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Þakkir

Sérstakar þakkir fær bróðir minn Kristján Finnur fyrir endalausan vilja til að hjálpa og aðstoða á

alla mögulega vegu. Einnig vil ég þakka öllum kennurum Tækni- og Verkfræðideildarinnar fyrir

þau þrjú ár sem ég hef stundað þar nám. Samnemendum mínum vil ég einnig bera þakkir fyrir þá

fjölmörgu löngu daga í gegnum námið þar sem við höfum tekist á við þrautir námsins.
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1 Inngangur

Hentuga virkjunarkosti í vatnsafli er að finna víða um land vegna mikillar úrkomu á hálendi og

fjöllum landsins, auk þess eru jöklar landsins forðabúr vatns fyrir stórar jökulár. Stórar vatnsafls-

virkjanir geta hinsvegar verið mikið lýti á fallegri íslenskri náttúru og erfiðlega getur gengið að

fá virkjanakosti samþykkta. Þar geta smáar bændavirkjanir komið sér vel þar sem þær falla vel

að náttúrunni. Til að fjölgun á bændavirkjunum verði að veruleika þarf að lækka gríðarlega

startkostnað við slíkar framkvæmdir. Kristján Finnur Sæmundsson, landeigandi á Þverdal í Saurbæ

í Dölum, hafði áhuga á að fjárfesta í bændavirkjun til að selja rafmagn. Þverdalsá er aðallega dragá

en hefur litlar lindir sem sjá henni fyrir nokkuð stöðugu lágmarksrennsli, þar á meðal snjóþekjan

á Hafratindi. Hann hafði þá samband við nokkra túrbínuframleiðendur og fékk boð í smíði á

túrbínum. Komst hann fljótt að því að innkaupakostnaður á túrbínum fyrir minni virkjanir væri

alltof hár.

Eftirspurn eftir raforku á íslandi hefur einungis hækkað síðustu ár og mun hún halda áfram að

hækka. 2018 var raforkunotkun heimila utan landbúnaðar 865 GWh. Notkunin hefur því aukist

um 40 GWh frá árinu áður [1]. Raforkunotkun heimilanna er virkilega sveiflukennd og er þar mest

yfir daginn. Fram kom á ráðstefnu, sem haldin var á vegum Orkustofnunar um bændavirkjanir

haustið 2019, að HS orka hefur sérstaklega mikinn áhuga á að semja við minni virkjanir. Með

minni virkjunum er auðveldara fyrir þá að regla sveifluna í eftirspurn hjá þeim. Bændavirkjun sem

hefur kost á að hafa nægjanlegt uppistöðulón til að vera á fullum afköstum yfir daginn og jafnvel

stöðvaðar á nóttunni geta fengið betra verð fyrir selt rafmagn hjá HS orku. Svo að Bændavirkjun

getur verið arðbær og góður kostur ef að hægt er að draga startkostnað við slíka framkvæmd

verulega niður. Hér verða virkjanakostir Þverdals metnir og hönnun á kostnaðarlítilli túrbínu

framkvæmd.
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2 Staðhættir

Farið var í vettfangsferð með landeiganda Þverdals, þá voru skoðaðar mögulegar staðsetningar

á stöðvarhúsum og stíflukostum. Gengið var um með GPS tæki og hæðarpunktar mældir ásamt

vegalengdum milli þeirra. Dalurinn er langur og í honum er mikil hækkun uppá fjall á stuttri

vegalengd. Áin greinist í tvennt snemma og rennur hún annarsvegar niður dalinn, hinsvegar niður

gil sem liggur þvert á dalinn sjálfan. Talaði hann um að skiptingin væri um 20/80 þar sem 20% af

ánni rynni úr gilinu. Engar mælingar voru til að styðjast við það en þetta var hans mat.

Mynd 1: Skipting Þverdalsánnar
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2.1 Rennsli

Landeigandi Þverdals setti upp V-notch rennslis stíflu sumarið 2015 til að geta fylgst með og vaktað

hvernig rennslið flökkti yfir árið. V-notch stíflur virka þannig að þær eru smíðaðar með klofi sem

er eins og þríhyrningur í laginu. klofið þarf að vera með fyrirfram ákveðnu horni og hæð þess

verður að vera næganlegt til að anna hámarksrennsli árinnar. Rennslið er síðan reiknað á einfaldan

hátt út frá hæð vatnsins innan við stífluna. Fylgst var með rennslinu í Þverdalsánni með óreglulegu

millibili frá sumrinu 2015.

Mynd 2: V notch stífla

Teknar voru mælingar nokkuð reglulega frá júní 2015 út árið 2015, í heildina 46 mælingar. Stíflan

reyndist ekki vera fullkomlega þétt þannig að rennslismælingar eru gefnar upp miðað við 100%

þéttleika og 90% þrátt fyrir að landeigandi haldi að 90% þéttleiki sé jafnvel ofmat. Meðalrennslið í

Þverdalsá árið 2015 reyndist vera 350 L/s miðað við 90% þéttni. Rennslismælingar fyrir árið 2015

í heild sinni má sjá í viðauka A töflu 3. Rennslis sviðið fyrir árið 2015 fór allt frá rétt tæpum 70 L/s

uppí rúma 1300 L/s, svo að rennslið í ánni er gríðarlega sveiflugjarnt. Hinsvegar falla 22 af þessum

mælingum undir rennsli milli 75L/s og 250 L/S. Samkvæmt reynslu landeiganda telur hann að

líklega sé best að hafa flæðisvið túrbínunnar einmitt milli þeirra marka. Í viðtali við landeiganda

kom fram að hann hefði áhuga á að hafa fullt rennsli á daginn og safna í uppistöðulónið á nóttunni.

Talaði hann þá um að gott væri að geta haft val um háa nýtni við allt niður í 75 L/s þar sem að á

veturnar væri rennslið oft ansi lítið þegar frost er mikið.
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2.2 Virkjunarkostir og fræðilegt afl

Dalbotninn er tæpa 3 kílómetra frá tengipunkti við dreifikerfi Rariks. Landeigandi hafði þá kynnt

sér að kostnaður við tengingu við Rarik frá stöðvarhúsi inní dal væri of hár eða um 12 milljónir.

Þá talaði hann um að í rauninni væru þrír möguleikar.

Fyrsti kostur væri að hafa stöðvarhús inní botni dalsins og virkja þar með mestu hækkunina

með styðstu pípunni. Þar væri ekki fullt flæði þar sem einungis stærri hluti ánnar renni þar. Þá

væri möguleiki að veita saman tveim lengstu greinunum af rauðu ánni á mynd 1, til að fá meira

rennsli. Þar væri hægt að virkja 240m fallhæð með einungis 950m langri pípu. Ókostur við þessa

staðsetningu er að mikla jarðvinnu þarf að framkæma uppá fjalli við að veita saman ánnum. Þar

væri bæði erfitt að koma vinnuvélum að og athafna sig á þeim við stíflugerð. Fallpípan myndi

liggja á erfiðum stað og þyrfti að fara í mikla vegframkvæmd til að koma upp vinnuvélum og

aðföngum. Stöðvarhús yrði staðsett inní dalbotni og um 3000m frá tengipunkti Rariks.

Mynd 3: Virkjunarkostur 1

10



Annar virkjunarkostur væri að virkja frá ármótum niður að hlöðu sem stendur við dalsmynnið. Þar

er allt rennsli árinnar komið og fæst 75m fall með 4 metra hárri stíflu við ármótin. Við ármótinn

taldi landeigandi að væri mjög auðvelt að gera stíflu sem væri 4 metrar að hæð og yrði þar stórt

uppistöðulón. Fallpípa niður að fyrirhuguðu stöðvarhúsi væri um 1130 metrar. Stöðvarhús stæði

þá einungis nokkur hundruð metra frá tengipunkti Rariks.

Mynd 4: Virkjunarkostur 2
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Þriðji kosturinn var sá að virkja mesta fallið ofan við hlöðuna og komast þannig af með stutta

fallpípu. Þar væri hægt að virkja um 35 metra fall með um það bil 350m pípu. Mikill kostur

við þessa staðsetningu er að tiltölulega mikið fall næst með stuttri pípu. Sama vatnsmagn er og

við virkjunarkost 2 en einungis helmingur af fallhlæðinni. Stíflu kostir eru sæmilegir þar sem áin

rennur í um 6m djúpu gili. Ókosturinn við þessa staðsetningu er sá að uppistöðulón yrði ekki eins

stórt og við stíflukost 2 og þar sem áin er með mjög sveiflugjarnt flæði og er stórt miðlunarlón því

mikill kostur.

Mynd 5: Virkjunarkostur 3
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Kostir

Virkjunarkostur 1

• Mikið fall

• Stutt fallpípa

• Um helmingur

rennslis

Virkjunarkostur 2

• Fullt rennsli

• Stórt lón

• Aðgengilegt

• Þæginlegur

stíflukostur

Virkjunarkostur 3

• Fullt rennsli

• Aðgengilegt

• Þæginlegur

stíflukostur

• stutt fallpípa

Gallar

Virkjunarkostur 1

• Óaðgengilegt

• Lítið lón

• Langt frá

tengipunkti

Virkjunarkostur 2

• Löng fallpípa

Virkjunarkostur 3

• lítið fall

• lítið lón
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Fræðilegt afl hvers virkjunarkostar fyrir sig er hægt að reikna með jöfnu 1. mögulegt afl er reiknað

út frá meðalrennsli yfir mælingartíma í Þverdal eða um 250 L/s. Fallhæð hvers virkjunarkosts

fyrir sig er út frá mældum niðurstöðum en lækkuð um 6.5 % þar sem að tegund eða hrjúfleiki á

fyrirhugaðri fallpípu er ekki vitaður.

Q ∗ H ∗ ρ ∗ g = afl (wött) (1)

Virkjunarkostur 1

• H = 224m

• Q = 0.125 m3/s

• Afl = 274.7 Kw

Virkjunarkostur 2

• H = 70m

• Q = 0.250 m3/s

• Afl = 171.7 Kw

Virkjunarkostur 3

• H = 32m

• Q = 0.250 m3/s

• Afl = 78.5 Kw

Sá virkjana kostur sem landeiganda Þótti bestur var kostur 2, hafa stífluna upp við ármót þar sem

hægt er að hafa þokkalega stórt uppistöðulón fyrir frekar litla stífluvinnu. Þar er hægt að virkja

um 75m fall með 1130m langri pípu. Flæðið er það sama og mælt var með V-notch stíflunni eða

um 250 L/s að meðaltali. Þannig er hægt að hafa stöðvarhús nálægt tengipunkti við Rarik sem

lágmarkar kostnað. Samkvæmt landeiganda bauð Rarik tengingu við stöðvarhús í virkjunarkosti

1, það tilboð var uppá 12 miljónir króna.
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3 Turbína

3.1 Val á túrbínu

Samkvæmt viðtali við landeiganda eru stærstu áherslu atriði við túrbínuna að hún sé áræðanleg,

ódýr, með góða nýtni og jafnvel hægt að smíða hana að mestu á verkstæði í sveitinni. Þessar kröfur

ásamt óstöðuga rennslinu sem áin hefur býður ekki uppá marga kosti. Ef mynd 6 [2] er skoðuð þá

sést að túrbínur sem koma til greina eru Pelton, Turgo og Crossflow.

Mynd 6: Túrbínu val [2]

Möguleiki væri að nota Francis en flæðið er helst til of lítið fyrir hana. Pelton og Turgo eru

sniðugar túrbínur og hefur verið mikið unnið að því að fullkomna nýtni þeirra og eru þær víða

notaðar. Stór kostur við þær er að þær hafa afar háa nýtni við lága prósentu af hönnunarflæði. Eina

hönnunarforsendan sem að Turgo og Pelton uppfylla ekki er að þær eru flóknar í smíði. Þær hafa

báðar skálar sem eru sérhannaðar og oftast CNC smíðaðar. Það gerir túrbínuna dýra í framleiðslu

og nær ómögulegt að smíða hana á einfaldan máta.
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Síðasti möguleikinn er Crossflow túrbína. Crossflow túrbínur eru ekki vel þekktar á Íslandi.

Vélaverkstæðið Ártegi hefur þó smíðað tvær slíkar túrbínur. Nýjasta Crossflow sem þeir smíðuðu

var fyrir Drekavirkjun og er áætlað afl hennar um 24 kW. Spurst var fyrir um túrbínuna í Dreka og

fengust þær upplysingar að hún er hönnuð fyrir 18m fallhæð og 200L/s flæði. Hún er áætluð með

um 70% nýtni sem verður seint talið frábært. Crossflow hafði svosem aldrei verið talin túrbína með

háa nýtni. Hinsvegar fyrir um það bil 10 árum byrjaði hún að fá meiri athygli og fleiri rannsóknir

gerðar til að auka nýtni hennar. Þar sem Crossflow túrbína uppfyllir öll hönnunarskilyrði varð hún

fyrir valinu og leyst landeiganda mjög vel á hana.

Með því að hluta túrbínuna niður í nokkur þrep er hægt að hámarka nýtni hennar þó svo að einungis

mjög lág prósenta af hönnunar flæðinu sé til staðar. Rennslismælingar sem hægt er að sjá í Töflum

3 og 4 sýna að rennslið fer nánast aldrei undir 70 L/s. Þrátt fyrir að mælingar sýna meðalrennsli

um það bil 300 L/s taldi landeigandi vænni kost að virkja 250 L/s. Rökin bakvið það voru þau að

kostnaður við fallpípuna er stór þáttur sem hækkar hratt með þvermáli. Auk þess gera samningar

við Rarik ráð fyrir lágmarksframleiðlsu sem að orkuframleiðandi væri öruggur með að framleiða,

og ef framleiðsla fer undir það þyrfti að kaupa rafmagn af þeim til að fylla upp í lágmarkið.

Greiðslur fyrir framleiðslu umfram lágmark eru einungis 40% af lágmarksverðinu. Hönnunarsvið

túrbínunnar er því milli 75 L/s og 250 L/s. Túrbínan verður því þriggja þrepa með tveimur spíssum

sem er þá hægt að loka fyrir með rafmagnslokum. Minni spíss túrbínunnar verður því fyrir 75 L/s

flæði og stærri 175 L/s. Þannig verður hægt að stýra flæði inná túrbínunna. Hámarksflæði er þá

með báða spíssa opna sem samsvarar 250 L/s. Cink túrbínu framleiðandi hefur hannað þriggja

þrepa Crossflow túrbínu með mjög góða nýtni. Þeirra hönnun notar hinsvegar þrjá spíssa verður

hún því breiðari fyrri vikið og dýrari [3].
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Mynd 7: Nýtni samanburður á þriggja þrepa Crossflow frá Cink og Francis [3]
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3.2 Hönnun turbínu

Þegar búið var að ákveða það að Crossflow túrbína yrði týpan sem stuðst yrði við í hönnun þurfti

að skoða hvaða hlutar hennar eru flóknir í smíði. Markmiðið var að bændur ættu að geta smíðað

og haldið henni við hæglega með lítilli keyptri vinnu. Flóknustu hlutar túrbínunnar við fyrstu

skoðun eru dropinn sem stýrir flæðinu inní túrbínu hjólið, ásamt hjólinu sjálfu. Einföldun á þessum

tveim atriðum gerir þetta að mjög einfaldri túrbínu. Í raun hafa ítarlegar rannsóknir undanfarin ár

leitt í ljós að dropalagaða inntaksstýringin sem byggir á upphaflegri hönnun Crossflow, lækkar

nýtni. Rannsóknir sem Adhiakari og Wood framkvæmdu árið 2013 sýnir fram á það að einfaldur

spíss getur gefið talsvert betri nýtni en dropalagaða flæðistýringin. [4] Þar með er hægt að smíða

crossflow túrbínu á einfaldan hátt með vandlegri hönnun.

Helstu horn og hraðavigra má sjá á mynd 8. Haldast þeir oft í hendur og eru oft fall af hverjum

öðrum. Þannig að snúið getur verið að finna út hvaða parametra á að byrja á. Sammerten at al.[5]

hefur búið til hönnunarferli sem búið er að rannsaka í þaula og gefur mjög háa nýtni.

Mynd 8: Hraðavigrar og helstu horn í þverstreymistúrbínu
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Þekktar stærðir eru þær sem að búið er að mæla og eru þekktar frá umhverfinu. Fallhæð eftir töp

í pípu er 70 metrar. Mesta flæði sem að túrbínan á að taka við er 250 lítrar á sekúndu eða 0.25

rúmmetrar á sekúndu. Ákveðið var að hanna hana út frá snúningshraða sem reynst hefur vel í

rannsóknum og er víða notaður (450 rpm).

Samkvæmt Sinagra et al.- 2014 [6] má finna ákjósanlegan (optimal) inntakshraða sem breytir

mestri fallhæð í hreyfiorku rétt áður en vatnið fer inn í túrbínuhjólið, hraðan má finna með jöfnu 2.

V = cin
√

2gH (2)

cin er fasti sem myndi vera 1 ef að þrýstingurinn með inntaks boganum væri enginn og töp í

inntakinu hverfandi. Þennan fasta má finna nákvæmlega með CFD greiningum en hann má áætla

að sé milli 0.75-0.85. Það ræðst aðalega af stærð túrbínunnar. Skilyrðin sem Þverdalsvirkjun er

hönnuð út frá gefa ákjósanlegan inntakshraða sem 29.64m/s þar sem cin = 0.8.

Næsti mikilvægi parameter er inntakshornið α . Mockmore og Merryfield lögðu til að 16◦ inntakshorn,

væri góð málamiðlun til þess að fá bestu nýtni án þess að setja blöðin undir of mikið álag og þurfa

að þykkja þau. Jafnframt hafa fjöldi rannsókna bent til þess að inntakshorn sem jafngildir α = 22◦

sé með bestu nýtni. Rannsókn Choi at al [5] um skoðun á innra flæði í túrbínu með hjálp CFD

greininga leiddi í ljós að breyting á inntakshorni frá 35◦ yfir í 25◦ breytti nýtninni úr 60% í 80%.

Choi gerði einungis breytingu á inntakshorninu og nýtnin hækkaði um 20% þetta bendir til að

inntakshornið α sé mikilvægasti þáttur hönnuninnar. Rannsókn framkvæmd af Aziz, Totapally

og Desai [7] [8] prufuðu þeir að breyta inntakshorni í túrbínu án þess að breyta neinum öðrum

þætti, komust þeir að þeirri niðurstöðu að 22◦ inntakshorn væri ákjósenlegur. Þar sem að þetta er

mikilvægur parameter í hönnun túrbínunnar og enginn sönnuð aðferð við að reikna út nákvæmlega

besta inntakshorn, er inntakshornið α = 22◦ valið út frá reynslu rannsókna.
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Hornið γ einnig þekkt sem θs er stærð þess svæðis sem vatn getur komist inn að túrbínu hjólinu í

gráðum. Crossflow túrbínur eru í flestum tilfellum með θs = 120◦ sumar hafa verið með θs = 90◦

en samkvæmt rannsókn Sinagra at el [6] fæst besta nýtni með því að hafa θs eins stórt og hægt án

þess að það trufli flæði túrbínunnar í öðru þrepi. Fundið hefur verið að θs max = 120◦

Ytra þvermál túrbínuhjólsins er hægt að reikna út á einfaldan máta með jöfnu 3 [5]. Inntakshraðann

er búið að reikna sem V = 29.64m/s, snúningshraðin er einnig þekktur nema til að uppfylla skilyrði

jöfnunnar þarf hann að vera í Rad/s. Þar með er eina óþekkta stærðin í jöfnunni D1 og einfalt að

leysa út fyrir hana. Ytra þvermál túrbínunnar er fundið sem D1 = 0.583229m eða 583mm. þar sem

að þetta verður skorið úr heilli plötu þarf ekki að námunda þessa tölu að eitthverri staðlaðri stærð.

VCosα

2
= ω

D1

2
(3)

Hlutfall milli innra og ytra þvermáls túrbínuhjólssins í þverstreymistúrbínu skiptir höfuð máli til

að ná góðri nýtni. Lágt hlutfall D2/D1 skilar sér í lengri túrbínu blöðum, það hinsvegar minnkar

tóma svæðið í túrbínunni sem vatnið hefur til að streyma úr fyrra þrepi til seinna þreps. Rannsóknir

sem Adhiakari og Wood gerðu árið 2018 sýnir að Hlutfallið D2/D1 = 0.68 gefu bestu nýtni. Þar

eru blöðin hlutfallslega nægilega löng til að taka sem mesta orku úr bununni úr fyrsta þrepi. Ásamt

því að vera ekki of löng til þessa að hefta flæðið yfir í þrep 2 [9].
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Mynd 9: Helstu stærðir þverstreymistúrbínu

Fjöldi blaða (Nb) er hluti af túrbínu hönnuninni sem ekki er hægt að reikna út með góðu móti. Ein

leið er að framkvæma flókna CFD greiningu þegar búið er að hanna allar aðrar stærðir túrbínunnar

og áætla þannig fjölda blaða sem gefur bestu nýtni. Líklegt er að ef byrjað er að greina með lágan

fjölda blaða og fjölga þeim muni nýtnin hækka með hækkandi fjölda blaða, þar til viðnám vatnsins

við blöðin verður of mikið. Þetta fyrirbæri er kallað Boundery layer blockage eða yfirborðs tregða.

Það veldur því að viðnámið við blöðin fer að draga það mikið afl úr kerfinu að nýtnin hríðfellur.

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um nákvæmlega bestun á fjölda blaða. Þær rannsóknir sem hafa

verið gerðar gefa lítið innsæi í aðferð til að finna með góðu móti besta fjölda blaða. Adhiakari og

Wood komust að því að 30 blöð gáfu þeim nýtni uppá 88% en 35 blöð 90%. Aðferð við bestun á

fjölda skála í Pelton túrbínu er að reikna út hlutfallið á milli bunubreiddar og radiusar túrbínuhjóls.

Þrátt fyrir það töldu þeir ólíklegt að álíka formúla myndi virka fyrir Crossflow. Líklega er best að

reyna að finna út fjölda blaða út frá CFD greiningum, þó svo að hægt sé með nokkuð góðu móti að

finna út besta fjölda blaða út frá fyrri rannsóknum. [9]
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β1b er hornið á túrbínu blaðinu í inntaki sem tekur við vatninu í þrepi 1 (sjá mynd 10). Þetta sama

horn verður síðan hornið fyrir úrtaksflæðið í þrepi 2. Inntakshornið skiptir miklu máli fyrir nýtnina,

ef það er of krappt við inntaksstreymið getur það orsakað aðskilnaði vatns frá blaðinu. Það skiptir

miklu máli að fá flæðið til að liggja þétt upp við blaðið alla blaðlengdina. Þetta horn er oftast milli

30−39◦. Hornið β1b má reikna nákvæmlega með jöfnu 4.

β1b = arctan
V sinα

V cosα −ω ∗ D1
2

(4)

Inntaksthornið sem jafna 4 gefur er 38.9 gráður þetta má námunda að 39◦. Þetta inntakshorn blaða

er oftast fyrir valinu á Crossflow og má sjá það í nánast öllum túrbínum ásamt úttaksblaðhorninu

β2b = 90◦ [5].

Mynd 10: Horn túrbínublaðs
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β2b er innra blaðhornið eða einnig kallað úttaksblaðhorn. Allar rannsóknir sem skoðaðar voru sýna

fram á að 90◦ úttakshorn gefur bestu nýtni.

Einu hönnunar parametrarnir sem eftir standa eru breiddin á túrbínunni og stærðirnar á inntaks-

spíssinum. Breidd túrbínunnar ræðst alfarið af stærðum á inntaksspíssinum. Aziz og Desai [10]

and Nakase et al komust að því í rannsóknum sínum að hlutfall milli W/B (sem sjá má á mynd

2) getur haft mikil áhrif á nýtni. Ef breidd inntaksspíssins B sé sú sama og breidd túrbínunnar W

þá rennur flæðið meðfram hliðum túrbínhússins og endaplatnana sem veldur miklum töpum. Eldri

túrbínu hannanir virðast þó ekki taka tillit til þess með tilheyrandi töpum í nýtni. Niðurstaða þeirra

var að besta hlutfallið sé að lágmarki W/B = 1.5. Ræðst þá breidd túrbínu hjólsins W á breidd

inntaksspíssins B.

Jafna fyrir varðvörslu massaflæðis í ósamþjappanlegum vökvum er einfaldasta leiðin til að reikna

flatarmál spíssins til að ná eftirsóttum loka hraða. Túrbínan er tveggja þrepa eins og áður hefur

komið fram og þarf því að hanna tvo spíssa. Annarsvegar spíss sem mun vera fyrir 75 L/s hólfið

og hinsvegar spíss sem mun vera fyrir 175 L/s hólfið. Þar sem það verður sameiginlegt túrbínuhjól

fyrir bæði hólfinn þarf inntakshraðinn á vatninu að vera sá sami.

P+
1
2

ρV 2 +ρgh = constant (5)

Jafna Bernoulli 5 lýsir því að ástand er alltaf í jafnvægi þar sem orka hverfur ekki. Jöfnu Bernoulli

er hægt að nota til að reikna út þrýstinginn sem verður við inntaksspíssinn þegar hann er opinn.

Auðvelt er hinsvegar að finna út hver þrýstingurinn á kerfinu er þegar það er lokað fyrir báða

lokana. Ekkert rennsli er þá í pípunni og hægt að reikna þrýstinginn sem einfalda vatnssúlu.

1 meter head = 0.1 kg/cm2 (6)

Þrýstingurinn segir til um hvernig pípu framkvæmdaraðili þarf að kaupa, hverskonar lokar og

flangsar verða notaðir [10] .
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Til að reikna hæð og breidd spíssins verður jafna 7 um varðvörslu flæðis notuð. Í sjálfu sér er

jafnan að lýsa því að m3/s = m2 ∗m/s sem er nokkuð augljóst. Massastreymið í hvoru hólfi er

vitað ásamt lokahraðanum sem sóst er eftir svo einfalt er að reikna út flatarmálið.

A1V1 = A2V2 (7)

Flatarmál spíssana hvors um sig deilist svo á breidd og hæð. Samkvæmt ritgerð Adhiakari er

hentugt hlutfall milli breiddar og hæðar spíssins B/S0 = 1.14 [11]

Q/V = x︸︷︷︸
S0

+ (x*1.14)︸ ︷︷ ︸
B

(8)

Þegar búið er að finna samanlagða breidd beggja spíssanna er hægt að reikna út lágmarks breidd

túrbínunnar. Samkvæmt því sem áður hefur komið fram. Sú breidd verður ekki endilega notuð þar

sem þetta er lágmarks breidd. Uppsetning lagna og stærðir þeirra muna sennilega stjórna breidd

hennar endanlega.
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3.2.1 Flæðistýring

Flæðistýring í venjulegum og fyrstu hönnunum af Crossflow túrbínum, var dropalaga og stýrði

flæðinu inní turbínuna með því að snúa dropanum. Rannsókir framkvæmdar af Ram Adhikari

and David Wood sýna fram á það að þessi flæðistýring minnkar nýtni. Komust þeir að því þegar

að þeir fóru að rannsaka Crossflow túrbínu með háa nýtni að enginn af þeim var með þennan

svokallaða stýridropa. Leggja þeir til að notast sé við hálfhring sem þrýst er inn til að minnka

inntaksflatarmálið og stýra þar með hraðanum inn á blöðin. Þessi aðferð gerir það að verkum að

streymishraðinn er mestur rétt áður en vatnið skellur á blöðunum og eykur þar með nýtni. Fyrri

hönnun sem studdist við dropalögunina hafði mesta vatnshraða fyrir ofan dropann, sem lækkaði

svo aftur rétt áður en vatnið kom að túrbínu blaðinu sem ólli þrýstifalli, að lækkar nýtni umtalsvert.

[9] Kristján landeigandi í Þverdal íhugar að vera með uppistöðulón í dalnum. Þannig ætlar hann

að miðla rennslinu yfir nóttina og selja inná kerfið á daginn þegar eftirspurnin er mest. HS orka

hefur gert samninga við bændavirkjanir um að hafa þann möguleika að selja einungis á daginn og

fá hærra verð fyrir kílówatt stundina í staðinn. Þannig er hægt að hanna túrbínuna út frá því að

hún sé alltaf á hámarksafköstum og minnkar þar með þörfina fyrir flæðistýringu. Stýringin sem

verður notuð er því bara tveir rafmagnslokar sem tengdir verða við hæðarmæli í lóninu. Ef lítið

vatn er í lóninu er hægt að loka öðru hvoru hólfinu og stilla þannig hversu mikið flæði er tekið

út. Hanna má því inntaksspíssinn út frá því að hafa alltaf hámarksafköst og útilokar það þörfina

á breytilegum inntaksspíss. Færri hreyfanlegir íhlutir þýðir meiri áræðanleiki, einfaldari smíði og

ódýrari túrbína.
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4 Tölvu teikning og greining

Nauðsynlegt til að fá hugmynd um hvort hönnunin virkar er að framkvæma flæðigreiningar á

túrbínunni þegar búið er að teikna hana. Flæðigreining gefur góða mynd af innra flæði túrbínunnar.

Greiningin gefur einnig þá krafta sem muna verka á túrbínuna svo hægt sé að framkvæma statíska

álagsgreiningu.

4.1 Inventor hönnun

Túrbínan var teiknuð í Inventor teikniforritinu. Búið er að reikna út allar helstu stærðir túrbínunnar

hér að ofan sjá töflu 5. Flestar stærðir tengdust túrbínublaðinu svo skref eitt í teikningu túrbínunnar

var að teikna blöðin fullkomlega eftir reiknuðum forsendum. Þar sem hönnunin er ætluð að höfða

til bænda sem einföld smíði voru blöðin valin með föstum radius og hugsuð sem hluti af röri. Ein

helsta hönnunar forsendar var sú að líftími túrbínunnar þyrfti að vera hár og viðhald lágt. Þar

með er allt innvols túrbínunar smíðað úr ryðfrýju stáli. Til þess að lágmarka kostnað er reynt

að hanna allt úr stöðluðum stærðum svo hægt sé að kaupa beint frá heildsala án þess að þurfa

sérsmíða of mikið. Túrbínu blöðin eru laser skorin úr stöðluðu 219mm röri með efnisþykkt 6.35

mm. Grunnmynd af blaðinu má sjá á mynd 11. Ekki er hægt að halda öllum stærðum eins og

hönnunarfosendur gefa nema að fórna því að hafa staðlaða rörastærð á radíus blaðana. Ein leið var

að breyta útakshorni blaðana þar með er hægt að halda í staðlaðan radíus blaðsins, α og D2/D1.

Önnur leið og sú sem hefur minnstu áhrif á nýtni túrbínunar og smíða einfaldleika er að breyta D2.

Þannig er hægt að halda β , α , D1 og stöðluðum radíus blaðana. D2 var því breitt í 385mm sem

breytir D2/D1 í 0.66 úr upphaflega 0.68. Þetta er gríðarlega lítil breyting og hefur hverfandi áhrif

á nýtni túrbínunar.
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Mynd 11: Grunnteikning túrbínublaðs í inventor

Þegar teikning blaðana var komin var lítið mál að teikna endaplöturnar á enda blaðana sitthvoru

megin og blöðin látin ganga inní endaplöturnar. Þverskurðarflatarmál blaðana verður laser skorið

í endaplöturnar til að tryggja rétta og þæginlega samsetningu. Ákveðið var að fjöldi blaða yrði í

fyrstu 35stk og yrði síðar endurskoðað útfrá flæðigreiningum.

Mynd 12: Túrbínuhjól ásamt grunnfestingum
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Undirstaða túrbínunnar verður steypt á klöpp undir stöðvarhúsi svo túrbínan fái sterka og öfluga

grunn festingu. Túrbínuhjóli verður haldið með búkkalegum sem boltaðar verða við innsteyptar

stálplötur. Með því er túrbínuhjólið kyrfilega fest. Sterk og góð grunnfesting er lykilatriði að góðri

endingu.

Hönnun inntaksspíssins var unnin á svipaðan hátt og hönnun blaða. Spíssinn var teiknaður út frá

túrbínuhjólinu. Stefna spíssins ræður inntakshorni vatnsbununnar. Hæð og breidd spíssins ræður

hraða vatnsbununnar. Spíssinn var teiknaður eftir hlutfalli hæðar og breiddar samkvæmt jöfnu 8.

Spíssinn beinir vatnsbununni inn í fyrra þrep túrbínunnar sem er 1/3 af túrbínuhjólinu eða 120

gráður af túrbínuhjólinu. Þó svo að þorri vatnsins fari inn við fyrstu þrjú blöð túrbínunnar er

hluti flæðisins að fara alla leið að enda spíssins. Skiptir þvi höfuðmáli að hafa spíssinn þannig að

flatarmál hans minnkar sífelt þar til hann nær enda. Með þessu er hraða vatnsins haldið uppi alla

leið þó flæðið minnki.

Með styrkleika og smíða einfaldleika í huga eru allar plötur í spíss og túrbínu húsið skornar út

úr þykkum stálplötum. Spíssinn er smíðaður úr ryðfríum plötum en túrbínu húsið úr máluðum

stálplötum. Til að hámarka einfaldleika smíðarinnar var hæðar og breiddar hlutfallið fyrir minni

spíssinn hunsað. Hugsanlega hefur það áhrif á heildarnýtni túrbínunnar en einföldun í smíði

túrbínunnar er það mikil að hún yfirvinnur áhrif á nýtni. Með því að hunsa hlutfall S0 og B í minni

spíssinum er hægt að hafa sömu hæð á minni og stærri spíssinum, og nota sama túrbínuhjólið

fyrir bæði þrep. Hlutfall breiddar og hæðar minni spíssins voru ekki 1.14 eins mælt var með af

hönnunarferli Sammerteno at el. Það mun valda nýtni lækkun fyrir fyrra þrep túrbínunnar en var

sú ákvörðun tekin að meira máli skipti að reyna halda hámarksnýtni frekar á stærra þrepinu sem

mun verða oftar í vinnslu samkvæmt rennslismælingum og er rúmlega tvisvar sinnum stærra en

minna þrepið.
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Mynd 13: Tilbúinn spíss

Til að loka túrbínuna af var túrbínu húsið teiknað úr 12mm þykkum stálplötum. Húsið staðsetur

og festir spíssinn sem stýrir flæðinu inní túrbínuhjólið. Húsið er síðan boltað við stálramman í

stöðvarhúsgrunninum. Í gegnum túrbínu húsið þarf að ganga öxull og er tekið klof fyrir hann þar

sem hann mun liggja svo hægt sé að fjarlægja túrbínuhús og spíss til að sinna viðhaldi á legum og

túrbínuhjóli. Lok eru teiknuð með pakkningu frá SKF sem þrædd eru uppá öxul áður en honum

er komið fyrir í legunum. Þessi lok boltast við túrbínuhúsið. Þannig er túrbínan alveg þétt og eina

leiðin fyrir vatnið að flæða er beint niður úr túrbínuhúsinu. Túrbínan er teiknuð með öxul eftir

miðju túrbínuhjólsins til að minnka álag á blöðin og einfalda smíði.
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4.2 Tölvu greiningar

Framkvæmdar voru fjölmargar greiningar á túrbínunni til að reyna skilja innra flæði túrbínunnar

og fá staðfestingu á því að hannaður búnaður myndi þola það mikla álag sem hann yrði settur

undir. Greiningarforritið sem stuðst var við heitir Simscale og er vafratengt greiningarforrit. Þetta

gerir það að verkum að hægt er að framkvæma þungar CFD greiningar á tiltölulega venjulegri

fartölvu. Simscale er hægt að tengja mjög auðveldlega við onshape sem er vafra teikniforrit.

Inventor samsetningu var því upphlaðið í onshape og breytt þar fyrir flæðigreiningu. Smávægilegar

breytingar þurfti að gera við samsetninguna áður en hægt var að greina hönnunina. Hönnunin

í Inventor var gerð þannig að grindin sem túrbínan situr á er steypt í botnplötu stöðvarhússins

og stendur þar að leiðandi niður fyrir grindina. Þó svo að í raunveruleikanum muni vera steypt

frárennslis renna niður með sömu parametrum og grindin. Breyta þurfti teikningunni þannig að

túrbínuhúsið var síkkað niðurfyrir túrbínuhjólið til að mynda frárennslis rennuna. Þannig er hægt

að láta tölvuna greina rennslið í gegnum seinna þrep túrbínunnar líka.

Mynd 14: Útlit túrbínu í onshape eftir breytingar
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Simscale sækir samsetninguna beint í onshape. Ákveðið var að framkvæma statíska flæðigreiningu

þannig að túrbínan er kyrr þegar vatnið flæðir inn. Greiningin er framkvæmd þannig að skilgreind

eru inn og úttök túrbínunnar en hún verður að vera alveg þétt að öllu öðru leiti. Stillt er upp

svokallaðri Open inner region greining. Það virkar þannig að valið er inn og úttök túrbínunnar og

einn flöt sem er inní túrbínunni. Býr forritið þannig til flæðissvæði, eða þar sem vatn mun flæða um

í túrbínunni. Allir gegnheilir hlutir eins og endaplötur, túrbínublöð og spíss eru ekki skilgreindir

sem flæðisvæði.

Mynd 15: Flæðisvæði í Simscale

Flæði sem samsvarar 75 L/s er í minna og 175 L/s í stærra inntakinu. Úttakið er skilgreint þannig að

þar er enginn þrýstingur þannig að flæðið hefur enga mótstöðu á leiðinni út. Meshið var skilgreint

sjálfkrafa með einstaka undantekningum. Meshið var skilgreint fínna við túrbínublaðs endana bæði

þar sem það sker strauminn og þar vatnið rennur fram af því á fyrstu fjórum blöðunum. Einnig var

meshið haft fínna þar sem flæðið kemur úr spíssinum. Í fyrstu greiningunum var lögð aðal áhersla

á að skoða hvernig flæðið var í túrbínunni og þar aðalega spíssinum. Það sem greip fyrst augað var

að hraðinn í minni spíssinum var ekki sá sami og í þeim stærri. Þegar teikningar af spíssinum voru
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skoðaðar nánar kom í ljós að flatarmálið sem þurfti að vera á þeim spíss var ekki rétt. Upphaflega

var spíssinn teiknaður of breiður. Þetta olli hraða tapi í minni spíssinum . Hefði hann þar með

virkað sem einskonar bremsa fyrir flæðið sem stærri spíssinn skaffaði. Það atriði var lagað og

fékkst réttur hraði fyrir báða spíssanna við úttak. Flæði spíssanna var skoðað gaumgæfilega og það

borið saman við niðurstöður frá öðrum rannsóknum. Spíssinn var aðeins lækkaður þar sem valsaða

platan byrjar, til þess að minnka hornið sem að flæðið þarf að taka til að fylgja toppnum á plötunni.

Ekki var framkvæmd nýtni greining fyrir og eftir spíssa breytingu svo ekki er hægt að sjá svart á

hvítu nýtni hækkunina en í tilfelli Adhiakari og wood þá hækkaði nýtni þeirra frá 88% í 89.45%

með því að framkvæma sambærilega breytingu. Breytingu spíssins hjá Adhiakari og Wood má sjá

á mynd 16. [9]

Mynd 16: Breyting Adhiakari og Wood
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Þegar búið var að velja réttan spíss var hægt að fara skoða restina af túrbínunni nánar. Stillt var upp

greiningu þar sem að hámarksflæði beggja spíssa var látið renna í 10 sekundur. Valin voru fyrstu sjö

blöðin sem tóku við rennslinu og þau skoðuð. Greiningin er Static svo reiknað er með að túrbínan

sé ekki að snúast þegar fullt flæði er að renna í gegnum hana. Þessi skilyrði myndu í raun og veru

aldrei koma upp þar sem að reiknað er með að túrbínu hraðinn við snerti punkt vatnsbununar sé

akkurat helmingur af bunuhraðanum. Niðurstöður flæðisgreiningar verða notaðar til að reikna styrk

túrbínuhjólsins og blaða hennar. Blöðin eru einungis fest við endaplöturnar, því verður styrkur

blaðanna skoðaður og ef hann þykir of lágur þarf að setja plötur inn í túrbínuhjólið til að stýfa

túrbínublöðin betur af. Til að rannsaka þrýsting sem hvert blað verður fyrir var kraftagreining á

hliðar blaðana. Niðurstöður krafta greiningarinna voru síðan settar í töflu. Þessi greining mun

einungis hjálpa við að greina styrk túrbínublaðana ásamt því að hægt er að finna horn kraftsins við

hraðavigur snúningspunkts blaðana. Það horn verður síðar notað til að reikna út kraft túrbínunnar.

Ekki er hægt að meta raunverulegan kraft túrbínunnar með þessari greiningu þar sem innra flæði

túrbínunnar er ekki nákvæmlega eins og ef hún væri að snúast. Hér er hinsvegar hægt að skoða

hversu mikið af flæðinu rennur milli túrbínublaðanna án þess að vera í snertingu við þau og þar

með endurskoða fjölda túrbínublaðana
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Mynd 17: Flæði á stærri spíss við 175 L/s, kvarðinn til vinstri sýnir m/s

Á mynd 17 má sjá að flæðið milli blaðanna er of mikið og þarf þar að leiðandi að fjölga fjölda

þeirra. Þó svo að innra flæði túrbínunnar muni í raun ekki vera alveg eins og þessi mynd gefur til

kynna þá sést þó að of mikið bil er á milli túrbínu blaða. Í raun mun flæðið ekki taka eins krappa

beygju að miðju túrbínunnar og fara betur í seinna þrep túrbínunnar. Á þessari mynd sést einnig að

um leið og flæði fer að fara betur í seinna þrep túrbínunnar þarf að lengja túrbínuhúsið lengra fram.

Jafnvel þó svo að flæðið sé ekki almennilega að fara í gegnum annað þrep túrbínunnar er það að

skella á framhluta túrbínuhússins. Til að ná sem mestri nýtni þarf rennslið að komast úr túrbínunni

sem mest óáreitt.
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Fjöldi blaða var aukinn úr 35 upp í 50 blöð. Það virtist samsvara sér mjög vel og virtist vera í

svipuðum hlutföllum og Adhiakari og Wood notuðust við. Hlutfall þeirra milli R1/Nb er 4.5 og

hlutfallið sem hér er notað samsvarar 5.85 eftir breytingar. Adiakari og Wood fjölguðu blöðum

úr 20 í 35 ásamt fleiri breytingum á 7Kw túrbínu og hækkuðu nýtnina úr 69% í 91%. Breytingar

þeirra má sjá á töflu 1. [9]

Tafla 1: Breytingar sem Adhiakari og Wood gerðu í sínum rannsóknum.

Kraftaniðurstöðum var skipt í fyrra þrep og seinna þrep. Fyrra þrep Crossflow er skilgreint þannig

að öll blöð sem taka við vatni beint úr spíss flokkast sem fyrsta þrep. Blöðin sem flokkast undir

fyrsta þrep eru 17 talsins og má sjá staðsetningu þeirra á mynd 18. Fyrstu 10 blöðin eru merkt inn

og heldur talningin áfram þaðan. Kraftar í Y og Z stefnu má svo sjá á töflu 2.
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Mynd 18: Númer túrbínublaða í fyrraþrepi

Númer Blaðs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kraftur í Y stefnu -375 -783 -672 -623 -425 -370 -340 -328 -340 -310 -290 -231 -138 -99 -44 -15 -11

Kraftur í Z stefnu 457 633 510 365 195 150 60 -36 -60 -149 -190 -164 -166 -145 -99 -42 -10

Tafla 2: Kraftar sem verka á blöð í fyrra þrepi
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Auðvelt er að reikna út heildarkraftinn sem verkar á hvert blað fyrir sig með jöfnu pýþagorasar 9.

a2 + b2 = c2 (9)

Horn vigrana við túrbínuhjólið var fundið út í inventor. Gerð var teikning á hlið túrbínuhjólsins

þar sem að túrbínublöðin sáust. Frá miðju túrbínuhjólsins var síðan dregin lína að úthring hjólsins

svo að hún skæri miðju blaðsins sem verið var að skoða. Frá miðjublaðsins var síðan teiknuð lína

sem marka átti vigurinn sem að samanlagður krafturinn táknaði. Hún var skilgreind þannig að Y

stærð kraftsins var sleginn inn sem lengd línunnar í mm í Y stefnu. Slíkt hið sama var gert fyrir

Z stefnuna, þannig fékkst rétt afstaða vigursins samkvæmt krafta greiningunni í simscale. Línan

sem dregin var frá miðju hjólsins að útjaðri var síðan notuð til að gera hornrétta línu á hana út frá

hólinu. Hornið milli þeirrar línu og kraftavigurslínunnar mynda þannig hornið sem notað verður

til að reikna út newtonmetrana sem verka á öxul túrbínunnar.

Mynd 19: Aðferðin við að finna horn kraftsins
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skoðuð voru hornin sem allir kraftar mynduðu og var meðaltal horna í fyrra þrepi 30 gráður.

Meðaltal horna í seinna þrepi var síðan 28 gráður.

Miðja blaðana er staðsett 247mm frá miðju öxulsins. Ef reikna á með að krafturinn verki að

meðaltali á miðju blaðsins. Þá er jafnan til að finna vægið sem hvert og eitt blað gefur í Nm er

eftirfarandi.

(Heildar Kraftur Blaðs (N) ∗ COS(Horn við hring)) ∗ 0.247m = Vægið um öxulinn (Nm) (10)

Reikna þarf heildarvægi öxulsins til að geta verið viss um að statíska greiningin sé að gefa gott

dæmi um kraftana sem muna verka á blöðin þegar túrbínan er að vinna á réttum snúningi. Lagðir

eru handvirkt saman allir kraftarnir frá hverju blaði fyrir sig til að reikna út heildarvægi öxulsins.

Heildarvægi öxulsins úr jöfnu 10 eftir að öll blöð voru lögð saman samsvarar 2568 Nm. Til að

reikna aflið í kílówöttum sem að túrbínan framleiðir a 450 RPM og 2568 newton metra er hægt að

nota jöfnu 11. [12]

Afl (kW) =
Vægi (N.m) ∗ Snúningshraði (RPM)

9.5488
(11)

Samkvæmt stadísku greiningunni þá væri túrbínan að framleiða 121Kw ef hún væri að snúast á

450 snúningum á mínutu. Fræðilegt afl túrbínunnar við 175 L/s er 120Kw samkvæmt jöfnu 1 í

kafla 2.2. samkvæmt þessu eru allar álagsgreiningar reiknaðar út frá því að túrbínan myndi skila

rúmlega 100% nýtni sem myndi aldrei verða.
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Mynd 20: Hraðavigrar gegnum túrbínuna út frá stærri spíssinum

Með þessum niðurstöðum er hægt að greina styrk túrbínuhjólsins og hvort þurfi að setja milliplötur

til styrkingar. Það er gert sem álagsgreining í Inventor. Allir íhlutir eru skilgreindir sem viðeigandi

efni, til að mynda túrbínuhjólið er skilgreint sem ryðfrítt stál. Krafturinn er helst að virka á blaðið

á þeim stað sem að spíssinn endar svo ekki er nóg að skilgreina kraftinn á þá hlið blaðsins sem

krafturinn verkar á heldur þarf að hluta það niður. Annars dreifist krafturinn um alla hlið blaðsins

og niðurstöður verða ómarktækar. Framhlið blaðsins var hlutuð niður og svo hægt væri að velja

þá hluta blaðsins sem að vatnsbunan lemur á því. Krafturinn á blaðið var síðan skilgreindur sem

mesti kraftur sem að verkaði á túrbínublaðið í greiningunni hér að ofan. Í rauninni ætti krafturinn

úr minni spíssinum ekki að vera eins mikill en hann er hafður sá sami og kraftur stærri spíssins.
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Mynd 21: Uppsettning krafta á túrbínublað

Við fyrstu niðurstöður mátti sjá að blaðið var alltof sterkt þar sem það var rúmir 6mm á þykkt.

Blaðið var tekið niður í stærð fyrir neðan sem var 3.75mm þykkt og hún rannsökuð. Blaðið virtist

enþá vera meira en nógu sterkt þar sem að öryggisstuðulinn fór hvergi niðurfyrir 15.

Mynd 22: Öryggisstuðul blaða undan vatnsbununni
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Ákveðið var að halda sér við þá stærð þar sem að hræðsla um víbring og þreytuþol í þynnra blaði

myndi hafa of mikil áhrif. Nú þegar þykkt blaðanna var þekkt var hægt að reikna út þyngd þeirra til

að gera greiningu þar sem miðflóttarafls reikningar væru teknir með. Kraft miðflóttarafls er hægt

að reikna með jöfnum 12 og 13. [13]

F =
m∗ v2

r
(12)

v = ω ∗ r (13)

Þyngd blaðsins er fundin með hjálp inventor, allt nema eitt túrbínublað er falið svo einungins það

eitt standi eftir. Þannig er hægt að fara og finna eginleika blaðsins í inventor þegar búið er að gefa

upp eginþyngd ryðfría stálsins eins og sjá má á mynd 23

Mynd 23: Eiginleikar blaðsins í Inventor
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Útfrá reikningum fæst að miðflóttaraflið reynist vera 690 Newton. Þar með eru allir krafta sem

verka á túrbínublaðið þekktir og hægt að greina í síðasta sinn. Krafturinn er settur á eitt túrbinublað

og látinn vísa beint út frá miðju túrbínuhólsins. Miðflóttarafls krafturinn ásamt kröftunum frá

vatnsbuninni gefa hámarks Von Mises spennu sem samsvarar 30.35 MPa. Það gefur öryggisstuðul

uppá 8.24. Þessi túrbínublöð muna því geta þolað talsvert meiri hraða eða jafnvel smávægilega

hluti sem gætu borist í hana með fallpípunni.

Mynd 24: Von mises spenna á túrbínublað
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Mynd 25: öryggisstuðull

Túrbínan þarf einnig að þola það ef að eitthvað bilar og ekkert álag er á öxlinum. Við það mun

túrbínan byrja að snúast þangað til snertilhraði vatnsins er orðinn sá sami og hornhraði túrbínunnar.

Eins greining var sett upp þar sem að miðflóttarafls krafturinn er orðinn 3600N. Þessi kraftur er

fundinn með að setja hornhraða túrbínunnar jafnan inntakshraða vatnsins í jöfnu 12. Við það mikla

álag er öryggsstuðull túrbínu blaðanna enþá rúmlega 2. Við greiningu var álag vatnsins enþá haft

sem fullt álag þrátt fyrir að það væri orðið talsvert minna þar sem nánast ekkert viðnám væri í

túrbínuhjólinu í þessu tilfelli. Þetta er gert til að hafa allt alveg örugglega nógu sterkt, þar sem ein

aðal hönnunarforsendan var áræðanleiki og lítið viðhald.
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Mynd 26: öryggisstuðull við 960 RPM

5 Kostnaður

Kostnaður við smíði á bændavirkjunum í dag er of hár. Kostnaður á túrbínu getur oft skipt sköpum

hvort virkjun sé arðbær. Í tilfelli landeiganda Þverdals er kostnaður túrbínunnar um helmingur

af kostnað virkjunarinnar. Tilboð í 1200 metra langa fallpípu hljóðaði uppá 10 miljónir króna.

Rafall fyrir Túrbínu ásamt aukahlutum til tengingar var 8 miljónir með stýringu. Tilboð frá

Ossberger Crossflow túrbínu framleiðanda voru fengin í hönnun og smíði túrbínunnar. Ossberger

kom með tilboð í túrbínunna með rafal, án uppsetningu og tolla. Tilboð hljómaði uppá 220.000

evrur eða samkvæmt gengi í desember 2019 (133kr) er það tilboð uppá 29.5 miljónir. Uppgefnar

forsendur landeiganda voru þá aðeins aðrar þar sem ekki var búið að framkvæma eins miklar

rennslis mælingar. Uppgefið flæði var því 350 L/s og fall 62,4 metrar, samkvæmt þeim forsendum

er afl í boði 214,25 Kw. Uppgefið ásafl hjá þeim er 182,1 Kw, sem jafngildi þá 85% nýtni. Þar sem

flæðið er 100 L/s meira í þeim forsendum sem Ossberger fengu er túrbínan þar að leiðandi aðeins

stærri og því eðlilegt að hún verði nokkuð dýrari.
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Smíðateikningar voru sendar á vélaverkstæði Ístaks og fengið tilboð í smíði túrbínunnar uppá

2500 kr/kg. Samkvæmt samsetningarskrá inventor viktar túrbínan 442 kg. Ístak myndi þar að

leiðandi taka 1.057.500 kr fyrir smíði túrbínunnar með efni inniföldu. Það er hinsvegar verð á

túrbínunni stakri. Til að geta notað hana við virkjun þarf enþá ýmsa hluti. Legur, Svinghjól,

Ás tengi, Rennslisloka fyrir hvorn inntaksspíssinn og iðnstýringu til að regla vatnshæð lónsins.

Þetta allt er hinsvegar minnsti partur kostnaðarins. Út frá grófum útreikningum myndi túrbínan

tilbúin til uppsetningar ekki kosta meira en 5 miljónir. Þar er dýrasti aukahluturinn rafmagnsstýrðu

rennslislokarnir. Sylax selur þá loka á 414 þúsund krónur stykkið. Með innflutningi myndu þeir

sennilega ekki fara yfir 1.5 miljón saman. Skynjarar, legur og iðnstýring eru ekki dýrir hlutir ef

horft er framhjá vinnulið. Taka skal fram að inní þessum grófu kostnaðar pælingum er ekki reiknað

með launum hönnuðar. Hvorki á hönnun túrbínu né iðnstýringar

Mynd 27: þyngd túrbínu
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6 Niðurstöður og umræður

Markmið verkefnisins var að hanna vatnsaflstúrbínu sem einföld væri í smíði og handlaginn bóndi

gæti þá virkjað heimalækinn fyrir minni útgjöld. Fjölfasa hreyfigreiningar eru gríðarlega þungar

og þarf öflugar tölvur til að keyra slíkar greiningar. Til að lágmarka kostnað er einfalt að styðjast

við þær rannsóknir sem fólk hefur gert nú þegar til þess að hámarka nýtni á ódýrum túrbínum.

Samkvæmt rannsóknum á samskonar túrbínum má áætla að þessi túrbína verði ekki með nýtni

undir 80%. Túrbínan endaði með hönnunarstærðir sambærilegar við 7 Kw túrbínu Adhiakari og

Wood í töflu 1. Sú túrbína endaði með 91% nýtni eftir breytingar sem að þessi túrbína er mikið

byggð á. Landeiganda voru sýndar niðurstöður og tilboð Ístaks í smíði túrbínunnar. Var hann

bjartsýnn á að hægt væri að hrinda verkefninu í framkvæmdi með þessum forsendum. Jafnvel

þó að kostnaður við aukahluti túrbínunar myndu tvöfaldast. Þótti honum frábær niðurstaða að

hafa einungis þrjá hreyfanlega hluti. Túrbínuhjólið og rafmagnsflæðilokarnir tveir. Þótti honum

einfaldleiki í túrbínunnar mikill kostur þar sem viðhald myndi því verða lítið.

Áður en farið verður í framkvæmd á verkefninu þarf að klára ýmsa hluti. Val á fallpípu til að geta

reiknað töp skiptir miklu máli. Hönnun og staðsetning á stíflu þarf að vera endanlega gerð. Val á

rafal og tengingu hans við túrbínuna. Hönnun og endanleg staðsetning á stöðvarhúss. Hönnun á

flæðisstýringu út frá hæðarmælingum stíflu. En gott fyrsta skref hjá hverjum sem er að íhuga að

virkja er að finna út leið til að lágmarka kostnað túrbínunnar. Þar er mikilvægt að afskrifa ekki

Crossflow túrbínu týpuna þar sem að hún er ein einfaldasta túrbínan þegar kemur að smíðum.

Enn vantar meiri reynslu á Íslandi í smávirkjunum þar sem Crossflow túrbínur eru notaðar. En

spennandi verður að fylgjast með framtíð Crossflow hér á landi.

46



7 Samantekt

Lagt var út með í byrjun að velja og hanna túrbínu sem landeigandi Þverdals yrði sáttur með.

Hönnunin þurfti að vera einföld, ódýr og þægileg í smíði. Allt var hannað út frá stöðluðum stærðum

og smíðaeinfaldleika. Eina aðkeypta vinnan sem að handlaginn bóndi með þokkalega vel útbúna

skemmu þyrfti væri skurður blaðana og endaplatna. Bændavirkjanir falla vel að landslaginu og eru

því rétta leiðin til raska sem minnst fallegri náttúru Íslands.
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9 Viðauki A: Töflur

Dags. Mæld hæð [cm] Reiknað flæði miðað við 100% þéttleika Reiknað flæði miðað við 90% þéttleika Athugsemd

13.6.2015 58 350 389

14.6.2015 59 360 400

16.6.2015 Yfir 90 cm 1200 1333

Mild Rigning og hiti.

Mælistika flaut upp auk þess sem 30-40% af rennslinu fór yfir stíflu

og þvi ekki hægt að mæla

22.6.2015 yfir 70 cm 560 622 Búið að vera nokkuð hlítt á daginn en þurrt. 8-12 stiga hiti á daginn.

28.6.2015 yfir 76 689 766 Heitt en þurrt dagana á undan. Allt að 18C á daginn

2.7.2015 60 382 424 Þurrt, hiti 10-12C

3.7.2015 59 366 407 þurrt hiti 10C

4.7.2015 62 414 460 Þurrt hiti 15-20C

5.7.2015 62 414 460 Þurrt hiti 12-16C

6.7.2015 57 336 373 Kalt hiti 4-10C

14.7.2015 44 176 196 Kalt hiti 4-7C-Rigning nóttina áður

16.7.2015 44 176 196 Kalt hiti 4-7C-

18.7.2015 47 207 230 Kalt hiti 7-9C-

27.7.2015 38 139 154 Þurrt og kalt. Með leiðréttingu eftir þéttingu

28.7.2015 40 139 154
Sama mæling og daginn áður en hækkað um 2 cm

við að þétta stífluna betur. Enn lekur framhjá

31.7.2015 42 157 174 Rigningarúði um daginn

1.8.2015 44 176 196 Rigningarúði annan daginn í röð

3.8.2015 42 157 174 Þurrt og kalt hiti 7-9 C

14.8.2015 55 307 341 Búið að rigna í vikunni

16.8.2015 50 242 269 þurrt

20.8.2015 43 166 184 þurrt um daginn en rigning nóttina áður hiti. 10C

27.8.2015 45 186 207 Heitt undanfarna daga, einhver rignignar úði.

3.9.2015 41 147 163 lítið rignt

5.9.2015 45 186 207 nokkur rigning um daginn

6.9.2015 47,5 213 237 rigning um nóttina og daginn áður en þurrt og hlítt yfir daginn

11.9.2015 50 242 269 00:00-Mæling á miðnætti, rigning um daginn

12.9.2015 47 208 231 14:12-þurrt og hlýtt um daginn en kalt um nóttina

13.9.2015 44 176 196 14:29- Þurrt og kalt um nóttina

13.9.2015 43 166 184 18:45-Þurrt og hiti um 10 stig

19.9.2015 38 122 136 Þurrt og og kvöldin voru köld

24.9.2015 43,5 171 190 20:27 Eitthvað búið að rigna

1.10.2015 75 667 741 Miklar rigningar

2.10.2015 73 624 693 Miklar rigningar flæðir mikið framhjá stíflu

3.10.2015 63 432 480 þurrt og kalt-snjóaði í fjöll um nóttina

4.10.2015 77 712 791 miklar rigningar-lekur framhjá stíflu.

6.10.2015 76 690 767 Rigningar lekur framhjá

7.10.2015 67 503 559 Þurrt

14.10.2015 56 321 357 Þurrt

21.10.2015 56 321 357 Rignignarúði af og til í vikunni. Hiti á daginn um 4 stig

1.11.2015 50 242 269 Þurrt og kalt hiti 2-4

8.11.2015 63 431 479
Mælt frá efri brún(60,5 cm)

Mikið vatn í öllum lækjum-Rigning daga á undan

14.11.2015 44 174 193 Frost og snjór í fjöllum

15.11.2015 40 139 154 frost og snjór við stíflu

21.11.2015 37 114 127
Ekki hægt að mæla hæð vegna klaka.

Mikið samfelt frost viku á undan. Áætlað rennsli

11.12.2015 37 114 127 Frostlaust á meðan meæling fór fram. Engin úrkoma nýlega.

29.12.2015 29 62 69 frost og snjókoma

31.12.2015 29 62 69 frost- Þurfti að brjóta frá opinu

Tafla 3: Rennsli Þverdalsáar 2015
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Dags. Mæld hæð [cm] Reiknað fæði miðað við 100% þéttleika Reiknað fæði miðað við 90% þéttleika Athugsemd

3.1.2016 29 62 69 frost- Þurfti að brjóta frá opinu

7.1.2016 25 43 48 Frost og þurrt

9.1.2016 27 52 58 Frost og þurrt

22.2.2016 20 24 27 Mælt

15.3.2016 33 86 96 Áætlað

20.3.2016 65 466 518 Rigningar daga á undan

24.3.2016 53 280 311

28.3.2016 40 138 153 Frost og snjór 2 daga á undan

2.4.2016 38,5 126 140

22.4.2016 37 114 127 kalt

4.5.2016 39,5 134 149 Þurrt og kalt

20.5.2016 46 197 219 Sól, þurrt og hiti 4-10 stig

6.7.2016 33 86 96

9.7.2016 38 122 136 Loksins smá rigning eftir þurrk

10.7.2016 35 100 111 Þurrt en ringdi smá í gær

13.7.2016 34 93 103 Þurrkur undanfarið

16.7.2016 31,5 76 84 Þurrkur undanfarið

21.9.2016 40 139 154

3.12.2016 70 561 623 Flæðir yfir stífluna búið að vera rigning

30.1.2017 54 293 326 Snjór og frost en rigning í vikunni á undan

1.1.2017 54 293 326

20.5.2017 56 321 357

17.9.2017 30 68 76

0 2018 var mikið rigningar ár og rennsli vel fyrir meðal ári

0
2019 var mjög þurrt og töluvert undir meðaltali.

60-70 lítrar/sek í júlí

Tafla 4: Rennsli Þverdalsáar frá 2015
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Nafn Parameters Merki Stærð Eining

Ytri blað radius R1 292 millimeter

innri blað radius R2 192 millimeter

ytra blað horn β1b 39 gráða

innra blað horn β2b 90 gráða

þykkt blaðs t 3.75 millimeter

fjöldi blaða Nb 50 stykki

samanlögð spíssa breidd B 117 millimetrar

spíssa hæð h0 72 millimeter

stærð inntaksboga θs 120 gráður

breidd túrbínuhjóls W 400 millimeter

Tafla 5: Helstu stærðir túrbínunnar
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10 Viðauki B: Myndir

Mynd 28: V-notch vatnsmælingar stíflan
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Mynd 29: Loftmynd af þverdalsá tekin í Vettfangsferð
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Mynd 30: Loftmynd af þverdalsá tekin í Vettfangsferð
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Mynd 31: Túrbínan samsett að fullu
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Mynd 32: Túrbínan samsett að fullu
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Mynd 33: 250L/s flæði séð ofan frá
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Mynd 34: 250L/s séð frá top horni
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Mynd 35: Full flæði úr stærri spíss, litir og skali sýna hraða í m/s
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11 Viðauki C: Tilboð í túrbínu
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Ϸverdalur 
Mr. Kristján Finnur 
Túngata 13 
225 Gardabær 
ICELAND 

December 17, 2015 

Dear Sir, 
 
your site may be utilised at the following conditions: 
 

  Hn (Net head)  =   62,4 meters 

  Q   (Flow rate)  =   0,350 m³/sec. 
 
With these values a 
 

  Power output at the turbine shaft of  182,1 kW 

  Rated power at the generator of   213 kVA at cos.phi. = 0,8 
 
can be achieved. For a complete machine unit of an automatically regulated OSSBERGER hydro 

power station for isolated and parallel operation investments of: 
 

      EUR   220.000,-- 
 

need to be expected. 
 
 Scope of Delivery: 

    OSSBERGER Turbine 

    Base frame 

    Governor (hydraulic) 

    Governor (electric) 

    Reducer / Draft tube 

    Sluice Valve 
    Flywheel 

    Generator 

    Power switchboard 

 

 

Prices:  net, FOB Hamburg/Bremen (Incoterms 2010), packed, pipes unpacked, 
without erection, duty unpaid. 

 
Our long experience stands for a tailor-made solution and an excellent functional quality as the 
preconditions for the rentability of your investment. 
 

 

OSSBERGER GmbH + Co 
Postfach 425    D-91773 Weissenburg/Germany 

Tel.: 09141/977-0    Fax: 09141/977-20    E-Mail: info@ossberger.de 

 

Project:                Ϸverdalur 

Budgetary Quote No.    8975-15 

 

 



12 Viðauki D: Vinnuteikningar
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