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Sammanfattning
I detta examensarbete studeras en ny konstruktion av en reversibel axialfläkt. Genom experimentella
tester utvärderas olika utföranden av fläkthjul. De faktorer som varierar är utformning på nav och
skovelbas samt skovelvinkel. Alla tester genomförs i AB Akron-maskiners testrigg som är upprättad
efter ISO 5801.
Navets utformning visar sig inte ha märkbar påverkan på prestandan. Förändringar i prestandan
upptäcks när olika kombinationer av nav och skovelbas testas. Största skillnaden i verkningsgrad
mellan bästa och sämsta nav/skovelbas kombination är ca 20 %. Det är av stort intresse att få tillgång
till denna information eftersom en enklare utformning av nav möjliggör en större flexibilitet vid
tillverkning. En övre gräns för största skovelvinkel beror delvis på uppkomsten av stallning men
framför allt på begränsningar hos fläktens motor. Den minsta skovelvinkeln beror även den på
motorstorlek. Prestandan förbättras om den radiella luftströmmen genom skovlarnas ihålighet
blockeras. En blockering ger en ökning av verkningsgraden med 5–12 % och en minskning av
ljudeffektnivån med 2-3 dB. För bästa prestanda ska utformningen på navet vara sfäriskt och
skovelbasen krökt och formad efter navet. Detta är samma typ av nav som tillverkas idag. Största och
minsta användbara skovelvinkel är 50 respektive 25 mot rotationsriktningen.
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Abstract
In this thesis a new construction of a reversible axial flow fan is being studied. By performing
experiments on different variants of a fan wheel an evaluation is done. Factors to be varied are the
design of the hub and the blade base as well as blade angle. All tests is performed in a test rig
established by AB Akron-maskiner. The test rig is constructed according to ISO 5801.
Experiments show that the hub design itself does not have a significant impact on the performance.
Changes in performance are detected when various combinations of hubs and blade base are tested.
The greatest difference in efficiency between the best and worst hub/blade base combination is
about 20%. It is of great interest to have access to this information because a simpler design of the
hub allows greater flexibility in the manufacturing. An upper limit for the maximum blade angle is
partly due to the appearance of stall but mainly the limitations of the fan motor. The minimum blade
angle has also the result founding in engine size. The performance is improved if the radial airflow
through the blades cavity is blocked. A blockage causes an increase in efficiency by 5-12% and a
reduction in sound power level of 2-3 dB. For optimal performance, the design of the hub should be
spherical and the blade base curved and shaped to the hub. This is the same type of hub that is
produced today. Maximum and minimum useful blade angle is 50 and 25 to the rotation direction.
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1. Inledning
AB Akron-maskiner (”Akron”) tillverkar och säljer bland annat axialfläktar för torkning av säd och
virke. Företagets rötter sträcker sig tillbaka till 1935 då de två bröderna Åke och Helge Abelsson
startade en cykelverkstad på föräldragården i Järpås. Företagets verksamhet har sedan dess ändrat
inriktning både en och två gånger. I mitten av 50-talet påbörjades utvecklingen av flera av de
produkter som Akron marknadsför än idag. Bland annat startades tillverkningen av
skruvtransportörer 1954 och 1957 började axialfläktar tillverkas. Efter detta dröjde det endast ett år
innan den första spannmålstorken såg sitt ljus. En produkt som än idag tillverkas av Akron.
Idag är Akron långt ifrån sina rötter och cykelverkstaden är sedan lång tid nedlagd. Vid sidan om
spannmålshantering och foderberedning är Akron idag verksam inom flera olika affärsområden. (AB
Akron-maskiner 2012). Fläktar från Akron innefattar ett brett sortiment där fläktar för allt från
ventilation av gruvor till tork- och kylprocesser finns. Företaget har idag cirka 80 anställda.
För att behålla och stärka sin position på marknaden förbättrar företaget ständigt sina produkter. För
närvarande utvecklar Akron en ny reversibel axialfläkt med ställbar skovelvinkel. Utvecklingen av en
ny typ av axialfläkt inriktar sig inte enbart till utveckling av ett nytt fläkthjul utan också till utveckling
av en ny tillverkningsprocess för fläkthjulets skovlar. Den nya tillverkningsprocessen medför dock
begränsningar i utformningen av dessa. Företaget söker bland annat svar på vilken effekt navet samt
skovelbasens utformning har på fläkthjulets prestanda. Proverna genomförs i Akrons testrigg som är
upprättad efter ISO 5801 för testning av industriella fläktar och SS-ISO 3741 för ljudmätning.

2. Grundläggande aerodynamik
Aerodynamik kan enkelt översättas till ”luft-kraft”. Vid behandling av fläktar nämns ofta det
dynamiska och statiska trycket. Det dynamiska trycket uppkommer från luft i rörelse och är det som
driver t.ex. en segelbåt framåt. Det tryck som finns i en uppblåst ballong är ett statiskt tryck. Då
ballongens ände öppnas kommer gas flöda ut och statiskt tryck övergår till dynamiskt tryck. Statiskt
tryck kan förekomma i både över och undertryck. Exemplet med ballongen ovan är ett typiskt
övertryck. Ett typiskt undertryck är t.ex. om det strömmat in varmluft i en frys då den är öppen. När
frysen stängs och sedan ska öppnas igen har den varma luften kylts ned och ett undertryck bildats
som gör det svårt att öppna. När en fläkt blåser luft genom en trumma uppstår det både statiskt och
dynamiskt tryck. Summeras dessa erhålls totaltrycket.
När luft flödar genom en trumma med varierande tvärsnitt är massflödet
upphov till kontinuitetslagen (Lilja, 1980),

konstant. Detta ger

(2.1)
Där är densiteten,

är hastigheten och

är tvärsnittsarean för två olika positioner i ett system.

För att beräkna det dynamiska trycket används (Lilja, 1980),
(2.2)
Genom insättning av ekvation (2.1) erhålls det dynamiska trycket uttryckt i massflöde
1980).
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Dessa ekvationer och samband används för att bestämma det dynamiska trycket som till exempel en
fläkt ger upphov till.

3. Fläktar
Det finns två olika huvudtyper av fläktar; radialfläkt och axialfläkt. En radialfläkt suger in luft i axiell
riktning och blåser ut den i radiell riktning (Lilja, 1980). Radialfläktar utnyttjar den fiktiva
centrifugalkraften för att öka trycket och höja hastigheten (Nilsson, 2012). Radialfläktar används
främst i ventilationssystem eftersom de genererar höga tryck vid låga flöden. En axialfläkt tar in och
blåser ut luft i axiell led. Precis som ett borr transporterar material från spets mot rot transporterar
axialfläkten luften bakifrån och framåt. Axialfläktar används i applikationer som avser att
transportera stora luftmängder vid låga tryck. Då ljudnivån inte har någon betydelse kan axialfläktar
användas även vid höga tryck (Lilja, 1980). Axialfläktar från Akron levereras ofta i utförande med
motor, inloppsrör och fläkthjul. Motorn sitter främst på sugsidan. Figur 3.1 visar en prototyp av ett
reversibelt axialfläkthjul med nav och skovlar. Skovlarna fästs i navet med hjälp av skruvförband.

1

2

3

4

Figur 3.1: Reversibel axialfläkt. 1: skovel, 2: skovelbas, 3: nav, 4: reflektor.

3.1. Axialfläktar
Teorin för axialfläktar är densamma som för flygplansvingar. För att ett flygplan ska lyfta krävs en viss
hastighet som skapar en tryckdifferens mellan ovan och under sida på flygplansvingen. Denna
tryckdifferens kan jämföras med tryckökningen från inloppet där luften först möter skoveln till
utloppet där luften lämnar skoveln (Lilja, 1980). Figur 3.2 visar en vanlig asymmetrisk skovel för en
axialfläkt.

2
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K

Figur 3.2: Vanlig utformning av en skovel för en ej reversibel axialfläkt hos Akron.

Axialfläktar hos Akron har normalt sett en korda, K som minskar med avståndet från navet, se figur
3.2. Denna minskning behövs för att fläktbladet ska ge ett jämnt flöde från roten till toppen. Lika
mycket flöde ska genereras längst ut där det finns en stor svepyta som längst in där svepytan är liten.
Svepyta är den yta som fläkthjulets skovlar omringar vid rotation. Skoveln är även vriden från rot till
topp dels för att ge en jämnare spänningsfördelning över ytan, men framförallt för att ge ett jämt
flöde över hela ytan.

3.2. Akrons Reversibla axialfläktar
Akron tillverkar reversibla axialfläktar som har en symmetrisk skovelprofil se figur 3.3. Reversibla
axialfläktar används främst i applikationer där luftriktningen enkelt ska kunna vändas. Processer som
kräver denna typ av fläkt är till exempel virkestorkning. Vid torkning av virke är det fördelaktigt att
ändra riktning på luftflödet för att få en jämn torkning. Akrons reversibla axialfläktar har även ställbar
skovelvinkel vilket medför att fläkten kan anpassas till särskilda krav. Skovelvinkeln är skovelns vinkel
vid infästningen till navet, vinkelrätt mot navets axel.

Figur 3.3: Skovelns utseende hos Akrons nuvarande reversibla axialfläkt.

Den nuvarande modellen av reversibel axialfläkt hos Akron har gjutna, massiva skovlar och nav av
aluminium vilket leder till stor materialåtgång. Modellen har även denna avsmalnande korda. Den
kommande reversibla axialfläkten är tänkt att kunna utrustas med fyra, sex, nio eller tolv skovlar. För
att få ned materialåtgång och vikt är skovlarna ihåliga, se figur 3.4.
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K

Figur 3.4: Skovelprofilen för kommande reversibla axialfläkt.

Skovlarna hos den kommande modellen har inte en avsmalnande korda på grund av begränsningar i
tillverkningsmetoden. Kordan kommer istället vara lika bred från rot till topp, se figur 3.4.
Kompensationer har istället gjorts i vridningen, en stark vridning vid roten och en mindre vid toppen
så att ett jämnt flöde ska erhållas från rot till topp. Akron har inte tidigare använt sig av skovlar med
en konstant korda.
Skovlarna till den kommande reversibla axialfläkten har samma tjocklek på tvärsnittet från rot till
topp. Detta tvärsnitt är tjockare än tvärsnittet för skoveln hos tidigare reversibla axialfläktar.
Skovelns tvärsnitt har viss effekt på fläkthjulets prestanda. Test som utförts med olika skovlar där
enda skillnaden är skovelns tjocklek visar att tunnare skovlar ger högst verkningsgrad. Tjockare
skovlar ger dock högre verkningsgrad för högre volymflöden än vad en tunnare skovel ger (Sarraf, et
al., 2011).

3.3. Luftens väg runt axialfläktens skovel
En axialfläkts skovel skapar ett övertryck på skovelns trycksida samt ett undertryck på dess sugsida då
fläkten roterar med en hastighet i riktningen enligt figur 3.5. På detta sätt flyttar fläkten luft. Detta är
samma fenomen som får ett flygplan att lyfta då hastigheten är tillräckligt stor (Lilja, 1980).

Axiell led
4

Yttre periferihastigheten hos skoveln

1

φ

3

Lufthastigheten relativt skoveln
Den absoluta lufthastigheten

2

φ = Skovelvinkel

Figur 3.5: Hastighetsvektorer runt om skoveln vid rotation 1: sugsida, 2: trycksida, 3: skovelns inlopp, 4: skovelns utlopp.

Luft strömmar in till fläkten i axiell led , den relativa hastigheten luften har gentemot skoveln
erhålls genom
. Fläkthjul designas så att volymflödet och inloppshastigheten
möter
skoveln med mest gynnsam infallsvinkel. Skovelprofilen är utformad för att leda om den relativa
hastigheten i rotationsriktningen från
till . Komposanterna i axiell led av
och
är samma
4
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eftersom det är samma volymflöde men däremot är
. Eftersom lufthastigheten relativt
skoveln hos dess utlopp är mindre än hos dess inlopp kommer en minskning i det relativa dynamiska
trycket att uppstå. Detta resulterar i en lika stor ökning av ett statiskt tryck över skoveln från skovelns
inloppssida till dess utloppssida. Minskningen av den relativa hastigheten längs skoveln resulterar i
en ökning av den absoluta lufthastigheten samt en ändring av dess riktning (Daly, 1992). Då en skovel
skär genom luften passerar luftströmmar över och under skovel enligt figur 3.6. Efter skoveln möts
strömmarna igen och går ihop.
1

2

Figur 3.6: Till vänster visas en önskad luftströmning och till höger hur luftströmmarna kan bete sig vid stallning då
skovelvinkeln och mottryck är för stort. 1: sugsida, 2: trycksida.

Ifall skovelvinkeln och mottrycket är för stort kommer luftströmmarna separeras till den grad att de
inte möts igen eller så uppstår det turbulens på skovelns sugsida vilket kallas för stallning, se figur
3.6. Mottryck är det tryck fläkten bygger upp och som motverkar luftflödet. Stallning uppstår om en
skovel felaktigt används för ett för högt mottryck. Den aerodynamiska utformningen är då felaktigt
designad för detta höga mottryck. Vid uppkomsten av stallning kommer luften att virvla sig på den
nedre kanten av sugsidan och på detta sätt hindra utvecklingen av flödet. Stora stallningar skapar så
stora virvlar på sugsidan att de hindrar närliggande skovel att skapa ett jämnt volymflöde (Liu, et al.,
2008). Stallning leder för en fläkt till att dess dynamiska och statiska tryck minskar. Detta jämförs
enkelt med ett flygplan som tappar lyftkraft vi stallning (Pilotfriend, 2012). Då detta sker försämras
också verkningsgraden för fläkten. Det är dock inte enbart skovelvinkeln som påverkar uppkomsten
av stallning. Risken för uppkomsten av stallning ökar även med ett minskande antal skovlar.

3.4. Lagar för fläktens likformighet, varvtal och luftens densitet
För fläktar finns vissa lagar som förenklar beräkning av prestanda och jämförelse mellan bland annat
olika fläktstorlekar.
Då t.ex. en fördubbling av fläktens diameter D sker, ökas flödet q åtta gånger, trycket p fyra gånger
och effektbehovet P 32 gånger. För att dessa lagar ska gälla krävs att fläktens alla delar ökas i samma
utsträckning som diametern. Då fläktens varvtal n fördubblas ökas flödet q två gånger, trycket p fyra
gånger och effektbehovet P 8 gånger. Då luftens densitet ρ ökas med till exempel 40 % ökas trycket p
med 40 % och effektbehovet P med 40 % (AB Akron-maskiner, 2012). Dessa lagar sammanfattas i
tabell 3.1.
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Tabell 3.1: Sammanfattning av lagar för fläktens likformighet, varvtal och luftens densitet.

Flöde (m3/s)
Tryck (Pa)
Effektbehov (W)

D
q
p
P

Diameter
2D
8q
4p
32P

n
q
p
P

Varvtal
2n
2q
4p
8P

ρ
q
p
P

Luftdensitet
1,4ρ
q
1,4p
1,4P

Med dessa lagar kan det enkelt korrigeras från en densitet till en annan eller ett varvtal till ett annat.
Det går även enkelt bestämma prestanda hos ett stort antal olika fläktdimensioner med ett
förhållandevis begränsat antal prov.

4. Uppdragsbeskrivning
Syftet med detta arbete är att i samarbete med Akron testa olika utföranden av eventuellt
kommande reversibla axialfläkthjul. Arbetet innefattar experimentella prover för att skapa ett
underlag som ska ligga till grund för val av kombination av nav och skovelbas till kommande modell.
Skovelbasen är den del av tvärsnittet på skoveln som ligger an mot navet, se figur 4.1. Det är även av
intresse att utreda vilken den största respektive minsta skovelvinkeln för den kommande reversibla
axialfläkten bör vara. Till förfogande finns en testrigg utrustad med givare och dator för
mätvärdesinsamling. För arbetet finns följande frågeställningar,
Vilken kombination av nav och skovelbas ger bäst prestanda?
Hur påverkas fläkthjulets prestanda av möjligheten till att luftströmmar kan passera genom
skovelns ihålighet i radiell led?
Hur stor respektive liten skovelvinkel är lämplig för den kommande reversibla axialfläkten?

4.1. Val av kombination av nav och utseende på skovelbas
Då det är möjligt att ändra skovelvinkel är det osäkert vilken som är den bästa utformningen av
navet. Inställning av skovelvinkel sker främst i produktion men det ska även finnas möjlighet till
justering på plats hos kund. Tre stycken olika typer av Akron framtagna nav; sfäriskt, kantigt och
cylindriskt utvärderas, se figur 4.1.

Figur 4.1: De tre navtyperna, sfäriskt, kantigt och cylindriskt.

Idag använder Akron sig främst av sfäriska nav, se vänstra bilden i figur 4.1, och skovlar med krökt
bas. Detta nav har en med djupet varierande diameter vilket ger en sfärisk karaktär. Nav och skovel
gjuts massivt vilket ger en stor materialåtgång och i vissa fall inhomogen materialfördelning. Gjutning
6
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används då det är en enkel metod för att skapa förhållandevis komplicerade former utan någon
större efterbehandling. Naven blir ofta olika varandra och inte helt symetriska vilket medför
merarbete i form av balansering. Balansering sker främst med hjälp av vikter och i vissa fall
avlägsnande av material genom spånskärande bearbetning. De andra navtyperna har fördelar
tillverkningsmässigt då de kan framställas på annat sätt med mindre materialåtgång och mer
homogen fördelning av material. Det cylindriska och kantiga navet kan t.ex. tillverkas genom delar
som strängpressas och sedan sammanfogas med t.ex. skruvförband. Då ett sfäriskt eller cylindriskt
nav används kan skovelbasen vara krökt och täta mot navet för alla skovelvinklar eller vara rak och
lämna en glipa mellan nav och skovelbas. Då ett kantigt nav används är skovelbasen rak och tätar till
stor del åt mot navet, dock uppstår en glipa i kanterna. Det ska undersökas ur ett aerodynamiskt och
akustiskt perspektiv vilken den bästa kombinationen av nav och utformning på skovelbas är. Den nya
skovelprofilen är ihålig, se figur 3.4. Därför ska det undersökas hur möjligheten att luftströmmar kan
passera genom skoveln i radiell riktning påverkar resultatet.

4.2. Bestämmande av maximal samt minimal skovelvinkel
För bestämmande av maximal samt minimal skovelvinkel görs experimentella tester där resultatet av
prestandan sedan undersöks. För stora skovelvinklar undersöks det ur ett perspektiv med hänsyn till
uppkomst av stallning samt effektförbrukning. Det är då bättre ur ett ekonomiskt perspektiv att öka
fläkthjulets storlek och minska skovelvinkel. Detta eftersom fläkthjul med stor skovelvinkel generellt
sett har en sämre verkningsgrad. Ett större fläkthjul är dock dyrare både att tillverka och inhandla.
Därför ska det undersökas vid vilken skovelvinkel det är bättre att öka storlek och minska
skovelvinkel. För den minsta skovelvinkeln gäller detta fast omvänt; då skovelvinkeln är för liten är
det ur ett ekonomiskt perspektiv bättre att minska fläkthjulets storlek och öka skovelvinkeln. Ett
mindre fläkthjul är billigare och tar mindre plats. Det ska undersökas vid vilken skovelvinkel det är
bättre att minska storlek och öka skovelvinkel.

4.3. Framtagning av arbetslinjer
Arbetet kräver även framtagning av inställningar till testriggen för att uppnå önskade arbetslinjer,
även kallat strypningslinjer. Arbetslinje anger fläktens funktion under olika förhållanden.
Arbetslinjerna beskriver hur stort luftflödet är som strömmar genom fläkten vid ett visst mottryck i
förhållande till vad det skulle varit vid helt fritt flöde. Vid arbetslinje L = 0 är flödet helt strypt och vid
L = 10 passerar luften utan något hinder. Då en fläkt arbetar mot ett visst mottryck t.ex. vid
arbetslinje L = 5 är luftflödet 50 % av vad det skulle varit om arbetslinjen var L = 10. Arbetslinjen, som
är ett enhetslöst tal, räknas fram enligt
,
där

är det dynamiska trycket och

(4.1)
är det totala trycket (Lilja, 1980).

Det saknas information om inställningar i den aktuella testriggen för att uppnå önskade arbetslinjer.
Därför tas det fram en tabell med inställningar för ett antal arbetslinjer i intervallet 0 ≤ L ≤ 10 för
fläkthjul med ytterdiameter 800 mm och navdiameter 355 mm. För stora ytterdiametrar är det inte
möjligt att uppnå arbetslinje L = 10 i aktuell testrigg. Denna mätpunkt ersätts istället med högsta
möjliga, i aktuell testrigg tre fullt öppna spjäll. Det är av stort intresse att veta hur fläkten presterar
vid de olika arbetslinjerna. Detta för att enkelt kunna jämföra olika fläktuppsättningar vid samma
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arbetspunkt. Då fläktens prestanda för alla arbetslinjer undersöks erhålls information hur denna
fungerar i alla tänkbara arbetsområden.
Det går att uppnå en och samma arbetslinje på flera olika sätt genom att reglera utloppsspjäll för
testriggen på olika sätt. Spjällen regleras med ett lock som tillsluter utloppet mer eller mindre. Det är
viktigt att veta om eventuella avvikelser uppstår då olika inställningar används som ger samma
arbetslinje. Kommande reversibla axialfläkt ska ha sitt arbetsområde från högsta arbetslinje ner till
initiering av stallning. Detta sker vid olika arbetslinjer beroende på utförande av fläkt. En axialfläkt
har i allmänhet sitt arbetsområde och sin högsta verkningsgrad i intervallet 4 ≤ L ≤ 7 (Gustafson, et
al., 1983).

5. Metod och utrustning
För att bestämma vilken kombination av nav och skovelbas som är att föredra genomförs
experimentella prover. Detta görs på den reversibla axialfläkten med den experimentella
utrustningen som består av en testrigg enligt ISO 5801, se figur 5.1. Till utrustningen hör även ett
antal givare som är placerade på utvalda platser i testriggen och registrerar data i form av t.ex.
tryckökning. Givarna är kopplade till en dator som bearbetar och loggar data.
Flödessimuleringar (CFD) har använts sedan 70-talet. Metoden används bl.a. för att analysera och
optimera fläktar. Utvecklingen har bidragit till nya metoder och verktyg som kan simulera och utföra
prestandaberäkningar (Liu, et al., 2008). Inga numeriska simuleringar av axialfläkten har utförts
under arbetets gång. Däremot har en CFD-analys utförts av en konsult anlitad av Akron under
designstadiet av skoveln.

5.1. Testrigg
Enligt ISO 5801 finns det fyra godkända typer av testriggar, detta eftersom fastställande av prestanda
ska kunna utföras likvärdigt mellan olika riggar samt på alla typer av fläktar. Undantag är fläktar
endast avsedda för cirkulation så som takfläktar och bordsfläktar. Aktuell testrigg har ett fritt öppet
inlopp och utlopp som kan strypas med spjäll. En principiell skiss av testriggen visas i figur 5.1.
1

2

3

4
5

6

7
d1
[Skriv
ett citat

tk1

tk2

8
Efterklangsrum

d3

[Skriv
ett citat

9

[Skriv
ett citat

10

d2
[Skriv
ett citat

11

Figur 5.1: Principiell skiss över Akrons testrigg. 1: efterklangsrum, 2: mikrofoner, 3: tryckkammarens första del, 4:
tryckkammarens andra del, 5: dysa 3, 6: dysa 1, 7: dysa 2, 8: inloppsrör med önskad fläkt, 9: luftriktare, 10: principiell
mätning av tryck, 11: spjäll till respektive dysa.
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Testriggen är utformad enligt figur 5.1 och består av ett efterklangsrum (1) utrustad med tre
mikrofoner (2) som registrerar ljudtrycksnivå. I efterklangsrummet leder ett inloppsrör, som kan
anpassas efter fläktens diameter, till en tryckkammare. I inloppsrörets appliceras önskad fläkt (8).
Tryckkammarens första del (3), tk1 är skild från tryckkammarens andra del (4), tk2 med en luftriktare
(9) som reducerar bruset som uppstår direkt efter inloppsröret. Tryckskillnad mellan tk1 och
atmosfärtrycket samt tryckskillnaden mellan tk2 och atmosfärtrycket mäts enligt figur 5.1. Från tk2
leder tre dysor ut, (5), (6) och (7) (d1, d2 och d3, se figur 5.1 samt figur 5.2). Dessa dysor är försedda
med reglerbara spjäll. Tryckskillnad mäts även mellan d1 och tk2, d2 och tk2 samt d3 och tk2. En 3fas asynkronmotor med en maximal effekt på 15 kW används. Efterklangsrummet med inloppsrör,
fläkthjul, motor samt ljuddämpning visas till vänster i figur 5.2. De tre dysorna; d1 till höger, d2 till
vänster samt d3 överst, som leder ut luften ur tk2 visas till höger i figur 5.2.

Figur 5.2: Till vänster visas efterklangsrummet med inloppsrör, motor, fläkthjul, vägg till tk1 samt ljuddämpning. Till höger
visas d1, d2, d3 samt vägg till tk2.

5.2. Datainsamling och mätutrustning
I testriggen utförs sex typer av mätningar. Dessa mätningar ligger till grund för beräkning av fläktens
prestanda. Vid genomförande av test mäts rotationshastigheten hos fläkten, momentet som fläkten
ger upphov till, omgivningens temperatur och våt temperatur. Vid genomförande av test mäts även
barometerståndet, trycket och ljudtrycket som fläkten ger upphov till.
Testriggens mätutrustning och mätpositioner framgår av figur 5.3; en stor del av utrustningen är
kopplad till en voltmeter som i sin tur är kopplad till en dator. I tabell 5.1 visas systemets givare och
dess olika uppgifter.
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Figur 5.3: Kopplingsschema för systemets givare.
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Tabell 5.1: Benämning och uppgift för systemets givare.

Mätutrustning till testrigg
Givartyp

Benämning
Pk 1 (2000)
Pk 1 (4000)
Pk 2 (4000)

Givare
kopplad till
voltmeter

Pu 1 (500)
Pu 2 (2000)
Pu 3 (2000)
Pu 4 (2000)
Barometer

Uppgift
Mäter tryckskillnaden mellan Tryckkammare1
och Efterklangsrum
Mäter tryckskillnaden mellan Tryckkammare1
och Efterklangsrum
Mäter tryckskillnaden mellan Tryckkammare2
och Elskåp
Mäter tryckskillnaden mellan Tryckkammare2
och Elskåp
Mäter tryckskillnaden mellan Tryckkammare2
och Dysa1
Mäter tryckskillnaden mellan Tryckkammare2
och Dysa2
Mäter tryckskillnaden mellan Tryckkammare2
och Dysa3
Mäter barometerståndet vid testområdet.

Mätområde
0-2000 Pa
0-4000 Pa
0-4000 Pa
0-500 Pa
0-2000 Pa
0-2000 Pa
0-2000 Pa
80-120 kPa

Mikrofon 1
Mikrofon

Mikrofon 2

Mäter ljudtrycksnivån i efterklangsrummet

25-130 dB

Mikrofon 3
Torrtemperatur
Termometrar

Givare som
avläses
manuellt

Termometer som mäter temperaturen vid
testområdet.

Våt temperatur Slungpsykometer som mäter våt temperatur.
Givare som registrerar antalet rotationer hos
Varvräknare
fläkthjulet.
Givare som registrerar det uppkomna
Momentmätare
momentet hos fläkthjulet.

-10°C100°C
-5°C- 50°C
0-2000
rpm
0-50 kg

Informationen från voltmetern förs in i en dator där en programvara, IMPVIEW omvandlar dem till
önskade storheter. Denna omvandling sker genom en linjär funktion. IMPVIEW loggar alla kanaler i
ett önskat tidsintervall. Loggning sker i minst 30 s och med samplingsfrekvensen 1 Hz. Samtidigt som
IMPVIEW loggar värden från voltmetern sker en ljudmätning i efterklangsrummet med hjälp av tre
mikrofoner, se figur 5.1. Mätningen av ljudtrycksnivån registreras, behandlas och omvandlas till
ljudeffektnivå med hjälp av ett program i matlab. Temperatur, moment och rotationshastighet
avläses manuellt. Resultatet av mätningarna behandlas och beräknas enligt kapitel 6.3.3.
5.2.1. Rotationshastighet
Det är viktigt att känna till rotationshastighet för att bland annat bestämma verkningsgrad och
axeleffekt. Då olika varvtal erhålls vid olika prover och testpunkter är det nödvändigt att kunna räkna
om detta för att kunna jämföra bland annat verkningsgrad och totaltryck på ett överskådligt sätt.
Förhållanden för detta framgår av kapitel 3.4. Rotationshastigheten mäts under testperioden för
varje testpunkt. Akron använder sig av en digital tachometer som är en godkänd mättyp enligt ISO
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5801. Tachometern består av en optisk givare som är fäst på fläktanordningen och riktad mot en
reflektor applicerad på en av fläktens skovlar, se figur 3.1. Varvtalet avläses manuellt på en display
som tillhör tachometern, se figur 5.4.

Figur 5.4: Till vänster visas display där varvtal redovisas, till höger den optiska givaren.

5.2.2. Momentmätning
Momentmätning används tillsammans med varvtalsmätning för att bestämma fläktens axeleffekt och
verkningsgrad. Momentet mäts med hjälp av en lastcell. Fläkten med tillhörande motor är upphängd
på en lagrad axel. På axeln finns en hävarm som är fixerad via en lastcell med inbyggd förstärkare.
Lastcellen är kopplad till en display vilken läses av manuellt, se figur 5.5.

1

2

Figur 5.5: Till vänster visas display där moment redovisas, till höger: hävarmen 1, som trycker på lastcellen 2.

Lastcellen har mätområdet 1-50 kg med ett kombinerat fel på 0,017 %. Bestämmande av momentet
utförs med hjälp av medelvärdesbildning av en rad avläsningar vid varje testpunkt.
5.2.3. Temperaturmätning
Temperaturmätning sker i nära anslutning till testriggen i en sektion där hastigheten på luften är
mindre än 25 m/s. Enligt ISO 5801 antas temperaturen då vara den samma som den statiska
temperaturen och stagnationstemperaturen. Temperaturen mäts på luft där samma förhållanden
råder som för den luft fläkten använder. Temperaturmätningen sker med hjälp av en enkel
termometer och en slungpsykometer, se figur 5.6. Slungpsykometern som består av ett lagrat
handtag med en termometer vars känselkropp är inlindad i en våt strumpa används för att mäta den
våta temperaturen. Våt temperatur är den lägsta temperatur som kan uppstå genom kylning från
12
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avdunstat vatten. Slungpsykometern snurras en stund för att vatten ska avdunsta, vilket gör att
temperaturen motsvarar den för luft mättad med vatten. Därefter läses temperaturen av. Det är
viktigt att temperaturmätningen inte påverkas av värmestrålning.

2

1

Figur 5.6: Slungpsykrometer, 1: lagrat handtag, 2: termometer med våt strumpa.

Våt temperatur och temperatur används för bestämmande av densiteten hos luften, se kapitel 6.3.3.
Denna är viktig att känna till för att göra testerna direkt jämförbara.
5.2.4. Barometer
Atmosfärstrycket mäts i nära anslutning till den aktuella testriggen och i höjden mellan fläktens
inloppscentrum och utloppscentrum. I utrustningen finns en så kallad barometergivare. Mätning av
atmosfärstryck sker med en tryckgivare från WIKA av modell 891.13.500. Denna har mätområde 80120 kPa och noggrannheten 0,2 kPa. Atmosfärstrycket är viktigt att känna till vid bestämmande av
bland annat volymflödet och densiteten på luften.
5.2.5. Manometrar
Akron använder manometrar i form av tryckgivare vilket enligt ISO 5801 är en godkänd metod för
mätning av tryckskillnad. Manometrarna som används är från AutoTran, fyra stycken av modell 600D
2000 Pa 15D9 med mätområde 0-2000 Pa differenstryck. Två stycken av modell 600D 4000 Pa 15D9
med mätområde 0-4000 Pa differenstryck och en av modell 600D 500Pa 15D9 med mätområde 0500 Pa differenstryck. Onoggrannheten hos dessa givare är högst 1 %. Manometrarna är anslutna så
att tryckskillnad mäts, ändarna är kopplade till ett set med fyra kopplingar enligt figur 5.7. Detta
eftersom ett mer exakt värde på differenstrycket ska erhållas. Värdet blir mer exakt och tillförlitligt
då turbulens kan uppstå vid en av ändarna. Fyra ändar ger därför ett stabilare värde.

13

Examensarbete
Fläktprovning

2012-06-05
Högskolan i Skövde

4
3

1
2

Figur 5.7: Anslutning för tryckmätning. 1: nollnivå, 2: luftväg, 3: mätpunkternas position, 4: tryck från annat mätområde till
exempel tk2.

Då mätningen innefattar skillnad mellan trycksatt område och atmosfärstrycket används endast en
koppling i den ände som påverkas av atmosfärstryck. I cylindriska tvärsnitt (utlopp) är tapparna jämnt
fördelade över en linje, vid rektangulärt tvärsnitt (tryckkammare) är tapparna centrerade på de fyra
sidorna längs en linje.
5.2.6. Ljudtrycksnivå
Tre mikrofoner registrerar ljudtrycksnivån som fläkten skapar i efterklangsrummet. Värdena loggas
och sparas av en dator med matlab-program. Då ljudtrycksnivån är känd bestäms ljudeffektnivån av
matlab-programmet. Ljudeffektnivån erhålls för oktavbanden med frekvenserna 125, 250, 500, 1000,
2000, 4000 samt 8000 Hz. Matlab-programmet räknar samman dessa och ger den totala
ljudeffektnivån för alla 7 oktavbanden.

6. Utförande
För att bestämma hur experimenten ska utföras utarbetas en försöksplanering. Den innefattar bland
annat antal prov, storlek och en ordning för experiment. Vid utförande av fläktprov kontrolleras och
eventuellt kalibreras först all utrustning, därefter samlas alla data in och utvärderas genom analytiska
beräkningar. De olika navtyperna balanseras innan utförande av test, dels med hjälp av att applicera
vikter, dels med hjälp av spånskärande bearbetning för att förskjuta tyngdpunkten till navets
centrum.

6.1. Försöksplanering
Antalet skovlar som finns att tillgå är ytterst begränsat. Till varje experiment måste dessa kapas,
d.v.s. anpassas till aktuell fläktdiameter, typ av nav och skovelvinkel. Detta ger begränsningar vid
utformning av försöksplanering.
Försöken inleds med framtagning av arbetslinjer. För vissa arbetslinjer finns det två möjliga
inställningar. Hur många arbetslinjer som går att uppnå med två olika inställningar beror på
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fläkthjulets storlek. För att se om resultatet skiljer sig åt vid de olika inställningarna utförs experiment
där resultaten för bland annat fläkthjulets verkningsgrad jämförs.
Efter bestämmande av arbetslinjer ska bästa kombination av nav och utformning av skovelbas
bestämmas. Samtidigt undersöks hur möjligheten att luftströmmar kan passera genom skoveln i
radiell led påverkar resultatet. Även maximal och minimal skovelvinkel bestäms. Det är enklare att
utvärdera eventuella skillnader mellan navtyperna om fläkten bygger upp ett stort tryck eftersom
eventuella skillnader då blir större. Ett stort tryck byggs upp genom att använda ett fläkthjul där
förhållandet mellan ytterdiameter och navdiameter är relativt litet. I detta fall används
ytterdiametern 800 mm och navdiametern 355 mm.
I tabell 6.1 visas den experimentella ordningen för provserien. Proverna inleds med sfäriskt nav med
krökt skovelbas. Detta eftersom skovlarna är anpassade efter navets sfäriska yta.
Tabell 6.1: Experimentell ordning vid test för bestämmande av bland annat kombination av nav och utformning på
skovelbas.

Nominell diameter, D = 800 mm
Skovelantal
Sfäriskt nav med krökt skovelbas
Sfäriskt nav med rak skovelbas
Cylindriskt nav med rak skovelbas
Kantigt nav med rak skovelbas
Kantigt nav med rak tät skovelbas
Cylindriskt nav med rak tät skovelbas
Sfäriskt nav med rak tät skovelbas

12
6
12
6
12
6
12
6
12
6
12
6
12
6

Vinkel
45°
45°
-

40°
40°
-

35°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
-

30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°

Även maximal skovelvinkel bestäms eftersom skoveltoppen kapas efter fläktens ytterdiameter. Olika
skovelvinkel innebär olika kapade toppar och störst skovelvinkel innebär minst materialborttagning.
Skovelbasen kapas därefter rakt av och prov på sfäriskt nav med rak skovelbas utförs. Efter utförande
av detta test appliceras samma skovlar på ett cylindriskt nav. Efter detta test flyttas samma skovlar
till det kantiga navet. När denna del av provserien genomförts tätas skovelbasen så att inga
luftströmmar kan passera i radiell riktning. När skovelbasen är tät utförs tester på de tre olika naven
med rak skovelbas. För kantigt samt cylindriskt nav utförs tester för de två vinklarna 30° samt 35°.
För sfäriskt nav utförs endast test på 30°. Detta eftersom en kombination av sfäriskt nav och rak
skovelbas inte är ett realistiskt alternativ. Ett sfäriskt nav har en komplicerad geometri jämfört med
de övriga, detta utseende tillsammans med en krökt skovelbas ger en specifik karaktär och speciella
egenskaper. Då en rak skovelbas används till detta nav kommer istället oönskade egenskaper att
förstärkas som t.ex. glipa mellan skovelbas och nav. Ett sfäriskt nav med rak skovelbas är dels med
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för att göra en enkel, ej experimentell uppskattning för vad ett cylindriskt nav med krökt skovelbas
kan prestera, se kapitel 6.3.3. Det är även med som ett sämsta alternativ vad gäller glipa mellan nav
och skovelbas. För varje genomfört test ingår arbetslinje som en parameter. Detta är den enda
parameter vars turordning inte begränsas av antalet tillverkade skovlar. Turordningen begränsas till
viss del av tid men framför allt av att stallning uppkommer vid snabba växlingar mellan höga och låga
arbetslinjer.
Ingen parameter i denna försöksserie kan randomiseras. Randomisering medför att externa störande
faktorer som inte är önskvärda och som påverkar resultatet eventuellt kan identifieras (Montgomery,
2001). Exempel på störande faktorer är varierad temperatur och luftdensitet.

6.2. Bestämmande av arbetslinje
För att variera arbetslinjen finns det tre olika dysor (d1, d2 och d3) med spjäll som kan öppnas och
stängas oberoende av varandra, se figur 5.1. Beroende på öppningens storlek så varierar arbetslinjen.
När alla tre spjällen är helt stängda är arbetslinjen noll. Helt öppna spjäll ska motsvara ett fritt utblås
och arbetslinjen ska teoretiskt vara tio. Detta inträffar dock inte för stora fläktar då det uppstår en
del friktion och turbulens för luften på grund av bland annat skarvar i testriggen och dels motsvarar
dessa tre fullt öppna spjäll inte ett fritt utblås. Till d2 och d3 finns det givare som anger sträckan x i
mm hur öppna dessa spjäll är, se figur 6.1. Då arbetslinjer testas fram görs först en mätning med
IMPWIEV när alla spjäll är öppna. Därefter stängs spjället till d1 och en ny mätning genomförs. Efter
detta stängs spjället till d3 helt och ytterligare mätning genomförs. Spjället till d2 stängs därefter
stegvis och mätning genomförs för varje steg. När d2 är helt stängd öppnas spjället till d3 helt och en
mätning genomförs. Efter detta stängs även d3 stegvis och mätningar genomförs för varje steg. Då d2
respektive d3 stängs stegvis läses givaren för dem av och sträckan x noteras.

x
Figur 6.1: Till vänster visas en principiell skiss för reglering av spjäll till dysa d2 och d3. Till höger visas spjäll till d1 samt d2.

Utifrån genomförda mätningar beräknas vilka arbetslinjer som inställningarna motsvarar. Därefter
interpoleras inställningar fram för önskade arbetslinjer som därefter kontrolleras. När närmevärden
till alla önskade arbetslinjer är funna kontrolleras de som finns på mer än ett sätt och jämförs med
varandra för att se om det finns någon signifikant skillnad i till exempel verkningsgrad och totaltryck.
Framtagning av data för bestämmande av arbetslinje sker enligt kapitel 6.3. Inställningarna för en
arbetslinje är teoretiskt densamma mellan två olika fläktar så länge de har samma ytter- och
navdiameter. Inställningar för arbetslinjen för två olika typer av nav med samma diameter bör därför
också vara densamma. En viss skillnad i arbetslinje kan uppstå mellan olika tester, detta är inget
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problem då endast närmevärden för arbetslinjen söks. Vid varje test och testpunkt beräknas erhållen
arbetslinje.

6.3. Framtagning av data
Data samlas in för att undersöka vilken den största samt minsta skovelvinkel kan vara, vilket som är
den bästa kombinationen av nav och skovelbas samt om möjligheten till att luftströmmar passerar
genom skovelns ihålighet i radiell riktning påverkar prestandan. Framtagning av data för dessa
punkter sker enligt kapitel 6.3.1 till 6.3.3.
6.3.1

Kontroll och kalibrering

Viss mätutrustning tillhörande testriggen ska kontrolleras och eventuellt kalibreras innan utförande
av test. I vissa fall genomförs även justering av utrustningen. Varvtalsmätaren kontrolleras så att
signal erhålls för varje varv samt före och efter varje genomfört test så att mätare visar noll då
fläkten är stilla. Vid kalibrering av momentgivaren kontrolleras att önskat värde redovisas på
displayen när en serie av ökande och minskande moment appliceras, dessa erhålls med hjälp av
krönta vikter och en bestämd hävarm. Om inte genomförs en justering. Nollmätning görs före och
efter varje utfört test som kontroll. På termometrarna och barometern genomförs ingen kontroll
eller kalibrering. Detta eftersom ingen utrustning till detta finns att tillgå. Manometrarna kontrolleras
och om de inte redovisar tryckskillnader med önskad mätosäkerhet utförs kalibrering med hjälp av
en serie varierande och stabila tryck, både stigande och sjunkande sekvenser. Det instrument som
används vid kalibrering är en analog manometer, Van Essen, med ett mätområde på 0-2500 Pa.
Kalibrering av mikrofoner sker inför varje genomförande av test. Detta görs med hjälp av en liten
handhållen ljudkälla där ljudeffektnivå och frekvens är känd, se figur 6.2.

Figur 6.2: Till vänster visas en liten handhållen ljudkälla, till höger referensljudkällan.

6.3.2

Datainsamling

Datainsamlingen sker när fläktarna körs i testriggen. Mätdata samlas in till matlab och IMPVIEW. Vid
experimentens början genomförs mätning av våt och torr temperatur med hjälp av termometer och
slungpsykometer. Detta sker i nära anslutning till testområdet. Därefter kalibreras mikrofonerna och
den första ljudmätningen genomförs med en referensljudkälla, se figur 6.2. Denna har en känd
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ljudeffektsnivå. Resultatet av ljudtrycksnivån sparas som en referens för att kunna räkna ut
ljudeffektnivån hos fläkten. Då kalibrering av ljudmätningen genomförts och en referens finns öppnas
IMPVIEW där tryckgivarnas utslag kan loggas. Först genomförs en nollmätning, detta som ytterligare
en kalibrering av mätutrustningen. Efter detta startas fläkten och mätvärdesinsamlingen genomförs
stegvis från högsta erhållna arbetslinje ner till L = 0. Mätningen avslutas med temperaturmätning och
nollmätning. Ett experiment av denna typ med 13 mätpunkter tar drygt 60 minuter, för varje
mätpunkt måste utrustningen stabilisera sig under ca 30 s. Utöver detta tillkommer tid för
omställning av fläkthjul.
6.3.3

Teori

Efter att mätningarna utförts, genomförs beräkningar på verkningsgrad, tillförd effekt till luft från
fläkt ("fläkteffekt"), fläktens förbrukade effekt ("axeleffekt"), det totala trycket och volymflödet.
Vid utförande av fläktprov är det viktigt att känna till luftens densitet då detta är en opåverkbar
parameter med inverkan på resultatet. Genom att mäta barometerståndet och den absoluta
temperaturen inom försöksområdet kan densiteten räknas ut enligt (ISO 5801, 1997)
,

(6.1)

där
är barometerståndet,
är den absoluta temperaturen och
vattenångtrycket i luften. Den absoluta temperaturen är
temperatur (ISO 5801, 1997).

är det partiella
, där är uppmätt

Det partiella vattenångtrycket i luften beräknas med hjälp av omgivningens temperatur och våt
temperatur vid fläktinloppet. Det partiella vattenångtrycket räknas ut enligt (ISO 5801, 1997)
,
där
är trycket för mättad ånga vid våt temperatur, är våttemperatur
konstant som har storleken
om
(ISO 5801, 1997).

(6.2)
.

är en

Trycket för mättad ånga vid våt temperatur erhålls av (ISO 5801, 1997)
.

(6.3)

Då densiteten för luften i omgivningen är känd kan detta jämföras med standardiserade värden för
luft och på detta sätt erhålls resultat som är direkt jämförbara oavsett omgivningens förutsättningar
(ISO 5801, 1997).
Verkningsgraden för en fläkt är av högsta intresse då den talar om hur effektiv fläkten är.
Verkningsgraden erhålls genom att mäta axeleffekt samt bestämma fläkteffekten. Detta görs enligt
(ISO 5801, 1997)
,

(6.4)

där
är fläkteffekt och
är axeleffekt. Fläkteffekten erhålls med hjälp av volymflödet och det
totala trycket fläkten bygger upp. Fläkteffekten är den av fläkten erhållna effekten som erhålls enligt
(ISO 5801, 1997)
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,

(6.5)

där är volymflöde och
är det totala trycket. Volymflödet anger hur många kubikmeter luft
som passerar en gränsyta varje sekund och erhålls med hjälp av massflödet och luftens densitet vid
tillfället genom (ISO 5801, 1997)
,

(6.6)

där
är massflödet. Detta talar om hur stor luftmassa fläkten flyttar varje sekund. Detta erhålls
genom att mäta tryckskillnaden mellan det statiska trycket som byggts upp i tk2 och det dynamiska
trycket i utloppet. Massflödet erhålls genom (ISO 5801, 1997)
,

(6.7)

där är flödeskoefficienten, är expansionsfaktorn, är utloppsdiametern, är densiteten vid tk2
och
är tryckskillnaden mellan tk2 och utlopp (ISO 5801, 1997). Eftersom testriggen består av 3
utlopp summeras
för varje utlopp. Flödeskoefficienten erhålls av (ISO 5801, 1997)
,

(6.8)

där
är Reynolds tal baserad på utloppsdiameter,
är den kinetiska energikoefficienten
uppströms dysan, är förhållandet mellan inre diameter hos en luftväg nedströms och den inre
diametern hos en luftväg uppströms. Eftersom Akrons testrigg har en tryckkammare gäller
vid
inlopp och utlopp.
beskriver flödet i ett tvärsnitt. Detta räknas ut för varje dysa enligt (ISO 5801,
1997)
,

(6.9)

där är temperaturen i tk2, denna antas vara samma som
5801, 1997),

. Expansionsfaktorn erhålls av (ISO

,

(6.10)

där är den isentropiska konstanten som är 1,4 för luft i atmosfären och
flödesmätaren. Detta erhålls av (ISO 5801, 1997)

är tryckförhållandet för

,
där

(6.11)

är det totala trycket i tk2. Detta erhålls genom (ISO 5801, 1997)
,

(6.12)

där
är den uppmätta tryckskillnaden mellan tk2 och atmosfärstrycket. Densiteten
(ISO 5801, 1997)
,

erhålls av

(6.13)
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är gaskonstanten för fuktig luft och erhålls av (ISO 5801, 1997)
.

(6.14)

Då volymflödet är känt bestäms det totala fläkttrycket
som fläkten byggt upp. Det är summan av
fläktens erhållna statiska och dynamiska tryck och erhålls av (Lilja, 1980)
,
där

(6.15)

är det statiska trycket fläkten genererar och

är det dynamiska trycket.

Det totala trycket korrigeras sedan för att motsvara det totala trycket för luft med densiteten vid
20 och ett atmosfärstryck enligt
.

(6.16)

Det statiska trycket erhålls genom att mäta tryckskillnaden mellan tk1 och atmosfärstrycket, med
andra ord skillnaden mellan det absoluta trycket och atmosfärstrycket vid en punkt (Daly, 1992),
vilket erhålls av
,

(6.17)

där
är den uppmätta tryckskillnaden mellan tk1 och atmosfärstrycket. Därefter korrigeras värdet
med kvoten mellan densiteten vid 20 och ett atmosfärstryck och densiteten vid tk1. Detta erhålls
av
,

(6.18)

där
av (ISO 5801, 1997)

är densiteten vid 20

och ett atmosfärstryck,

,
där

är densiteten i tk1 och erhålls

(6.19)

är det totala trycket i tk1. Detta erhålls genom (ISO 5801, 1997)
.

(6.20)

Det dynamiska trycket erhålls genom det kända massflödet och arean hos utloppet enligt (Daly,
1992)
.

(6.21)

Därtill korrigeras värdena för att motsvara luft med densiteten vid 20
,

och ett atmosfärstryck enligt,
(6.22)

där
.

(6.23)
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Detta leder till
,
där

(6.24)

är arean hos utloppet.

Då fläkteffekten är känd räknas axeleffekten ut med hjälp av uppmätt moment och
rotationshastighet enligt
,
där

(6.25)

är det uppmätta momentet på axeln och

är uppmätt varvtal hos axeln i varv per minut.

Arbetslinjerna som ska bestämmas för varje fläktstorlek görs med hjälp av framtagna värden för det
dynamiska samt totala trycket och räknas ut enligt (Lilja 1980)
.

(6.26)

Vid prestandautvärdering av fläktar räknas många värden om för att motsvara 1000 rpm. Detta görs
tillsammans med andra korrigeringar enligt kapitel 3.4.
För att göra en uppskattning hur ett cylindriskt nav med krökt skovelbas teoretiskt skulle prestera
interpoleras värden fram med hjälp av resultatet för sfäriskt nav med rak tätad skovelbas, sfäriskt nav
med krökt skovelbas, samt cylindriskt nav med rak tätad skovelbas. Interpoleringen sker genom att
resultatet hos sfäriskt nav med krökt skovelbas multipliceras med resultatet hos cylindriskt nav med
rak skovelbas samt divideras med resultatet hos sfäriskt nav med rak skovelbas enligt (Hellsvik,
2012). Detta sker enligt
,

(6.27)

där
är resultat för önskad parameter hos sfäriskt nav med krökt skovelbas, SR är resultat för
önskad parameter hos sfäriskt nav med rak skovelbas, CR är resultat för önskad parameter hos
cylindriskt nav med rak skovelbas. CK är ett teoretiskt framtaget resultat för önskad parameter hos
cylindriskt nav med krökt skovelbas.

7. Experiment och resultat
Efter genomförandet av tester och beräkningar granskas och presenteras resultatet. Resultatet för
framtagning av inställningar för arbetslinjer, de olika nav/skovelbaskombinationerna samt resultatet
för framtagning av största respektive minsta skovelvinkel presenteras i detta kapitel.

7.1. Arbetslinjer
Närmevärden till alla önskade arbetslinjer undersöks, de som lokaliseras på mer än ett sätt jämförs
med varandra. I figur 7.1 visas denna jämförelse mellan de två olika alternativen. Arbetslinjerna
testas fram med 42,5° skovelvinkel och 12 skovlar monterade på ett fläkthjul med ytterdiameter 800
mm och navdiameter 355 mm.
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Jämförelse av prestanda med arbetslinjer framtagna på olika sätt.
320

40
Totaltryck
spjälljustering med d3
Totaltryck
spjälljustering med d2

280

Verkningsgrad
spjälljustering med d3
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240
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160

20
1,5

2

2,5

3

Arbetslinje

Verkningsgrad (%)

Tryck (Pa)

Verkningsgrad
spjälljustering med d2

3,5

Figur 7.1: Jämförelse av prestanda med arbetslinjer framtagna på olika sätt.

Dessa två mätningar vars resultat teoretiskt sett borde vara detsamma visar att en viss skillnad finns.
Arbetslinjerna erhålls enligt ekvation (6.26). Även om skillnaden är liten kan det i figur 7.1 utläsas att
verkningsgraden beräknad enligt ekvation (6.4) blev något bättre och totaltrycket beräknat enligt
ekvation (6.16) något högre då arbetslinje 2,0 , 2,5 , 3,0 undersöktes med alternativet där spjällen d1
och d3 var stängda samt spjället till d2 öppet. Arbetslinjerna 2,0 , 2,5 , 3,0 undersöks med båda
alternativen, diagrammet i figur 7.1 visar därför just dessa arbetslinjer.
Resultatet för hur testriggen ska vara inställd för att uppnå önskade arbetslinjer för ett fläkthjul med
ytterdiameter 800 mm och navdiameter 355 mm visas i tabell 7.1. Det sätt som ger bäst resultat är
att så långt som möjligt reglera arbetslinjen genom att ha spjällen till d1 och d3 stängda samt att
spjällets öppning till d2 justeras. Detta resultat styrks av ytterligare ett genomfört test.
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Tabell 7.1 Inställningar för testriggens olika dysor för att uppnå önskade arbetslinjer.

Inställningar för testriggens spjäll för att uppnå önskade arbetslinjer
ytterdiameter 800 mm och navdiameter 355 mm
Spjäll d1
Spjäll d2
Spjäll d3
Öppen
Öppen
Öppen
Stängd
x = 451 mm
Stängd
Stängd
x = 591 mm
Stängd
Stängd
x = 650 mm
Stängd
Stängd
x = 687 mm
Stängd
Stängd
x = 700 mm
Stängd
Stängd
x = 712 mm
Stängd
Stängd
x = 724 mm
Stängd
Stängd
x = 736 mm
Stängd
Stängd
x = 747 mm
Stängd
Stängd
x = 758 mm
Stängd
Stängd
Stängd
x = 350 mm
Stängd
Stängd
Stängd

med ett fläkthjul med
Uppnådd arbetslinje
9,6
8,0
7,0
6,0
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,0
0,0

7.2. Val av kombination nav/skovelbas
Bästa navtyp ska utvärderas. Först testas sfäriskt nav med krökt skovelbas som tätar mot navet. I det
inledande testet är skovelvinkeln inställd på 35° och 12 skovlar monterade. Resultatet för denna
kombination visas i figur 7.2.

Sfäriskt nav, krökt skovelbas, 12 skovlar/35°

600

120
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100

Totaltryck
Verkningsgrad

400
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300

60

200
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0

Verkningsgrad (%)
Ljueffektnivå (dB)

Tryck (Pa)

Ljudeffektnivå

0
0
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4

Arbetslinje

6
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Figur 7.2: Resultat för sfäriskt nav med krökt skovelbas, 12 skovlar med skovelvinkel 35°.

Den bästa verkningsgraden för denna kombination är 71 %. Detta sker vid arbetslinje 6. Resultatet
visar även att en hög verkningsgrad varar från högsta erhållna arbetslinje fram till stallningens
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initiering runt arbetslinje 3,5. Stallningens initiering framgår av minskningen hos totaltrycket mellan
arbetslinje 3,5 och 2,5. Från arbetslinje 2,5 till 0 ökar sedan totaltrycket igen. Stallningen bidrar till en
drastisk försämring av verkningsgraden mellan arbetslinje 3,5 och 2,5. Denna försämring beror på det
turbulenta luftflöde som uppstår vid stallning. Efter stallningens uppkomst fortsätter spjällen att
stängas stegvis och verkningsgraden sjunka. Detta beror på att strypningen inte tillåter ett lika stort
luftflöde att passera. Detta ger luften en mindre tillförd effekt samtidigt som en högre effekt till
motorn krävs då motståndet ökar. Detta resulterar i att verkningsgraden sjunker tills spjällen är helt
stängda, arbetslinjen L = 0 och verkningsgraden η = 0 %. Resultat för resterande kombinationer av
nav, skovelantal och skovelvinkel visas i bilaga 1. Resultatet visar återkommande mönster, dessa
trender upprepar sig med minskande av skovelvinkel och skovelantal.
När skovelvinkeln minskar:
Sker stallningen senare samt inte lika markant och drastiskt.
Har verkningsgraden sin topp vid lägre arbetslinje samt att den ner till 35° ökar.
Minskar även ljudeffektnivån.
Sjunker totaltrycket för alla arbetslinjer.
När antalet skovlar minskar:
Uppstår stallningen vid högre arbetslinje.
Minskar även arbetsområdet med hög verkningsgrad, men verkningsgradens topp ökar.
Sker ingen stor förändring av ljudeffektnivån.
Sker en minskning av totaltrycket för alla arbetslinjer.
En jämförelse mellan kombinationerna sfäriskt nav med krökt skovelbas samt sfäriskt, cylindriskt och
kantigt nav med rak skovelbas, alla med 6 skovlar och 30° skovelvinkel visas i figur 7.3. Jämförelsen
görs i kategorierna verkningsgrad, totaltryck motsvarande 1000 rpm och
kg/m³ samt
ljudeffektnivå.

24

Examensarbete
Fläktprovning

2012-06-05
Högskolan i Skövde

Jämförelse av nav 6, skovlar/30°
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Figur 7.3: Jämförelse mellan olika nav med 6 skovlar och skovelvinkel 30°. 1: ljudeffektnivå. 2: verkningsgrad. 3: totaltryck

Det sfäriska navet med krökt skovelbas har den bästa verkningsgraden, följd av kantigt nav och
slutligen är cirkulärt och sfäriskt nav med rak skovelbas sämst. Alla nav ger likvärdiga resultat för
totalttrycket från högsta erhållna arbetslinje ner till arbetslinje 4. Därefter är det sfäriska navet med
krökt skovelbas något bättre tätt följt av kantigt nav med rak skovelbas. Det sfäriska navet med krökt
skovelbas samt det kantiga navet med rak skovelbas klarar ett något högre mottryck. Det kan även
urskiljas att ljudeffektnivån är lägre för det sfäriska navet med krökt skovelbas.
En jämförelse mellan de olika kombinationerna av nav och skovelbas i kategorierna axeleffekt och
fläkteffekt omräknat till att motsvara axeleffekt och fläkteffekt vid 1000 rpm och
kg/m3
visas i figur 7.4 alla med 6 skovlar och 30° skovelvinkel.
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Jämförelse av nav, 6 skovlar/30°
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Figur 7.4: Jämförelse mellan olika nav med 6 skovlar och skovelvinkel 30°. 1: axeleffekt, 2: fläkteffekt.

Av resultatet framgår det att det sfäriska navet med krökt skovelbas förbrukar minst effekt från
högsta erhållna arbetslinje ner till stallningens initiering vid L = 3, se figur 7.4. Under arbetslinje L = 3
och ner till L = 0 stallar fläkthjulet, se figur 7.3. Stallningen bidrar till att fläkteffekten drastiskt
minskar, se figur 7.4. Sämst av kombinationerna är cylindriskt och sfäriskt nav med rak skovelbas.
Ingen av kombinationerna ger en nämnvärt sämre fläkteffekt gentemot det sfäriska navet med krökt
skovelbas. Däremot förbrukar de mer axeleffekt, vilket leder till den sämre verkningsgraden som
visas i figur 7.3. Allt eftersom spjällens öppning minskar sker även en minskning av fläkteffekten.
Samtidigt krävs det mer effekt från motorn, vilket framgår av figur 7.4. Detta för att bibehålla det
stora tryck som fläkten bygger upp.
Jämförelse av övriga kombinationer av skovlar och skovelvinklar visas i bilaga 2 och 3. Det kantiga
navet med rak skovelbas samt det sfäriska navet stallar något senare än de övriga två då 12 skovlar är
monterade. Ljudeffektnivån, verkningsgraden, den omräknade axeleffekten och fläkteffekten följer
samma mönster som då 6 skovlar är monterade med 30° skovelvinkel.
Då dessa tester är genomförda tätas skovelbasen och nya tester genomförs för vinklarna 35° och 30°
med 12 respektive 6 skovlar för det cylindriska samt kantiga navet. För det sfäriska navet med rak
skovelbas utförs endast tester med skovelvinkeln 30° och då 12 respektive 6 skovlar är monterade.
Dessa jämförs med det sfäriska navet med krökt skovelbas. Det finns intresse att se hur ett cylindriskt
nav med krökt skovelbas teoretiskt sett kan prestera eftersom detta är ett ytterligare alternativ.
Resultatet för denna kombination fås genom interpolation med hjälp av ekvation (6.27) under kapitel
6.3.3. Akron använder sig ofta av cylindriska nav med krökt skovelbas för fläkthjul som är helgjutna
varför detta är av intresse.

26

Examensarbete
Fläktprovning

2012-06-05
Högskolan i Skövde

En jämförelse mellan kombinationerna sfäriskt nav med krökt skovelbas samt det teoretiska
resultatet för cylindriskt nav med krökt skovelbas och sfäriskt, cylindriskt och kantigt nav med rak och
tätad skovelbas, alla med 6 skovlar och 30° skovelvinkel, visas i figur 7.5. Jämförelsen görs i
kategorierna verkningsgrad, totaltryck omräknat till att motsvara totaltrycket vid 1000 rpm och
densiteten
kg/m³ samt ljudeffektnivå gentemot varandra.

Jämförelse av nav, 6 skovlar/30°
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Figur 7.5: Jämförelse mellan olika nav med 6 skovlar, skovelvinkel 30° samt tätad skovelbas, 1: ljudeffektnivå, 2:
verkningsgrad, 3: totaltryck.

Det teoretiska resultatet för cylindriskt nav med krökt skovelbas som fås enligt ekvation (6.27) har
samma verkningsgrad som ett sfäriskt nav med krökt skovelbas. De övriga kombinationerna följer
tätt därefter. Det teoretiska cylindriska navet med krökt skovelbas och sfäriska navet med krökt
skovelbas har likvärdiga resultat för totaltrycket. De övriga naven med tätad skovelbas följer tätt
efter för arbetslinjer större än 5 där en skillnad i totaltryck kan utläsas. Fläkten stallar för arbetslinjer
mindre än 3. Skillnaden i ljudeffektnivån hos de olika kombinationerna är liten då skovelbasen är
tätad.
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En jämförelse mellan de olika kombinationerna av nav och skovelbas i kategorierna axeleffekt och
fläkteffekt omräknat till att motsvara axeleffekt och fläkteffekt vid 1000 rpm och densiteten
kg/m3 visas i figur 7.6.

Jämförelse av nav, 6 skovlar/30°
1,5
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Figur 7.6: Jämförelse mellan olika nav med 6 skovlar, skovelvinkel 30° och tätad skovelbas. 1: axeleffekt, 2: fläkteffekt.

Av resultatet framgår det att det teoretiska cylindriska navet med krökt skovelbas samt det sfäriska
navet med krökt skovelbas förbrukar något mer effekt samtidigt som de också tillför luften något mer
effekt. Möjligtvis är det förstnämnda något bättre. Sämst av kombinationerna är sfäriskt nav med rak
skovelbas tätt följd av cylindriskt nav med rak skovelbas. Med skovelbasen tätad för det cylindriska,
kantiga samt det sfäriska navet med rak skovelbas har axeleffekten sjunkit så att den är lägre än vad
den är för sfäriskt nav med krökt skovelbas. Dock tillför dessa alternativ så pass mycket lägre effekt
till luften att verkningsgraden är högre för nav med krökt skovelbas. Från arbetslinje L = 3 ner till L = 0
sker en stallning, se figur 7.5, vilket bidrar till att fläkteffekten drastiskt minskar framförallt i
intervallet 2,5 < L < 3, se figur 7.6. Allt eftersom spjällens öppning minskar sker även en minskning av
fläkteffekten. Samtidigt krävs det mer effekt från motorn för att bibehålla det höga uppbyggda
trycket, vilket framgår av figur 7.6.
Jämförelse av övriga kombinationer av skovlar och skovelvinklar visas i bilaga 2 och 3. Från övriga
kombinationer kan det utläsas att då skovelbasen är tätad för raka skovlar skiljer de sig något mindre
gentemot ett sfäriskt nav med krökt skovelbas än tidigare resultat visar. Det sfäriska navet med krökt
skovelbas har fortfarande högst verkningsgrad och totaltryck. Ljudeffektnivån är likvärdig överlag för
de olika kombinationerna. Då axeleffekt och fläkteffekt undersöks följer de ungefär samma mönster i
alla övriga tester som då 6 skovlar var monterade med 30° skovelvinkel.
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7.3. Maximal samt minimal skovelvinkel
För att bestämma maximal samt minimal skovelvinkel testas detta på ett sfäriskt nav med krökt
skovelbas. För maximal skovelvinkel undersöks prestandan då skovelvinkeln är inställd på 45°. I figur
7.7 visas resultat då 12 skovlar är monterade.
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Figur 7.7: Resultat för sfäriskt nav med krökt skovelbas, 12 skovlar med skovelvinkel 45°.

Resultatet visar att stallning sker för arbetslinjer mindre än 5, vilket genererar en minskning av
totaltrycket, se figur 7.7. För ett fläkthjul med ett lägre antal skovlar uppstår stallning tidigare, se
bilaga 1. Vid arbetslinje 2,5 har totaltrycket nått samma nivå som vid stallningens initiering.
Resultatet visar även en verkningsgrad högre än 60 % för arbetslinjer högre än 5.
Tabell 7.2 Axeleffekt vid varje arbetslinje för sfäriskt nav med krökt skovelbas, 12 skovlar med skovelvinkel 45°.

Arbetslinje
Axeleffekt

nr.
kW

0
11

1,0
9,3

2,0
7,8

2,5
7,2

3,0
6,6

3,5
5,7

4,0
5,5

4,5
6,2

5,0
6,8

6,0
5,9

7,0
5,3

8,0
4,8

9,6
4,3

Av resultatet framgår det även att axeleffekten maximalt uppgår ca 11 kW, innan stallning uppgår
den till ca 6,8 kW, se tabell 7.2.
För minimal skovelvinkel undersöktes prestandan då skovelvinkeln var inställd på 30°. I figur 7.8 visas
resultat då 6 skovlar är monterade på ett sfäriskt nav med krökt skovelbas.
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Figur 7.8: Resultat för sfäriskt nav med krökt skovelbas, 6 skovlar med skovelvinkel 30°.

Resultatet visar att stallning uppstår vid arbetslinje 3, vilket genererar en liten minskning av
totaltrycket. Vid arbetslinje 2 har totaltrycket nått samma nivå som vid stallningens initiering.
Resultatet visar även en verkningsgrad högre än 60 % från största erhållna arbetslinjen ner till L = 3,5.
Som bäst är verkningsgraden över 73 % i detta test.
Tabell 7.3 Axeleffekt vid varje arbetslinje, sfäriskt nav med krökt skovelbas, 6 skovlar med skovelvinkel 30°.

Arbetslinje
Axeleffekt

nr.
kW

0,0
1,0

1,0
1,2

2,0
1,3

2,5
1,5

3,0
1,7

3,5
1,8

4,0
1,9

4,4
2,1

4,9
2,1

5,9
2,2

7,0
2,5

8,0
3,2

9,5
4,5

Av resultatet kan det även utläsas att axeleffekten maximalt uppgår till ca 4,5 kW samt innan
stallning till ca 2,2 kW, se tabell 7.3.

8. Diskussion och slutsatser
Resultatet av den aktuella testriggens inställningar för önskade arbetslinjer, den bästa
kombinationen av nav/skovelbas tolkas och diskuteras i detta kapitel. Även påverkan av
luftströmmar genom skovelns ihålighet i radiell led, den maximala samt minimala skovelvinkeln och
eventuella förbättringar diskuteras. Därtill dras slutsatser kring dessa.

8.1. Arbetslinje
Det är en viss resultatmässig skillnad beroende på vilka dysors spjäll som är öppna eller stängda, figur
7.1 visar skillnaden mellan d2 och d3. Denna skillnad kan bero på en rad olika saker. Det har under
arbetets gång inte undersökts vad som påverkar resultatet. Dock skulle skillnaden kunna bero på att
dysorna är placerade i olika höjdnivå vilket mätningarna inte tar hänsyn till. Till exempel sitter d3
ovanför de andra dysorna vilket kan resultera i ett lägre tryck i dysan. Andra möjligheter kan vara
högre friktion i d3 eller större skarvar som skapar turbulens. En annan teori till resultatskillnaden är
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att stallningen bidrar till turbulens som ter sig olika i de olika dysorna. Eftersom undersökningen
utförs vid de arbetslinjer där stallning redan uppstått finns det ingen information kring skillnaden då
stallning inte uppstått. Därför kan skillnaden vara störst just vid stallningen. Förmodligen går det att
finna även arbetslinje 1 med spjällen hos d1 och d3 stängda samt spjället till d2 öppet. Dock är det
svårt att finna denna arbetslinje genom reglering av spjället till d2. Det kan även tänkas att önskade
arbetslinjer går att finna även genom att ha mer än ett spjäll öppet. Detta ger ett stort antal
kombinationer och inget bekvämt sätt att ställa in testriggen. Därför undersöktes inte detta under
arbetets gång.
Då resultatet av denna undersökning visade på att en högre verkningsgrad erhålls då arbetslinjer så
långt som möjligt uppnås genom att ha spjällen till d1 samt d3 stängda samtidigt som spjället till d2
regleras valdes detta alternativ. Detta visas i figur 7.1.

8.2. Val av kombination nav/skovelbas
Av resultatet framgår det att ett cylindriskt eller sfäriskt nav med krökt skovelbas är att föredra. Ett
cylindriskt nav med krökt skovelbas skulle teoretiskt sett prestera lika bra som ett sfäriskt nav med
krökt skovelbas. Detta enligt den uppskattning som gjorts men eftersom det inte är experimentellt
undersökt kan inte denna slutsats säkerställas. Då detta är ett fläkthjul vars skovelvinkel ska kunna
ändras fritt är det inget alternativ att använda ett cylindriskt nav med krökt skovelbas. Detta
eftersom skovelbasen skulle få kapas och anpassas för varje skovelvinkel för att täta mot navet. Detta
leder till att skovelvinkeln inte längre är ställbar. Anledningen till att ett nav med krökt skovelbas är
bättre kan vara att det får något mer skovel. Att det inte finns någon glipa mellan skovelbas och nav
kan förklara varför den klarar av ett högre mottryck. Vid många av testerna klarar även det kantiga
navet med rak tätad skovelbas något högre mottryck än de cylindriska och sfäriska naven med rak
tätad skovelbas. Detta stödjer teorin om att glipan leder till att ett lägre mottryck kan hållas.
Genomgående gav det sfäriska navet med krökt skovelbas bäst resultat. Trots begränsningar i
tillverkningsmöjligheter väljs ett sfäriskt nav med krökt skovelbas. Då denna kombination används i
nära anslutning till människor är den för kund varken bättre eller sämre ur arbetsmiljösynpunkt än
någon annan kombination då ljudeffektnivån är så gott som den samma. Vid tillverkning är denna
kombination troligtvis sämre för samhällets mål för en hållbar framtid eftersom navet gjuts massivt
och mycket material går åt. Gjutning kräver i regel stor materialåtgång och är på så vis sämre än t.ex.
strängpressning som kan vara en möjlig tillverkningsmetod för något av de andra naven. Gjutning är
överlag även sämre ur arbetsmiljösynpunkt. Kombinationen i färdig produkt är bättre än de andra då
verkningsgraden är högre. På så vis förbrukas mindre energi, vilket ur samhällsekonomiska och
miljömässiga aspekter är positivt. Sfäriskt nav med krökt skovelbas rekommenderas eftersom Akron
eftersträvar en produkt av högsta kvalité vad gäller effektförbrukning. Ifall det i framtiden skulle
börja tillverkas denna typ av fläkthjul där Akron inte behöver kunna ändra skovelns vinkel skulle ett
cylindriskt nav med krökt skovelbas vara av högsta intresse.

8.3. Påverkan av luftströmmar genom skovelns ihålighet
I de inledande testerna då skovelbasen inte var tät för kombinationerna med rak skovelbas fick de en
betydligt sämre verkningsgrad än det sfäriska navet med krökt skovelbas. Ljudeffektnivån var högre
för dessa. Totaltrycket var något högre för det sfäriska navet med krökt skovelbas. Axeleffekten var
betydligt högre samtidigt som fläkteffekten var något lägre för naven med rak otät skovelbas, vilket
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resulterar i den lägre verkningsgraden. Att axeleffekten var högre samtidigt som fläkteffekten lägre
samt ljudeffektnivån högre tyder på att axeleffekt går åt till att skapa onödigt buller.
Nav med rak och tätad skovelbas har en mindre skillnad än de med otät skovelbas gentemot det
sfäriska navet med krökt skovelbas i alla kategorier. För ljudeffektnivån går det då skovelbasen är
tätad knappt att utläsa någon skillnad mellan kombinationerna. Detta tyder på att luftströmmarna
som tidigare kunde passera genom skoveln skapade onödigt buller. Axeleffekten för nav med rak
tätad skovelbas är lägre än för det sfäriska navet med krökt skovelbas. Fläkteffekten är också lägre,
vilket resulterar i att det sfäriska navet med krökt skovelbas har en högre verkningsgrad. Totaltrycket
är något högre för det sfäriska navet med krökt skovelbas då mottrycket ökar.
När skovelns bas tätas, reduceras bullret, vilket är positivt för arbetsmiljön. Även verkningsgraden är
högre, vilket följer samhällets mål för ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Slutsatsen dras att
om ett nav med rak skovelbas används ska denna tätas. Då ett sfäriskt nav med krökt skovelbas
används uppstår möjligheten att luft kan komma in i kanterna vid stora skovelvinklar. Därför
rekommenderas att skovelbasen tätas även för denna navtyp. Tätningen kan t.ex. ske med hjälp av
skum som fyller skovelns ihålighet. Det är dock svårt att nå tvärsnittets alla vrår. En annan lösning
kan vara en stansad aluminiumplåt som fästs med lim eller skruvförband. Under arbetets gång
tätades skovelbasen med hjälp av en tunn aluminiumtejp. Denna tätning lämpar sig förmodligen inte
för serieproduktion och inte heller i vissa av de applikationer fläkten ska fungera i. Det
rekommenderas att Akron vidare undersöker lämplig lösning för tätning av skovelbas.

8.4. Maximal samt minimal skovelvinkel
Vid bestämmande av maximal skovelvinkel har uppkomsten av stallning stor betydelse. Denna
uppstår vid arbetslinje 5 för ett fläkthjul med 12 skovlar och skovelvinkeln 45° vilket betyder att
applikationer ner till likartad arbetslinje fungerar bra för detta fläkthjul. Applikationer med denna
arbetslinje och högre är vanligt förekommande. Därför kan ett fläkthjul med 12 skovlar och
skovelvinkel 50° vara ett bra alternativ. Då ett mindre antal skovlar används vid denna höga
skovelvinkel begränsas användningsområdet mer eftersom stallning uppstår tidigare. Eftersom det
vid större vinklar krävs en förhållandevis hög axeleffekt leder detta till att en förhållandevis stor
motor krävs. Motorstorleken begränsas till viss del av navets storlek då den helst inte ska ha större
diameter än detta, eftersom luftströmmarna då får ett hinder. Då en stor och dyr motor krävs är det
bättre att öka storleken på fläkthjulet samt gå ned i skovelvinkel, eftersom ett bättre fläkthjul med
större användningsområde erhålls. Ett större fläkthjul är dock dyrare vid inköp. Av resultatet framgår
det att en ökning av skovelvinkeln resulterar i en lägre verkningsgrad och en högre ljudeffektnivå. En
lägre verkningsgrad ger en högre energiförbrukning. En lägre ljudeffektnivå är fördelaktigt för
arbetsmiljön.
Vid bestämmande av den minimala skovelvinkeln begränsas valet inte av uppkomsten av stallning.
För den minsta skovelvinkeln krävs istället en liten motoreffekt. Detta leder till att en förhållandevis
liten motorstorlek krävs till ett förhållandevis stort och dyrt fläkthjul. Därför bör Akron
rekommendera ett mindre och billigare fläkthjul med en större skovelvinkel då detta totalt sett är
billigare för deras kund. Att tillverka ett stort fläkthjul som kräver stor materialåtgång är även
negativt ur miljösynpunkt. Den minsta skovelvinkeln begränsas även av skovelns vridning. En för låg
skovelvinkel ger en negativ vinkel i toppen, vilket medför att fläkthjulet inte fyller sin funktion.
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Gränserna för största respektive minsta skovelvinkel för den kommande reversibla axialfläkten
rekommenderas vara 50° respektive 25°, detta framför allt på grund av motorstorlek.

8.5. Möjlighet till ytterligare förbättringar
Efter diskussion om möjlighet till turbulens eller liknande fenomen runt skovelns topp tätades även
denna och ett jämförande test genomfördes. I figur 8.1 visas en jämförelse då 6 skovlar är monterade
på ett sfäriskt nav med rak tätad skovelbas.
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Figur 8.1: Jämförelse mellan tätad skoveltopp med 6 skovlar och skovelvinkel 30° monterade på ett sfäriskt nav.

Det framgår av resultatet att tät skoveltopp ger bättre resultat och är att föredra. En lägre ljudnivå
erhålls, vilket är bra ur arbetsmiljösynpunkt. Även en högre verkningsgrad erhålls då skoveltoppen
tätas. För tätning av skoveltopp kan eventuellt samma metod appliceras som vid tätning av
skovelbas, se diskussion kapitel 8.3.
En parameter som troligen påverkar resultatet är fläktens avstånd y1 från inloppsrörets utlopp, se
figur 8.2. Beroende på var i inloppet fläkten är placerad kan resultatet för ljudeffektnivå,
verkningsgrad samt totalttryck variera. Fläkthjulets position i inloppet kommer att påverka hur den
radiella komposantens riktningsändring från radiell till axiell led sker. En teori är att då fläkthjulet
placeras långt från inloppets utlopp kommer inloppet rikta om all luft i radiell led till en mer
koncentrerad luftström i axiell led. Då den istället placeras nära inloppets utlopp hjälper inte inloppet
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till med att styra om luften i samma grad från radiell till axiell led. Då inloppet ändrar riktning på
luften kan det eventuellt uppstå en effektförlust då hastigheten hos luften minskar. Denna
effektförlust kan resultera i ett mindre totaltryck. Det är dock i många fall en fördel med en
koncentrerad luftström i axiell led. Detta är inget som undersökts under arbetets gång utan något
Akron kan jobba vidare med.
Spaltens storlek y2 mellan skoveltopp och inloppsrör, se figur 8.2, har troligen betydelse för fläktens
prestanda. Inverkan av detta är inte inkluderat i arbetet. Detta är en viktig parameter att undersöka i
kommande experimentella studier.
Inloppets utformning tillsammans med navets utformning påverkar ljudeffektnivån (Maaloum, 2003).
Akron använder sig av ett inlopp med aerodynamiska egenskaper i form av en stor radie vid inloppets
mynning, se figur 8.2.

y2
Luftflöde
y1 = Avstånd från inloppsrörets utlopp
1

y2 = Spalt mellan skovel och inloppsrör

Luftflöde
y1

2
Figur 8.2: 1: fläkthjul, 2: inloppsrör med mynning till vänster.

Ytterligare förbättring av resultatet i form av lägre ljudeffektnivå kan eventuellt erhållas om en
aerodynamiskt utformad kåpa monteras framför navet på fläkthjulets sugsida. Detta är också viktigt
att undersöka under kommande studier.
Testriggen kan förbättras i form av att låta datorn logga och medelvärdesbehandla värdena för
moment och varvtal. På så sätt kommer ett mer tillförlitligt värde erhållas. Utförande av test blir även
enklare och smidigare att genomföra.

8.6. Rimlighetsuppskattningar
Vid framtagning av inställningar för arbetslinjer genomfördes två av varandra oberoende experiment.
Båda dessa visar att inställningar för arbetslinjer bör regleras enligt kapitel 8.1. Experimenten gav
samma resultat i stor utsträckning. Vidare har även tester oberoende av varandra med samma
förutsättningar vad gäller antal skovlar, skovelvinkel samt nav genomförts. Resultatet för dessa tester
är identiska.
För val av kombination av nav och skovelbas har ett sfäriskt nav med krökt skovelbas bäst resultat
vad gäller verkningsgrad. Detta resultat är väntat. Dock finns det delade meningar kring detta, då en
av Akron anlitad konsult menar att en krökt skovelbas inte ska påverka resultatet (Hellsvik, 2012).
34

Examensarbete
Fläktprovning

2012-06-05
Högskolan i Skövde

Den maximala verkningsgrad som uppmättes var ca 74 %. För Akrons tidigare reversibla axialfläkt
med samma förhållande mellan ytterdiameter och navdiameter har en högsta verkningsgrad på
ungefär 62 % noterats. Hos en motsvarande ej reversibel axialfläkt hos Akron, med samma
förhållanden, har en verkningsgrad på ca 81 % noterats. En CFD-analys på den i arbetet behandlade
reversibla axialfläkten är tidigare genomförd av Akron. Denna analys visar att en högsta
verkningsgrad på 81 % förväntas vara möjlig. Denna höga verkningsgrad är dock något optimistisk
enligt Helsvik, (2012).
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Bilaga 1
Diagram för alla testade kombinationer av nav och skovelbas.
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Bilaga 2
Jämförelse mellan alla testade kombinationer av nav och skovelbas. Jämförelsen görs i kategorierna
verkningsgrad, ljudeffektnivå och totaltryck. Totaltrycket är omräknat för att motsvara totaltrycket
vid 1000 rpm och densiteten
kg/m³.
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Bilaga 3
Jämförelse mellan alla testade kombinationer av nav och skovelbas i kategorierna axeleffekt och
fläkteffekt omräknat till att motsvara axeleffekt och fläkteffekt vid 1000 rpm och densiteten
kg/m.
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2

Sfäriskt nav/krökt skovelbas
Sfäriskt nav/tätad skovelbas
Cylindriskt nav/tätad skovelbas
Kantigt nav/tätad skovelbas

1,5

Effekt (kW)

6

1

0,5

0
0

1

2

3

4
5
Arbetslinje
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Examensarbete
Fläktprovning

2012-06-05
Högskolan i Skövde

Jämförelse av nav, 6 vingar/35°
2

Sfäriskt nav/krökt skovelbas
Cylindriskt nav/tätad skovelbas
Kantigt nav/tätad skovelbas

Effekt (kW)

1,5

1

0,5

0
0

1

2

3

4
5
Arbetslinje

6

7

8

9

10

Jämförelse av nav, 6 vingar/30°
1,5

Sfäriskt nav/krökt skovelbas
Sfäriskt nav/tätad skovelbas
Cylindriskt nav/tätad skovelbas
Kantigt nav/tätad skovelbas

Effekt (kW)

1

0,5

0

0

1

2

3

4
5
Arbetslinje
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