafterna från vattentrycket i löphjulskammaren. Utav dessa var det största slitaget beräknat för 
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det yttre löpskoveltapplagret. [14] I och med det inriktas kommande beräkningar av glidsträcka, 
lagertryck och lagerslitage på endast det yttre lagret för löpskovlarna. 

 

Figur 9. Illustration på en del av lagren återfunna i löphjul och ledkrans i en Kaplanturbin. [15] 

Konsekvenser på grund av utnötta lager och ett för stort lagerspel är flera och varierar beroende 
på vart lagren är placerade. För löpskoveltapplagren finns ytterligare ett allvarligt fel utöver 
potentiellt läckage av smörjmedel. Om ett för stort lagerspel inte åtgärdas ändras skovelns profil 
och löpskoveln kan komma att ”hänga ner”. Detta beteende ökar avståndet från navet och 
skoveln kan komma att ta i ytterväggen på kammaren vilket medför en kraftig 
verkningsgradsförlust. Vid underhåll av aggregat har lager bytts ut där nötningen uppnått över 1 
mm. [16] 

2.9.3 Tillåtet lagerspel 
För tätningarna garanterar tillverkarna en täthet på sina lager för de fall som glappet inte 
överstiger 0.3 mm. Vid vilken mängd nerhäng börjar förekomma samt orsaka skadlig drift är 
svårt att sätta ett exakt värde på men onormalt högt lagertryck kan förekomma redan vid 0.03mm 
glapp. När nav och lager tillverkas används tolerans H7 som för dimensionerna av det yttre 
löpskoveltapplagret medför en tolerans på 0.07 mm. [16] 

2.10 Beräkning av lagerslitage 
Från ritningar har data på material och dimensioner för berört lager införskaffats. Samtliga lager 
i Selsfors är glidlager och består av ett självsmörjande kompositmaterial. Vanligt i andra turbiner 
är typer av fett- eller oljesmorda lager i brons.  
 
Det finns flera typer av självsmorda lager och det som används i Selsfors heter Orkot TXM 
Marine vilket består av ett förstärkt vävt polymermaterial. Kring glidytan på lagret finns även ett 
tjockt lager Teflon som ökar motståndskraft mot nötning samt ökar tryckhållfastheten. Alla lager 
i löphjulet har vatten som omgivande medium under drift. [14] 
 
För att beräkna nötningsdjupet har ett empiriskt samband för nötning använts. Formeln kan 
skrivas på en del olika sätt men nedan beskrivs den variant som använts. 
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 𝜔𝜔 = 𝑘𝑘 ∙ 𝑝𝑝 ∙ 𝑠𝑠 (6) 

I ekvationen är ω linjär nötning i lagret [m], k är nötningskonstanten [m2/N], p är lagertrycket 
[MPa] och s är glidsträckan [m]. Glidsträckan är det avstånd som det yttre löpskoveltapplagret 
rör sig vid reglering av löpskoveln. Lagertrycket beräknas utifrån kraften som lagret tar upp 
dividerat med den projicerade arean av lagret enligt nedan. [17] 

 
𝑝𝑝 =

𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦
𝐴𝐴

 (7) 

Den projicerade arean motsvarar diametern gånger bredden på lagret [m2] och Fyl [N] den totala 
kraften lagret tar upp. Hur Fyl verkar kan ses i figur 11. 

2.10.1  Beräkning av verkande krafter 
Krafterna som tas upp av lagren beräknas genom att frilägga löpskovlarna. I figur 10 ses vilka 
krafter som verkar på löpskovlarna utifrån vattentrycket i löphjulskammaren. Egenvikt på 
skovlar och skoveltapp har försummats. 

 

Figur 10. Axiella krafter från det flödande vattnet samt kraften på löpskoveln uppkommen utifrån löphjulets rotation 

Dessa krafter och moment balanseras ut av det inre och yttre lagerparet på löpskoveltappen. 
Dimensioner och verkande krafter kan ses i figur 11 där den förenklade modell av en platt skovel 
som använts vid beräkningarna illustreras.  

 

Figur 11. Modell av skovel med axiallasterna utritade och jämnviktspunkt i yttre lagret. Bilden illustrerar även hur 
areaelement på skoveln har modellerats för att summera trycket från vattnet. 
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I ekvation 8 och 9 har moment och kraftjämnvikt utförts på kontrollvolymen visad i figur 11. 

 �𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0 (8) 

 �𝑇𝑇𝑎𝑎=0 = 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝑑𝑑 − 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 (9) 

Fyl,ax [N] är den axiella kraften på yttre skoveltapplagret, Fin,ax [N] kraften som verkar på inre 
lagret och Fax [N] den totala kraften från vattentrycket. För momentjämnvikten beskriver d [m] 
avståndet mellan centrumet på de två lagren och Tax [Nm] det hydrauliska momentet på 
löpskoveln. 

Vid beräkningen av lagerslitaget har det högsta trycket på löpskoveln använts oberoende av det 
varierande volymflöde. Detta värde bestämdes genom att anta en konstant axiallast från vattnet 
Fax på 2400 kN. Denna kraft har verifierats som högsta last vid normaldrift utifrån mätningar av 
turbintillverkaren. Kraften verkar på den svepta ytan av skovlarna och trycket på en utav de 7 
skovlarna i turbinen beräknas enligt nedan 

 
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 =

1
7
∙

𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜋𝜋(𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠2 − 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑎𝑎𝑛𝑛2 )

 (10) 

Där psk är den genomsnittliga statiska tryckskillnaden mellan övre- och undersida på löpskoveln, 
rsk är löphjulsradien och rnav är radien på navet. Kraften på skoveln orsakar varierande moment 
beroende vart på skoveln den verkar och arean delas in i små areaelement som beräknas enligt 
nedan. 

 𝑑𝑑𝐴𝐴 = 𝑟𝑟 ∙ 𝑑𝑑𝑟𝑟 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑 (11) 

Ekvationens beteckningar dr och dφ är polära koordinater markerade i figur 11. Antalet 
areaelement delades upp i 20x20 varefter en finare upplösning gav negligerbar verkan. Kraften 
verkande för varje areaelement därefter till 

 𝑑𝑑𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑝𝑝 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝐴 (12) 

För att beräkna momentpunkten i origo translateras sedan skoveln i x-led och ett kartesiskt 
koordinatsystem initieras. Det verkande momentet från varje areaelement beskrivs enligt nedan 

 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑥𝑥 ∙ 𝑑𝑑𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎 (13) 

Summeras dessa momentbidrag kan således de okända krafterna från ekvation 8 beräknas och 
den axiella kraften på yttre skoveltapplagret bestämdes till 809 kN. 

Utöver den axiella kraften tar lagret upp en stor tangentiell last i och med 
energiförädlingsprocessen. Kraften betecknas Fθ och kan ses i figur 10 och uppkommer då 
vattnets energi överförs till mekanisk energi på turbinaxeln som beskrevs i avsnitt 2.42. 
Turbinaxelns moment vid yttre lagrets centrum i tangentiellt led förhåller sig enligt 

 𝑃𝑃 = 𝑇𝑇𝑟𝑟=0 ∙ 𝜔𝜔 (14) 

där P är turbineffekten [W], ω är vinkelhastigheten [rad/s] och Tr=0 [Nm] är det fixerade 
momentet. Det tangentiella trycket på skoveln kan räknas till punktkrafter Fθ,yl på lagren genom 
samma procedur som beskrivits ovan för de axiella krafterna med areaelement och bestämdes 
således till 349 kN på det yttre lagret. Detta vid högsta effekt på turbinen och med konstant 
vinkelhastighet som kan läsas utifrån data i tabell 1. 
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Den tredje och minsta kraften lagret behöver ta upp är motståndskraften från länkaget när 
reglering av löpskoveln sker. Den kraften varierar och som tidigare krafter har den maximala 
kraften vid ett pådrag använts till beräkningarna. Hur krafterna verkar på yttre lagret kan ses i 
figur 12. 

 

Figur 12. Krafter och motkrafter på löphjulets lager och länkage. 

I vänster del av figuren ses friktionskraften på lagringsytorna som antas vara homogena runt 
lagringsytan. Den högra figuren illusterar kraften från länkaget samt motkrafterna från lagren. 
Utifrån friläggning kan kraftbalans yttryckas i ekvation 15 och momentjämnvikt i ekvation 16. 

 �𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝐹𝐹𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝐹𝐹𝑦𝑦ä𝑖𝑖𝑠𝑠 = 0 (15) 

 

 �𝑇𝑇 = 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑖𝑖𝑖𝑖 ⋅ 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝐹𝐹𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑦𝑦𝑦𝑦 ⋅ 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0 (16) 

I ekvation 16 är T [Nm] momentet med momentpunkt där kraften 𝐹𝐹𝑦𝑦ä𝑖𝑖𝑠𝑠 [N] verkar. Längderna din 
och dyl är utritade i höger del av figur 12. Utifrån mätningar av krafterna servomotorerna verkade 
är  𝐹𝐹𝑦𝑦ä𝑖𝑖𝑠𝑠 känt och kraften det yttre lagret absorberade 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑦𝑦𝑦𝑦 kunde bestämas till 181 kN. Denna 
kraft är i likhet med den axiella kraften av vattentrycket riktad i negativt led medström flödet 
vilket gör att dessa två krafter adderas vid kommande superpositionering. Den summerade 
kraften verkande från de tre olika källorna beskrivet beräknades till 1074 kN vilket gjordes enligt 
ekvation 17. 

 
𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦 = �(𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑦𝑦𝑦𝑦)2 + 𝐹𝐹𝜃𝜃,𝑦𝑦𝑦𝑦

2  (17) 

Detta värde användes för beräkningen av trycket på lagret i ekvation 7 som beräknades till 20.2 
MPa. [14] 

2.10.2 Val av nötningskonstant 
Nötningskonstanten k i ekvation 6 är materialberoende och beror av många parametrar, så som 
lagertryck, glidhastighet och omgivande medium för lagret. Generellt orsakar låga 
glidhastigheter en högre nötningskonstant och från laborationer har det konstaterats att 
nötningskonstanten är högre med vatten som ett omgivande medium jämfört med luft. Dessutom 
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påvisar G. Ren och J. Fengs arbete att lagertrycket kan orsaka en exponentiell ökning av 
lagernötningen, se figur 13. [18] 
 

 
Figur 13. En graf som visar hur lagernötningen ökar med lagertrycket [18] 

Då ett konstant maxvärde på den verkande kraften har antagits har även en konstant 
nötningskonstant använts för detta projekt. Nötningskonstanten för Orkot TXM Marine har 
beräknats i olika labprover och Christopher Wowk har jämför två resultat i sitt arbete [19]. 
Omgivande parametrar från de testerna har jämförts med Selsfors i tabell 2. Resultatet från de 
två mätningarna skiljer sig kraftigt även fast lagren arbetat mot rostfritt stål vid båda tillfällena 
och en ledande orsak till detta tros vara skillnaden i ytfinhet. 

Även löpskoveltappen i Selsfors är av rostfritt stål men den är grovarbetad med mycket sämre 
ytjämnhet än de båda materialen från testerna. [20] På grund av detta tros resultatet från 
Gawarkiewicz [21] vara mest lämpat för detta projekts beräkningar även om lagertrycket 
stämmer närmare överens med testet från CERL. 

Tabell 2: Jämförelse av parametrar och nötningskonstanter 

Orkot TXM Marine CERL Gawarkiewicz Selsfors 
Ytfinhet 0.4 𝜇𝜇𝑚𝑚 0.8 − 1.2 𝜇𝜇𝑚𝑚 6.3 𝜇𝜇𝑚𝑚 

Lagertryck 23 MPa 29 MPa 20.2 MPa 
Nötningskonstant 7.0 ∙ 10−8 3.8 ∙ 10−7 3.8 ∙ 10−7 

 
2.11 Slitage ej relaterat till primärreglering 
Det finns många vattenkraftverk i världen där turbiner har arbetat i decennier och där de 
operativa omständigheterna idag ändrats påtagligt sedan installation. Dessa nya omständigheter 
kan ibland leda till ökade vibrationer med fatala konsekvenser som utmattningssprickor i delar 
av turbinen. Sådan problematik och risker kräver direkta åtgärder vilket kan reducera drifttiden 
för aggregat och orsaka stora ekonomiska förluster. [22] Hur stora dessa förluster är beror på 
omfattningen av behovet påkallat underhåll. Utifall lagren på löphjulet behöver bytas krävs 
omfattande åtgärder då löphjulskammaren bland annat behöver tömmas på vatten.  
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2.12 Potential till applicering av dödband 
Det finns ett fåtal studier som beaktat möjligheten att applicera dödband för frekvensregleringen 
inom vattenkraft. Enligt en artikel publicerad 2015 kunde man efter en överblick av tillgänglig 
information konstatera att näst intill ingen studie med huvudsyfte att undersöka det mekaniska 
slitaget på grund av primärreglering har gjorts. Utan i det flesta arbeten som undersökt området 
har denna bit endast dykt upp som en del i diskussionen. Artikeln fortskred med att studerade en 
Francis turbin och efter mätningar konstaterades att de flesta rörelser var i ett område av endast 
0.2 % av hela ledskeneöppningen. Vidare fastslogs att ett dödband kunde hjälpa att ta bort en 
stor del av de små rörelser som orsakar mycket slitage och vars nödvändighet kan ifrågasättas. 
[23] 

I ett arbete av Erich Wurm diskuterades metoder att minimera antalet led- och löpskovel 
regleringar i en Kaplan turbin som styrs med primärreglering. Han poängterar där att större 
operationer krävs för att byta utslitna komponenter i relation till löpskovlarna jämfört med 
mekaniken runt ledskenorna. Vidare nämner han att förlusterna från ett dödband på endast 
löphjulet med en fullt reglerbar ledkrans bör vara försumbara och tillåta en fortsatt effektiv 
primärreglering. Som slutsats rekommenderar han därmed ett dödband på endast löphjulet och 
att en lämplig storlek på detta kan vara 2 % av öppningsspannet. Simuleringar med detta 
dödband inställt resulterade enligt Wurms beräkningar till två-tredjedelar färre lastväxlingar samt 
att glidsträckan reducerades med en fjärdedel. [24] 

2.13 Svårigheter med preciserat dödband 
Som tidigare beskrivet i del 2.10 är slitaget på lager i löphjulet större än i ledkransen. Därför 
vore möjligheten att applicera dödband på endast löphjulet som diskuterat i 2.12 av intresse att 
undersöka. Svårigheter i en inställning med endast strypt reglering för löphjulet uppkommer då 
löphjulet direkt styrs utifrån ledkransens läge. Därmed krävs finjustering i mjukvarukoden för att 
praktiskt mäta sådana ändringar vilket kräver expertis från reglerteknikstillverkare. Däremot 
finns möjligheten att simulera sådana ändringar även under begränsningarna av detta 
examensarbete. Vid en potentiell dödbandsapplicering på endast löphjulet och inte ledkransen 
kommer reglerstyrning försämras mindre men förluster till följd av medveten felkombinering 
kommer uppstå. Beräkning av påverkan från en sådan felkombinering presenteras i detta 
examensarbete.  
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3 Simulering av dödband 
 
3.1 Tidigare mätningar 
Under ett tidigare examensarbete vid Skellefteå Kraft utfördes mätningar på ett av deras aggregat 
i Selsfors. Mätningarna skedde under en vecka i oktober 2014 och undersökte ett flertal 
parametrar. [14] I figurerna nedan kan effekten, turbinens ledskenevinkel och löpskovelvinkel 
analyseras från veckan. Aggregatet var igång ca 62 % av tiden och stoppades 5 gånger under 
veckan.  

 

Figur 14. Den aktiva effekten från aggregatet under veckan. Turbinen arbetade ofta mellan 9 och 14 MW. 

Figur 15. Ledskenevinkeln arbetade ofta mellan 20 och 35° och hela spannet ligger mellan 0° till 44.5°. 
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Figur 16. Löpskovelvinkeln arbetade ofta mellan 15-25° och har ett spann mellan 2.5° till 35°. När aggregaten 
stängs av öppnas löpskoveln maximalt. 

Vid de använda mätningarna tros avrundningsfel i mätinstrumentet lett till orimliga oscillationer 
för både ledskenevinkeln och löpskovelvinkeln. För att bättre motsvara de verkliga rörelserna 
slätades kurvorna ut med en numerisk medelvärdesloop, jämför figur 17 och 18. Beräkningen för 
en utslätad punkt sker genom att ta medelvärdet från punkten innan, den aktiva punkten samt 
punkten efter. Denna process upprepades 12 gånger för att eliminera orimligt bettende. För varje 
genomförd loop minskar värdet på olika toppar och dalar och medför en risk för avrundningsfel i 
hur mycket skovlarna faktiskt rör sig. Dock beräknar reglersystemet en potentiell ändring med 
upplösningen var fjärde sekund och rättfärdigar därför den omfattande manipulationen av 
mätvärdena. Korrekt kombinering antas med tanke på hur nyligen löphjulet installerats och kan 
därför ge bra indikation på när mätvärdena känns trovärdiga. Notera hur löpskovelvinkeln rör sig 
i jämnare relation till ledskenevinkeln i figur 17 än 18. 

 

Figur 17. Obearbetad mätdata av skovelvinklarna, blå kurva är löpskovel och röd kurva är ledskena. 
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Figur 18. Bearbetad mätdata enligt ovan beskriven process, blå kurva är löpskovel och röd kurva är ledskena. 

3.2 Parameterberäkningar i MATLAB 
Nedan följer beskrivning hur ett antal olika parametrar av intresse numeriskt har beräknats i 
MATLAB från mätningarna i Selsfors. 
3.2.1 Sambandet mellan löphjulsvinkel och nätfrekvens 
För att utföra de praktiska mätningarna med dödband måste spannet där ändringar ignoreras 
översättas till en viss frekvensavvikelse på nätet. Detta då dödbandsinställningar i 
operatörspanelen till regleringen ställs in i frekvensavvikelse. Det innebär att beräkningarna 
börjar i olika ändar av ut och insignaler för reglersystemet. För att optimera antalet lastväxlingar 
och minimera glidsträckan för lagren i löphjulet är det fördelaktigt att definiera dödbandet i 
grader på löpskovelvinkeln som konstaterats utstå mest slitage. Detta kan simuleras i MATLAB 
utifrån gjorda mätningar. Den lämpliga dödbandsvinkeln behöver sedan substitueras till ett värde 
av nätfrekvens. Ett samband mellan dessa parametrar kan beräknas utifrån statikinställningar för 
aggregatet samt avläsningar från kombineringsprover vilket görs i ekvation 18 och 19. 
Reglereffekten Preg [MW/Hz] beräknades enligt nedan 

 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑖𝑖𝑠𝑠𝑜𝑜 ∙ 𝑓𝑓𝑏𝑏ö𝑟𝑟
 (18) 

där statiken ist för Selsfors är 5 %, maximal effekt Pmax är 24.22 MW och fbör är 50 Hz. 
Reglerkraften beräknas således till 9.69 MW/Hz. Utifrån indexprovningens 8 mätningarna vid 
olika löpskovelvinklar, se bilaga B, kan en parameter för hur effekten ändras i förhållande till 
löpskovelvinkel fastställas, se ekvation 19. Detta är av intresse då simuleringen manipulerar 
löpskovelvinkeln. 
 
 

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑦𝑦 =
1

𝑛𝑛 − 1
�

𝑃𝑃𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑖𝑖−1
𝛼𝛼𝑖𝑖 − 𝛼𝛼𝑖𝑖−1

𝑖𝑖

𝑖𝑖=2

 (19) 

 
I ekvationen är P [MW] effekten, 𝛼𝛼 [°] är löpskovelvinkeln och parametern kmedel kunde beräknas 
till 0.7 [MW/°]. Genom att ta kvoten av ekvation 17 över 16 fås ett samband mellan frekvens och 
löpskovelvinkel [Hz/°] som ses i kolumn 1 och 2 i tabell 3.  
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Utifrån dessa värden kan även den avvikande reglerkraften beräknas, kolumn 6 i tabell 3. Den 
ignorerade löpskovelvinkeln relateras till den avvikande effekten från normal drift. Alla 
avvikelser från veckan summeras och ett genomsnitt beräknas sedan för respektive 
dödbandsinställning. 

3.2.2 Mätfelens effekt på lastväxlingarna 
På grund av de orimliga oscillationerna vid mätningen sett i figur 17 ger beräkningen av antalet 
lastväxlingar utan dödband ett orimligt värde även efter utslätning. Därför har ett maximalt antal 
lastväxlingar för veckans drift som undersökts beräknats. Detta genom att applicera 
informationen att reglertekniken endast utför en ny beräkning mellan börvärde och ärvärdet var 
fjärde sekund under tiden aggregatet var i drift. Det beräknade värdet för antal lastväxlingar utan 
dödband är med andra ord ett teoretiskt maximum och osannolikt. Det medför att 
sammanställande av antal lastväxlingar är mest intressant vid jämförelse av de olika 
dödbandsinställningarna. 

3.2.3 Beräkning av verkningsgradsförluster från felkombinering 
I beräkningen av verkningsgradsförluster utifrån medveten felkombinering används resultatet 
från kombineringsprovet, se bilaga B. För att uppskatta hur verkningsgraden varierar vid en 
avvikelse från optimalt kombinerad ledskeneöppning och löpskovelvinkel har olika intervaller 
definierats. I figur 19 kan ses att påverkan av felkombinering i området av 12 grader på 
löpskovelvinkeln antas vara enhetlig i intervallet mellan 9 till 14 grader. Dessa spann har delats 
in mellan medelpunkterna från de olika löpskovelvinklarna som undersöktes.  
 
Ignoreras en vinkeländring i löphjulet vid sänkt effekt i aggregatet sjunker verkningsgraden 
längs den utritade linjen mellan grön cirkel och blå fyrkant i figur 19. Ignoreras däremot en 
vinkeländring vid ökad effekt reduceras verkningsgraden längs med kurvan mellan den gröna 
cirkeln och den rosa stjärnan. Varje verkningsgradsavvikelse under veckan då turbinen är i drift 
kan sedan summeras och en genomsnittlig avvikelse av verkningsgraden kan beräknas. Den 
försämrade verkningsgraden presenteras i procentenhet i kolumn 7, tabell 3. 

 

Figur 19. Illustration av hur verkningsgradsförluster beräknats. 
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3.2.4 Beräkning av glidsträcka och lagernötning 
Beräkning av lagerslitage antas vara i ideala förhållanden. Även om det ideala förhållandet 
resulterar att det inte bör vara någon fara har ändå problem uppstått. Denna modellering kan 
därmed ändå ge en indikation på förväntad förbättring. Glidsträcka, lagernötning och antal 
lastväxling har extrapolerats till en 40 års tidsperiod som därmed söker demonstrera turbinens 
livstid. 
 
Glidsträckan s kan beräknas med hjälp av resultatet från mätningarna. Uträkningen görs 
numeriskt i MATLAB genom att summera alla vinkeländringen i löpskoveln och multiplicera 
dessa med radien för det yttre lagret enligt ekvationen nedan.  
 
 

𝑠𝑠 =
𝑟𝑟 ∙ 𝜋𝜋
180

�|(𝛼𝛼𝑖𝑖−𝛼𝛼𝑖𝑖−1)|
𝑖𝑖

𝑖𝑖=2

 (20) 

Parametern n är antalet mätdata av olika vinklar som mättes under veckan. Upplösningen på 
mätningen var varje sekund och 603166 mätpunkter har analyserats i beräkningarna. 
Löpskovelvinkeln betecknas 𝛼𝛼 [°] och lagerradien som r [m]. Resultatet kan ses kolumn 3 i 
tabell 3. Lagernötningen beräknas enligt tidigare nämnd formel i ekvation 6 där nu allt är känt. 

3.3 Resultat av simulering 
Utifrån tidigare beskrivna uträkningar kan ett antal dödbandsinställningar jämföras där för- och 
nackdelar vägs mot varandra, se tabell 3. 

Tabell 3: Resultat av simulerade dödbandsinställningar 

Glidsträckan kan konstateras mer än halveras vid ett dödband av 0.15° och antalet lastväxlingar 
är näst intill endast en fjärdedel jämfört med antalet lastväxlingar vid ett dödband på 0.05°.  
Lagernötningen är proportionerlig med glidsträckan och avvikelsen i reglereffekt ökar relativt 
linjärt med ett större dödband.  

För att införskaffa en bättre förståelse för hur regleringen kommer förfara utöver informationen i 
tabell 3 har ett flertal tidsperioder från mät-veckan illustrerats nedan. Under femminuters 
intervaller i olika effektnivåer på aggregatet har appliceringen av dödband jämförts mot drift 
utan dödband. Utifrån dessa observationer valdes inställningarna 0.1, 0.15 och 0.2° grader 
dödband att vägas mot varandra ytterligare vilket kan ses i figurerna nedan.  

Dödband 
löpskovelvinkel 

[°] 

Dödband 
frekvensavvikelse 

[Hz] 

Glidsträcka 
[km] 

Lagernötning 
[µm] 

Antal 
lastväxlingar 

[miljoner] 

Avvikelse 
reglereffekt 

[kW] 

Förlust i 
verkningsgrad 

[%] 
0.00 0.00 31.77 248 194.8 0 0.00 

0.05 0.004 21.86 171 77.7 23 0.015 

0.10 0.007 17.9 140 33.3 51 0.032 

0.15 0.011 15.5 121 19.7 66 0.041 

0.20 0.014 13.5 106 13.3 92 0.057 

0.25 0.018 12.1 94 9.5 127 0.079 

0.30 0.022 10.9 85 7.2 154 0.095 
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Figur 20. Drift där löpskovelvinkeln ökar kraftigt från ca 12.5 till 15°. Blå kurva är utan dödband, röd kurva 0.1°, 
gul kurva 0.15° och lila kurva är för 0.2°. 

Figur 21. Drift där löpskovelvinkeln varierar runt 25.75°. Blå kurva är utan dödband, röd kurva 0.1°, gul kurva 0.15° 
och lila kurva är för 0.2°.
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Figur 22. Drift där löpskovelvinkeln varierar runt 22.5°. Blå kurva är utan dödband, röd kurva 0.1°, gul kurva 0.15° 
och lila kurva är för 0.2°. 

I figur 20 kan 0.2° graders dödband tyckas tillfredsställande medan i figur 21 och 22 där mer 
frekventa oscillationer av löpskovelvinkeln sker verkar ett dödband på 0.15° mer rimligt. Från 
resultaten i tabell 3 ses att de positiva effekterna från dödband som minskat antalet lastväxlingar 
och glidsträcka avtar kraftigt från intervallet 0.15-0.2° jämfört med intervallet 0.1-0.15°. Utifrån 
dessa grafer valdes därefter att ett dödband så nära 0.15° skulle användas i de nya mättningarna 
vilket omvandlas till 0.011 Hz. 
 
Denna dödbandinställning kan i tabell 3 ses orsaka en genomsnittlig avvikelse i reglereffekt på 
66 kW. Vid preciserat dödband skulle verkningsgraden sjunka 0.041 procentenheter. I figur 14 
ses effekten ofta vara mellan 9-14 MW och förlusten skulle därmed innebära en effektförlust 
mellan 3.7–5.7 kW.  Lagernötningen utan dödband är 0.248 mm som summerat med tillåtet 
glapp vid monteringen enligt H7 standard på 0.07 mm skulle orsaka ett glapp större än 0.3 mm. 
Enligt resultatet av simuleringen skulle användandet av dödband reducera slitaget till 0.121 mm 
och därmed motverka att det yttre löpskoveltapplagret behöver bytas under det simulerade 
livslängden 40 år.  
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4 Nya mätningar 
Under onsdagen 6 april initierades nya mätningar på aggregat G1 i Selsfors för att verifiera 
resultat från simuleringarna. För att på ett så effektivt sätt som möjligt bedöma de nya 
inställningarna bestämdes två körningar inom samma effektintervall med och utan dödband. 

4.1 Mätutrustning och utförande 
Mätapparaten och mjukvaran som användes har namnet Argus vilket ofta används vid 
datainsamling och analys inom industriella sammanhang. Argusen kopplades till en dator där 
viktiga parametrar definierades och mätningen moniterades. Mellan Argusen och 
turbinregulatorskåpen från var informationen mättes kopplades olika podar för att klara av olika 
spänningsfall beroende på vilken parameter som mäts. Mätningarna utfördes i maskinhallen för 
aggregat G1 i Selsfors och de 6 parametrar som mättes var effekt ut från aggregatet, frekvensen, 
styrsignal till löphjul och ledkrans samt öppningsläge av löphjul och ledkrans. Upplösningen för 
mätningen ställdes in på 10 värden per sekund och parametrarna av intresse definierades. 
Signalen från kontrollskåpet gav signaler mellan 4 till 20 mA som för öppningsläge på löphjul 
därmed motsvarde öppning mellan 0 till 100 %. Utifrån driftrapporter och dylikt kunde sedan 
värdena beräknas om till relevanta värden, till exempel öppningsprocent till en specifik vinkel 
för löpskoveln. 

4.1.1 Inställningen av dödband 
Vid inställning av dödbandet i operatörspanelen var ett värdeintervall mellan endast jämna tal 
möjligt. Det beräknade värdet på 0.011 Hz blev därmed avrundat uppåt till 0.012 Hz för 
mätningarna. Detta värde representerar med tidigare beskrivna beräkningar ett dödbandsintervall 
på löpskovelvinkeln till 0.166° och för ledskenevinkeln till 0.153°. För löpskoveln med ett 
öppningsspann på 32.5° medför 0.166° en reglering på cirka 0.5 %. Detta värde är betydligt lägre 
än Wurms rekommenderade värde på 2 % av öppningsspannet för löpskovelvinkeln.  

4.1.2 Effektintervall vid mätningen 
Aggregatet planerades verka i fyra olika spann en timme vardera för att kontrollera att inga 
problem skulle uppkomma vid olika effektreglage. Det första spannet planerades eftersträva 
maximal effekt från aggregatet och de andra spannen följde nedreglering till börvärden i 
närheten av värden där data använts till beräkningar utifrån bilaga B. Mätningarna för de två 
körningarna utfördes båda under två vardageftermiddagar för att upprepa potentiella trender av 
last på nätet som påverkar frekvensen och därmed också primärregleringen. Börvärden av 
effekten inställt från driftcentralen under de 4 tidsspannen under de två körningarna kan ses i 
tabell 4. 

Tabell 4: Önskad effekt vid olika tidsspann 

Tid Effekt [MW] 
12:00 - 13:00 24 
13:00 - 14:00 19 
14:00 - 15:00 14 
15:00 - 16:00 9 

I figur 23 visualiseras effekten under mätningarna och det konstateras att effekten inte riktigt 
uppnår 24 MW under första spannet för någon av mätningarna. Detta kan bero på att frekvensen 
generellt låg över 50 Hz under tiden börvärdet 24 MW var inställt vilket kan ses i figur 24. 
Effekten kan därför ha blivit nedreglerad av primärregleringen. En annan orsak kan ha varit en 
något lägre vattennivå i den övre reservoaren än när aggregatet tidigare klarat av att producera 24 
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MW. Intervallet med 24 MW blev även aktiverat lite försenat dagen med dödband inställt vilket 
orsakar att det intervallet är loggats kortare än de andra intervallen. Vidare kan ses att mätningen 
utan dödband jobbar lite lågt mellan 20 till 120 minuter, blå kurva i figur 23. Detta är sannolikt 
på grund av frekvensregleringen som justerat en minskning av effekten då frekvensen ligger över 
50 Hz under det tidsintervallet, se figur 24.  

 

Figur 23. Effekten från aggregatet i de fyra effektspannen för de två olika körningarna. Den röda kurvan 
representerar körning med dödband på 0.12 Hz och den blå kurvan motsvarar körningen utan dödband. 

4.1.3 Tidsintervall med störd drift 
Under körningen med dödband gick turbinen in på störd drift efter 45 minuter då frekvensen 
sjönk under 49.9 Hz under ca 20 minuter och senare även en kortare period vid 110 minuter. 
Detta visade sig ge väldigt stora utslag på de undersökta parametrarna som redovisas nedan. 

 
Figur 24. Frekvensen under de två mätningarna. Blå representerar vanlig drift, röd för driften med dödband. 
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Styrsignalen till både löphjul och ledkrans påverkas mycket av intervallen med störd drift där de 
annars arbetar med en jämn amplitud på signalerna. 

 

Figur 25. Styrsignalen till löphjulet. En negativ signal leder till en stängande rörelse. Rödkurva är med dödband, blå 
kurva är utan dödband. 

 

Figur 26. Styrsignalen till ledkransen. En negativ signal leder till en stängande rörelse. Rödkurva är med dödband, 
blå kurva är utan dödband. 

Effekten av dödbandet kan ses i figur 26 då den röda kurvan har tydliga intervall med mer 
konstant värde medan styrsignalerna från mätningen utan dödband ständigt fluktuerar. I figur 25 
är signalerna från körning utan dödband starkt påverkad vid störd drift och man kan även tydligt 
se de tre tillfällen nya börvärden har ställts in. Amplituden på strömsignalerna vid normal drift 
ser ut att vara något lägre för körning med dödband. 
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4.1.4 Jämförelse mellan pådrag och frekvens 
Driften med dödband ger först och främst uttryck i pådraget vilket har en direkt relation med 
ledskenevinkeln. En viktig punkt är därför att jämföra ledskenevinkeln mot den inlästa 
frekvensen och verifiera att dödbandet verkar som planerat vilket visualiseras i figur 27. En viss 
fördröjning av önskat värde av pådragsregleringen i relation till frekvensen kan ses då en ökning 
av frekvensen orsakar en minskning av ledskenevinkeln strax därefter. Påverkan av dödbandet 
kan tydligt utläsas i områden där frekvensen håller sig relativt stabil och ledskenevinkeln är 
sedan konstant efter föregående nämnda fördröjning. 

 
Figur 27. Ledskenevinkeln illustrerat mot frekvensen över ett spann på 30 minuter. Ett dödband på 0.12 Hz är 

inställt och aggregatet jobbar mot 24 MW börvärde. Blå kurva är ledskenevinkeln och röd kurva är frekvensen. 

Under tidsspannet där aggregatet utnyttjade dödband och jobbade mot börvärdet 19 MW sjönk 
frekvensen under 49.9 Hz. Mycket likt styrsignalerna ger interaktionen från störd drift kraftiga 
oscillationer på ledskenorna där vinkeln ändras näst intill speglat mot frekvensen i figur 28.  

 
Figur 28. Ledskensvinkeln illustrerat mot frekvensen över ett spann på 55 minuter. Ett dödband på 0.12 Hz är 
inställt och aggregatet jobbar mot 19 MW börvärde. Blå kurva är ledskensvinkeln och röd kurva frekvensen. 
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4.1.5 Summering av lastväxlingar 
Vid summering av antal pådragsregleringar, byten av vinkelvärde, i figur 27 kan 34 regleringar 
avläsas under de 30 visualiserade minuterna. Om man i figur 28 bortser tiden med störd drift 
håller ledskenorna en mycket stabil reglering med endast 27 regleringar på 40 minuter. Vid 
summering av antalet lastväxlingar för alla fyra undersökta spann beräknades ett genomsnitt till 
1.01  lastväxlingar per minut. Detta värde är nära jämförbart med beräkningen av lastväxlingar 
för det simulerade dödbandet på 0.15°. Vid omvandling av enhet på värdet presenterat i tabell 3 
kan fastställas att 19.7 miljoner lastväxlingar över 40 år är lika med 0.94 lastväxlingar per minut. 

4.1.6 Led- och löpskovelvinkeln under drift med och utan dödband 
På grund av den stora inverkan från störd drift gällande vinkeländringarna av ledskenevinkeln 
samt följande löpskovelvinkel ger jämförelser där störd drift verkat under ena körningen väldigt 
missvisande resultat. I följande grafer har intervallen med störd drift ej exkluderats men för 
objektiva resultat vid jämförelsen av glidsträcka har intervallen med störd drift sorterats bort från 
både mätningarna. 

 

Figur 29. Ledskenevinkeln under drift mot 14 MW börvärde. Röd kurva utnyttjar dödband och blå kurva är körning 
utan dödband. Störd drift verkar en kortare period runt 15 minuter in i körningen. 



 37 

 

Figur 30. Löpskovelvinkeln under drift mot 14 MW börvärde. Röd kurva utnyttjar dödband och blå kurva är körning 
utan dödband. Störd drift verkar en kortare period runt 15 minuter in i körningen. 

Vid jämförelse av figur 29 och 30 kan konstateras att löpskovlarna arbetar mycket likt 
ledskenorna. Under perioden med störd drift vid mätningen med dödband ändrades vinkeln fem 
gånger så mycket jämfört per minut jämfört med resterande tid med normal drift. Därav valdes 
tiden då störd drift var igång att exkluderas för båda körningarna vid beräkningen av glidsträcka. 
Vinkeln för löpskoveln är lite mindre konsekvent än för ledskenorna och kan vid vissa punkter 
ses ha små ryck. Detta kan eventuellt bero på skillnad i hur snabbt hydrauliken klarar av att styra 
löphjul och pådrag och att löphjulet ibland fått backa tillbaka efter vissa regleringar.  

4.1.7 Levererad kontinuitet av dödbandet 
Storleken på vinkeländringarna för löpskoveln skiljer sig till viss del från de simulerade 
uppskattningarna då vissa regleringar kan ses vara mindre än 0.166° i den röda kurvan i figur 30. 
Dessa små regleringar är dock i minoritet jämfört med de regleringar som börjar verka efter att 
börvärdet beräknat en ändring på åtminstone närmare 0.2°. 
 
4.1.8 Mätfel där ingen vinkeländring sker 
I de nya mätningarna uppkom samma problematik med små och orimliga oscillationer på 
löpskovlar och ledskenor som visualiserades för de äldre mätningarna i figur 17. För 
bearbetningen av resultaten för de nya mätningarna krävdes fler punkter beaktas då upplösning 
var 10 gånger finare. Punkter en halv sekund innan och efter aktuell punkt summerades och 
medelvärdet av denna beräkning upprepades 12 gånger likt för den äldre mätningen. För 
körningen med dödband där vinkeln bör varit helt still förekom fortfarande små oscillationer. 
Vid beräkningen av glidsträckan för mätningen med dödband utnyttjades därför ett gränsvärde 
på gradienten i varje punkt för att avgöra om verklig vinkeländring skedde eller inte. 
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4.2 Jämförelse av glidsträcka 
Lagren på ledskenor och löpskovlarna har olika diameter och den totala glidsträckan blir därför 
avsevärt mycket längre för lagren i löphjulet. En jämförelse av glidsträckan i tabell 5 presenteras 
därför i summan vinkeländringar per minut vilket är proportionerlig mot glidsträckan. Resultatet 
från de olika spannen normerades även till grader per minut då intervallen blev olika långa, 
bland annat på grund av de två exkluderade intervallen med störd drift. 

Tabell 5: Vinkeländringar på led- och löpskovlar för de två inställningarna i de olika effektintervallen. Värdena är 
beräknad i grader per minut och har exkluderat spann med störd drift. 

Intervall Ledskenorna [°/min] Löpskovlarna [°/min] 
Standard Dödband Standard Dödband 

24 MW 0.295 0.197 0.379 0.274 
19 MW 0.259 0.155 0.315 0.239 
14 MW 0.300 0.249 0.333 0.325 
9 MW 0.328 0.241 0.303 0.254 
Totalt 0.296 0.211 0.333 0.273 

Dödbandet har en jämförelsevis positiv inverkan på glidsträckan i samtliga spann men något 
mindre för intervallet med 14 MW där resultaten mellan körningarna är väldigt lika. Den 
genomsnittliga mängden vinkeländringar per minut, värdet i sista raden i tabell 5, är som tidigare 
förklarat proportionerliga mot den totala glidsträckan under kontinuerlig drift. Således kan det 
konstateras att körningen med dödbandet hade 29 % kortare glidsträcka för ledskenorna och 18 
% kortare glidsträcka för löpskovlarna efter summering.  

4.2.1 Frekvensen under de olika intervallen 
Från tabell 5 kan konstateras att inverkan av dödband potentiellt är olika nyttig för olika 
effektspann då resultaten skiljer sig kraftigt. Tillexempel reducerades glidsträckan för 
löpskovlarna med 27.7 % vid driften mot 24 MW men reducerades endast med 2.4 % vid driften 
mot 14 MW. Vidare kan konstateras att glidsträckan jämfört med och utan dödband generellt gav 
större differenser på ledkransen jämfört med löphjulet. 
 
Utöver att inverkan av dödbandet troligt varierar beroende av vilket effektspann turbinen arbetar 
i så bör även frekvensavläsningen under perioderna jämföras. Detta då även om tillfällen med 
störd drift har exkluderats är det fortfarande ett faktum att aggregatet jobbat mot separata 
frekvensförhållanden under de olika körningarna och bör således finnas i åtanke. Efter numerisk 
summering av oscillationerna av frekvensen vid normal drift kunde sådana jämförelser utföras 
och kan studeras i tabellen nedan. 

Tabell 6: Procentuell jämförelse av frekvensbeteendet under de olika intervallen 

Intervall Inställning med större 
frekvensvariationer 

Relativt större 
variation [%] 

24 MW Standardinställningen 15.9 
19 MW Dödbandsinställningen 7.5 
14 MW Dödbandsinställningen 17.5 
9 MW Dödbandsinställningen 4.4 

Större förändringar i frekvensen leder till längre glidsträcka och tydliga kopplingar av detta ses 
mellan tabell 5 och 6. Intervallet med bäst effekt av dödbandet är vid 24 MW vilket också är det 
enda intervall där frekvensen varierade mer under mätning med standardinställning. På 
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motsvarande sätt kan den uteblivna reduktionen av glidsträcka under intervallet med 14 MW 
förklaras av att frekvensen oscillerade 17.5 % mer under den period då dödband kördes. 
Dödbandets effektivitet kan ses i intervallen för 19 och 9 MW där glidsträckan reduceras kraftigt 
trotts en större frekvensvariation vid den mätningen. 

4.2.2 Beräkning av slitage för turbinens livslängd 
Resultaten från tabell 5 är verksam i att direkt jämföra drift mellan standardinställning och 
inställningen med dödband. Resultaten bör dock ej extrapoleras över ett tidsspann på 40 år likt 
de simulerade beräkningarna från de äldre mätningarna presenterade i tabell 3. Detta då 
beräkningarna av de nya mätningarna endast inkluderar kontinuerlig normal drift. Därmed 
missar man ökad glidsträcka från tillfällen med störd drift, regleringar när nya börvärden på 
effekten ställs in samt glidsträcka från start och stop av maskinen. Den totala glidsträckan över 
40 år bör också ta hänsyn till det faktum att aggregatet ofta stängs av längre perioder. I och med 
de aspekterna är den äldre mätningen att föredra då den dokumenterade fullständig drift över en 
vecka.  
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5 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

5.1 Slutsats 
Efter simulering av flera värden på dödbandsinställningar fastställdes att ett dödband för 
löpskovelvinkeln på 0.15°, nära 0.5 % av öppningsförfarandet var mest fördelaktig. Simulering 
av 40 års drift med denna inställning uppskattade att glidsträckan för de yttre 
löpskoveltapplagren skulle minska från 31.8 km till 15.5 km. Lagerslitaget beräknades utifrån ett 
konstant lagertryck samt nötningskonstant att endast nötas 121 µm jämfört med 248 µm nötning 
vid drift utan dödband. .  Lagernötningen 0.248 mm adderat med tillåtet glapp vid monteringen 
enligt H7 standard på 0.07 mm skulle orsaka ett glapp större än 0.3 mm. Reduceringen av slitage 
med hjälp av ett dödband anses därför mycket fördelaktig i och med att tillverkarna av lagren 
utlovar att inget läckage förekommer om glappet är under 0.3 mm. 
 
Antalet vinkeländringar från den simulerade driften under veckan beräknades till 0.94 
lastväxling per minut vilket var drygt en fjärdedel så många jämfört med ett dödband inställt på 
0.05° som resulterade i 3.71 lastväxlingar per minut. Vidare uppskattades en genomsnittlig 
avvikelse i reglereffekt till 66 kW för aggregatet med nuvarande statikinställningar och 
användning av dödbandet. Detta låga värde bör ej påverka frekvensen på nätet i sig men är som 
sagt endast värdet för Selsfors G1 som är ett medelstort aggregat. Hur den potentiella avvikelsen 
för hela nätet skulle se ut om alla aggregat som är delaktig i primärregleringen utnyttjade 
dödband är ovisst.  
 
Ytterligare simulerades även ett preciserat dödband för endast löpskovlarna vilket skulle medföra 
att avvikelsen i reglerkraft endast härstammar i försämrad verkningsgrad. 
Verkningsgradsförlusten orsakas av felkombinering och för det valda dödbandet beräknades den 
genomsnittliga förlusten till 0.041 %.  Den avvikande reglereffekten blir därmed 0.041 % av 
verkande effekt, 5.7 kW vid bästa verkningsgrad, och avvikelsen skulle allt som oftast vara tio 
gånger mindre än om dödbandet även verkar på pådraget.  
 
Nya mätningar med dödband utfördes så beteendet av ledskenor och löpskovlar kunde jämföras 
med simulerade uppskattningar. Detta då dödbandet behövde ställas in utifrån inläst frekvens och 
inte direkt för den styrande hydrauliken för vinkeländringarna. Ett fåtal skiljaktigheter kunde ses 
där några små vinkeländringar fortfarande skedde. Dock var majoriteten av lastväxlingarna 
större än vinkeln i och med inställt dödband. Vid tillfällen aggregatet jobbade under störd drift 
kunde ses att regleringarna ökade i storlek och att dödbandet ej längre gav något resultat.  Vid 
summering av vinkeländringarna med dödband inställt under normal drift kunde en reduktion av 
glidsträckan på yttre löpskoveltapplagret runt 18 % observeras. 
 
Detta värde var dock inte lika övertygande som den uppskattade reduceringen av glidsträcka som 
beräknades från simuleringen. Eftersom lagernötning är direkt relaterad till glidsträckan antas 
den uppskattade reduktionen av slitage också vara mycket mindre än de simulerade värdena 
påvisat. Dödbandet gav bättre resultat på ledskenorna än för löpskovlarna då glidsträckan 
reducerades med 29 %. Om det ibland ryckiga beteendet från löpskovlarna beror på mätfel eller 
på grund av för snabb reglering av hydrauliken i löphjulet är svårt att säga. Antalet lastväxlingar 
stämmer bättre överens under mätningarna med beräknade värden från simuleringen. Detta är 
positivt då lagertrycket sjunker när länkaget inte justerar positionen och dessutom minskar 
pulserande krafter på länkage och skovlar vid ett konstant läge än under rörelse.  
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5.2 Diskussion 
Projektet har endast använt sig av mätningar från ett aggregat och en turbintyp. Speciellt 
beräkningar av försämrad verkningsgrad och avvikande reglereffekt är aggregatspecifika då de 
använder sig utav information från kombineringsprov för Selsfors G1. För ett generellt uttalande 
om effektiviteten av dödband vore det därför fördelaktigt att testa inställningen på fler aggregat 
av varierande storlek. Projektet bör dock ge en bra indikation av vilka effekter ett dödband har på 
ett aggregat som är delaktigt i primärregleringen. 

5.2.1 Diskussion av mätningarna 
Simuleringarna använder data från ett mättillfälle under en vecka där aggregatet stoppades fem 
gånger och då endast var i drift omkring 62 % av tiden. Anledningar till avstängningarna kan ha 
berott på lågt elpris, låg konsumtion och påtagligt bidrag av vindkraften. Hur lång tid som 
aggregatet var avstängt under mätnigen är en stor känslighetsfaktor eftersom resultaten från 
mätningen användes till att simulera 40 års drift. Tiden aggregatet var igång stämde dock bra 
överens med loggad statistik. Under 2012 var aggregatet Selsfors G1 avstängd 23 % och 38 % av 
tiden under 2013. Dessa värden styrker trovärdigheten från extrapolation av resultatet från 
veckan utan att vidare modifikation av simuleringstiden behövde tillämpas. Vidare bör inga 
andra parametrar ha gett några ovanliga utslag under veckan då det var normal utetemperatur för 
årstiden och inga speciella helgdagar inträffade. Dessutom noterades inga större oförutsedda 
bortfall av elproducenter under tiden av mätningen. 
 
För de nya mätningarna valdes en frekventare upplösning av datainsamlingen då det var kortare 
intervall som studerades. Runt en halv miljon värden per observerad parameter utvärderades och 
MATLAB klarade effektivt av att behandla den mängden data. Trender på frekvensen, 
styrsignaler och regleringar drog fördel av den noggrannare upplösningen för att generera ett 
bättre resultat där det förekom oscillationer med snabb periodtid. Mätningarna av intressanta 
parametrar utfördes mot förutbestämda börvärden i effekt då fokus på arbetet syftat att studera 
frekvensregleringen och inte styrningen vid till exempel start och stopp av maskin. Stora 
justeringar som sker vid start eller när ett nytt börvärde anges arbetar mycket likt oberoende av 
om ett dödband används eller inte. 

5.2.2 Nötningsberäkningar 
För lagerberäkningen i detta arbete har endast den lagertyp använd vid Selsfors G1, Orkot TXM 
Marine, undersökts. Den beräknade lagernötningen är mycket känslig utifrån valet av 
nötningskonstant som valdes utifrån ett labbprov där relativt överensstämmande faktorer 
verkade. Dock differerade nötningskonstanten från det labbprovet med över 400 % jämfört med 
resultatet från ett annat labbprov som också undersökte Orkot TXM Marine. Det är en av 
komplikationerna med beräkningen av dessa modernare självsmörjande lager då de inte använts 
länge nog för att direkta slutsatser om livslängden kunnat dras. Så här långt har Skellefteå Kraft 
inte haft några problem med lager med självsmörjande lager utan problematik har uteslutande 
varit från fett- eller oljesmorda lager.  
 
Vid beräkningen av lagertrycket kan en eventuell överskattning skett då de högsta verkande 
krafterna verkande på lagret antogs. Detta ger dock en säkerhetsmarginal som är fördelaktig då 
en underskattning av storleken på parametrar kan medföra värre konsekvenser. Vidare bör 
påminnas att beräkningen av lagerslitaget är en teoretisk formel som antar ideala förhållanden 
med lagren helt i lod, en homogen tryckfördelning samt att ingen smuts eller olja trängt in. 
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5.2.3 Jämförelse av lastväxlingar 
Resultatet från antalet lastväxlingar i den nya mätningen med dödband var i överensstämmelse 
med beräkningarna från simuleringen. Detta är positivt då mängden lastväxlingar minskade 
avsevärt med den valda inställningen jämfört med ett litet dödband på 0.05°. Nedskärningen av 
lastväxlingar överstiger till och med Wurms studie [24] även fast dödbandet i den studien 
representerade 2 % av öppningsspannet på löphjulet. 

5.2.4 Varierande resultat av dödband för olika intervall 
Effektiviteten av dödbandet varierade mycket under de olika spannen. Oroande var att se att 
sämst resultat studerades vid 14 MW vilket är det spann bäst verkningsgrad på turbinen uppnås 
och även den effektspann aggregatet oftast arbetade i under mätningen från 2014. Relativt stor 
skillnad i frekvensen förekom dock under mätningen i det spannet och en längre mätperiod vore 
därför att föredra innan en definitiv slutsats dras huruvida dödbandet verkar sämre när aggregatet 
jobbar vid 14 MW. 

5.2.5 Dödband under störd drift och nätstabilitet 
Utifrån den nya mätningen konstaterades att skillnaden på regleringen i och med störd drift var 
framstående och effekten av dödbandet blev vid störd drift näst intill obefintlig. Om ytterligare 
studier på dödband utförs är det därför rekommenderat att stänga av störd drift för aggregatet 
medan information från mätningen införskaffas. Med tanke på de stränga kraven på 
tidskonstanten under störd drift från Svenska Kraftnät är det inte orimligt att tänka sig att ett 
dödband endast skulle vara tillåtet när frekvensen ligger inom FCR-N intervallet i vilket fall. I 
normal drift där kraven av Svenska Kraftnät är förmildrande bör dock inga konflikter uppstå. 
Detta då dödbandet inte ens är en fjärdedel så stort som det dödband Nordel tillåter i större 
kraftverk över 50 MW. 
 
En punkt som inte granskats i detta arbete är hur ett generellt användande av dödband skulle 
påverka nätstabiliteten. Vid implementering av dödband i varje Kaplanturbin medverkande i 
primärregleringen skulle eventuella inverkan på nätstabiliteten vara av intresse att undersöka. 

5.2.6 Avvikande regleringar och preciserat dödband 
När aggregatet jobbade med dödband noterades ett fåtal vinkeländringar som var mindre än det 
önskade spann där ändringar skulle ignoreras. Den exakta orsaken till dessa avvikelser mellan 
praktiskt resultat och det förväntade beteendet efter simulering bör studeras vidare. I detta 
projekt utgick mätningarna ifrån nuvarande inställningar för reglertekniken och ett dödband 
lades till. Vad som tydligt kunde studeras under mätningarna var att parameterinställningarna 
under störd drift omintetgör effekten av dödband. Därmed kan diskuteras huruvida det vid 
normal drift går att optimera nuvarande inställningar för reglertekniken efter att ett dödband har 
applicerats för att bättre uppnå önskad drift. Vid en sådan optimering finns även potential till en 
generellt bättre drift för att ytterligare reducerade mängden lastväxlingar och minska glidsträckan 
på utsatta lager. 
 
I och med att dödbandet först och främst är inställt för pådraget är det inte helt förvånande att se 
att ledskenorna drog större vinning än löpskovlarna gällande regleringar. Det vore intressant att 
undersöka om reduktionen av glidsträcka på yttre löpskoveltapplagren skulle få bättre resultat för 
samma storlek på dödbandet om de endast verkade på löphjulet. Då skulle ett extra steg i form av 
kombineringen undvikas och lika jämna kurvor sedda för ledskenorna i detta projekt bör gå att 
uppnå. En annan fördel om pådraget förbigås är att ett större dödband troligen skulle kunna 
användas då avvikelsen i reglereffekt minskar avsevärt jämfört om dödbandet även verkar på 
pådraget. Den enda avvikelsen i reglereffekt skulle då bero på verkningsgradsförlusten vilket 
dock minskar värdet på vattnet. Huruvida den förlusten är relevant bör utvärderas genom att 
jämföra med de förlorade intäkter och kostnader som uppkommer i samband med underhåll på 
turbinen som dödbandet potentiellt kan motverka.  
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6 REKOMMENDATIONER 

Utifrån de resultat som uppnåtts under projektets gång kan konstateras att frekvensregleringen är 
starkt bidragande i lagernötningen på de yttre löpskoveltapplagren. Implementeringen av 
dödband visar att lagerslitaget för lagren i löphjulet kan reduceras utan alltför stora förluster i 
verkningsgrad. Dessutom går det att mångfalt halvera de ideligen återkommande lastväxlingar 
som spridit oro i och med frekvensreglering i turbinerna. Tekniken att använda dödband är med 
andra ord lovande och bör generera en längre livslängd på de mest utsatta lagren där det yttre 
löpskoveltapplagret konstaterats slits som mest.  

Det krävs dock att ett flertal punkter undersöks och analyseras innan praktisk användning av 
dödband rekommenderas. Bland annat bör det undersökas hur priserna för såld primärreglering 
skulle påverkas av den något försämrade reglereffekten. Den eventuella prissänkningen är 
väldigt avgörande om det är relevant att använda ett dödband som också påverkar ledskenorna. 

Ett preciserat dödband skulle lösa de komplikationerna och det bör således undersökas om det 
går att, i nuvarande reglersystem, implementera ett dödband som endast verkar på löphjulet. Vid 
en sådan drift finns troligen utrymme att även optimera befintliga inställningar i regleringen så 
att dödbandet blir ännu effektivare än vad som påvisats i detta arbete. 
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BILAGA A: Reglersystemet  

 

Figur Bilaga A. Blockschema på in- och utsignaler i PID regulatorn. 
 
Em = Effekt mätning  
Eb = Effekt börvärde  
Fb = Frekvens börvärde  
Fm = Frekvens mätning  
βb = Ledkransens positions börvärde  
βm = Ledkransens positions mätning  
βs = Regulatorns utgång, utstyrning till ledapparatens hydraulik och servosystem  
h = Fallhöjd 
𝛼𝛼𝑚𝑚 = Löphjulets positions mätning 
𝛼𝛼𝑏𝑏 = Löphjulets positions börvärde  
𝛼𝛼𝑠𝑠 = Regulatorns utgång, utstyrning till löphjulets hydraulik och servosystem  
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BILAGA B: Kombineringsresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur Bilaga B. Graf från kombineringsprovet där de röda punkterna motsvarar ledskensöppningen på den högra y-
axeln. De blå punkterna motsvarar verkningsgraden från aggregatet på den vänstra y-axeln. De gröna kurvorna är 

bäst uppnådda kombinering som sedan programmerats in i reglersystemet. 
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Tabell bilaga B: Tabell som visar data från kombineringsprovet. De rödmarkerade raderna är de bästa resultat som 
använts. 
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