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EXAMENSARBETE

Upprustning och modernisering av kraftstation vid
Årbols såg och kvarn

Sammanfattning
Examensarbetet avser att undersöka möjligheter till en ökning av produktionen samt
möjligheter till en modernisering av utrustningen som finns, i kraftstationen vid Årbols
såg och kvarn, idag.

Rapporten behandlar valet och dimensioneringen av ny utrustning så som turbin, växel,
generator och kontrollutrustning. I rapporten behandlas även hur övervakningen i
stationen skulle kunna moderniseras med hjälp av ett PLC-system. Även hur
anslutningen till Vattenfalls nät påverkas av en produktionsökning utreds.

Vid en analys av vattentillgången i Årbolsälven och den befintliga stationen har det visat
sig att det finns möjlighet till en ökning av producerad effekt, från 25 kW i dagsläget till
runt 50 kW efter en utbyggnad med ny turbin samt återanvändning av en befintlig
turbin. För en lämplig utbyggnad väljs en långsamlöpande Francisturbin med en
löphjulsdiameter på 900mm. En sådan turbin klarar, vid 3,5 m fallhöjd, att ta hand om
1580 liter/s. Då nätet är tillräckligt starkt kan en asynkrongenerator, på grund av sin låga
kostnad och robusta konstruktion samt enkla inkopplingskrav, väljas.
Asynkrongeneratorn väljs till 45 kW.
Då inget underlag från SMHI över beräknade vattenföringsvärden fanns att tillgå, kan
inte någon lönsamhetskalkyl genomföras. Detta gör att det blir mycket svårt att uttala sig
om huruvida en upprustning och modernisering är försvarbar med tanke på
lönsamheten.
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DEGREE PROJECT

Restoration and Modernisation of the Hydro
Powerplant at Årbols såg och kvarn

Summary
This degree project is made with the intent of investigating the possibilites of an
increase of production and the possibilities of a modernisation of the existing equipment
in the hydro powerplant, at Årbols såg och kvarn, as it is today.

The report consider the choise and dimensioning of new equipment such as turbine,
transmission, generator and control equipment. The report also consider how to
modernize the supervising of the plant by the help of a PLC system. It is also considered
how the connection to Vattenfall’s power grid could be affected by an increase of
production.

In an analasis of the water supply of Årbolsälven and the existing station the conclusion
is that there is a possibility of an increase of production, from the produced power 25
kW today to about 50 kW after the change of equipment and the re-usage of one of the
old turbines. A slow running francisturbine with a diameter of 900 mm with the
swallowing capability of 1580 l/s at 3.5 m has been found suitable, for the task of
swallow the 1100 l/s of water passing the station. As the power grid can be considered
rigid enough, the plant can be equiped with an asynchronous generator, choosen for
beeing cheap and durable. The power of the generator is choosen to 45 kW.

When no basis for the waterflow from SMHI was at hand, no calculaton of weather the
station could be profitable or not, have been done. Therefore it is impossible to tell if an
restoration and modernisation of the plant can be profitable as it is today.

Keywords: Dimensioning, Hydro power, PLC, Restoration and modernisation

Publisher: University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology
Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN
Phone: + 46 520 47 50 00  Fax: + 46 520 47 50 99  E-mail: teknik@htu.se

Author: Per Axelsson and Christoffer Hedlund
Examiner: Lars Holmblad
Advisor: Lars Holmblad HTU and Niklas Johansson Owner
Subject: Electrical Engineering, Electrical Energy Systems
Language: Swedish Number: 2003:E010 Date: April 24, 2003



Upprustning och modernisering av kraftstation
 vid Årbols såg och kvarn

iii

Förord
Ett tack riktas till ägarna Niklas Johansson och Carl Dåverhög för att de gav oss
möjligheten att genomföra detta arbete. Vi vill även tacka Sven Alfredsson, Alfredssons
Maskinaffär, för all hjälp och information angående pris och fakta på de mekaniska
bitarna. Likaså Per Holmqvist, Vattenfall, skall ha ett stort tack för alla snabba och
givande svar på frågor och diskussioner vad gällde det elektriska. Även Göran
Håkansson, Beijer Electronics, tackas för tillhandahållande av material angående PLC. I
samband med PLC delen vill vi också tacka Bo Svensson som har ställt upp med
material och givit oss nya idéer. Till sist vill vi tacka Ulf Axelsson för stöd och
handhållande med litteratur.

Christoffer vill även tacka: Familjen Axelsson för att ha ställt upp med mat och husrum.

Per Axelsson som är en god vän och bra arbetskamrat.

Anna Andersson för att du alltid stöttar mig.

Per vill även tacka: Christoffer Hedlund för en god arbetskamrat och vän.



Upprustning och modernisering av kraftstation
 vid Årbols såg och kvarn

iv

Innehållsförteckning
Sammanfattning................................................................................................................i
Summary ......................................................................................................................... ii
Förord ............................................................................................................................. iii
Innehållsförteckning.......................................................................................................iv
Symbolförteckning ..........................................................................................................v
1 Bakgrund .....................................................................................................................1

1.1 Syfte och mål..........................................................................................................1
1.2 Avgränsningar .......................................................................................................1
1.3 Vattenkraftens historia...........................................................................................2
1.4 Befintlig kraftanläggning.......................................................................................3
1.5 Hydrologi ...............................................................................................................3

2 Stationsutrustning.......................................................................................................4
2.1 Turbin ....................................................................................................................4
2.2 Generatorn.............................................................................................................6
2.3 Växel ......................................................................................................................8

3 Elutrustning.................................................................................................................9
3.1 Anslutning till nät ..................................................................................................9
3.2 Installation i byggnad ..........................................................................................10

4 Övervakning och styrning........................................................................................11
4.1 Nivåövervakning ..................................................................................................11
4.2 Övervakning av maskiner ....................................................................................12
4.3 Reglering av flöde och pådrag.............................................................................13
4.4 Gallerrensare.......................................................................................................14

5 Beräkningar...............................................................................................................15
5.1 Beräkning av medelvattenföring (MQ) ................................................................15
5.2 Effektberäkning....................................................................................................16
5.3 Beräkning av nominella strömvärden (in)............................................................16

6 Dimensionering av utrustning .................................................................................17
6.1 Dimensionering av turbin ....................................................................................17
6.2 Dimensionering av asynkrongenerator ...............................................................18
6.3 Dimensionering av växel .....................................................................................19
6.4 Dimensionering av elutrustning ..........................................................................20
6.5 Övervakningssystem.............................................................................................22

7 Ekonomisk överblick ................................................................................................24
7.1 Materialkostnad...................................................................................................24
7.2 Ersättning för producerad effekt .........................................................................25

8 Slutsatser....................................................................................................................25
8.1 Analys av resultat ................................................................................................26
8.2 Rekommendationer till fortsatt arbete .................................................................26



Upprustning och modernisering av kraftstation
 vid Årbols såg och kvarn

v

Symbolförteckning
TAMP Tekniska Anvisningar för anslutning av Mindre Produktionsanläggningar

till distributionsnätet.

AMP Anslutning av Mindre Produktionsanläggningar till elnätet.

PLC Programmable Logic Controller.

I/O In- och utgångar.
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1 Bakgrund
Kvarnen i Årbol omnämns så tidigt som år 1697 i kvarnkommissionens protokoll som
en sågkvarn (Edestam, A 1986 s174). Under 1900 talet har såghuset ombyggts två
gånger, första gången 1908 då det installerades en vattenturbin på 22 hkr. Denna
vattenturbin utbyttes 1936 mot en ny, 1955 installerades även en generator på 46 hkr
vilken var avsedd för reservkraft för sågen vid minskad vattentillgång.

Årbols såg och kvarn har sedan några år tillbaka fungerat även som vattenkraftstation.
Januari –00 köptes Årbols såg och kvarn av Niklas Johansson och Carl Dåverhög. De
har under de gångna tre åren inte gjort några investeringar förutom löpande underhåll av
stationen. Då stationen är ganska omodern och nedgången i sitt nuvarande skick, har de
nu beslutat att investera i en upprustning och modernisering. Deras önskemål är att
fördubbla den nu producerade effekten.

1.1 Syfte och mål
Syftet med arbetet är att lämna ett underlag som kan användas vid en nyinvestering i
vattenkraftverket. De delar av stationen som rapporten avser är:

� Underlag till val av, och dimensionering  av turbin, växel och generator.

� Underlag till val av, och dimensionering av elsystemet, från generator till
intilliggande transformator.

� Underlag till val av PLC-styrning och övervakning.

� Förslag till styrning av automatisk gallerrensare

Målet med detta examensarbete är att framställa ett fullständigt underlag för hur Årbols
såg och kvarn kan moderniseras och renoveras med avseende på elproduktionen.

1.2 Avgränsningar
Då rapporten utförs med avseende endast på elproduktionen kommer inte utformning av
damm eller stationsbyggnad att behandlas. Eftersom bakomliggande utbildning har
inriktningen mot elkraft kommer inga mekaniska beräkningar att utföras. Vidare lämnas
inget förslag på stationens konstruktion. Då studie av vattendomen är mycket
tidskrävande och inte heller kan anses falla inom ramen för utbildningen har inte någon
djupare analys av denna utförts, dock lämnas en rekommendation. Då underlag från
SMHI inte fanns tillgängligt utförs ingen ekonomisk lönsamhetskalkyl baserat på detta.
Ingen avbetalningsplan kommer heller att lämnas.
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1.3 Vattenkraftens historia
Troligtvis började vattnets kraft utnyttjas i forsarna någon gång ca 100 år f. Kr. men det
finns dock inga exakta dokument eller bevis för detta. Vattenkraften användes då för att
driva enkla kvarnar, så kallade skvaltkvarnar för att mala mjöl till bröd m.m.

I Västgötalagen från 1200-talet finns det i ett avsnitt beskrivet hur en kvarn skall byggas
med tanke på sin omgivning. Det vill säga att kvarnbyggaren inte får bygga så att han
skadar grannens åker, äng, vägar eller fiskemöjligheter. Det står även beskrivet om
vattenvägar, rännor, dammluckor och vattenföring. Bestämmelserna om
kvarnbyggnation blev därmed vår äldsta vattenrättslag (vattendom). Dessa avsåg
skvaltkvarnar, de äldsta kvarnar vi känner. De första togs i bruk i vårt land redan på 300
-talet för drygt 1700 år sedan. Skvaltan kom sedan att utvecklas till större vattenhjul
med horisontal axel som var mer effektiva (Vattenfall informationsbroschyr).

År 1831 upptäcktes induktionslagen av Michael Faraday, dvs. hur elektrisk ström
uppkommer i en ledare som rör sig i ett magnetfält. Det dröjde dock ända till slutet av
1800-talet innan denna rörelse kunde åstadkommas av en turbin.

Under 1840-talet pågick en utveckling av de tidigare vattenhjulen mot effektivare
turbiner ”strömsnurror” i gjutjärn eller stål för att ytterligare förbättra energiuttagen i
vattenfallen. 1843 erhöll ingenjör Lidström patent på en strömsnurra med horisontell
axel där vattnet forsade inifrån centrum och utåt. James Francis var en annan
turbinkonstruerare som ökade effektiviteten på turbinen, där vattnet strömmar utifrån
och in till centrum, Francisturbin.

1893 utförde ASEA ett prov med Jonas Wenströms (1855-93) teorier och lyckades då få
igång en trefas kraftöverföring från Hällsjön utanför Ludvika i Dalarna till Grängesberg,
berodde detta till stor del på den nyligen upptäckta växelströmsprincipen. Detta gjorde
att grunden kunde läggas, för kraftöverföring på mycket långa sträckor. Den som nu
behövde kraft var inte tvungen att bo nära rinnande vatten. Utrustningen som ASEA
använde bestod av en vattenkraftstation med en turbin som drev en trefasgenerator.
Grundprincipen för produktion av elektricitet i en vattenkraftstation bygger på fallhöjd
(lägesenergi) och flöde (rörelseenergi), detta ger att vattenkraft kan utnyttjas i nästan
vilket strömmande vatten som helst. Den utvunna elektriciteten kunde därefter transfor-
meras upp till en högre spänning för att överföras till Grängesberg där spänningen åter
transformerades ned till lämplig nivå. De första vattenkraftstationerna byggdes för
lokala behov vid åar och mindre älvar, där i regel bara en del av det förbirinnande
vattnets kraft utnyttjades. Trots att elenergin kunde transporteras långa sträckor lades
industrierna i närheten av rinnande vatten. Efterhand så upptäcktes att man kunde förlita
sig till elektriciteten och då ändrades bilden, industrierna lokaliserade sig till platser med
bra möjligheter för transporter av råvaror och färdiga produkter. En allmän bild av ett
vattenkraftverk kan ses i bilaga 1
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1.4 Befintlig kraftanläggning
Anläggningen vid Årbols såg och kvarn består idag av en horisontal dubbel
Francisturbin (Skövdeturbin), med gemensam axel, i sump med en löphjulsdiameter på
600 mm vardera som via en kilremsväxel driver en släpringad asynkrongenerator märkt
34 kW (46 hk). Till den gemensamma generatoraxeln kan även en ramsåg kopplas till,
detta görs dock med förlorad effektproduktion som resultat. Fallhöjden vid dammen för
stationen är i dagsläget 3,3 m, funderingar finns dock på att höja dammen, och därmed
fallhöjden med runt en halvmeter. Då ingen vet om denna höjning av dammen kommer
att realiseras, baseras detta arbete enbart på beräkningar för befintlig fallhöjd.
Medelvattenföringen genom dammen, över året, uppgår till 1,1 m3/s (1100 l/s) enligt
uppgifter från ägare till uppströms vattenkraftverk. Stationen lämnar, med dessa
förutsättningar, idag maxeffekten 25 kW. Regleringsutrustningen till turbinen består av
en gammal mekanisk regulator. För övriga funktioner se bilaga 2.

1.5 Hydrologi
Den effekt (kW) som kan fås ut av ett vattenfall eller en fors beror av vattenföringen
(m3/s) och fallhöjden (m) (det vertikala avståndet i meter mellan lugnvattenytorna före
och efter fallet). Om vattenföring och fallhöjd är känd, kan effekten beräknas med hjälp
av ekvationen 1.1 (Engström, S 1983 s71)

växelgeneratorturbinf QhgP ��� ������ [1.1]

där P = effekten i kW

g = konstant, 9,81 m/s2

hf = netto fallhöjd i m

Q = vattenföring i m3/s

�turbin = turbinens verkningsgrad (normalt 0,80-0,90 vid fullast)

�generator = generatorns verkningsgrad (normalt ca 0,95)

�växel = växelns verkningsgrad (normalt ca 0,95)

Effekten som generatorn skall dimensioneras för, bestäms i praktiken av den maximala
effekt som turbinen kan avge. Hur stor effekt en turbin kan avge är beroende av
fallhöjden och löphjulsdiametern. För att bestämma vilken maximal vattengenomström-
ning turbinen skall ha måste anläggningens energiproduktion beräknas med beaktande
av vattentillgången under året.
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Eftersom ett vattendrags flöde inte är konstant brukar dess karaktär istället försöka
beskrivas, genom att ange de s.k. karakteristiska flödena. Med dessa avses vattendragets
högsta (HHQ) och lägsta (LLQ) kända vattenföring, medelvärdena av de årshögsta (HQ)
och årslägsta (LQ) vattenföringarna samt medelvattenföringen (MQ). Av intresse brukar
även avrinningsområdets areal (km2) vara, andelen sjöar på detta samt hur stor den ge-
nomsnittliga avrinningen per ytenhet är (liter per sekund och kvadratkilometer). Vatten-
föringens fördelning och varaktighet under ett genomsnittsår är också uppgifter som är
önskvärda. Dessa data fås från SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska insti-
tut). (Spade, B 1999 s5)

2 Stationsutrustning
För att kunna utnyttja vattnets kraft behövs i vattenkraftstationen turbin, växel och
generator. Dessa tre komponenter är grunden i kraftstationen. Beroende på givna förut-
sättningar lämpar sig olika utrustningar olika bra. Även personliga önskemål så som
kostnad, utförande och driftkvalitet är avgörande. Utöver dessa grundkomponenter till-
kommer även viss kringutrustning, vilken innefattar skyddsutrustning, kablar och över-
vakningsutrustning.

2.1 Turbin
Typen av vattenturbin väljs efter fallhöjd och i viss mån vattenföring. Vid val av turbin
spelar även de ekonomiska aspekterna ibland en avgörande roll. Vid mycket små
fallhöjder används s.k. rörturbiner, där turbin och generator är sambyggda i en
horisontell, strömlinjeformad enhet. Vid lägre effekter förekommer det att
konstruktionen förenklas genom att regleringen utesluts på turbinbladen (vilket innebär
att de inte kan justeras under drift). Turbinen kallas då ofta propellerturbin. Genom att
utnyttja tekniken från dränkbara pumpar har kompakta, standardiserade enheter med
turbingeneratorer utvecklats. Vad gäller renovering av småskalig vattenkraft är det priset
på turbinen som oftast avgör vilken som väljs. (Engström, S 1983 s35)

2.1.1 Kaplanturbin

Vid fallhöjder under 40 meter används vanligen kaplanturbin. Olika modeller av
kaplanturbiner (typ av propellerturbin) har på senare år blivit vanliga i det lägre fall-
höjdsregistret. Som framgår av namnet liknar löphjulet en fartygspropeller. I vatten-
strömningen framför detta finns ett antal ickeroterande ledskovlar monterade. På
kaplanturbinen regleras genomströmningen, dvs. effekten, genom omställning av både
löpskovlar1 och ledskovlar2. Därigenom uppnås hög verkningsgrad inom ett stort
effektområde. Denna turbintyp kallas ”full-kaplan”. Av kostnadsskäl regleras mindre

                                                
1 Blad placerade på löphjulet (turbinens roterande del)
2 Komponenter på turbinens hölje för reglering av vattenflödet genom turbinen
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kaplanturbiner oftast genom att endera av löp- eller ledskovlar ställs om. De kallas då
”halv-kaplan”. Verkningsgraden blir trots detta god, över 90 % vid 70-100 % pådrag
och ca 75 % verkningsgrad vid 30 % pådrag m.h.a löpskovelreglering. Ledskovelregle-
ring ger lägre dellastverkningsgrad. (Engström, S 1983 s38)

2.1.2 Francisturbin

Francisturbinen är konstruerad för medelstora fallhöjder ca 40-100 meter.
Francisturbinen har ett lägre specifikt varvtal än kaplanturbinen, dvs. för givna värden
på fallhöjd och flöde blir Francisturbinen varvtal lägre. Detta medför att turbinens
dimensioner och materialinnehåll blir större och det krävs större uppväxling av
varvtalet. Francisturbinen löphjul anses därtill besvärligt att tillverka. Trots detta är
turbinen fortfarande konkurrenskraftig. Francisturbinens toppverkningsgrad är ungefär
som Kaplanturbinen, 80- 87 % verkningsgrad vid 75 % pådrag. Den regleras genom att
ledskovlarna ställs om. Turbinen finns i olika utföranden, långsam-, normal- och
snabblöpande. Trots det breda fallhöjdsregistret är många små kraftstationer utrustade
med en Francisturbin, detta p.g.a. att den är billig jämfört med de övriga turbinerna. Det
finns gott om begagnade delar och turbiner som än idag går att renovera och använda
trots många år i produktion. (Engström, S 1983 s39)

2.1.3 Peltonturbin

Denna turbin används vid mycket stora fallhöjder (över 100 meter) och förekommer vid
några enstaka vattenkraftverk i Sverige. I denna verkar en eller flera vattenstrålar mot
skålar som sitter runt periferin på löphjulet. (Engström, S 1983 s41)

2.1.4 Tvärstömsturbin (Banki- turbinen)

Tvärströmsturbinen har förhållandevis låg verkningsgrad, 80% inom vida gränser för
pådraget. Den enkla och robusta uppbyggnaden gör att den lämpar sig för lokal
tillverkning i u-länder. Denna turbintyp är dyr, 100 tusentals kronor. (Engström, S 1983
s42)

2.1.5 Val av turbin

Vid val av turbin för kraftstationen i Årbol kan Peltonturbinen direkt uteslutas med
tanke på dess konstruktion för höga fallhöjder. Tvärströmsturbinen kunde vara ett
alternativ då den kan användas vid låga fallhöjder. Utformningen för att anslutas via tub
gör dock att den kan uteslutas, då en damm med befintlig sump finns. Även priset och
den låga verkningsgraden spelar stor roll vid uteslutandet av tvärströmsturbinen. Det
lämpligaste valet är en Kaplanturbin, med tanke på dess goda verkningsgrad och
konstruktion för låga fallhöjder. Vid småskaliga, privatägda vattenkraftstationer där
ekonomin har stor betydelse är dock Francisturbinen att föredra p.g.a. ett lägre pris och
en relativt stor begagnatmarknad. Vid en jämförelse mellan Francis- och Kaplanturbin
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ses en prisskillnad mellan 50 000 till 100 000 kronor. Därav rekommenderas en
Francisturbin i detta fall.

Ägarna till stationen i Årbol avser även att använda sig av en av de gamla turbinerna.
Denna kommer att installeras i den gamla kvarnbyggnaden och förses med vatten via
trätub. Detta för att därmed gardera sig vid extrema vattenflöden eller vid så låga vatten-
flöden att den nya turbinen inte blir lönsam att köra. Användning av två olika stora
turbiner gör att stationen kan köras under en större del av året.

2.2 Generatorn
Generatorn är den del i kraftverket som producerar elektrisk energi. Energin förs sedan
vidare till en transformator som transformerar upp spänningen till lämplig nivå så den
kan läggas ut på distributionsnätet. När generatorer arbetar uppstår värme vilken skapar
behov av ett kylsystem. Två olika kylningar används, vilka båda sker med luft. Vid
öppet kylsystem tas luften från det fria och blåses åter ut i det fria efter passage genom
generatorn m.h.a. ett fläkthjul som sitter på rotorn, detta är den vanligaste typen vid små
vattenkraftverk. Vid slutet kylsystem använd ständigt samma kylluft, som cirkulerar i
slutna banor i ett slutet rum. I sådana system passerar luften vattenkylare, där den varma
luften från generatorn kyls, innan den på nytt sugs in i generatorn.

2.2.1 Synkrongeneratorn (synkronmaskin)

Synkrongeneratorn har fått sitt namn av att dess funktion är helt beroende av att den
arbetar med ett varvtal som är synkront med nätets frekvens. Då nätfrekvensen är
konstant har synkronmaskinen ett konstant varvtal som är oberoende av belastningen.
Den trefasiga synkrongeneratorn är den vanligaste maskinen för generering av elektrisk
energi. Den trefasiga synkrongeneratorn har två lindningar, en trefasig växelströmslind-
ning och en likströmslindning. Även i synkrongeneratorn placeras ankarlindningen i
statorn. På så sätt blir den lätt tillgänglig och trefaseffekten behöver inte tas ut eller föras
till via borstar. Likströmslindningen placeras på rotorn och kan matas via borstar och
släpringar. Med hjälp av likströmslindningen åstadkommes det magnetfält som fodras.
Likströmslindningen kallas därför fältlindning eller magnetiseringslindning. Då fältlind-
ningen på detta sätt är placerad i rotorn kallas maskinen innerpolsmaskin. Är
fältlindningen däremot placerad i statorn talas det om en ytterpolsmaskin. Sådana är
mycket ovanliga. Ankarlindningen Y-kopplas alltid. Ankarkretsens magnetiska del,
statorn, utförs i regel med en laminerad, ringformad järnkärna, medan fältkretsens
magnetiska del, rotorn, kan bestå av massivt eller laminerat järn. Synkrongeneratorer för
låga varvtal, i detta fall för vattenturbiner, utförs med utpräglade poler och har stor
diameter och förhållandevis liten axiell längd. Polhjulet utformas så att en sinusformad
flödesvåg, med samma poltal som ankarlindningen, erhålles. Magnetflödet sluter sig
över luftgapet, rotorjärnet och statorjärnet.
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När polhjulet roterar kommer flödesvågen att rotera med samma varvtal. Den roterande
flödesvågen orsakar en trefasig emk i ankarlindningen. (Mogensen, H 1989 s258)

2.2.2 Asynkrongeneratorn (asynkronmaskin)

Statorlindning i asynkrongeneratorn är utförd på samma sätt som i synkonmaskinen,
medan rotor i sitt vanligaste utförande är försedd med en s.k. kortsluten lindning.
Rotorlindningen består då av stavar av aluminium eller koppar i rotorspåren, och
ändarna är förbundna med ringar så att slutna strömkretsar kan utbildas. En rotor av
denna typ kallas kortsluten rotor. Konstruktionen blir billig och mycket robust. En
annan fördel med asynkrongeneratorn är att utrustning för magnetisering av
magnetiseringslindningen inte behövs. Generatorns verkningssätt är direkt baserat på det
roterande fältets princip. Statorns trefasströmmar alstrar ett roterande fält, som rör sig
relativt rotorledarna. I ledarna induceras då strömmar. I normal motordrift måste
magnetfältet rotera snabbare än rotorn för att de inducerade rotorströmmarna skall ge
moment i rotationens riktning, dvs. maskinen går asynkront relativt magnetfältets
synkrona varvtal, med detta menas att maskinen inte kommer att hålla samma varvtal
som nätets synkrona varvtal, maskinen får en s.k. eftersläpning (s) se avsnitt 6.2.

Asynkronmaskinens funktionsprincip gör att varvtalet är hårt bundet till matningsfre-
kvensen, och maskinen används därför i regel som motor. Asynkronmaskinen kan arbeta
som generator om den drivs med ett översynkront varvtal och omvandlar den rörelse
energi som tillförs på axeltappen till elektrisk energi som i sin tur levereras till
växelspänningsnätet. En förutsättning för generatordrift är att maskinen kan få reaktiv
effekt från växelspänningsnätet. För att få maximal aktiv effekt från generatorn måste
den drivas med ett varvtal över det synkrona varvtalet motsvarande eftersläpningen.
Detta innebär att en synkronmaskin med t.ex. 30 rpm eftersläpning måste drivas med
nätets synkrona varvtal plus eftersläpningens varvtal (30 rpm), s.k. översynkront varvtal
för maximal effektproduktion. Vid ökningen från drift vid synkront varvtal till
generatordrift vid översynkront varvtal krävs att reaktiv effekt tillförs.
Asynkrongeneratorn har fått praktisk användning eftersom den är så lätt att handskas
med. Sedan en dragmaskin (t.ex. vattenturbin) kört upp aggregatet till synkront varvtal
kan detta utan vidare kopplas till nätspänningen. Därpå kan dragmaskinens effekt ökas
till önskat värde. Generatorn måste givetvis skyddas mot onormal drift. Skyddet kan
vara uppbyggt på i princip samma sätt som skyddsutrustningen för en vanlig motor. Vid
generatordrift måste dock skyddsutrustningen kompletteras med rusningsskydd för
turbinen så att denna inte rusar om generatorn kopplas från nätet. (Mogensen, H 1989
s209)
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2.2.3 Val av generator

Synkrongeneratorn används i större anläggningar och då lokala elnät skall försörjas. I
övriga fall används asynkrongeneratorn, som är en standardelmotor med förstärkta
rotorlindningar för att tåla den rusning som uppstår då belastningen faller bort, vid t.ex.
strömavbrott. Vid nätbortfall får vattenvägarna inte strypas för tvärt, detta innebär att
generatorn måste tåla rusning i något tiotal sekunder. Asynkrongeneratorn är avsevärt
billigare än synkrongeneratorn och därtill enklare att koppla in. En generator beräknas
alltid, för högre effekter, specifikt för varje aktuell turbineffekt, detta för att få en högre
verkningsgrad och bättre effektfaktor. För lägre effekter blir detta dock oekonomiskt.
Istället för att göra en specifik beräkning kan man ta en standard IEC elmotor och
stämpla den som generator. Vid anslutning till ett starkt elkraftnät avviker varvtalet föga
från de angivna, generatorn blir ”slav” till elnätet. Om turbinen vill minska varvtalet, t
ex. för att vattenvägarna satts igen, kommer generatorn i stället att gå som motor och dra
effekt från nätet. För att förhindra bl.a. detta installeras olika reläskydd se avsnitt 3.2.1.
Det är ofta lämpligt att överdimensionera generatorn för att därigenom minska
förlusterna. (Engström, S 1983 s43) Verkningsgraden ligger på 90-95 % beroende på
storlek. Asynkrongeneratorns förbrukning av reaktiv effekt kan kompenseras för en
måttlig kostnad genom inkoppling av kondensatorer se avsnitt 3.2.4.

2.3 Växel
Vid små fallhöjder blir turbinvarvtalet ofta lägre än 500 rpm, som är det lägsta varvtalet
hos standardgeneratorer. Detta innebär att en växel måste användas för att höja varvtalet
till generatorn. (Engström, S 1983 s42) Främst finns det två olika typer av växlar,
kuggväxel och remväxel. Kuggväxelns fördelar är många, den är inte särskilt utrymmes-
krävande, den arbetar med små förluster och kan användas till mycket höga varvtal och
effekter. Beroende på konstruktion och material klarar en kuggväxel effekter på upp till
50 000 kW. En nackdel med kuggväxeln är att den måste ha fortlöpande underhåll, så
som smörjning. Fördelen med remväxel är att den är billig och i stort sett underhållsfri.
Det enda underhåll som krävs är sträckning av remmen. Den s.k. kilremsväxeln är ett
mycket bra alternativ vid uppväxling av effekt upp till några hundra kW.  Nackdelarna
med remväxeln är att den kan slira, glida av eller gå av, samt att den orsakar mycket
större förslitningar i lager. En variant av kilremsväxeln är PolyV-remsväxeln, kan liknas
med en fläktrem till bilen, har lite sämre verkningsgrad men är billig och har mindre
remstorlek viket gör den smidig, samtidigt som remskivan på turbinaxeln blir smalare
och smidigare.
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3 Elutrustning
Elutrustningen som krävs i en vattenkraftstation bestäms av Svenska Elverksföreningen
enligt TAMP. Dessa bestämmelser syftar till att skapa säkerhet för såväl materiel som
personsäkerhet och driftsäkerhet.

3.1 Anslutning till nät
Stationen är anslutet till det lokala 0,4 kV nätet. Anslutningen till vattenfalls 11 kV nät
sker via en transformator av typen, ASEA TOG 251. Transformatorn är avsedd för
10/0,4 kV med märkeffekten 100 kVA.

3.1.1 Kabel från mätarskåp till befintlig transformator

Transformatorn matas via en ledning, N1XV 50mm2 i mark (Holmqvist Per, Vattenfall
Västnät AB), från ett kabelskåp vid väg, där matningen delas upp mellan stationen och
två bostadshus för åretruntboende. Matningen till kabelskåpet från mätarskåpet på
sågens vägg, i vilken kraftstation och tillhörande bostadshus är anslutna, utgörs av en 16
mm2 N1XV kopparkabel. Belastningen av servisledningen när stationen står stilla utgörs
av stationens egenförbrukning vilken består av belysning och matning av apparatur samt
tre bostadshus varav ett ej är bebott. Då dessa tre bostadshus inte kan förbruka mer
effekt än stationen kan producera medför detta att generatoreffekten blir den dimensio-
nerande. Då stationen är i drift tas effekten direkt ifrån denna och belastar inte service-
ledningen (N1XV 50mm2), detta innebär att serviceledningen måste vara dimensionerad
för att klara stationens maximala effekt. Om kabeln inte klarar en effektökning är det
stationens ägare som får stå för kostnaderna för nyläggning av kabel.

3.1.2 Mätutrustning för produktion av effekt.

Vid mätning av effekt för lågspänningsleverans finns två typer av mätmetoder, direkt-
mätning och mätning över strömtransformatorer. Det som avgör vilken som skall
användas bestäms av storleken på strömmen som generatorn för lågspänningsproduk-
tion, lämnar vid 400 V. I fall med flera generatorer kan mätningen ske på samlingsske-
nan, i kabelmätarskåpet markerat på bilaga 8. Direktmätning görs till och med 63A från
generatorn, för strömmar större än 63A gäller mätning över strömtransformatorer.

3.1.3 Hantering av nätbortfall

Produktion från stationen till nätet får ej ske då nätet förlorat sin ordinarie spännings-
matning. Bortkoppling av stationen skall ske inom 5 s vid nätbortfall. Detta krav ställs
av Vattenfall i TAMP och AMP. Detta krav ställs då det är Vattenfall som står som
ersättningsskyldiga vid skador eller förstört materiel, orsakat av producerande
anläggning. Se vidare under 3.2.1 för utrustnings som krävs för detta.
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3.2 Installation i byggnad
Vid ökning av effektproduktion är det viktigt att kontrollera att installationsmateriel är
tillräckligt dimensionerat för att klara den nya produktionen. Det är även viktigt att
utrustningen följer vattenfalls krav och föreskrifter.

3.2.1 Skydd för generator och utrustning.

De skydd som krävs från vattenfall enligt TAMP är:

� Elkopplare som förmår sluta och bryta nominell belastningsström hos
generatorn. Samt skall vara låsbar och ha säker lägesindikering. Skall även
kunna manövreras från kapslingens utsida.

� Kortslutningsskydd i form av smältsäkringar eller reläskyddsutrustning i
kombination med säkerhetsbrytare. Skydden skall uppfylla kraven i §434 i
starkströmsföreskrifterna 1999:5.

� Överbelastningsskydd

� Frekvensvakt i form av relä som känner nätets frekvens och bryter aggregatets
förbindelse med nätet vid avvikelser från 50 Hz.

� Trefasigt över och underspänningsskydd som bryter aggregatets förbindelse med
nätet inom 5 s vid 90- 106 % avvikelse från nominell spänning.

� Effektrelä med riktningsavkänning som frånkopplar generatorn vid motordrift.

� Spänningsosymetriskydd som frånkopplar aggregatet från nätet inom 5 s vid
bortfall av en eller flera faser.

3.2.2 Åskskydd

Vid installation av åskskydd skall, enligt TAMP, Svenska Elverksföreningens
publikation ”Åskskydd för byggnader och installationer” tillämpas. Jordtagssystem skall
vara gemensamt för generatorns nollpunkt. Se bilaga 3. Då stationen utrustas med ett
PLC-system utgör även åskskyddet ett bra skydd för denna utrustning.

3.2.3 Infasningsutrustning.

Sköts med reläer, så kallade varvtalsvakter. Varvtalsvakten kopplar in generatorn vid
98-102 % av det synkrona varvtalet, detta för att minska inkopplingsströmmarna. Sedan
ökas varvtalet till det varvtal då generatorn producerar maximal effekt se 2.2.2. Vid
varvtal över det synkrona varvtalet börjar generatorn att förbruka reaktiv effekt och
producera aktiv effekt.
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3.2.4 Kompenseringsutrustning (kondensatorbatteri)

Då industrier är belagda med en straffavgift för att förbruka reaktiv effekt över en viss
nivå, kan det löna sig att installera ett kondensatorbatteri för att kompensera detta. Här
bör dock betänkas att ett kondensatorbatteri är en ganska dyr del i utrustningen, vilket
gör att det ändå kan bli billigare att betala straffavgiften. Då ett vattenkraftverk utöver
förbrukningen av effekt även producerar effekt ses inte ett sådant som en industri, vilket
gör att ingen avgift tas ut. Ett argument att installera ett kondensatorbatteri skulle vara
att höja spänningskvaliteten i leveranspunkten. Enligt Per Holmqvist på Vattenfall
Västnät krävs dock inte detta i nuläget. En komplettering med ett kondensatorbatteri vid
ett senare tillfälle bereder dock inga större svårigheter.

4 Övervakning och styrning
Vid upprustning av stationer kan, om intresse och pengar finns, en modernisering av
styr- och övervakningsutrustningen utföras. Effekten av en sådan modernisering är att
tidigare manuella arbeten, nu utförs av automatik. För sådan automatisk reglering
används en PLC. För grunder inom PLC teknik hänvisas till Bo Svenssons
Teorikompendie för styrteknik (Svensson, B 2000). Från PLC-enheten skall både
automatisk och manuell styrning kunna ske. Som exempel kan den manuella regulatorn
för pådraget tas bort och ersättas av PLC-styrda hydraulkolvar som reglerar
effektpådraget för turbinen. Även intags- och utskovsluckor kan styras med hjälp av
PLC. PLC-enheten kan även användas för mätning och övervakning i stationen. Sådan
mätning kan bland annat vara temperaturmätning i lager eller varvtalsövervakning. Vid
detektering av fel i stationen kan olika larmnivåer aktiveras med hjälp av en
operatörsterminal, detta kan vara allt ifrån loggning av mindre allvarliga fel till stopp i
produktionsanläggningen och larma ägare via, exempelvis, SMS.

4.1 Nivåövervakning
Nivåövervakningen sker med två nivågivare, en placerad på dammens uppsida och den
andra placerad i sumpen. (se bilaga 4, sida 1). Anledningen till användningen av två
nivågivare på detta sätt är att nivåskillnader mellan damm och sump skall kunna
upptäckas, s.k. fallförluststyrning (se bilaga 4, sida 2). Sådana nivåskillnader kan uppstå
då skräp och is fastnar i överkant av intagsgallret och täpper till, och på så sätt
förorsakar fallhöjdförlust. Nivågivarna är tryckmätande ”stavar” som mäter ytvattenni-
vån, dessa kopplas till en analog ingång i en PLC. I PLC-enheten skall ett övre och ett
undre gränsläge finnas inprogrammerat, vid vilka styrning av turbinpådrag eller utskovs-
luckor skall ske. Detta görs för att inte dammen skall översvämmas eller att älvfåran inte
skall torrläggas eller bli alltför grund.
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4.2 Övervakning av maskiner
Med en PLC-utrustning skaffas enkelt en mångsidig övervakning av stationen. Då enda
alternativet är visuell övervakning är detta en mycket bra lösning för stationer som oftast
står obemannade.

4.2.1 Varvtalsövervakning

Varvtalsövervakningen utförs enkelt genom att en markering, t.ex. en blank
metallremsa, placeras på turbin- och generatoraxeln. Axeln övervakas sedan med en
sensor kopplad till en digital ingång på PLC-systemet. Varje gång markeringen på axeln
passerar sensorn kommer ett varv att registreras. Lämpligt är att registrera varvtalet över
en given tidsperiod, t.ex. 30 sekunder eller 1 minut. Detta görs genom att en klocka
mäter upp inställd tid medan antal varv registreras i ett dataregister under denna tid. För
att kontrollera att turbinaxeln och generatoraxeln bibehåller sitt varvtalsförhållande,
d.v.s. att remmen i växeln inte slirar eller har glidit av, mäts varvtalen på båda axlarna.
De uppmätta varvtalen lagras sedan i PLC-systemets dataregister. Genom att dividera
värdena i dessa dataregister med varandra erhålls en konstant som jämförs med, i
systemet, inprogrammerade gränsvärden. Mellan vilka gränsvärden konstanten får
variera bestäms av hur stort ”slir” som tillåts.  Om något av dessa gränsvärden passeras
kommer PLC-systemet att larma. Här är det lämpligt att dela upp larmet i flera nivåer,
från registrering till larm av driftpersonal, eller i värsta fall åtgärder i stationen. På detta
sätt sparas många onödiga resor till stationen.

4.2.2 Lagerövervakning (Temperaturövervakning)

Genom att mäta upp temperaturen i roterande lager och i generatorn kan man tidigt
upptäcka och förhindra förslitningsskador i maskineriet. Till detta ändamål kopplas till
PLC-systemet ett expansionskort bestyckat med Pt100-givare. Pt100-givarna är
temperaturmätande givare och kräver därför analoga ingångar till PLC-systemet, dessa
ingångar finns dock på expansionskortet. Genom att placera givarna på strategiska
ställen i lagerhusen registreras på så sätt temperaturen i lagren. De registrerade värdena
jämförs sedan med ett inställt maxtemperaturvärde. Om detta värde överstigs kommer
stationen att slå larm. Då förslitningar i lager är ett allvarligt problem bör inte enbart
registrering av felet ske utan redan på lägsta larmnivån tillkallas driftpersonal. Vid
mycket stora temperaturhöjningar skall stationen stängas ned. För stationer som står
obemannade större delen av tiden är detta en mycket god investering då enda
alternativet är lyssna och känna på lagren för att upptäcka fel. Även om
expansionskortet kostar några tusenlappar så har, med tanke på att lagren som den
vertikala turbinen hänger i kostar mellan tjugo- och trettiotusen, kostnaden redan efter
första avhjälpta felet sparats in många gånger om.
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4.2.3 Hydraulikövervakning

Om styrning av pådraget i turbinen väljs att skötas med hjälp av hydraulkolvar bör dessa
förses med tryckkännande givare för övervakning av trycket i hydraulkolvarna. Detta
bör göras för att i ett så tidigt skede som möjligt detektera sänkt tryck. Sänkt tryck i
hydraulkolvarna kan bero på, från att en hydraulslang har sprungit läck till att någon
slang har gått av, eller på dåliga eller trasiga packningar. Att förhindra att
hydraulkolvarna läcker hydraulolja är både viktigt för driften av stationen skall fungera
tillfredställande och även för att minska påverkningarna i naturen kring stationen.
Tryckavkänningen går till så att en tryckkänslig givare kopplas till en analog ingång på
PLC-systemet. Denna givare känner sen hela tiden av tryckförändringar i hydraulkolven.
Värdet på trycket från tryckgivaren jämförs sedan med, i PLC-systemet,
förprogrammerade gränsvärden för trycksänkning och tryckstegring. Här bör det dock
skiljas på önskade och oönskade tryckförändringar då trycket kommer att variera då
hydraulkolven arbetar. Normalt är att trycket kommer att höjas när kolven skall skjutas
ut så viktigt är att detta inte förorsakar att något gränsvärde överskrids. Då något av
dessa oönskade gränsvärden överskrids kommer stationen att slå larm. Här bör inte
finnas någon larmnivå som enbart registrerar felet då utsläpp av hydraulolja orsakar
störningar i miljön. Redan på lägsta larmnivån, så som lindrigt läckande slangar, bör
driftpersonal tillkallas. Om allvarligare fel uppstår bör stationen stängas ned.

4.3 Reglering av flöde och pådrag
Som nämnt ovan kommer en nivågivare att vara placerad på dammens uppsida, det
kommer att vara denna som styr regleringen av luckor och pådrag. Vid normaldrift är
luckorna till turbin 1 och 2 öppna och endast turbin 1 är i drift och en viss ytvattennivå
antas. Om vattennivån därifrån stiger kommer detta att korrigeras med en ökning av
pådraget i turbin 1. Skulle vattennivån, vid fullt pådrag i turbin 1, öka ännu mer kommer
turbin 2 att tas i drift och motsvarande korrigering av pådraget sker. Om vattennivån,
när båda turbinerna går med fullt pådrag, ändå skulle vara för hög så kommer
utskovsluckan att öppnas tills en jämn nivå har uppnåtts. När vattennivån sjunker
kommer förloppet att vara det bakvända, först stängs utskovsluckan sedan justeras
pådraget för turbin 2 och sist pådraget för turbin 1. Turbin 1 kommer att vara den turbin
som kommer att gå ensam större delen av tiden. Ett undantag är om vattennivån är så låg
att turbin 1 tvingas att gå med ett för litet pådrag och därigenom blir oeffektiv, då turbin
2 kommer att gå ensam med ett högre pådrag. Med ett eventuellt strömavbrott i åtanke
lämnas en utskovslucka helt manuell.

4.3.1 Reglering av flöde via dammluckor

Intagsluckorna till turbin 1 och 2 kommer alltid att vara helt öppna då turbinerna inte
mår bra av att stå fritt i luft, med tanke på rost och kärvning. Ett undantag är de gånger
arbete sker i sumpen eller i tuben eller i turbin 2 tryckskåp. Luckorna kommer att
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manövreras de gånger detta krävs av en elmotor via två digitala utgångar på PLC-
enheten. En utgång för att köra luckan uppåt och en utgång för at köra luckan nedåt.
Även om vattennivån i dammen blir för låg så kommer inte dammluckorna att stängas.
Reglering av vattennivån sker helt med reglering av pådraget i turbinen.  Utskovsluckan
kan inte öppnas och stängas helt då nivåändringarna i dammen skulle bli alldeles för
stora vilket kan resultera i en utskovslucka som går upp och ned, vilket medför onödiga
vattenförluster. Principen för manövrering av utskovsluckan är densamma som för
intagsluckorna med två digitala utgångar (upp/ned). Skillnaden är att här måste en
återkoppling från vattennivån erhållas. Kort sagt: om vattennivån blir för hög kommer
luckan sakta att öppnas tills vattennivån har stabiliserats, likaså om vattennivån sjunker
kommer luckan sakta att stängas.  För alla luckor måste någon form av sensorer finnas
för att känna av luckans ändlägen, detta för att motorn inte skall kunna köra luckan förbi
ändlägena vilket skulle resultera i skador på utrustningen.

Då intagsluckorna kommer att manövreras endast ett fåtal gånger per år kan det anses
som ren lyx att manövrera dessa med hjälp av PLC då detta inte kräver mer arbete än
vad som kan utföras för hand. Men möjligheten finns. Dock skall utskovsluckan styras
med PLC.

4.3.2 Reglering av flöde via turbinpådraget

Om vattennivån vid öppen intagslucka börjar stiga kommer pådraget ökas med hjälp av
PLC-styrda hydraulkolvar. Detta gör att mer vatten passerar genom turbinen.
Regleringen av pådraget kommer att ske med samma princip som för regleringen av
utskovsluckan d.v.s. med en återkoppling från vattennivån. Även här behövs två digitala
utgångar (öka/minska) för varje regulator. Även här gäller att sensorer för avkänning av
kolvens läge skall finnas för att undvika skador. När vattnet ökar kommer pådraget sakta
att ökas tills en stabil nivå uppstår, dock högst till 75 % av max pådrag. Om vattnet vid
75 % pådrag fortsätter att stiga kommer samma förlopp att ske med turbin 2. Då turbin 2
reglerar vattennivån med hjälp av pådraget bör inte turbin 1 kunna manövreras, detta för
att förhindra att pådraget ”står och svänger”.

4.4 Gallerrensare
För att en vattenkraftstation skall kunna producera den effekt den är dimensionerat för är
det viktigt att den förses med ett konstant flöde. Detta kan dock hindras av skräp och is
som följer med vattnet och samlas vid intagsgallret och på så sätt hindrar vattenflödet.
Skräp i intagsgallret får till följd att produktionen och därmed lönsamheten blir lidande.
Därför är det viktigt att intagsgallret rensas med jämna mellanrum. I små vattenkraftverk
där lönsamheten inte är så stor kan anställning av personal för rensning av gallergrinden
innebära stora kostnader. Ett stark alternativ till manuell gallerrensning är i detta fall att
installera en automatisk gallerrensare. Principen för hur en automatisk gallerrensare
fungerar kan ses i bilaga 5. Gallerrensaren kan även fylla andra funktioner än att rensa
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intagsgallret, i och med att den håller vattnet i rörelse kan den även i viss mån förhindra
isbildning. Gallerrensarens utformning kan varieras efter behov av bredd och djup på
intagsgallret samt på den typ av skräp som den beräknas behöva skaffa undan, den kan
alltså med andra ord skräddarsys för rådande förhållande vid gällande station.
Aggregatet för körning av rensrakan kan varieras beroende på önskemål, t.ex. elmotor
eller hydraulpumpar. Gallerrensaren kan även förses med ett tranportband som
automatiskt transporterar bort upprakat skräp.

Styrningen för gallerrensaren kan ske på två olika sätt, dels med PLC-programering eller
med ett enkelt tidur som programmeras efter önskemål att utföra ett antal rensningar per
dygn. Att välja en PLC-styrd rensrobot innebär fördelen att ett mycket flexibelt
rensprogram kan erhållas. Beroende på rådande förhållande i stationen, vid en viss
tidpunkt, kan rensroboten, utifrån givna förhållningsorder, utföra önskade åtgärder.
Exempel på detta är s.k. fallförluststyrning. Ett annat exempel skulle kunna vara en
temperaturgivare kopplad till en analog ingång på PLC:n som, då temperaturen sjunker
under ett vist värde t.ex. -10�C, initierar tätare körning av rensaren. Hänsyn bör även tas
till att det krävs att gallerrensaren körs med tätare intervall under vår- och höstfloder,
speciellt då höstfloderna då förekomsten av löv och kvistar är speciellt hög. Priset för en
gallerrensare varierar med storleken på intagsgallret. Då en breddning av intaget är
planerad är det svårt att uppskatta en kostnad innan intagets nya storleken är bestämd.

5 Beräkningar
Beräkningarna är en viktig del i arbetet då val av utrustning till stor del kommer att
grunda sig på dessa. Att beräkna ett riktigt värde för vattenföringen ligger till grund för
hela stationens dimensionering. Vattenföringen bestämmer vilken storlek turbinen skall
ha, vilket i sin tur ligger som grund för hur stor effekt som kan produceras i stationen.
Den producerade effekten ställer således kraven på dimensioneringen av elektrisk
utrustning och skydd.

5.1 Beräkning av medelvattenföring (MQ)
Medelvattenföringen beror av hur stort avrinningsområde (km2) och medelavrinningen
(liter/s/km2) i detta område. (Bergström, S 1994 s82) Medelvattenföringen beräknas
enligt ekvation 5.1. Dessa värden har erhållits från SMHI

Avrinningsområde (A): 91,6 km2

Medelavrinningen (Avl): 12 l/s/km2

Medelavrinning i m3(Avm3): 0,012 m3/s/km2

Medelvattenföring:

smAAvMQ m /1,16,91012,0 3
3 ����� [5.1]
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För att anläggningen skall klara de ökande vattenflöden som uppstår vid höst- och
vårfloder används en tumregel, där den effekt som produceras vid medelvattenföringen
multipliceras med värdet 1,5. Detta innebär att ca 80 % av den ideala produktionen över
året tas till vara. (Engström, S 1983 s19) Detta ger att anläggningen skall dimensioneras
för

smMQQutb /65,11,15,15,1 3
����� [5.2]

5.2 Effektberäkning
Den maximala effekt som kan produceras av det strömmande vattnet beror på
fallhöjden, medelvattenföringen, hur stor effekt stationen kan producera beror även på
verkningsgraden i maskiner och växlar enligt ekvationen 1.1.

kWQhgP generatorväxelturbinutbf 0,4195,095,085,065,130,381,9 ������������� ���

Där 41 kW är den elektriska effekt som en generator kan producera vid Årbol.

5.3 Beräkning av nominella strömvärden (in)
För att kunna dimensionera kablar och säkringar i stationen beräknas ett nominellt
strömvärde för ledningssträckan ifråga. Ekvation 5.3 används för beräkning av det
nominella strömvärdet.

�cos3 ��

�

h

G
n U

P
i  [5.3]

Effektproduktionen för generator 1 (PG1) uppgår till 41 kW vilket ger insatt i ekvation
5.3 det nominella strömvärdet (in1) 74 A.

Genom att på samma sätt sätta in värdet för effektproduktionen i generator 2 (PG2)
vilken är 15 kW fås det nominella strömvärdet (in2) 27 A.

Den samlade effekten som levereras från kabelmätarskåpet till distributionstransforma-
torn, uppskattas till 60 kW vilket är något överdimensionerat. Denna
överdimensionering görs för att anläggningen skall klara någon ytterligare
produktionsökning. Denna effekt ger ett nominellt strömvärde  (in3) på 109 A.
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6 Dimensionering av utrustning
Dimensioneringen av utrustning är viktig då maskinerna i stationen beräknas ha en
livslängd på ca 60 år.  Styr- och övervakningsutrustningen beräknas hålla i 10 år. En god
dimensionering är även viktigt för att stationen skall erhålla goda driftegenskaper.

6.1 Dimensionering av turbin
Det som avgör dimensioneringen av turbinen är fallhöjden och vattenföringen.
Turbinens slukförmåga (Qsluk) varierar vid en given löphjuldiameter för olika fallhöjder.
För turbiner anges slukförmågan vid max pådrag. I praktiken körs turbinen på 75 % av
max pådrag vilket ger något mindre slukförmåga men maximal verkningsgrad.

Medelvattenflödet i Årbols älv ligger på 1100 liter/s. Enligt tumregel (ekv. 5.2) fås Qutb

till 1650 liter/s. Då turbinen arbetar med maximal verkningsgrad vid 75 % pådrag
används dessa värden vid val av turbindiameter. Ur tabell 6.1 fås då att en
turbindiameter på 900 mm, vilken slukar 1185 liter/s, räcker för att klara
medelvattenföringen. Då en av de gamla Francisturbinerna kommer att återanvändas så
kommer denna att sluka det vatten som inte den nya klarar av att ta hand om, vid ökad
vattenföring vid vår- och höstfloder. Den gamla turbinen på 600 mm slukar ca 540
liter/s vilket medför att båda turbinerna tillsammans slukar 1725 liter/s. De båda
turbinerna klarar således tillsammans att ta hand om allt vatten året runt.

Tabell 6.1 Olika turbinstorlekars slukförmåga vid 3,5 m fallhöjd

Turbinstorlek (mm) Qsluk max (l/s) vid 3,5 m Qsluk 75% (l/s) vid 3,5 m
1000 1875 1406
900 1580 1185
800 1225 919
750 1040 780
650 880 660
600 720 540
550 590 443

Turbinens löphastighet är avgörande för produktionen över året. En långsamlöpande
Francisturbin (60-150 rpm) har en bred och flack toppverkningsgradskurva, d.v.s.
turbinens effektproduktion är relativt okänslig för variationer i pådraget. Den
snabblöpande Francisturbinen (300-450 rpm) har sin toppverkningsgrad vid ett mycket
smalt pådragsområde. Denna toppverkningsgrad är dock högre än toppverkningsgraden
för en långsamlöpande (se bilaga 6). Då variationerna i vattenflödet under året inte är
kända gör detta att det blir en chanstagning att välja en snabblöpande turbin. En
snabblöpare kan med fördel användas vid s.k. ON/OFF-reglering där man kör turbinen
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med ett fast pådrag, vid vilket turbinen har sin maxverkningsgrad, tills dammens vatten-
reserv har förbrukats. Sedan stängs utflödet genom dammen helt, tills vattenreserven har
återställts. Med tanke på dammens ringa storlek är det inte troligt att ON/OFF-reglering
kommer att förekomma. Om SMHI:s värden över vattenflödesvariationerna i
Årbolsälven hade funnits att tillgå, skulle en timkalkyl kunna ha utförts. Utifrån
resultatet av denna timkalkyl skulle den löphastighet och storlek som varit mest lönsam
valts. Då dessa värden inte är kända och det är troligt att, p.g.a. dammens oförmåga att
hålla någon större vattenreserv, anta att flödet kommer att variera kraftigt, ses det
lämpligast att välja en turbin med ett brett toppvärde på verkningsgradskurvan. På detta
sätt kan man driva stationen med, visserligen en något lägre maxproduktion, men över
större delar av året.

6.2 Dimensionering av asynkrongenerator
För att ta reda på vilket poltal som asynkrongeneratorn bör ha beräknas med ekvation
6.2.

Synkront varvtal       
p

fns
�

�

120 [6.1]

Asynkront varvtal     
)1(

120
sp

fn
��

�

� [6.2]

Där n = varvtalet ( varv/min).

f = frekvensen ( vanligen 50 Hz).

p = antalet poler (2,4,6,8,10 osv.).

s = eftersläpningen.

 Där s beräknas enligt ekvation 6.3.

ss nnns /)( �� [6.3]

Där ns  = synkrona varvtalet

n = rotorns varvtal

Vid dimensionering av generator är lågt varvtal viktigt för att inte få för stor växelom-
sättning, samtidigt som en liten generator är behändigare vid vertikal upphängning.
Eftersom lågt varvtal medför stora mått måste en kompromiss mellan dessa båda
önskemål ske. Med hjälp av tabell 6.1 ses att en generator med 8 poler ger varvtalet 750
rpm. Detta är ett lämpligt varvtal då det inte är allt för högt samtidigt som
asynkrongeneratorn inte blir alltför otymplig.
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Tabell 6.1 Förhållande mellan poltal och synkront varvtal.

Poltal 2 4 6 8 10 12
Varvtal (rpm) 3000 1500 1000 750 600 500

För asynkronmaskinen gäller att den har viss eftersläpning (s), d.v.s. om den från nätet
matas med ett visst varvtal (synkront varvtal) kommer varvtalet på axeln att vara något
lägre. (asynkront varvtal). Skillnaden mellan nätets- och axelns varvtal kallas eftersläp-
ningsvarvtal. Detta innebär att när asynkronmaskinen skall drivas som generator måste
den drivande maskinen (i detta fall turbinen) driva asynkrongeneratorn med ett högre
varvtal än det matande nätets varvtal. Om generatorn enbart drivs med synkront varvtal
drar den ytterst lite reaktiv effekt och producerar heller inte någon aktiv effekt. Då det
drivande varvtalet ökas över nätets varvtal börjar generatorn att producera aktiv effekt,
för att generatorn skall producera maximal effekt måste den drivas med ett varvtal
motsvarande nätets varvtal plus eftersläpningsvarvtalet.

För dimensioneringen av generatorns effekt gäller att den skall överdimensioneras
något. Då generatorer tillverkas i standardeffektstorlekar är det lämpligt att välja en
standardeffekt närmast över den beräknade effekten. Beräknad producerad effekt från
den nyinstallerade turbinen är 41 kW. Här kan då väljas en standard IEC elmotor med
märkningen 45 kW, 750 rpm, 230/400 V, 50 Hz och stämplar den som generator. Då det
är frågan om remdrift mellan generator och turbin bör det kontrolleras att asynkronma-
skinens lager är tillräckligt dimensionerade för att klara remspänningen.

6.3 Dimensionering av växel
Dimensioneringen av växel är hel beroende av varvtalet i turbinen och generatorn som
har valts. Viktig är att växeln har sådan utväxling att generatorn får rätt varvtal motsva-
rande poltal, t.ex. 750 rpm vid 8 poler. Utväxling som krävs kan beräknas enligt
ekvation 6.4:

Turbin

Generator

n
n

nUtväxlinge �  [6.4]

Här får man dock ta hänsyn till att asynkrongeneratorn måste drivas med översynkront
varvtal p.g.a. eftersläpning. D.v.s. en generator med åtta poler måste drivas med ett
varvtal större än 750 rpm motsvarande eftersläpningen. T.ex. 750 rpm med 25 rpm
eftersläpning, vid märkdrift, skall generatorn drivas med ett varvtal på 775 rpm för att
kunna producera maximal effekt.

Vid dimensioneringen av växel måste hänsyn tas till det moment som växeln skall
överföra från turbin till generator.



Upprustning och modernisering av kraftstation
 vid Årbols såg och kvarn

20

6.4 Dimensionering av elutrustning
Vid dimensionering av elutrustningen kräver Vattenfall att deras anvisningar skall
följas. Här finns två anvisningar, TAMP och AMP, som behandlar anslutning till elnätet
och skyddsutrustning. (Holmqvist, P Vattenfall Västnät)

6.4.1 Effektmätare

Effektmätningen skall ske via strömtransformatorer se bilaga 7

6.4.2 Kablar och skydd i station och till transformator

Enligt Per Holmqvist, Vattenfall Västnät finns idag en 63A säkring för leverans av
effekt. Enligt beräkningar i programmet ELVIS, fås att det krävs en
abonnemangssäkring i kabelmätarskåpet på 125A. Då det idag sitter en 63A krävs ett
säkringsbyte. En ökning av abonnemangssäkring medför ökade belastningar för
matarkabel till transformatorn. Detta gör att den tvingas bytas ut. Enligt beräkningar
erhållna från Per Holmqvist, Vattenfall Västnät, rekommenderas en aluminiumkabel
med arean 95 mm2, SE-N1XV 4x95 Al. Denna kabel läggs separat till stationen, d.v.s.
den dras inte via befintligt kabelskåp #31016324  utan direkt från transformatorn till
stationens kabelmätarskåp, markerat med gult på bilaga 8.

Grävning och nedläggning av kabeln kan utföras av Vattenfall, vid önskemål lämnas en
begäran in till vattenfall, vilka lämnar en offert med prisförslag. Priset för grävning och
kabel ligger, enligt Per Holmqvist, mellan 10- och 20 000 kronor.

För att kunna dimensionera säkringar som skyddar kabel från nätet vid fel på kabeln
behövs att förimpedansen i vissa punkter i nätet är känd. Dessa värden har erhållits från
Vattenfall Västnät. Förimpedansen Zför i kabelmätarskåpet, med den nya kabeln, är
124,5 m�.

Kabel från generator 1 beräknas till 30 meter och väljs av typen FKKJ. Detta ger en
kabelimpedans på 64,2 m�, (SS 424 14 06 sidan 7 tabell 2a) vilket ger en total
förimpedans Ztot1 på 188,7 m�, beräkningsgång enligt svensk standard. (SS 424 14 06
bilaga A) När förimpedansen är känd används svensk standard (SS 424 14 06) för att
kontrollera hur lång kabel som får användas med en viss säkringsstorlek. Detta görs för
att kontrollera att utlösningsvillkoret är uppfyllt. Om kabeln enligt standard är längre än
den kabellängd som beräknas användas, är utlösningsvillkoret uppfyllt.

Kabeln från generator 1 förläggs enskilt på vägg från maskinrummet till
kabelmätarskåpet. Enligt norm fås, för en Cu-ledare med nominellt strömvärde in1 på 74
A, en ledningsarea på 3x16/16 mm2. (SS 424 14 24 sida 12, tabell 4) Här väljs en kabel
på 3x25/16 mm2 för att täcka eventuell effektökning. Sådan kabel tål nominellt
strömvärde på 110 A. Vidare fås från rubrik 5.3 ett nominellt strömvärde för generator 1
på in1 74 A, här väljs en säkring närmast över. Säkringsstorleken väljs då till 80 A.
Enligt norm fås en maximal kabellängd på 162 meter vid denna säkringsstorlek. (SS 424
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14 06 sidan 10 tabell 3) Kabellängden är inom gränserna och således kommer säkringen
att klara att lösa inom rimlig tid enligt utlösningsvillkoret.

Kabeln från generator 2 beräknas till 50 meter och väljs till FKKJ, detta ger på samma
sätt, som för kabel från generator 1, en kabelimpedans på 131 m� och en total
förimpedans Ztot2 på 255,5 m�.

Kabeln från generator 2 till maskinrum utförs som luftledning, t.ex. kabelstege, därifrån
förläggs kabeln på vägg fram till kabelmätarskåpet. Enligt norm fås för en Cu-ledare
med nominellt strömvärde in2 på 27 A, en ledningsarea på 3x6/6 mm2. (SS 424 14 24
sida 12, tabell 4) Här väljs en kabel på 3x16/16 mm2 för att täcka eventuell
effektökning. Sådan kabel tål nominellt strömvärde på 83 A. Vidare fås från rubrik 5.3
ett nominellt strömvärde för generator 2 på in2 27 A här väljs en säkring närmast över.
Säkringsstorleken väljs då till 32 A. Enligt norm fås en maximal kabellängd på 469
meter vid denna säkringsstorlek. (SS 424 14 06 sidan 10 tabell 3) På samma sätt som för
kabel 1 kontrolleras säkringens utlösningstid med hjälp av norm. (SS 424 14 06)

I denna rapport undersöks kopparkabel FKKJ, om aluminiumkabel AKKJ önskas är
minsta möjliga area för kabel 1 3x25/10 mm2 Al och för kabel 2 3x16/10 mm2 Al. Att
annan kabel kan komma att används kan bero på pris eller vilka kabeltyper installatören
har tillgängliga.

Då anläggningen producerar energi måste kablarna till generatorerna skyddas mot
felströmmar genom att säkras i båda ändar. Överströmsskyddet som skyddar kabeln från
generatorn innefattas i kontrollutrustningen (se bilaga 7, markerat 6), denna ställs till
kabelns nominella strömvärde.

Om kablarna placeras parallellt måste hänsyn tas till givna korrektionsvärden (k) för det
nominella strömvärde som kabeln tål. Enligt norm (SS 424 14 24 sida 19 tabell 12) fås k
till 0,8 för två parallella kablar på vägg eller golv. Nominellt strömvärde som kabel 1
klarar fås då till A888,0110 �� . Nominella strömvärdet från generator 1 har beräknats
till 74 A. Nominellt strömvärde som kabel 2 klarar efter omräkning med
korrektionsfaktor få på samma sätt till A4,668,083 �� . Nominellt strömvärde från
generator 2 har beräknats till 27 A. I båda fallen fås de nominella strömvärdena högre än
de strömmar som beräknas förekomma i kablarna.  Här kan då slutsatsen dras att båda
kablarna kan placeras parallellt då kabelns nominella strömvärde i båda kablarna är
högre än strömvärdet från generatorerna.

Kabeln från kabelmätarskåpet till transformatorn förläggs i mark. Enligt Per Holmqvist
på Vattenfall Västnät rekommenderas en kabel på 4x95 mm2 Al SE-N1XV 100 meter,
125 A mätarsäkring samt 160 A transformatorsäkring. Även här kontrolleras säkringens
utlösningstid på samma sätt som för kabel 1 och 2. Utlösningstiden fås till ca 30 ms.
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6.5 Övervakningssystem
På grund av tidsramen för arbetet har endast en leverantör kontaktats. Då Beijer kan
erbjuda ett brett sortiment av PLC-system passande småskaliga system, baseras valen i
detta arbete på deras produktutbud. Beijer har att erbjuda tre olika system, s.k. familjer,
A-familjen, Q-familjen och FX-familjen.

6.5.1 A-familjen och Q-familjen

Då medlemmarna i dessa två familjer är snarlika till principen behandlas de båda under
samma rubrik. Medlemmarna i A-familjen och Q-familjen är mycket flexibla system
som medger stora utökningsmöjligheter, där Q-familjen har den något större prestandan.

Tabell 6.2 Expansionsmöjlighet för A- och Q-familjen

 I/O Antal exp.moduler 16 I/O Antal exp.moduler 32 I/O
AnSH 1024 64 32
AnAS 1024 64 32
AnU 2048 128 64

QnAs 1024 64 32
QnA 4096 256 128

Melsec Q 4096 256 128

Som exempel kan i tabell 6.2 ses att systemet Melsec Q kan utrustas med 256
expansionsmoduler som upptar 16 I/O och 128 expansionsmoduler som upptar 32 I/O.
Exempel på en expansionsmodul kan vara ingångskort eller utgångskort, digitala eller
analoga. Andra exempel på expansionsmoduler är A/D/A-omvandlare, PID-regulator
eller kommunikationsmodul. Denna möjlighet för A- och Q-familjerna att utökas med
ett stort antal expansionskort möjliggör konstruktion av mycket komplexa och
mångsidiga system. Möjligheten till stor utbyggnad utgör även ett problem då det
innebär att systemen snabbt växer sig mycket stora utrymmesmässigt.  På grund av den
stora utbyggnadsmöjligheten hamnar även kostnaden för A- och Q-familjerna högre än
för enklare system.

6.5.2 FX-familjen

Som ett alternativ för A- och Q-familjerna finns den lite enklare FX-familjen. FX-
familjen är kompakt till utformningen, här sitter centralenhet, spänningsaggregat och in-
och utgångar under samma skal. Detta gör Att FX-systemen är mycket
utrymmessparande men det innebär även begränsade utbyggnadsmöjligheter. FX-
systemen beställs med ett bestämt antal digitala in- och utgångar. Med hjälp av s.k.
specialmoduler kan FX-systemen tillökas med andra funktioner så som analoga in- och
utgångar, temperaturmätare eller kommunikationskort. Specialmodulerna kan även
användas till att i viss mån utöka antalet in- och utgångar, se Tabell 6.3. Grundenheterna
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kan även kompletteras med expansionsmoduler, så som FX0N och FX2N, för att
möjliggöra mer platser för specialmoduler.

Tabell 6.3 Antal I/O för FX-familjen

Max Grund I/O Möjlighet till utökning av I/O Antal platser för specialmoduler
Grund/ +FX0N/+FX2N

FX1S 30 ---- ---
FX1N 60 Upp till 128 2/+2(4)/+6(8)
FX2N 128 Upp till 256 8/+0(8)/+0(8)

FX-Familjens enkelhet gör att även priset hamnar avsevärt lägre än för A- och Q-
familjerna. Andra fördelar med FX-systemen är dess kompakta och robusta konstruktion
samt att de är enkla att installera. FX-systemen har även stöd för goda kommunikations-
möjligheter.

6.5.3 Operatörsterminal

Ofta finns önskemål eller behov av att kunna övervaka processen i kraftstationen. Då ett
PLC-system installeras skapar detta möjlighet att även installera en operatörsterminal.
Med hjälp av en operatörsterminal kan processen smidigt övervakas från ett och samma
ställe detta gör att operatörsterminalen även är ett mycket utrymmessparande alternativ.
Om operatörsterminalen skall användas för att övervaka producerad effekt måste dock
egen mättransformator för mätning av ström skaffas, eftersom Vattenfall inte tillåter
mätning från deras mättransformatorer. Operatörsterminalen kan även utgöra ett
interface mot PLC-programmet, detta bör dock initieras redan vid programmeringen, då
det är möjligt att programmera terminalen så att den medger ändringar av gränsvärden i
PLC-programmet. Sådana gränsvärdesändringar kan avse maximal och minimal vatten-
nivå i dammen eller varvtalsövervakningen. En operatörsterminal kan även användas för
att dela upp larm i stationen i flera nivåer, där olika åtgärder vidtas beroende på
larmnivå. Vissa terminaler har även goda kommunikationsmöjligheter och kan användas
till att skicka övervakningsprotokoll och larm över Internet eller SMS.

Operatörsterminaler finns i alla modeller, från de enklaste med enbart några få knappar
och tecken till nästan datorlika terminaler med färg- och pekskärm, med likheten att de
alla är lättskötta och robusta.

6.5.4 Val av styr- och övervakningssystem

Då en så pass enkel verksamhet som ett småskaligt vattenkraftverk utgör ur styrnings-
mässig synvinkel har slutsatsen dragits att ett FX-system gott och väl kan klara att täcka
behovet av digitala in- och utgångar. Då man i kraftverket producerar 230/400 V är det
lämpligt att välja en modell som drivs med 230 V AC.
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Till kraftverket i Årbol lämnas rekommendationen att använda ett FX-system av typen
FX2N-128MR-ES/UL vilken täcker behovet av digitala in- (64) och utgångar (64) och
lämnar även möjlighet till vidare expansion av styrsystemet. Denna grundenhet skall
kompletteras med en expansionsmodul för analoga ingångar av typen FX2N-4AD. Till
utrustningen kommer även en expansionsmodul för temperaturmätning med hjälp av
pt100-givare, FX2N-4AD-PT. För visuell övervakning av produktion och drift samt
manuell styrning och ändring av parametrar i programmet installeras en operatörstermi-
nal av typen E300. Detta val av operatörsterminal görs med argumentet att den klarar av
att hantera uppdelade larmnivåer. Operatörsterminalen bör programmeras så att ägarna
själva kan ändra inställda gränsvärden via denna, på så sätt behövs inte en programme-
rare anlitas vid varje tillfälle något gränsvärde behöver ändras.

7 Ekonomisk överblick
Då ägarna ej ansåg det nödvändigt, fans ingen tillgång till SMHI: s beräknade vattenfö-
ring. Baserat på detta kan ingen ekonomisk analys utföras annat än för materielkostna-
der. Med andra ord kan inte eventuell lönsamhet beräknas.

7.1 Materialkostnad
Då detta arbete avser upprustning och modernisering av enbart den producerande delen
av anläggningen har enbart dessa delar undersökts prismässigt. Detta innebär att
kostnader för renovering av byggnader och damm har uteslutits. Inte heller pris för in-
stallationsmateriel har studerats. Priser för materiel kan variera beroende på skick vid
begagnat. Nedan ges några prisexempel (priser exkl. moms):

� Begagnad Francisturbin 1000 mm: ca 40 000 kr (Alfredssons Maskinaffär).

� Lager och hus för upphängning av turbin: 25 000 kr (Alfredssons Maskinaffär).

� Begagnad asynkronmaskin, 45 kW, 8-poler: 10- 15 000 kr (Alfredssons
Maskinaffär).

� Ny asynkronmaskin 45 kW 8-poler: 20 000 kr (Alfredssons Maskinaffär)

� Ny asynkronmaskin 45 kW 8-poler: 43 000 kr (Bevi)

� Växel (rem och remskiva): 10-25 000 kr (Alfredssons Maskinaffär)

� Kabelgrävning och Kabel: 10- 20 000kr (Vattenfall)

� Oförändrad abonnemangsavgift.

� PLC

o Grundenhet FX2N-128MR-ES/UL 16380 kr

o Expansionsmodul för Analoga ingångar     2500
kr
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o Expansionsmodul för temp.mätning FX2N-4AP-PT   3100 kr

o Operatörsterminal E300   5900 kr

7.2 Ersättning för producerad effekt
Ersättningen är uppdelat på två områden, dels fås en summa, effektersättning, från
nätägaren (Vattenfall Västnät i detta fall) och dels en summa från energibolaget eller
elbörsen Nordpool. Effektersättning utgår för producerad energi i öre/kWh. Utöver
ersättningen från nätägaren kräver dessa även en mätavgift. Hur stor mätavgiften blir
beror på hur mycket effekt stationen kan producera. Detta gäller för effekter upp till 135
kW eller för säkringar upp till 200 A då en årsavgift på 700 kr tas ut (se punkt 6 bilaga 9
sida 1). Vid effekter över 135 kW eller säkringar över 200 A tas en årsavgift på 4900 kr
ut (se bilaga 9 sida 1).

I dagsläget betalar ägaren till stationen inte abonnemangsavgift för säkringens storlek,
utan för egenförbrukning de gånger stationen inte producerar effekt. Vattenfall kan
utifrån timmätning avläsa hur stor energi stationen förbrukat och ta ut en abonnemangs-
avgift. Hur stor denna avgift blir baseras på hur stor säkring energiuttaget skulle ha krävt
(t.ex.16 A eller 20 A) detta med anledning av att då stationen inte är i drift ses den som
ett vanligt bostadshus. Då stationen är i drift tas egenförbrukningen av egen produktion
och passerar aldrig abonnemangssäkringen.

Om energin väljs att säljas på Nordpool erhålls en ersättning som varierar från timme till
timme, utbetalning av totala energiersättningen sker i månadsslutet. Ersättningen som
utgår ifrån energibolaget varierar från bolag till bolag och från avtal till avtal. Då
Vattenfall Västnät står som nätägare väljs att bara undersöka ersättningen från
Vattenfalls energibolag, Plusenergi AB. Plusenergis priser ligger för närvarande 8 öre
under nordpols priser. Fördelen med att välja ett energibolag istället för att sälja på
elbörsen är att man kan binda sig till en fast ersättning, liknande ett villaabonnemang.
Utöver denna ersättning finns idag den så kallade 9-öringen, vilket innebär att en
ersättning på 9 öre/kWh erhålls från staten. Den 1 maj 2003 ersätts 9-öringen med
elcertifikat (se bilaga 9 sida 2 och 3).

8 Slutsatser
Efter utfört arbete är det rimligt att dra slutsatsen att en upprustning av Årbols såg och
kvarn kan göras med gott resultat. Det är enligt beräkningar möjligt att med upprustning
fördubbla den nuvarande effekten på 25 kW till mellan 50- 60 kW. Då stationen idag
inte har någon annan än manuell övervakning, ses att en modernisering av
övervakningen är en god investering som kan spara mycket pengar och arbete.
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8.1 Analys av resultat
Ökning av den producerade effekten innebär att viss befintlig utrustning, så som kablar,
tvingas bytas, medan viss utrustning, som generator, kan återanvändas.

Vidare ses att värden från SMHI skulle kunna ha resulterat i noggrannare val av den
mest ekonomiska turbinstorleken.

8.2 Rekommendationer till fortsatt arbete
Då en höjning av dammen, och på så sätt vattendjupet, genomförs kan detta få
omfattande konsekvenser för ovanliggande vattenvägar. Ökad vattennivå kan göra att
vissa fågelarter, främst strömstaren, förlorar sina födoplatser. Öringen är även den en art
som är känslig för ändringar i vattenvägarna. Höjd vattennivå innebär att tidigare
strömmande vatten försvinner vilket resulterar i att öringarna kan förlora tidigare
lekplatser. Man bör även beakta att höjning av dammen kan göra att stora landområden
kan komma att hamna under vatten om älvens stränder är flacka. Detta kan i synnerhet
leda till problem om dessa utnyttjas till jordbruk eller andra personliga ändamål. Med
dessa konsekvenser i åtanke är det viktigt att vända sig till en Vattendomstol för att
skaffa en vattendom över dämningsrättigheter. Om inte detta görs riskerar ägarna
rättsliga påföljder om problem uppstår. Då ingen befintlig vattendom för stationen finns
utan den drivs på gammal hävd rekommenderas att vattendom söks även om inga
ändringar görs. Detta kan dock bli en utdragen och kostsam process i miljödomstolen.

Då en renovering av dammen antas kommer att ske rekommenderas att byggandet av en
laxtrappa övervägs. Ägarna rekommenderas att diskutera med kommunen om vilka
planer som finns för framtida miljöprojekt eller möjligheter till bidrag. Byggandet av en
laxtrappa kan även gynna stationen, då ersättning kan utgå då laxtrappan tvingas
utnyttjas.

En urgrävning av älvfåran nedströms stationen kan även rekommenderas då detta kan
öka fallhöjden ytterligare något. Vid en urgrävning måste aktning tas så att inte älvfåran
görs så grund att sugröret riskerar att hamna över vattenytan. Detta leder till baksug i
turbinen vilket i sin tur resulterar i att turbinen inte kan producera någon effekt.

Utrymme för turbinen i sumpen bör vara minst halva turbinens ytterdiameter mellan
turbinhus och sumpvägg.

Sugröret skall placeras så att det mynnar under nedre vattenytan, för att undvika baksug
i röret vilket resulterar i att sughöjden går förlorad. Här måste kavitationens effekter
beaktas om sugröret blir för långt.

Vid producerad effekt mellan 25-200 kW krävs brandsäkert golv och brandhärdig
beklädnad på byggnadsdelar inom 2 m. (Engström, S 1983 s36)

En rekommendation till högskolan är att ta upp producerande anläggningar i
undervisningen i kurserna Elanläggningsberäkningar I och II.
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Bilaga 1

Figur 1a: Stationsutförande med sump
Ill. Per Axelsson och Christoffer Hedlund

Figur 1b: Stationsutförande med tub
Ill. Per Axelsson och Christoffer Hedlund



Bilaga 2, sida 1

Årbols Kraftverk

Kraftverket i Årbol ligger där Gottarsbyälven lämnar sjön Fillingen och i ett fall på 3,5
m lägger sig till ro i sjön Ärtingen som i stort sett har samma nivå som Lelången. Årbols
kraftverk avvattnar ett nederbördsområde på cirka 100 km2 och huvudsjö är Askesjö
som idag regleras för kraftändamål.

I Årbol har bedrivits verksamhet sedan urminnes tider och enast såg och kvarn industri.
Fastigheten förvärvades sedemera av bröderna Andres och John Gottman som drev den
vattenturbindrivna ramsågen en bit in på sjuttiotalet. Reglerutrustningen på den dubbla
”Skövdeturbinen” hade fastnat och Anders och John kapade axeln till sågramen och en
rem fick driva en generator för hushålls och uppvärmningsstöm till bröderna Gottmans
hus.
John Gottman beslutade sig sommaren –94 för att renovera turbinerna, förse
anläggningen med ett nytt elsystem och begära anslutning till Vattenfalls
distributionsnät för att sälja produktionsöverskottet.
Renoveringen uppdrogs åt SEFFLE TURBIN med undertecknad i spetsen och har nu
reparerat såvl löphjul som ledhjul, axelsystem med pockenholtzlager, vattenvägen med
ny risgrind elsystem och kablage och anläggningen är nu färdig för besiktning och
idrifttagning.
 Det har varit oerhört stimulerande att tillsammans med John genomföra arbetet där
John trots aktningsvärd ålder gjort rejäla dagsverken och visat prov på ”klurighet” och
en stor portion humor.

Karl-Henrik Andersson 0533 - 153 88

Ovanstående text är en reproduktion av originaltexten som lämnades till Nicklas
Johansson och Carl Dovehög vid ägarbytet. Detta med anledning av att originaltexten
var näst intill oläslig. Detta dokument används med tillstånd av Nicklas Johansson.



Bilaga 2, sida 2

Funktionsbeskrivning

Vattenturbinen driver via remväxel en assynkrongenerator med släpringar på 34 kW.
Vid uppstart ges turbinen ett manuellt pådrag som svarar mot ungefär rätt varvtal. Detta
göres på känn och utan speciella hjälpmedel. Huvudbrytaren vrides i läge ”1”. Därefter
vrides reglaget på manöverenheten till ”START” och kvarhålles där tills kontaktorn
drar. Kontaktorn drar om frekvens och spänning ligger inom tillåtna värden, säkringarna
är hela och överströmsskyddet inte är utlöst. Då kontaktorn dragit tar denna
självhållning under viss inställbar tid. Generatorn kan nu inkopplas steg för steg med
oljepådraget tills full inkoppling skett då borstarna lyfts och rotorn kortslutes. Därefter
ges vattenpådrag till turbinerna som svarar mot tillrinningen, och producerad effekt kan
avläsas på kilowattmätaren på kontrollenheten.
Skulle av någon anledning inkoppling inte göras inom inställd tid faller kontaktorn och
ny aktivering krävs. (”START”)
Vid frekvensfel, spänningsfel, överström, fasbrott eller bakeffekt eller inslaget nödstopp
faller kontaktorn och generatorn frånkopplas från nätet. Generatorn rusar och prov har
visat att anläggningen tål rusníng utan att skadas. I framtiden kan turbinen förses med
enkel stängningsanordning.
Inkoppling med oljepådrag ger mjuk start och ersätter tacometerinkoppling som annars
krävs vid kortsluten generator.

Ovanstående text är en reproduktion av originaltexten som lämnades till Nicklas
Johansson och Carl Dovehög vid ägarbytet. Detta med anledning av att originaltexten
var näst intill oläslig. Detta dokument används med tillstånd av Nicklas Johansson.



Bilaga 3

Fig.1. Exempel på systemjordning och åskskydd.

Ill. Christoffer Hedlund och Per Axelsson



Bilaga 4, sida1

Fig. Översikts bild av dammen i Årbol

Ill. Per Axelsson och Christoffer Hedlund



Bilaga 4. sida 2

Fig. Princip för detektering av fallhöjdsförlust.

Ill. Per Axelsson och Christoffer Hedlund



Bilaga 5

Fig. 1. Gallerrensaren i viloläge.
Ill. Per Axelsson och Christoffer Hedlund

Fig. 2. Gallerrensararmen körs nedåt och pressas mot intagsgallret.
Ill. Per Axelsson och Christoffer Hedlund

Fig. 3. Gallerrensararmen dras uppåt och rensar intagsgallret från skräp.
Ill. Per Axelsson och Christoffer Hedlund



Bilaga 6

Fig. Principskiss över verkningsgradskurvor för Francisturbin av typen,
långsamlöpande- (streckad linje) samt snabblöpande (heldragen linje).
Ill. Per Axelsson och Christoffer Hedlund



Bilaga 7

1. Överlastskydd 2. Över- och underfrekvensskydd
3. Fasosymmetriskydd 4. Bakeffektskydd
5. Infasningsutrustning 6. Brytare
7. Mätare för producerad effekt 8. Mätare för förbrukad effekt

Fig. Enlinjeschema för lågspänningsleverans med mätning över strömtransformatorer.
Ill. Per Axelsson och Christoffer Hedlund



Bilaga 8

Fig. Översiktskarta över kabelnätet vid Årbols såg och kvarn.
Bilden används med tillstånd av Per Holmqvist, Vattenfall Västnät.



Bilaga 9 sida 1
Vattenfall Västnät AB
Områdena Bohusdal, Sjuhärad/Kind,
Skaraborg och Säffle

Nätavgifter för småskalig elproduktion
Gäller från 2003-01-01 tills vidare

Tillämpningsbestämmelser i sammandrag :
1. Nättariff för småskalig elproduktion förutsätter att kundens anslutningseffekt för inmatning till Vattenfalls

elnät inte överstiger 1500 kW.
2.   Nättariff markerad med HSP avser anslutning till högspänningsnät med spänning 20-6 kV.
3.   Nättariff markerad med LSP avser anslutning till lågspänningsnät med spänning 400/230 V.
4.   Småskalig elproduktion skall inte erlägga så kallade myndighetsavgifter.
5.  Effektersättning utgår normalt till kunden för den effekt inmatningen minskat Vattenfalls inköp från

överliggande regionnät under höglasttid. I tarifferna utbetalas effektersättningen omräknad som
energiersättning under höglasttid. Som alternativ till effektersättning i öre/kWh finns möjlighet till
effektersättning i kr/kW.

6.  Mätavgiften angiven för anslutning till lågspänningsnät (LSP) 4900 kronor gäller för >135 kW eller
>200 A. Vid lägre effekt eller vid lägre säkring gäller mätavgiften 700 kronor.

7.  Fakturering sker normalt en gång per månad. Mätavgift faktureras med en tolftedel per månad.
Energiersättningar faktureras för överförd elenergi per månad. Slutfakturering inklusive särskilda
avgifter sker efter varje kalenderår.

8.   I övrigt gäller de fullständiga tillämpningsbestämmelserna samt de allmänna avtalsvillkoren.
9.   Allmänna avtalsvillkor finns på Vattenfalls hemsida, www.vattenfall.se.
      Avtalsvillkor samt avtalsbekräftelse kan även beställas av kundservice, telefon se nedan.
10. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Ägarbyte bör

anmälas i god tid för att elleveransen skall fungera utan avbrott och för att undvika felaktig fakturering.
Anmälan   görs till kundservice.

11. Anslutningsavgift kan bli aktuell vid ny anslutning eller om kunden begär ändrad anslutning i något
avseende.

12. Prövning av avgifter och övriga villkor kan enligt ellagen begäras av Statens Energimyndighet,
Nätavdelningen.

Vid frågor kontakta vår kundservice som handhas av Plusenergi på tel. 020 - 55 00 60.
För område Säffle kundservice 020 - 21 00 75.
Vid strömavbrott ring tel. 020 - 25 52 25
VATTENFALL VÄSTNÄT AB, 461 88 TROLLHÄTTAN

Ovanstående information är hämtat från Vattenfalls hemsida, http://www.vattenfall.se,
med tillstånd av Per Holmqvist, Vattenfall Västnät.

 



Bilaga 9 sida 2

Principen för elcertifikat

Systemet med elcertifikat innebär att det, förutom det fysiska värdet av el (priset per
kWh som
producenten kan ta ut), även finns ett tilläggsvärde i form av ett bevis (elcertifikat) som
bekräftar
att el har producerats med förnybara energikällor. I elcertifikatsystemet finns en
utbudssida och en efterfrågesida och det värde som elcertifikatet representerar kan säljas
vidare av den som innehar certifikatet. I det svenska nationella elcertifikatsystemet kan
elcertifikat utfärdas för el från följande energikällor:

�  Vindkraft
�  Solenergi
�  Geotermisk energi
�  Biobränslen
�  Vågenergi
�  Vattenkraft från kraftverk som:

- var vid drift vid utgången av april 2003 och som då hade en installerad
effekt på högst 1500 kilowatt.

- har tagits ur drift före den1 juli 2001 och som därefter tagits i drift efter
utgången av 2002.

- tagits i drift första gången efter utgången av 2002.
- ökar sin produktionskapacitet efter lagens ikraftträdande.
- på grund av myndighetsbeslut inte längre kan erhålla långsiktig lönsam

produktion.
- efter omfattande ombyggnader inte längre kan erhålla långsiktig lönsam

produktion.
- och vars installerade effekt är högst 15 megawatt.
- En produktionsanläggning kan alltså få betalt för både den fysiska elen

som producerats och för elcertifikaten som produktionen genererat.

Ovanstående information används med tillåtelse från energimyndigheten och har
hämtats från deras hemsida, www.stem.se



Bilaga 9 sida 3

Checklista för elproducenten

� För att få elcertifikat utfärdade måste produktionen mätas per timme.

� Ansökan om att få en anläggning godkänd ska lämnas till Energimyndigheten.
Du kan ansöka på tre olika sätt. Via Internet www.stem.se med postens mjuka
certifikat, via Internet och PIN-kod eller via blankett vilken man skickar via
post. Blanketten finns att hämta på Internet www.stem.se klicka på ikonen
”Elcertifikat” Blanketterna publiceras i april år 2003.

� Om anläggningen ligger i ett koncessionspliktigt nät: Serie-ID ska finnas med
för att anläggningsägaren ska få anläggningen godkänd. Nätägaren tar fram
serie-ID enligt nedanstående standard och sköter rapporteringen av mätvärden
på sedvanligt sätt. Det nya är att rapporteringen ska ske per anläggning till
Svenska Kraftnät.

� Om anläggningen ligger i ett icke koncessionspliktigt nät: Svenska Kraftnät
rekommenderar att anläggningsägaren kommer överens med nätägaren att sköta
rapporteringen av mätvärden för anläggningsägarens räkning. Om
anläggningsägaren tänker sköta rapporteringen själv måste denne kontakta
Svenska Kraftnäts kundtjänst för elcertifikat för att få ett serie-ID för
anläggningen enligt nedanstående standard. Anläggningsägaren måste även ha
ett Ediel-avtal med Svenska Kraftnät eftersom rapporteringen ska ske
elektroniskt i Ediel-format enligt kommande föreskrifter.

� En särskild strukturrapport för de timmätvärden som ska ge elcertifikat skapas i
Svenska Kraftnäts IT-stöd. Underlaget till strukturrapporten kommer från de
uppgifter som angivits till Energimyndigheten vid ansökan om godkännande av
en anläggning.

� För biobränsleanläggningar ska särskild rapportering göras via Svenska
Kraftnäts IT-stöd för elcertifikat för att avgöra hur stor andel av produktionen
som är elcertifikatberättigad.

� En förutsättning för att kunna överföra elcertifikat är att pris har angivits för
elcertifikaten

Ovanstående information används med tillåtelse från energimyndigheten och har
hämtats från deras hemsida, www.stem.se


