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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet har utförts på Siemens Industrial Turbomachinery AB (Siemens) i 

Finspång. De utvecklar och tillverkar bland annat gasturbiner som kan drivas på både 

gasformigt- och flytande bränsle. Syftet för arbetet är att skapa förutsättningar för att 

öka förståelsen för spraybildning av flytande bränsle, till detta används och 

vidareutvecklas en spridarrigg på Siemens.   

Siemens äldsta gasturbin SGT-500 utvecklades och sattes i drift under 1950 talet. 

Vid denna tid var det en spridare med spillflöde och ett munstycke med roterande 

atomisering som visade bäst egenskaper. Höga tryck i munstycket genererar en 

spraykon med finfördelade droppar. Förhållandet mellan huvud- och spillbränsletryck 

i munstycket är en viktig faktor för spraykonens vinkel. Det är viktigt att sprayen är 

enhetlig och ihålig med dropparna koncentrerade till sprayens ytterkanter. Även 

bränslets kinematiska viskositet (viskositet) påverkar spraykonens struktur och 

egenskaper. 

Siemens kunder som har SGT-500 ställer idag förfrågningar gällande att använda 

bränslen med högre viskositet. Idag har Siemens en begränsning på 16 cSt för 

gasturbinen, dock konstruerades den för en viskositet upp till 22 cSt. Siemens vill 

idag skaffa mer erfarenhet för dessa högre värden på viskositeten innan de kan ge 

några nya rekommendationer till kund.  

I detta examensarbete har modifieringar och en testserie genomförts i sprayriggen 

där spraykonen studerats för varierande viskositet och tryck. Resultaten visade att 

spraykonen var enhetlig med ett myller av droppar för viskositeten 18-22 cSt och ett 

huvudbränsletryck på 20 bar. Spraykonens vinkel minskade för ökande viskositet. 

God fördelning uppvisades och sprayen var ihålig för en viskositet upp till 39 cSt med 

några undantag. För att dra paralleller mellan resultaten i spridarriggen och SGT-500 

verkliga förhållanden är det nödvändigt att utreda väsentliga skillnader mellan de två 

fallen och hur dessa påverkar resultaten för spraykonen. Ett lämpligt steg vidare från 

dessa resultat är att testa en övre gräns för viskositeten under ett förbränningstest i 

en fullskalig SGT-500. Det vore även intressant att undersöka möjligheterna att testa 

fler modeller av spridare tillhörande andra turbiner i spridarriggen.   



ABSTRACT 

This thesis has been carried out at Siemens Industrial Turbomachinery AB (Siemens) 

in Finspang. Siemens develops and manufactures gas turbines which operate on 

gaseous and liquid fuel. The aim of this thesis is to investigate the potential to 

increase the understanding of spray formation by further develop a spray rig at 

Siemens. 

SGT-500 is Siemens oldest gas turbine, it was developed and in operation during the 

1950s. At this time an injector with a spill flow and a nozzle with rotating atomization 

showed best properties. High pressures in the nozzle generate a spray cone with 

atomized droplets. A factor which affects the angle of the spray cone is the 

correlation between main- and spill fuel pressure in the nozzle. It is essential that the 

spray is uniform and hollow with the droplets focused in the spray cones outer 

surface. The kinematic viscosity (viscosity) of the fuel affects the structure and 

properties of the spray cone.  

Siemens customers, which are users of SGT-500 sets inquiries regarding the 

possibility to use fuels with higher viscosity. The limit is today at 16 cSt for the gas 

turbine, although it was constructed for a viscosity up to 22 cSt. Siemens would like 

to gain more experience and knowledge regarding fuel with higher viscosity to be 

able to give their customers new recommendations for viscosity above 16 cSt 

In this thesis has modifications and a series of tests been carried out, the spray cone 

has been studied in the spray rig for a variation of the viscosity and pressures. The 

results indicated that the spray cone was uniform with a myriad of droplets for the 

viscosity 18-26 cSt and the main pressure at 20 bar. The angle of the spray cone was 

increasing for a decreasing viscosity. The spray showed a satisfying distribution for a 

viscosity up to 39 cSt, with a few exceptions. It is necessary to further investigate 

differences between the conditions in the spray rig and the real conditions for SGT-

500 to draw any parallels directly to the properties for SGT-500 real operating 

environment. Next step based on these results is to during combustion in I full scale 

SGT-500 try an upper limit for the viscosity. It could also be interesting to investigate 

the potential to test injectors that belongs to other turbines in the spray rig.   



TACK TILL! 

Jag vill rikta ett tack till er som gjort det möjligt att genomföra detta examensarbete.  

På Siemens i Finspång har handledare Anders Karlsson samt ansvarig chef Anders 

Häggmark gett inspiration och vägledning genom hela examensarbetet. Ett tack 

riktas även till Jan Vestin och Jan Lundgren som alltid visat intresse och funnit till 

hans då oklarheter dykt upp. Operatörerna Rune Lennartsson och Rolf Östberg 

gjorde under testserien en ovärderlig insats med sin kunskap om riggen och 

praktiska lösningar runt om.  

Ett stort tack riktas även till handledare Roland Gårdhagen och examinator Matts 

Karlsson från Linköpings Universitet som visat intresse och funnit till hands för frågor 

under hela examensarbetet.  

Ett sista tack vill jag rikta till familj och vänner för att ni stöttat mig i de stunder jag 

varit som mest upptagen på eget håll.  

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Inledning ..................................................................................................... 1 

1.1. Företagspresentation ..................................................................................... 1 

1.1.1. Siemens koncernen ................................................................................ 1 

1.1.2. Siemens Industrial Turbomachinery AB .................................................. 2 

1.2. Bakgrund till examensarbetet ........................................................................ 2 

1.3. Syfte .............................................................................................................. 4 

1.4. Djupare förståelse av syftet ........................................................................... 4 

1.5. Avgränsningar ............................................................................................... 4 

2. Teoretisk referensram ................................................................................ 6 

2.1. Generell fakta om gasturbiner ....................................................................... 6 

2.2. Siemens gasturbin SGT-500 ......................................................................... 7 

2.2.1. Brännkammaren ..................................................................................... 8 

2.2.2. Spridaren och bränslesystemet ............................................................... 9 

2.2.3. Munstycket ............................................................................................ 11 

2.3. Grundläggande begrepp .............................................................................. 12 

2.3.1. Grundläggande om förbränning ............................................................ 12 

2.3.2. Flytande bränsle ................................................................................... 13 

2.3.3. Viskositet............................................................................................... 14 

2.3.4. Spraykonens struktur ............................................................................ 15 

2.4. Historisk utveckling av Spridare och munstycken ........................................ 16 

2.4.1. Munstycke med roterande atomisering ................................................. 16 

2.4.2. Simplexspridare .................................................................................... 17 

2.4.3. Spridare med spillflöde ......................................................................... 17 

2.4.4. Tester av munstycken till spridare ......................................................... 18 

2.5. SLIPI – lasermetod för att avbilda sprayer ................................................... 20 

2.6. lyckade provkörningar av bränslen med högre viskositet ............................ 21 

2.6.1. Lyckad provkörning tung eldningsolja (HFO) ........................................ 21 



 

 

2.6.2. Lyckad provkörning Jatrophaolja .......................................................... 22 

3. Metod ........................................................................................................ 23 

3.1. Teoretisk metod ........................................................................................... 23 

3.2. Experimentell metod .................................................................................... 23 

3.3. Sammanställande metod ............................................................................. 24 

3.4. Experimentell uppställning ........................................................................... 25 

3.4.1. Presentation av befintlig spridarrigg ...................................................... 25 

3.4.2. Ordinarie testfluid .................................................................................. 27 

3.4.3. Sprayens tangentiella fördelning ........................................................... 27 

3.4.4. Tryckförhållanden ................................................................................. 29 

3.4.5. Begränsningar i riggen .......................................................................... 30 

3.5. Vidareutveckling av riggen .......................................................................... 31 

3.5.1. Variera viskositeten ............................................................................... 31 

3.5.2. Värmning av ny testfluid ........................................................................ 33 

3.5.3. Temperaturkontroll ................................................................................ 34 

3.5.4. Spraykonens vinkel och visuella beteende ........................................... 35 

3.5.5. Sprayens radiella fördelning.................................................................. 37 

3.5.6. Tjockare infästning ................................................................................ 38 

3.5.7. Provpunkter ........................................................................................... 39 

4. Resultat .................................................................................................... 40 

4.1. Provpunkter ................................................................................................. 40 

4.2. Spraykonens vinkel ..................................................................................... 41 

4.2.1. Definition av vinkeln .............................................................................. 41 

4.2.2. Vinkeln .................................................................................................. 42 

4.3. Sprayens visuella beteende ........................................................................ 44 

4.4. Tangentiell fördelning .................................................................................. 48 

4.4.1. Tryckskillnad på 5 bar ........................................................................... 49 

4.4.2. Tryckskillnad på 3 bar ........................................................................... 51 

4.5. Radiell fördelning ......................................................................................... 52 



 

 

4.5.1. Modifierad patternatorskiva ................................................................... 53 

4.5.2. Tryckskillnad på 5 bar ........................................................................... 54 

4.5.3. Tryckskillnad 3 bar ................................................................................ 55 

4.6. Tjockare infästning ...................................................................................... 55 

5. Diskussion ................................................................................................ 56 

5.1. Provpunkter ................................................................................................. 56 

5.2. Spraykonens vinkel ..................................................................................... 57 

5.3. Visuella iakttagelser ..................................................................................... 57 

5.4. Tangentiell fördelning .................................................................................. 60 

5.5. Radiell fördelning ......................................................................................... 60 

5.6. Tjockare infästning ...................................................................................... 61 

5.7 Metodkritik ................................................................................................... 61 

6. Slutsats ..................................................................................................... 63 

7. Nästa steg ................................................................................................. 65 

Referenser ....................................................................................................... 66 

  



 

 

Appendix ......................................................................................................... 69 

Appendix 1.   Viskositet Straight run HFO och Cracked HFO ............................... 69 

Appendix 2.   Viskositet Jatrophaolja .................................................................... 69 

Appendix 3.   Gantschema .................................................................................... 70 

Appendix 4.   Viskositet Ordinarie testfluid ............................................................ 73 

Appendix 5.   Ordinarie patternator ....................................................................... 74 

Appendix 6.   Protokoll från test av spridare .......................................................... 75 

Appendix 7.   Beräkningar tryckförhållanden ......................................................... 76 

Appendix 8.   Viskositet Rapsolja .......................................................................... 77 

Appendix 9.   Viskositetsdiagram Jatrophaolja, ordinarie testfluid och rapsolja .... 78 

Appendix 10.   Höghastighetskamera N4 S3 ........................................................ 79 

Appendix 11.   Ritningar för ny patternatorskiva ................................................... 80 

Appendix 12.   Nya patternatorskivans sektioner .................................................. 85 

Appendix 13.   Beräkningar tjockare infästning ..................................................... 86 

Appendix 14.   Provpunkter ................................................................................... 87 

Appendix 15.   Medelvärde för viskositeten ........................................................... 88 

Appendix 16.   Resultat spraykonens vinkel .......................................................... 89 

Appendix 17.   Resultat tangentiell- och radiell fördelning ..................................... 95 

  



 

 

TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 1: verkliga tryckförhållanden i relation till riggens tryck vid tangentiellt 

fördelningstest .......................................................................................................... 29 

Tabell 2: vinkelns förändring som funktion av huvudbränsletrycket, varierande 

viskositet vid tryckskillnaden 5 bar ............................................................................ 42 

Tabell 3: vinkelns förändring som funktion av huvudbränsletrycket, varierande 

viskositet vid tryckskillnaden 3 bar ............................................................................ 43 

Tabell 4: tangentiell fördelning för huvudbränsletrycket 10 bar, tryckskillnad 5 bar .. 49 

Tabell 5: tangentiell fördelning för huvudbränsletrycket 20 bar, tryckskillnad 5 bar .. 50 

Tabell 6: tangentiell fördelning för huvudbränsletrycket 15 bar, tryckskillnad 3 bar .. 51 

Tabell 7: tangentiell fördelning för huvudbränsletrycket 20 bar, tryckskillnad 3 bar .. 52 

Tabell 8: samtliga radiella fördelningar, tryckskillnad 5 bar ....................................... 54 

Tabell 9: samtliga radiella fördelningar, tryckskillnad 3 bar ....................................... 55 

Tabell 10: viskositet Straight run HFO och Cracked HFO ........................................ 69 

Tabell 11: viskositet jatrophaolja ............................................................................... 69 

Tabell 12: viskositet ordinarie testfluid ...................................................................... 73 

Tabell 13: tryckförhållanden ...................................................................................... 76 

Tabell 14: viskositet rapsolja ..................................................................................... 77 

Tabell 15: provpunkter under testserien ................................................................... 87 

Tabell 16: beräknade medelvärden för viskositeten vid respektive temperatur ........ 88 

 

  



 

 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1: SGT-500 i genomskärning ............................................................................. 8 

Figur 2: standardspridaren i genomskärning .............................................................. 9 

Figur 3: genomskärning av främre delen av spridaren ............................................. 11 

Figur 4: mest tillfredsställande munstycket (Carey, 1954) ........................................ 19 

Figur 5a: hela riggen, 5b: patternatorn ..................................................................... 25 

Figur 6: de rör som fluiden leds ner i från patternatorns respektive tårtbitar ............. 27 

Figur 7: genomströmningsventilerna för värmning av ny testfluid ............................. 33 

Figur 8: pumpen för att pumpa ny testfluid till värmningsanordning .......................... 34 

Figur 9: höghastighetskameran IDT Redlake N4-S4 (Nordicnet, 2009) .................... 35 

Figur 10: modifierad plexiglasskiva ........................................................................... 36 

Figur 11A: ordinarie patternator, 11B: nya patternatorskivan ................................... 37 

Figur 12a: ordinarie infästningsplatta 12B: tjockare infästningsplatta ....................... 38 

Figur 13: definierar spraykonens vinkel   .................................................................. 41 

Figur 14A och B: sprayens framträdande, ordinarie och ny testfluid ........................ 44 

Figur 15A, B och C: förändringen av sprayens struktur vid munstycket,  

huvudbränsletryck 20 bar………………………………………………………………….45 

Figur 16A, B, C och D: förändringen av sprayens struktur närmast munstycket, 

huvudbränsletrycket 10 bar………………………………………………………………..45 

Figur 17A, B, C och D: sprayens variation för olika tryck, konstant viskositet för ny 

testfluid, en tryckskillnad på 3 bar  ............................................................................ 46 

Figur 18A, B, C och D: sprayens varieriation för olika tryck, konstant viskositet för ny 

testfluid, en tryckskillnad på 5 bar ............................................................................. 47 

Figur 19A, B och C: sprayer med den högst viskositet (39 cSt), ny testfluid ............. 48 



 

 

Figur 20: exempel på spraybilden då visuell bedömning gjordes ............................. 53 

Figur 21: Gantschema .............................................................................................. 72 

Figur 22: tårtbitarnas placering i ordinarie patternator .............................................. 74 

Figur 23: protokoll från test av spridare .................................................................... 75 

Figur 24: spridarens verkliga tryckförhållanden i relation till riggens ......................... 76 

Figur 25: viskositetsdiagram jatrophaolja, ordinarie testfluid och rapsolja ................ 78 

Figur 26: specifikationer för höghastighetskameran N4-S3 ...................................... 79 

Figur 27: ritningar för ny patternatorskiva ................................................................. 84 

Figur 28: nya patternatorskivans placering av sektioner ........................................... 85 

Figur 29: beräkningar för den tjockare infästningen .................................................. 86 

Figur 30: resultat av spraykonens vinkel................................................................... 94 

Figur 31: Resultat tangentiell- och radiell fördelning ............................................... 102 

 



 

1 

 

1. INLEDNING 

Det inledande kapitlet ska ge en förståelse till varför examensarbetet genomförts 

på Siemens Industrial Turbomachinery AB. Kapitlet inleds med en 

företagspresentation av Siemens, därefter en bakgrund till examensarbetet följt 

av dess syfte. Avslutningsvis presenteras de avgränsningar som gjorts. 

 

1.1. FÖRETAGSPRESENTATION 

I detta kapitel ges en kortfattad presentation av hela Siemens koncernen och 

Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång där examensarbetet utförts. 

 

1.1.1.  SIEMENS KONCERNEN 

Hela Siemens koncernen har 360 000 medarbetare i 190 olika länder och 

omsätter 73,5 miljarder euro. Koncernen är indelad i fyra sektorer. Sektorer 

Energi, sektor Hälsa & Sjukvård, sektor Industri och sektor Infrastruktur & Städer. 

Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och det är totalt 4700 anställda på ett 

40-tal olika orter, huvudkontoret är placerat i Upplands Väsby. Omsättningen för 

verksamhetsåret 2011 för Siemens i Sverige var ca 18 miljarder kronor (Siemens 

Sverige, 2012). 
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1.1.2.  SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY AB  

En del av Siemens i Sverige är placerad i Finspång med 2800 anställda. Enheten 

har namnet Siemens Industrial Turbomachinery AB och utgör delen Olja & Gas 

under sektor Energi (SIT AB intern, 2012). Vidare i rapporten då Siemens nämns 

syftar det till Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång.  

I Finspång tillverkas ång- och gasturbiner som används i industrin där det ställs 

höga krav på verkningsgrad och låga utsläppsnivåer. Siemens ångturbiner är 

dominerande på marknaden för elproduktion med hjälp av solens strålar.  Det 

projekteras även kompletta kraftanläggningar för produktion av elektricitet samt 

ånga och värme, där turbinerna utgör kärnan i anläggningarna. I kombikraftverk 

används ång- och gasturbiner gemensamt och genererar en mycket hög 

verkningsgrad. Ett exempel är Göteborg Energi som har ett kombikraftverk från 

Siemens som sedan 2006 förser Göteborg med en tredjedel av deras totala 

energibehov. Andra säljområden för turbinerna är som kompressorer och pumpar 

inom olje- och gasindustrin (SIT AB produkter & lösningar, 2012). 

 

1.2. BAKGRUND TILL EXAMENSARBETET 

Handledare för examensarbetet Anders Karlsson1 berättar att Siemens har fem 

olika modeller på gasturbiner, SGT -500, -600, -700, -750 och -800. SGT-500 är 

Siemens första gasturbin och den som genererat flest drifttimmar. Den 

konstruerades och sattes i drift under 1950-talet. Än idag visar gamla och nya 

kunder intresse för den på grund av att den har vissa unika egenskaper. En 

styrka hosSGT-500 är att den kan köras på många olika typer av bränsle tack 

vare en stor brännkammare. Bränslet kan vara i flytande- eller gasform där 

                                            
1 Anders Karlsson, förbränningsansvarig SGT-500 Siemens Industrial Turbomachinery AB och 

handledare för examensarbetet, intervju 2012-04-23. 
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flytande vanligtvis är reserv till det gasformiga bränslet. Det förekommer 

installationer där endast flytande bränsle används. Från nya och gamla kunder 

kommer förfrågningar gällande möjligheter att använda nya typer av bränslen i 

SGT-500. Dessa bränslen har en högre viskositet (begreppet viskositet förklaras i 

kapitel 2.3.3) i förhållande till de som Siemens idag har erfarenhet av att 

använda. Enligt Karlsson1 rekommenderar de idag kunderna en begränsning på 

16 cSt för viskositeten i bränslet. Dock är SGT-500 byggd för en viskositet på 

mindre än 22 cSt men då understryker Karlsson1 att det saknas erfarenhet av att 

köra med dessa värden. Två förbränningstester har genomförts med SGT-500 

som visade att det är fullt möjligt att använda bränslen med högre viskositet. De 

bränslen som då användes var tung eldningsolja och Jatrophaolja. För att kunna 

besvara kundernas förfrågningar gällande högre viskositet i bränslet krävs 

ytterligare tester, där examensarbetet utgör en del och ett första steg mot att 

utreda detta. För framtiden spår Karlsson1 goda möjligheter för SGT-500. Den 

säljs idag för ett driftområde med en viskositet upp till 16 cSt. Kan detta värde 

höjas skulle det öppna upp möjligheter att använda tyngre typer av oljebränslen 

och även olika biobränslen. Detta i kombination med dagens stigande oljepriser 

skulle kunna öppna upp för SGT-500 att vinna nya marknadsområden. 

Grundläggande begrepp som Karlsson1 nämner då bakgrunden till 

examensarbetet beskrivs är brännkammare, spridare, munstycke, spraybildning 

och förbränning. Bränslet injiceras in i gasturbinens brännkammare med hjälp av 

en spridare. Det passerar genom hela spridaren och längst fram sitter ett 

munstycke där bränslet slutligen injiceras in i brännkammaren med hjälp av höga 

tryck. Det är av stor vikt att bränslet injiceras i en finfördelad spray i form av små 

droppar. Dropparna antänds i början av brännkammaren, precis efter att det 

injicerats. Vid brännkammarens slut ska dropparna ha brunnit upp och 

omvandlats till värme med hög temperatur. Spraybildningen är av stor vikt för att 

det ska ske en god förbränning där allt bränsle omvandlats till värme.  
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1.3. SYFTE 

”Skapa förutsättningar för att öka förståelsen för spraybildning av flytande bränsle 

genom att undersöka potentialen för att vidareutveckla befintlig spridarrigg på 

Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång.” 

 

1.4. DJUPARE FÖRSTÅELSE AV SYFTET 

För att uppnå syftet ska möjligheter att vidareutveckla befintlig spridarrigg med 

avseende på droppstorlek, spraykonens vinkel och dess visuella uppförande 

undersökas. Det ska studeras för varierande huvud- och spillbränsletryck, samt 

olika viskositet. När möjligheter har undersökts ska så mycket som möjligt 

konkretiseras. En testserie i spridarriggen ska genomföras för att samla in 

relevant mätdata som bidrar till att öka förståelsen för spraybildning av flytande 

bränsle. 

 

1.5. AVGRÄNSNINGAR 

I SGT-500 kan både gasformigt och flytande bränsle användas. För att studera 

sprayer krävs flytande bränsle och därmed görs en naturlig avgränsning från 

gasformigt bränsle. 

Förbränning kommer att nämnas i de sammanhang då sprayens egenskaper 

påverkar förbränningsförloppet, men själva förbränningen kommer inte att 

beröras inom detta examensarbete. 
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Bränslet injiceras in i brännkammaren i en finfördelad spray som består av små 

droppar. Begreppet droppstorlek kommer att användas men storleken på 

dropparna kommer inte att mätas. Vid ett studiebesök på Lunds Universitet 

presenterades de senaste mätteknikerna för att studera droppstorleken. Det är 

ett komplext område som kräver stor kunskap och ryms inte inom tidsramen för 

examensarbetet. Därmed har en avgränsning gjorts från att mäta droppstorlek.  

Det har gjorts en avgränsning från att utreda beräkningarna som görs i 

spridarriggens mjukvara. Fakta saknas på Siemens för att utreda detta vidare, 

och det finns inte utrymme inom examensarbetets avsatta tid att gå djupare i 

beräkningarna.  

När det diskuteras vilken ny testfluid som ska väljas nämns Europeiska 

standarder och regler för fluider. Detta kommer inte förklaras djupare men att det 

existerar regler och standarder för fluider är relevant vid valet av ny testfluid. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer det ges en bas med fakta som ska utgöra en 

kunskapsgrund för att förstå den teknik som är aktuell i examensarbetet. 

Inledningsvis ges generell fakta om gasturbiner, där efter beskrivs mer ingående 

Siemens gasturbin SGT-500. Efter det följer ett kapitel som redogör för 

grundläggande begrepp. Vidare kommer en historisk del som blickar tillbaka till 

1950-talet, då spridare och munstycken utvecklades samt SGT-500 

konstruerades. Därefter presenteras den moderna mättekniken SLIPI som med 

hjälp av laser mäter droppstorleken i sprayer. Avslutningsvis presenteras två 

lyckade provkörningar i SGT-500 med bränslen som har en högre viskositet. 

 

2.1. GENERELL FAKTA OM GASTURBINER 

Det finns många användningsområden för gasturbiner, exempelvis i flygplan, på 

örlogsfartyg och i värme- och kraftgenererings system. Kortfattat fungerar en 

gasturbin med hjälp av tre huvuddelar, kompressor-, brännkammar- och 

turbindel. Luft komprimeras till ett högt tryck i kompressorn och förs vidare in i 

brännkammaren. Där blandas luft med bränsle och förbränning sker. 

Förbränningen genererar en stor mängd varma avgaser som driver turbindelen, 

ger dragkraft till ett jetflygplan eller producerar elektricitet (Lantz, 2012). 

Fördelarna för en gasturbin gentemot andra effektgenererande system är flera. 

En fördel är att den ger en stor effekt i förhållande till dess vikt. En annan är att 

gasturbinen har låga nivåer av sot och andra gasformiga föroreningar i sina 

utsläpp. Dess verkningsgrad är hög, om de varma avgaserna används för att 

värma upp en ångpanna kan verkningsgraden vara runt 55 %, om ångpannan i 

sin tur används till fjärrvärme kan verkningsgraden nå upp till 95 %. Gasturbiner 

är flexibla vad gäller bränsle och ett brett spektrum av bränslen kan användas 



 

7 

 

under kontinuerlig förbränning. Gasturbinens huvudsakliga nackdel är att den för 

medelmåttiga laster har en låg verkningsgrad i brännkammar- och turbindel. 

Luften som tillförs i brännkammaren och mängden injicerat bränsle bestäms av 

balansen mellan kompressor och turbin. Vid full last är denna balans optimal och 

därmed är gasturbinens optimala arbetspunkt vid just full last. Ju lägre last desto 

längre från optimal arbetspunkt sker förbränningen. Därmed ges en sämre 

verkningsgrad vid lägre laster (Lantz, 2012). 

 

2.2. SIEMENS GASTURBIN SGT-500 

I detta kapitel presenteras de för examensarbetets mest relevanta delar 

tillhörande Siemens gasturbin SGT-500. Först beskrivs brännkammaren från ett 

översiktligt perspektiv för att vidare förklara själva spridaren och bränslesystemet. 

Avslutningsvis beskrivs munstycket som tillhör spridaren, vars tekniska funktion 

förklaras mer detaljerat i kapitel 2.4. 
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2.2.1.  BRÄNNKAMMAREN 

Figur 1 visar brännkammaren i genomskärning. Inne i brännkammaren 

omvandlas kemisk energi från bränslet till varma gaser som driver turbinen. I 

SGT-500 finns sju separata förbränningsutrymmen med tillhörande spridare som 

är placerade i en cirkulär form mellan yttre- och inre omgivande hölje. De sju 

utloppen från brännkamrarna är sammankopplade genom en cirkulär 

gasuppsamlare placerad vid inloppet till turbindelen. Varje brännkammare består 

av ett flamrör och flamhuvud. Det finns totalt sju spridare i en SGT-500. Det finns 

en spridare i varje brännkammare och dess uppgift är att injicerar bränslet in i 

brännkammaren (Lundin, 2001).  

 

Figur 1: SGT-500 i genomskärning 
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2.2.2.  SPRIDAREN OCH BRÄNSLESYSTEMET 

Figur 2 visar designen av standardspridaren till SGT-500 med dess viktigaste 

delar markerade. Det är standardspridaren som kommer användas för detta 

examensarbete. 

 

Figur 2: standardspridaren i genomskärning 

När gasturbinen är i drift är nålen öppen, en pump med konstant flöde förser 

spridaren med bränsle, i bilden är inloppet för huvudbränsle markerat. En viss 

mängd av bränslet går genom munstycket och ut i brännkammaren, resten 

cirkulerar genom spillflödessystemet ut från spridaren tillbaka till bränsletanken. I 

spillflödessystemet finns en reglerventil som inte syns i bilden, med hjälp av 

denna kan flödet genom munstycket justeras. Ju mer stängd reglerventilen är 

desto större blir flödet ut ur munstycket. En stängd reglerventil ger även ett större 

tryck i spillsystemet. Bränslet injiceras genom munstycket in i brännkammaren i 

form av en spraykon med finfördelat bränsle. Bränslet i sin tur antänds i 

brännkammaren med hjälp av en tändanordning. När gasturbinen stängs av ska 

allt flöde genom munstycket ut i brännkammaren strypas. Detta görs genom att 

reglerventilen öppnas helt samtidigt som nålen stängs och därmed cirkulerar allt 

bränsle genom spillflödet tillbaka till bränsletanken (Svensson, 2006). 
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För att spridaren ska generera god atomisering finns vissa krav på 

tryckförhållandena. Önskvärt är att bränslet under tryck ska injiceras med konisk 

form in i brännkammaren. För att detta ska ske krävs bra förhållanden mellan tre 

olika tryck. Ett av trycken är huvudbränsletrycket, vilket genereras av pumpen 

som med konstant flöde pumpar bränslet till spridaren. Spillbränsletrycket är 

rådande tryck i spillsystemet som justeras med hjälp av reglerventilen. Det tredje 

är trycket inne i brännkammaren. Är trycket i spillsystemet högt i förhållande till 

huvudbränsletrycket passerar störst mängd bränsle genom munstycket och ut i 

brännkammaren. I detta fall kan bränslet formas till en jetlåga. Simplexpunkt 

kallas den punkt då allt flöde passerar genom munstycket, vilket innebär att det 

inte existerar något spillflöde (Svensson, 2006). För att ha en viss marginal till 

simplexpunkten ska följande tryckförhållanden uppfyllas  

 

(Egnell, 1985) 
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2.2.3.  MUNSTYCKET 

Figur 3 illustrerar en genomskärning av den främre delen av spridaren till SGT-

500. I bilden är bränslets huvudflöde markerat, med hjälp av en pump 

transporteras bränslet från bränslesystemet vidare in i spridarens 

huvudflödessystem, härifrån förs allt bränsle in i rotationskammaren. Från 

rotationskammaren går en viss del bränsle tillbaka genom spillsystemet, i bilden 

är spillflödet markerat. Den andra delen av det totala bränslet som förs in i 

rotationskammaren förs med hög hastighet ut genom utloppshålet och injiceras i 

form av en spraykon in i brännkammaren. Själva munstycket är den främre 

spetsen på spridaren som är orange i figur 3.  

 

Figur 3: genomskärning av främre delen av spridaren 
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2.3. GRUNDLÄGGANDE BEGREPP 

I detta avsnitt beskrivs grundläggande begrepp. Kapitlet inleds med ett avsnitt om 

förbränning, följt av ett avsnitt om flytande bränsle. Därefter presenteras 

storheten viskositet och kapitlet avslutas med ett avsnitt om spraykonens 

struktur. Efter detta kapitel bör begreppen spraykon, atomisering, droppar och 

viskositet vara klargjorda.  

 

2.3.1.  GRUNDLÄGGANDE OM FÖRBRÄNNING 

En ökad kunskap om förbränning gör att förbränningseffektiviteten i gasturbiner 

kan förbättras och genom det minimeras utsläppen av föroreningar och 

miljöfarliga gaser. Oberoende av vilket bränsle som används vid förbränning ger 

det upphov till utsläpp av miljöfarliga gaser som t ex kväveoxider, kolmonoxid och 

koldioxid (Lantz, 2012). Faktorer som påverkar de miljöfarliga utsläppen är hur 

själva förbränningen sker samt bränslets egenskaper. Utöver den energi som fås 

i form av värme vid förbränning ges även utsläpp av miljöfarliga gaser 

(Andersson, 1996).  

Förbränning är en komplex process som kan delas in i några olika 

förbränningsfenomen. Processen kan ske med förblandat eller icke förblandat 

bränsle. Blandas bränsle och luft innan det når förbränningsfasen sker en 

förblandad förbränning (Andersson, 1996). Den största utmaningen vid 

användning av förblandat bränsle är att försäkra låga utsläppsnivåer och stabil 

förbränning för alla laster (Lantz, 2012). Motsatsen är icke förblandad förbränning 

som ger stabilare och mer lättkontrollerad förbränning jämfört med förblandat, 

dess nackdel är att det ger förorenade utsläpp. Detta beroende på att 

förbränningen med en hög flamtemperatur som ger ökade nivåer av de 

miljöfarliga kväveoxiderna (Lantz, 2012).  
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2.3.2.  FLYTANDE BRÄNSLE  

Vid förbränning av flytande bränsle är spraykonen som bränslet injiceras in i 

brännkammaren med en viktig parameter för hur förbränningen sker (Andersson, 

1996). Atomisering är den process där flytande bränsle finfördelas och blir till 

droppar (Qian, Lin, Xion & Chan, 2011). Vid förbränning sker en övergång från 

flytande- till gas fas, detta är möjligt på grund av att det flytande bränslet genom 

atomisering övergår till en stor mängd droppar som antänds och förbränns till gas 

fas. Ju mindre droppar desto högre blir förångningshastigheten. Dropparnas 

storlek har stark inverkan på den energi som krävs i antändningen, en liten 

ökning i droppstorleken ger en stor ökning av den mängd energi som krävs vid 

antändning. Sprayens kvalité påverkar även nivåerna av de förorenande 

utsläppen (Lefebvre & Ballal, 2010) 

När flytande bränsle används vid förbränning är begreppen atomisering och 

spraybildning viktiga att känna till. Själva dropparna kan åstadkommas genom 

några olika tekniker, en är att bränslet sprutas ut med en hög hastighet och in i 

en stillastående gas (Qian, Lin, Xion & Chan, 2011). En tunn film av bränslet 

skapas, som har en hög hastighet relativt den stillastående gasen. Den höga 

relativa hastigheten orsakar att filmen bryts sönder och bildar droppar 

(Andersson, 1996). Ett annat sätt är att atomiseringsgasen strömmar förbi 

bränslet med hög hastighet, ett tredje sätt är att två bränslestrålar sprutas på 

varandra och droppar uppstår i kollisionspunkten (Qian, Lin, Xion & Chan, 2011). 

En annan teknik för att atomisera bränslet är att genom en rotation i spridarens 

munstycke (förklaras mer ingående i kap 3.4.1) omvandla energin från trycksatt 

bränsle till rotations- eller kinetisk energi vilket sedan genererar en stor mängd 

droppar (Weiß, 2009). Den mängd droppar som skapas vid atomisering bildar en 

spray. Det ställs vissa krav på atomiseringen av bränslet. Dropparna ska ha en 

viss medelstorlek då denna påverkar förångningshastigheten. 

Storleksfördelningen för dropparna bör vara ganska snäv för att åstadkomma en 

så jämn förbränning som möjligt. Sprayen med droppar ska vara jämnt fördelad 
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och ha önskad vinkel. Bränslet ska vara jämnt fördelat runt sprayen och vinkeln 

ska vara lagom stor så dropparna sprids lagom mycket. Tätheten i sprayen och 

hur långt den når är även det faktorer som påverkar den slutgiltiga förbränningen 

(Andersson, 1996). När flytande bränsle används är just atomiseringen en kritisk 

faktor i förbränningsprocessen (Milosavljevic, Holmborn, Secareanu, Stankovic & 

Fuchs, 2004).  

Fluidens egenskaper vad gäller viskositet och ytspänning har stark inverkan på 

atomiseringen och spraybildningen av bränslet (Lefevbre & Ballal, 2010). En låg 

ytspänning och viskositet genererar en hög atomiseringshastighet (Qian, Lin, 

Xion & Chan, 2011). Minskad ytspänning resulterar i finare fördelning av 

dropparna. Ytspänningens inverkan är att den vill dra vätskan till en sfärisk form 

med minimal ytenergi. Flytande viskositet har omvänd effekt och motsätter sig all 

förändring av vätskans geometri. Applicering av snedvridande aerodynamiska 

krafter som verkar på vätskans yta främjar förändringsprocessen. Uppbrott 

uppstår när den snedvridande kraften övervinner kraften från ytspänningen 

(Lefevbre & Ballal, 2010).  

 

2.3.3.  VISKOSITET 

Det finns två storheter för begreppet viskositet, dynamisk och kinematisk. 

Dynamisk viskositet är ett mått på en fluids motstånd till att flöda, även förklarat 

som ett mått på skjuvspänningen i vätskan i förhållande till hastighetsgradienten. 

Dynamiska viskosit mäts i enheten pascal sekund [Pa s]. Kinematisk viskositet är 

förhållandet mellan den dynamiska viskositeten och fluidens densitet. Kan även 

beskrivas som en fluids mått på motståndet till att flöda vid inverkan av 

gravitationskraften. Kinematisk viskositet mäts i enheten kvadratmeter per 

sekund [mm2/s] eller centistokes [cSt] där 1 mm2/s = 1 cSt (Elert, 2012). Vidare i 

rapporten syftar begreppet viskositet till den kinematiska viskositeten.  
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2.3.4.  SPRAYKONENS STRUKTUR 

För sprayen är begrepp som jämnhet, täthet och spraykonens vinkel viktiga. När 

en spray injiceras i ett förbränningsrum påverkar avståndet mellan dropparna hur 

förångning och förbränning sker. En tät spray med litet avstånd mellan dropparna 

och hög förångning resulterar i att allt syre inne i sprayen förbrukas och 

förbränning sker endast på ytan. Vissa droppar kan hamna utanför sprayen och 

brinner då enskilt. Om sprayen istället är gles med ett stort avstånd mellan 

dropparna och med liten förångning sker förbränningen runt dropparna. De flesta 

sprayer som uppträder i gasturbiner karaktäriseras som täta sprayer (Andersson, 

1996). 

Vid atomisering är det viktigt att dropparna lämnar munstycket i form av en 

symmetrisk enhetlig spray. Generellt genererar en ökad vinkel för spraykonen en 

ökad exponering av dropparna till omgivande luft eller gas, vilket motsvarar en 

förbättrad atomisering. I förbränningsapplikationer där atomisering sker genom 

tryck och rotation är sprayen i form av en ihålig kon med en bred vinkel och 

dropparna är koncentrerade till periferin. Här finns en svårighet i att definiera och 

mäta spraykonens vinkel eftersom spraykonen har ojämna kanter på grund av 

luftens interaktion med sprayen. På grund av detta anges ofta vinkeln för dessa 

typer av sprayer med två raka linjer som dras från utloppshålet för att skära 

sprayens konturer vid något specifikt avstånd från munstycket (Andersson, 

1996). 
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2.4. HISTORISK UTVECKLING AV SPRIDARE OCH 

MUNSTYCKEN 

Detta kapitel ger en historisk tillbakablick över den forskning och teknik som 

utvecklade spridare och munstycken till gasturbiner runt 1950 talet. Inledningsvis 

beskrivs munstycken med roterande atomisering för att sedan ta nästa kliv till 

utvecklingen av simplexspridare följt av spridare med spillflöden. Avslutningsvis 

ges en presentation om hur spridare testades vid denna tid.  

 

2.4.1.  MUNSTYCKE MED ROTERANDE ATOMISERING 

I gasturbinens tidiga utvecklingsstadium, runt år 1950, var det ett munstycke med 

roterande atomisering som visade prov på de bästa egenskaperna för injicering 

av bränslet i brännkammaren. Generellt för alla munstycken med roterande 

atomisering är att bränsle går in i en cirkulär rotationskammare genom 

tangentiella passager, och blir där satt i rotation. Sedan passerar bränslet genom 

ett utloppshål in i brännkammaren och bryter då upp i en atomiserad spray med 

konisk form (Carey, 1954). Inne i munstyckets rotationskammare omvandlas 

energin från det trycksatta bränslet till rotations- eller kinetisk energi. En 

roterande film av bränslet formas runt en luftkärna och kommer ut genom 

munstyckets utloppshål som en ihålig konformad stråle. När ytspänningen för 

bränslet har övervunnits sprids konen i ett myller av fina droppar. Bränslet har 

därmed atomiserats genom en rotation i munstycket (Weiß, 2009).  
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2.4.2.  SIMPLEXSPRIDARE 

Simplexspridaren ingår i gruppen av spridare med roterande atomisering. I 

simplexspridaren måste allt bränsle som går in i rotationskammaren passera ut 

genom munstyckets utloppshål. Atomiseringsgraden i sprayen är en funktion av 

den kinetiska energi som finns inne i rotationskammaren, för en simplexspridare 

är detta direkt relaterat till mängden bränsle som passerar genom utloppshålet. 

För en simplexspridare kan kvalitén på atomiseringen vara något sämre vid låga 

temperaturer vilket resulterar i en sämre förbränning (Carey, 1954).  

 

2.4.3.  SPRIDARE MED SPILLFLÖDE 

Inom gruppen för munstycken med roterande atomisering var det ett särskilt 

munstycke med inbyggd spillflödes funktion som bäst svarade upp till de krav 

som ställdes på atomiseringsgrad samt funktions- och servicekrav. Munstycket 

med spillflödesfunktion blev därmed det mest framgångsrika, presenteras i figur 

4. Dess goda atomiseringsegenskaper var en stor anledning till att denna typ av 

munstycke fortsatte utvecklas (Carey, 1954). 

I en spridare med spillflöde finns det i bakre delen av rotationskammaren en 

central returpassage, även kallad spillhål. Normalt sett skulle allt bränsle som 

flödade in passera ut genom spillhålet eftersom utloppshålet är trycksatt från 

brännkammaren. För att kunna balansera utlopps- och spillflöde med varandra 

introducerades ett motstånd i spillinjen. Det flöde som därmed passerar genom 

spillöppningen får en hastighet som är proportionell mot det skapade motståndet. 

Bränslet som flödar genom spillinjen återförs till bränsletanken. Spridare med 

spillflödesfunktion upprätthåller en hög atomiseringsgrad, detta genom hög 

konstant rotationshastighet på bränslet. Flödet i utloppshålet anpassas genom att 

spillflödet justeras efter önskad mängd injicerat bränsle i brännkammaren. 
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Mängden bränsle som ska injiceras i brännkammaren styrs av den yttre lasten på 

gasturbinen (Carey, 1954). 

En av styrkorna med spillflödesspridaren är att den har en hög förbränning, tack 

vare en god atomisering av bränslet. Atomiseringen för spillflödesspridare är inte, 

jämfört med simplexspridaren, känslig för låga temperaturer eftersom det 

cirkulerande spillflödet resulterar i en stigande bränsletemperatur (Carey, 1954). 

 

2.4.4.  TESTER AV MUNSTYCKEN TILL SPRIDARE 

Vid utvecklingen av tekniken för spridare hittades slutligen det mest 

tillfredsställande utförandet som visas i figur 4. De viktigaste kännetecknen för 

detta munstycke är att det finns en cirkulär spillöppning och en 

diffusionskammare på retursidan av spillöppningen. Den cirkulerande luftkärnan 

hamnar i rotationskammarens bakre vägg och den cirkulära spillöppningen tillåter 

ett flöde från rotationskammaren med minimal störning på den roterande 

massan. I diffusionskammaren minskar bränslets rotationshastighet innan 

flödesriktningen ändras in i spillpassagen. Detta munstycke var det som kom att 

bli mest framgångsrikt och väl använt för konstruktion av spridare vid denna tid 

(Carey, 1954). 
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Figur 4: det mest tillfredsställande munstycket vid dess utveckling runt 1950talet (Carey, 1954) 

De spridare som levererades vid denna tid testades var och en för sig för att 

säkerställa korrektheten i spraykvalitén. Testen gjordes då med avseende på en 

referensspridare i en jämförande provrigg. De två brännarna, det vill säga 

referensspridaren och den spridare som ska justeras in, utsattes för varierande 

huvud- och spillbränsletryck och de motsvarande flödena noterades noggrant. 

Alla avvikelser från referensspridaren som var större än godkänd toleransnivå 

innebar små poleringar i någon del av munstycket. Om utloppshålet polerades 

ökade spridarens effekt och tvärtemot om spillhålet polerades. Den rigg som 

användes för dessa typer av prover ingår i gruppen patternatorriggar (förklaras i 

kapitel 3.4) som testar spraykvalitén. De atomiserade dropparna skulle fördelas 

jämnt, den koniska sprayen skulle ha en viss vinkel och vara symmetrisk runt 

utloppshålets axel. Sprayvinkeln som studeras i patternatorriggen utsätts för 

statiska luftförhållanden och atmosfäriskt tryck. Vid verkliga förhållanden för 

sprayen påverkas den av en luftström som passerar runt om spridarens 

utloppshål samt att brännkammaren är trycksatt. Ett lågt värde på flödet från 

utloppshålet ger en större vinkel för sprayen i statiska luftförhållanden. Skillnaden 

i sprayvinkel beror på att den axiella hastigheten för varje droppe minskar 

proportionellt med utloppshastigheten. Medan den radiella, eller tangentiella 

hastigheten som uppkom i rotationskammaren behålls konstant (Carey, 1954). 
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2.5. SLIPI – LASERMETOD FÖR ATT AVBILDA SPRAYER 

SLIPI är en förkortning av Structured Laser Illumination Planar Imaging, som 

möjliggör att mäta droppstorleken i en spray. Det är en ny laserbaserad 

mätteknik som ger en bild av sprayen med en bra bildkontrast jämfört med 

många andra metoder som används för avbildning av sprayer. En ökad 

bildkontrast uppnås med hjälp av ett laserblad som lyser genom sprayen och 

endast släpper igenom fotoner som lagrat korrekt strukturell information om 

sprayens partiklar (Berrocal, Kristensson, Sedarsky & Linne, 2009). 

Då en foton träffar en partikel sprids den direkt och lagrar samtidigt strukturell 

information om partikeln, sprids fotonen flera gånger förloras information från en 

enstaka partikel. Direkt spridda fotoner är de som utskiljs med hjälp av SLIPI. 

Detta görs med hjälp av ljuskällor som är modellerade i spatialdomänen som 

möjliggör utskiljandet av endast direkt spridda fotoner. För att få en homogen 

genomlysning av sprayen krävs tre bilder. I dessa skiftas intensiteten vertikalt, 

successivt en tredjedels period. Genom att sammanfoga bilderna på ett lämpligt 

sätt kan bidraget från de fotoner som blivit spridda flera gånger minskas. Bilderna 

måste tas under ett kort tidsintervall för att frysa flödesrörelsen. De tre 

sammanfogade bilderna resulterar i en bild som ger detaljerad information över 

ett komplext dynamiskt flödesbeteende som uppstår i den täta sprayregionen 

(Kristensson, Berrocal, Richter & Aldén, 2010). 
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2.6. LYCKADE PROVKÖRNINGAR AV BRÄNSLEN MED 

HÖGRE VISKOSITET 

I detta kapitel presenteras resultatet från två provkörningar i SGT-500 med 

bränslen med högre viskositet. Den ena provkörningen var med tung eldningsolja 

och den andra med Jatrophaolja.  

 

2.6.1.  LYCKAD PROVKÖRNING TUNG ELDNINGSOLJA (HFO) 

Ett förbränningstest har under 2006 genomförts med två olika typer av tunga 

eldningsoljor (HFO), Straight run HFO och Cracked HFO. Båda dessa 

kännetecknas av hög viskositet och relativt stor mängd kolrester. I appendix 1 

presenteras viskositeten för dessa två eldningsoljor. Var för sig blandades de 

med en marin dieselolja (MDO) som tvärt emot HFO har låga värden för både 

viskositet och kolrester. Dessa bränsleblandningar testkördes under en period i 

Finspång med gasturbinen SGT-500. Syftet med testet var att ta reda på om det 

var möjligt att elda med HFO i SGT-500 vid dess begränsande viskositet på 16 

cSt. För att kunna eld med denna olja krävdes temperaturer upp mot 135˚C för 

att nå önskad viskositet. Detta innebar att bränslesystemet modifierades för att 

nå de högre temperaturerna (Karlsson, 2006). 

Resultatet från proverna visade utmärkta resultat i flera punkter. De utsläpp som 

mättes svarade mot en bra förbränningseffektivitet. Gällande rester från bränslet i 

brännkammare och i de varma delarna påvisade god förbränningseffektivitet. 

Materialets temperatur i brännkammaren påvisade att värmestrålningen från 

flamman med HFO var godkänd. Vid snabb ändrad yttre last visades ett bra 

övergående beteende. Gasturbinen kunde startas omedelbart efter akut 

avstängning från drift med HFO (Karlsson, 2006). 
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2.6.2.  LYCKAD PROVKÖRNING JATROPHAOLJA 

Ett förbränningstest genomfördes under 2011 med bränslet Jatrophaolja. I 

appendix 2 presenteras viskositeten för Jatrophaolja. Start och stopp gjordes på 

dieselolja. Testet genomfördes på Stena Line Express med hemmahamn i 

Göteborg, färjan har två SGT-500 motorer. För att jämföra resultatet från 

körningen med Jatrophaolja ställdes den i relation till en för Stena Line Express 

ordinarie körning med dieselolja (Ryberg, 2011). 

Slutsatsen från testet var att det inte uppdagades några problem relaterade till 

bränslet under körningen. Utsläppsnivåerna var ungefär de samma som när 

diesel används. Avlagringar från bränslet identifierades i brännkammaren och på 

turbinbladen. Högst troligt att detta är bränslerester som vid en långsiktig 

användning av Jatrophaolja kommer påverka serviceintervallen och hårdvaran 

kommer att behöva mer frekvent rengöring och service. Metalltemperaturen steg 

jämfört med när dieselolja används, men var dock kvar under gränstemperaturen 

(Ryberg, 2011). 

Resultaten från testet ser lovande ut med medeltemperatur och utsläppsnivåer 

under det kritiska intervallet. Framöver måste långsiktiga effekter av 

Jatrophaoljan på SGT-500 utredas och ett underhållsschema borde utformas 

(Ryberg, 2011).  
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3. METOD 

Metodkapitlet presenterar examensarbetets tillvägagångssätt, en detaljerad 

tidsplan finns i form av ett Gantschema i appendix 3. Kapitlet som redogör för 

metoden inleds med en översiktlig beskrivning om examensarbetets tre 

övergripande faser, teoretisk-, experimentell- och sammanställande metod. 

Därefter presenteras den experimentella uppställningen i spridarriggen och 

kapitlet avslutas med att beskriva hur spridarriggen valts att vidareutvecklas med 

syftet som utgångspunkt. 

3.1. TEORETISK METOD 

Efter den inledande delen då bakgrund och syfte konkretiseras startar den 

teoretiska delen av examensarbetet, den omfattas av sex veckor. Under denna 

tid ska teorin bakom förbränning, munstycken och sprayer studeras. Den 

historiska utvecklingen av framförallt munstycken med spillflöden kommer att 

undersökas samt viss historik om Siemens gasturbin SGT-500. De sex veckorna 

ska omfatta en litteraturstudie och mynna ut i en teoretisk referensram till 

rapporten. För litteraturstudien används relevant litteratur, Siemens interna 

dokument och studiebesök i riggen samt vid Lunds Universitet.  

 

3.2. EXPERIMENTELL METOD 

När den teoretiska delen är avklarad övergår arbetet i en experimentell del, där 

examensarbetets tyngdpunkt ligger. Inledningsvis av den experimentella delen 

definieras nuläget och förutsättningar i riggen. Vidare utvecklas tolkningen av 

syftet till ett konkret genomförande. Det identifieras hur riggen ska 

vidareutvecklas för att relevant mätdata ska kunna samlas in. Följt av en fas där 

konkreta förberedelser för testerna görs. Totalt används fyra veckor till 
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förberedelser inför testerna. Efter denna tid följer en två veckors testserie som 

avslutas med att riggens miljö blir helt återställd. Därefter sammanställs all 

insamlad fakta och mätdata under två veckor. Viss tolkning av mätdata ingår i 

denna del. För den experimentella delen används åtta veckor, när den är 

avslutad finns en mängd fakta och mätdata sammanställd.  

 

3.3. SAMMANSTÄLLANDE METOD 

Avslutande del av examensarbetet sträcker sig över fyra veckor. De resultat som 

samlats in och sammanställts ska knytas ihop med syftet. Relevanta slutsatser 

ska dras och förslag på vidare arbete ska ges baserat på de delar som 

examensarbetet berört.  
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3.4. EXPERIMENTELL UPPSTÄLLNING 

I detta kapitel presenteras utgångsläget för den utrustning som fanns på plats på 

Siemens. Inledningsvis presenteras den spridarrigg (rigg) som användes i 

examensarbetet, därefter presenteras den ordinarie testfluid som används i 

riggen och hur den tangentiella fördelningen av sprayen mäts. Avslutningsvis i 

kapitlet beskrivs tryckförhållandena i riggen jämfört med verkliga förhållanden, 

och några begränsningar som identifierades för riggen. 

 

3.4.1.  PRESENTATION AV BEFINTLIG SPRIDARRIGG 

I Laval verkstaden på Siemens finns en rigg där tester och kalibrering av spridare 

tillhörande SGT-500 genomförs. Den används för nytillverkade och spridare som 

är på Siemens för service, innan spridarna tas i bruk hos kund testas de i riggen. 

Riggen är utvecklad av företaget Leamount Limited och skräddarsydd efter 

Siemens önskemål. Foton på riggen visas i Figur 5A och B. 

 

Figur 5a: hela riggen, 5b: patternatorn som är placerad inne i riggen strax under spridaren 
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Figur 5A visar hela riggen, med en spridare monterad som ses bakom 

plexiglasväggen, dess infästning är på ovansidan av riggen. Även vänstra 

väggen vid spridaren är av plexiglas vilka möjliggör att studera sprayen visuellt. 

Den fluid som sprayas ut ur spridarens munstycke träffar patternatorn som ses i 

Figur 5B. Bilden är tagen inuti riggen där patternatorn är väl synlig genom 

plexiglaset. I patternatorn leds fluiden ner i tolv rör som ses vid undre delen av 

riggen i Figur 5A och i Figur 6. Riggens bränslesystem är slutet och allt bränsle 

cirkulerar tillbaka till tanken. I riggen råder atmosfärisk miljö och vid tester 

används en fluid med dieselliknande egenskaper.  

När riggen utvecklades för ungefär sex år sedan bestämdes att sex olika test 

skulle kontrollera funktionen hos spridarna. Ett manövertest kontrollerar nålens 

förmåga att öppnas och stängas. Dess täthet kontrolleras i ett läckagetest. Ett 

trycktest fastställer att munstycke, svetsningar, lödningar och tätningar håller tätt. 

Fjärde testet studerar den tangentiella fördelningen hos sprayen. Efter det följer 

en kontroll av spraykonens vinkelkaraktäristik där olika parametrar studeras. Det 

avslutande testet identifierar avvikelser i mängden bränsle som passerar genom 

munstycket mellan de sju olika spridarna som sitter i en SGT-500 (Svensson, 

2006). För examensarbetet är endast det tangentiella fördelningstestet relevant 

och det beskrivs vidare i kapitel 3.4.3. 

Enligt riggoperatör Rolf Östberg2 har momentet då spraykonens 

vinkelkaraktäristik kontrolleras tagits bort. Detta eftersom inga förändringar eller 

avvikelser påvisades och testet ansågs därmed vara överflödigt.  

 

  

                                            
2 Rolf Östberg, operatör i spridarriggen i Lavalverkstaden, Siemens Industrial Turbomachinery AB, 

intervju 2012-05-04 
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3.4.2.  ORDINARIE TESTFLUID 

Den fluid som används i riggen heter Castrol Calibration Oil 4113, vidare i 

rapporten benämns den som ordinarie testfluid. Det är en standardiserad 

kalibreringsvätska framtagen för att testa och kalibrera injiceringsutrustning gjord 

för diesel (Castrol, 2012).  

I appendix 4 presenteras viskositeten för ordinarie testfluid. När riggen används 

med ordinarie testfluid är dess temperatur 25 °C ±1 °C och har då viskositeten 

3,5 cSt. Fluidens temperatur mäts med riggens temperatursensor i systemet 

innan den går in i spridaren. Den ordinarie testfluiden utgjorde referenssprayer 

som sprayerna med högre viskositet kunde ställas i relation till.  

 

3.4.3.  SPRAYENS TANGENTIELLA FÖRDELNING 

I Figur 5B ses patternatorn, det är med hjälp av denna som det tangentiella 

fördelningstestet av sprayen görs. Spridaren och spraykonen är centrerad 

ovanför patternatorns centrum. Spraykonens tangentiella fördelning mäts av 

tårtbitarna som ses i figuren. I appendix 5 ses numrering och placering av de 12 

tårtbitarna. Varje tårtbit i patternatorn har ett dräneringshål som leder ner fluiden i 

respektive rör som ses i Figur 6. Fördelningstestet anses godkänt om den 

procentuella avvikelsen är ±12% från ett nollvärde.  

 

Figur 6: de rör som fluiden leds ner i från patternatorns respektive tårtbitar 
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När spridare testas i riggen dokumenteras ett protokoll från varje körning, 

appendix 6 visar hur det kan vara utformat. Information om rådande tryck i 

spridaren kan utläsas och då anges total- och spillbränsletryck, differensen 

mellan dessa ger huvudbränsletrycket. Därefter följer mätvärden från 

fördelningstestet där olika parametrar presenteras. Procentuell positiv och 

negativ avvikelse från noll anges för samtliga 12 tårtbitar. När fördelningstestet 

startar stängs ventilerna i rören och de fylls upp. Nollvärdet bestäms utifrån ett 

medelvärde som baseras på mängden bränsle i samtliga tolv rör. Medelvärdet 

anges i procent i protokollet. Samtliga beräkningarna som ligger bakom de 

värden som presenteras i protokollet utförs av riggens mjukvara och är en 

avgränsning i examensarbetet (kapitel 1.5). Värden som inte är nämnda men 

ändå anges i protokollet är inte relevanta för examensarbetet.  
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3.4.4.  TRYCKFÖRHÅLLANDEN 

I Tabell 1 visas tryckförhållanden för spridaren i riggen och i dess verkliga miljö i 

brännkammaren. När tangentiell fördelning mäts i riggen är huvudbränsletrycket 

15 bar och spillbränsletrycket 12 bar, visas som två punkter i Tabell 1, en 

tryckskillnad på 3 bar. Blå och rosa linje i Tabell 1 visar verkliga förhållanden för 

spridaren i dess miljö i brännkammaren, en tryckskillnad på 5 bar. 

 

Tabell 1: spridarens verkliga tryckförhållanden i relation till de tryck som riggen arbetar med vid 

det tangentiella fördelningstestet 

I riggen jobbar spridaren mot atmosfäriskt tryck, i gasturbinen jobbar den mot en 

trycksatt brännkammare. Den gula linjen i Tabell 1 visar brännkammartrycket, 

adderas det till riggens tryckvärden borde värdet komma upp i samma som vid 

de verkliga förhållandena. Men så är inte fallet, se beräkningar i appendix 7. Vad 

som även bör noteras utifrån Tabell 1 är som nämnts tidigare att tryckskillnaden 

är olika för riggen och de verkliga förhållandena.   

Spridarens verkliga tryckförhållanden i relation till riggens
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3.4.5.  BEGRÄNSNINGAR I RIGGEN 

Riggoperatör Östberg2 var till stor hjälp när riggens begränsningar identifierades. 

Huvud- och spillbränsletryck är fullt möjligt att variera över och under de tryck 

som används vid det tangentiella fördelningstestet. Inga mätningar av 

droppstorlek har gjorts eller görs i riggen. En kort tid mättes spraykonens vinkel 

med hjälp av en enkel kamera. Det finns möjligheter att återmontera kameran. 

Östberg2 bekräftar även att spraykonens visuella beteende kan studeras genom 

plexiglaset men viss störning uppkommer på grund av att droppar från sprayen 

stänker upp på väggarna. 

För att ytterligare kartlägga några begränsningar i riggen togs det kontakt med 

Chris Williams3 som var med och utvecklade Siemens spridarrigg. Williams 

poängterade att temperaturen på fluiden i riggens mjukvara är begränsad till  

25 ±1 °C, det är fullt möjligt att enkelt ändra denna begränsning. Den pump som 

pumpar fluiden i riggens system är begränsad till max 70°C, och är en 

temperatur som endast får köras under korta intervaller. Överstigs denna 

temperatur finns en stor risk att pumpen havererar vilket resulterar i stora 

kostnader och avbrott i riggens ordinarie verksamhet, därmed utgör denna 

temperatur en begränsning. Vidare förklarade Williams3 att riggens 

omgivningstemperatur är begränsad till 36 °C av andledning att många 

komponenter är värmekänsliga, denna begränsning råder även i riggens elskåp. 

Extra känsliga är Coriolismätarna som mäter massflödet i systemet, dessa 

havererar vid höga temperaturer och precis som pumpen skulle det resultera i 

stora kostnader och avbrott i den ordinarie verksamheten. Därmed utgör även 

denna temperatur en begränsning.  

 

                                            
3 Chris Williams, anställd på Leamount Limited och utvecklare av Siemens spridarrigg, intervju 

2012-06-25. 
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3.5. VIDAREUTVECKLING AV RIGGEN 

I detta kapitel beskrivs hur riggen vidareutvecklades genom ett fluidbyte och en 

värmningsanordning för den nya testfluiden för att kunna variera viskositeten. För 

att dokumentera spraykonens vinkel och visuella beteende möjliggjordes det att 

filma med höghastighetskamera. Avslutningsvis i kapitlet presenteras två detaljer 

som tillverkades, en ny patternatorplatta för att kunna mäta den radiella 

fördelningen och en tjockare infästning för att kunna studera större del av 

sprayen. 

 

3.5.1.  VARIERA VISKOSITETEN 

För att möjliggöra att variera viskositeten krävdes ett fluidbyte i riggen. Valet av 

fluid baserades på olika faktorer. Det viktigaste att ta hänsyn till var den nya 

fluidens viskositet vid de temperaturer som var möjliga att använda i riggen. En 

annan parameter att ta med i valet av fluid var vilka viskositetsgränser som var 

intressanta att testa. Som presenterats tidigare i rapporten rekommenderas det 

för SGT-500 i dagsläget att använda en viskositet upp till 16 cSt, dock är 

spridaren konstruerad för att köras upp till 22 cSt. I förbränningstesterna med 

tung eldningsolja och Jatrophaolja, som båda har en högre viskositet blev utfallet 

lyckosamt (kapitel 2.6). Därmed var det relevant att studera ett område där 

viskositeten antar ett värde från 16 cSt och uppåt. Ytterligare parametrar att ta 

med vid valet av fluid var hur den hanteras, miljö- och hälsorisker, kostnader och 

tillgänglighet hos leverantör. 

För tung eldningsolja krävs höga temperaturer för att nå den viskositet som är 

intressant att studera. Dessa temperaturer är högt över riggens och pumpens 

begränsande temperatur på 70°C. Även miljö- och hälsorisker samt hanteringen 

av oljan skulle komplicera ett fluidbyte till tung eldningsolja. Flera parametrar 

talade därmed emot alternativet att använda tung eldningsolja som ny testfluid. 
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Jatrophaolja var det andra bränslet som påvisade goda förbränningsegenskaper. 

Dess viskositet visade bra värden inom riggens temperaturbegränsningar och 

gav möjligheter att vid ungefär 65 °C nå en viskositet på 16 cSt. Dess 

viskositetsvärden visas i appendix 2. För parametrarna hantering samt miljö- och 

hälsoaspekter utgör den goda förutsättningar eftersom det är en bioolja. 

Jatrophaoljan valdes bort på grund av dess tillgänglighet och kostnader, 

leverantörer av oljan finns endast utanför Europa vilket skulle ha medfört dyra 

leveranskostnader samt att Jatrophaolja inte var en självklar produkt på 

marknaden och därmed inte standardiserad efter Europeiska regler.  

De goda viskösa egenskaper som Jatrophaoljan påvisade hittades även hos 

Rapsolja, se appendix 8. Rapsoljan är enkel att hantera, ur miljö- och 

hälsosynpunkt är den godkänd då detta är en olja som används i dagligt bruk för 

exempelvis matlagning. Det finns flera leverantörer av rapsolja i Sverige och 

därmed var den lättillgänglig och följer standardiseringar och regler som gäller 

inom Europa. 

Mycket talade för Rapsolja som ny testfluid, därmed togs beslutet att bränslebytet 

som möjliggör att variera viskositeten kommer att göras mellan Castrol 

Calibration Oil 4113 (ordinarie testfluid) och Rapsolja (ny testfluid). I appendix 9 

presenteras ett viskositetsdiagram för fluiderna där det framgår hur de förhåller 

sig till varandra med avseende på viskositet för olika temperaturer. 
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3.5.2.  VÄRMNING AV NY TESTFLUID 

Rapsolja valdes till ny testfluid, dess viskositet för olika temperaturer presenteras 

i appendix 9. För att nå en viskositet på 16 cSt och uppåt krävs en temperatur på 

ungefär 65 °C vilket är strax under den begränsande temperaturen för riggens 

pump. I riggen fanns ingen sedan tidigare installerad värmningsutrustning. Därför 

valdes att installera en provisorisk värmningsanordning för testserien med 

rapsolja. Värmningsanordningen kan ses i Figur 7 och gjordes med hjälp av två 

genomströmningstuber som seriekopplades, till installationen hörde även 

kopplingsboxar, överhettningsskydd och några ytterligare detaljer.  

 

Figur 7: genomströmningsventilerna som användes för värmning av den nya testfluiden 

För att pumpa fluiden från riggens tank till genomströmningstuberna kopplades 

det in en extern pump som kan ses Figur 8. Den placerades strax under 

genomströmningstuberna och anslöts till riggens tank genom två sedan tidigare 

existerande anslutningar. 



 

34 

 

 

Figur 8: pumpen som användes för att pumpa runt den nya fluiden i värmningsanordningen 

Riggens omgivningstemperatur hade en begränsning på 36°C, den nya 

testfluiden skulle värmas upp till en temperatur på 65°C. Ett beslut togs att 

isolera rör, slangar och tank för att minska värmeförlusterna till omgivningen. När 

testserien avslutades monterades all utrustning för värmningsanordningen bort 

och riggen återställdes i ursprungligt skick.  

 

3.5.3.  TEMPERATURKONTROLL 

Riggens mjukvara programmerades av leverantören för att tillåta en temperatur 

upp till 65 °C på fluiden. För att säkerställa att temperaturer hölls enligt angivna 

värden (kapitel 3.4.5) installerades temperatursensorer. Fluidens temperatur 

mättes med en sensor i tanken. Den temperatur fluiden sprayades med mättes 

av en sensor som monterades på spridarens munstycke. För att mäta 

omgivningstemperaturen hängdes en sensor i riggens omgivning, en likadan 

sensor placerades i riggens elskåp. Riggens ordinarie temperaturmätare 

användes inte eftersom den inte mätte aktuell temperatur vid spridarspetsen. För 

att säkerställa att Coriolismätarna höll angiven temperatur applicerades ett flöde 

med tryckluft på dem. Detta flöde skapade extra cirkulation i riggens omgivning, 

om ytterligare skulle behövas fanns en bordsfläkt i beredskap.  
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3.5.4.  SPRAYKONENS VINKEL OCH VISUELLA BETEENDE 

Den kamera som tillhörde riggen och användes för att mäta spraykonens vinkel 

bedömdes vara för enkel för att kunna dokumentera utförlig information om 

sprayens visuella beteende. För att göra möjliggöra detta hyrdes under hela 

testseriens tid en höghastighetskamera av modellen IDT Redlake N4-S3 med 

1024x1024 pixlar och 3000bilder/sek. Kameran visas i Figur 9, i appendix 10 

presenteras specifikationer för kameran.  

 

 

Figur 9: höghastighetskameran IDT Redlake N4-S4 som användes vid dokumentering under 

testerna (Nordicnet, 2009) 

 

För att kunna filma utan störningar framför linsen modifierades vänstra 

plexiglasväggen i riggen som framgår i Figur 10, kameran placeras i änden av 

plexiglasröret. I riggens utrymme där spridaren är aktiv fanns en ventilation som 

fångade de droppar som skvätte i riggen, ventilationen gav upphov till ett sug i 

plexiglasröret som förhindrade att det skvätte droppar på kameralinsen.  
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Figur 10: modifierad plexiglasskiva 

Mätning av spraykonens vinkel gjordes i det material som dokumenterades med 

höghastighetskameran, definition av vinkeln ses i kapitel 4.2.1  
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3.5.5.  SPRAYENS RADIELLA FÖRDELNING 

I riggen fanns förutsättningar att mäta sprayens tangentiella fördelning, med en 

ny patternatorskiva möjliggjordes även mätningar av den radiella fördelningen. 

Den nya patternatorskivan kontrollerade fördelningen på olika avstånd från 

centrum av patternatorn. Ordinarie patternator utgjorde grunden för hur den nya 

patternatorskivan utformades, ritningar finns i appendix 11. Den nya 

patternatorskivan placerades som ett lock på den ordinarie patternatorn, visas i 

Figur 11.  

 

Figur 11A: ordinarie patternator, 11B: nya patternatorskivan placerad ovanpå ordinarie 

patternator 

Den nya patternatorskivans tolv sektioner placerades över den ordinarie 

patternatorns tolv tårtbitar, och därmed utnyttjades de mätrör som den 

tangentiella fördelningen mäts med. Se appendix 12 för placering av respektive 

sektion. Mätningarna med den nya patternatorskivan kunde identifiera ett 

beteende hos sprayen, siffervärdet tolkas inte med någon större noggrannhet 

eftersom det anges i en procentuell fördelning på samma sätt som när den 

tangentiella fördelningen mäts.  
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3.5.6.  TJOCKARE INFÄSTNING 

Spridaren kommer in i riggen genom dess tak och fäster i en platta på riggens 

ovansida, se Figur 12A. När spridaren är infäst med ordinarie infästning placeras 

spridarspetsen 7,4 cm från patternatorns centrum. För att kunna studera sprayen 

på större avstånd från patternatorn tillverkades en tjockare infästning, se Figur 

12B som var identisk med den ordinarie infästningen förutom att den var tjockare. 

Se beräkningar av tjockleken i appendix 13. Den tillverkades utan ritningar med 

den ordinarie infästningen som mall. Den tjockare infästningen resulterade i att 

spridarspetsen placerades 12,5 cm från patternatorns centrum. Med denna platta 

möjliggjordes att studera större del av sprayen och därmed få en bredare bild av 

sprayens beteende.  

 

Figur 12a: riggens ordinarie infästningsplatta inringad, 12B: tjockare infästningsplatta 

  



 

39 

 

3.5.7.  PROVPUNKTER 

En provpunkt motsvarades av ett värde för viskositeten på fluiden och ett huvud- 

och spillbränsletryck i spridaren. Testerna som skulle göras i samtliga 

provpunkter var ett tangentiellt- och radiellt fördelningstest samt filmning av 

sprayen, alla dessa med den ordinarie och den tjockare infästningen.  

Provpunkterna sattes dels för den ordinarie fluiden med viskositeten 3,5 cSt samt 

den nya testfluiden med några olika värden på viskositeten. Provpunkter med 

den nya testfluiden inleddes med en temperatur på 65 °C som enligt 

viskositetsdiagrammet resulterade i en viskositet på16 cSt. Därefter sänktes 

temperaturen successivt med intervall av 5 °C som medförde en successiv 

sänkning av viskositeten. För varje sänkning på 5 °C gjordes en visuell 

bedömning och då denna identifierade en skillnad i sprayen gentemot 

föregående provpunkt valdes aktuell temperatur till ny provpunkt. 

De tryckförhållanden som användes i testserien grundas utifrån resonemanget i 

kapitel 3.4.4. Huvud- och spillbränsletryck varierades för samtliga provpunkter. 

Tryckförhållandet anges i en tryckskillnad med avseende på skillnaden mellan 

huvud- och spillbränsletryck. Testet kommer göras för tryckskillnaderna 5 och 3 

bar, respektive för huvudbränsletrycken 10, 15 och 20 bar, där 20 bar endast 

gjordes med den nya testfluiden. 

Riggen bokades under två veckors tid, tillsammans med operatörerna Rolf 

Östberg och Rune Lennartsson. För fluidbytet anlitades externa konsulter som är 

ansvariga för riggen. Alla moment där riggen modifierades för testserien skulle 

genomföras under två veckor. Den data som samlades in i form av protokoll 

dokumenterades digitalt i Siemens databas och manuellt i utskrifter. Filmning 

med höghastighetskamera sparades på den dator som kameran manövrerades 

med och sparades så snart det fanns tillfälle även över till Siemens databas. 



 

40 

 

4. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten från testserien. Mätningar som presenteras 

är inledningsvis vilka provpunkter som använts, med varierande viskositet och 

tryck. Därefter följer resultatet för spraykonens vinkel och dess visuella beteende, 

båda baserade på material insamlat med höghastighetskameran. Avslutningsvis 

presenteras resultatet för sprayens tangentiella- och radiella fördelning samt 

resultatet för den tjockare infästningen.  

 

4.1. PROVPUNKTER 

Ordinarie testfluid hade en viskositet på 3,5 cSt under testserien, vid 

huvudbränsletrycken 15bar och 10 bar. Ny testfluid hade en viskositet i intervallet 

18-39 cSt och huvudbränsletrycket varierades mellan 20 bar, 15 bar och 10 bar. 

För båda fluiderna användes en tryckskillnad mellan huvud- och spillbränsletryck 

på 3 bar och 5 bar. Totalt resulterade testserien i 28st provpunkter med 

varierande viskositet och tryckförhållanden, samtliga redovisas i appendix 14. 

Respektive viskositet för den nya testfluiden baseras på ett medelvärde, hur det 

beräknades är presenterat i appendix 15. Ett medelvärde beräknades eftersom 

temperaturen på den nya testfluiden varierade vid varje provpunkt. 

Provpunkter saknas med ordinarie testfluid för det högsta huvudbränsletrycket på 

20 bar. Beslutet att köra denna provpunkt togs i ett senare skede i testserien och 

fluidbytet till den nya testfluiden var då redan genomfört.  

Den lägsta viskositeten vid 18 cSt testades vid tre olika huvudbränsletryck med 

tryckskillnaden 5 bar. Detta på grund av att den låga viskositeten medförde höga 

temperaturer på den nya testfluiden och i riggens omgivning, och tiden med 

dessa höga temperaturer skulle minimeras för att inte riskera ett haveri i riggen.  
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4.2. SPRAYKONENS VINKEL 

I detta kapitel definieras spraykonens vinkel och hur den har mätts, efter det följer 

resultatet för spraykonens vinkel för varierande viskositet och huvudbränsletryck. 

Samtliga mätningar av vinkeln presenteras i appendix 16. 

 

4.2.1.  DEFINITION AV VINKELN 

Spraykonens vinkel mättes i foton som togs med höghastighetskameran, vinkeln 

definieras i Figur 13. 

 

Figur 13: definierar spraykonens vinkel  

Ordinarie testfluid 3.5 cSt, Huvudbränsletryck 10 bar, Spillbränsletryck 7 bar, vinkel 100° 
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4.2.2.  VINKELN 

I detta kapitel presenteras hur vinkeln förändras som funktion av 

huvudbränsletrycket och olika viskositet. Vinkeln anges på y-axeln, 

huvudbränsletrycket på x-axeln och varje linje i diagrammen representerar en 

viskositet.  

I Tabell 2 är tryckskillnaden 5 bar med ett spillbränsletryck som är 5 bar lägre än 

huvudbränsletrycket.  

 

Tabell 2: vinkelns förändring för varierande viskositet som funktion av huvudbränsletrycket, 

Tryckskillnad 5 bar 
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I Tabell 3 är tryckskillnaden 3 bar med ett spillbränsletryck som är 3 bar lägre än 

huvudbränsletrycket. 

 

Tabell 3: vinkelns förändring för varierande viskositet som funktion av huvudbränsletrycket, 

tryckskillnad 3 bar 
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4.3. SPRAYENS VISUELLA BETEENDE 

Sprayens visuella beteende studerades dels med blotta ögat när testerna 

genomfördes, samt i efterhand med hjälp av materialet från 

höghastighetskameran. I detta kapitel lyfts några iakttagelser fram med hjälp av 

foton som tagit med höghastighetskameran.   

En första iakttagelse var att sprayen med ordinarie testfluid blev tydligare att filma 

jämfört med den nya testfluiden, se Figur 14A och B.  

 

Figur 14A och B: skillnaden i sprayens framträdande mellan ordinarie och ny testfluid för 
huvudbränsletrycket 15 bar och spillbränsletrycket 10 bar 
14A: ordinarie testfluid 3.5 cSt 14B: ny testfluid 18 cSt 

Vidare noterades hur sprayens struktur närmast munstycket förändrades i takt 

med att viskositeten ökade och trycken hölls konstanta. Detta illustreras i Figur 

15A, B och C samt Figur 16A, B, C och D. 

  

A B 
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Figur 15A, B och C: förändringen av sprayens struktur närmast munstycket för 
huvudbränsletrycket 20 bar och spillbränsletrycket 15 bar, ordinarie testfluid saknas för dessa 
tryckförhållanden 
15A: ny testfluid 18 cSt 15B: ny testfluid 30 cSt 15C: ny testfluid 39 cSt 

 

 

Figur 16A, B, C och D: förändringen av sprayens struktur närmast munstycket för 
huvudbränsletrycket 10 bar och spillbränsletrycket 5 bar 
16A: Ordinarie testfluid 3.5 cSt 16B: Ny testfluid 18 cSt 
16C: Ny testfluid 30 cSt  16D: Ny testfluid 39 cSt   

A 

A 

B 

B 

D C 

C 
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Vidare studerades hur sprayen förändrades för varierande huvudbränsletryck. 

Figur 17 visar en figurserie där trycken varieras, tryckskillnaden i samtliga fall är 

3 bar. För den nya testfluiden hålls viskositeten konstant. I Figur 17A är ordinarie 

testfluid vid huvudbränsletrycket 15 bar. Figur 17B, C och D visar den nya 

testfluiden vid 26 cSt och huvudbränsletrycken 10, 15 och 20  bar.  

 

 

Figur 17A, B, C och D: hur sprayen varierar för olika tryck med konstant viskositet för den nya 
testfluiden, en tryckskillnad på 3 bar 
17A: ordinarie testfluid 3.5 cSt, Huvudbränsletryck 15 bar, spillbränsletryck 12 bar 
17B: ny testfluid 26 cSt, Huvudbränsletryck 10 bar, spillbränsletryck 7 bar 
17C: ny testfluid 26 cSt, Huvudbränsletryck 15 bar, spillbränsletryck 12 bar 
17D: ny testfluid 26 cSt, Huvudbränsletryck 20 bar, spillbränsletryck 17 bar 

  

A 

C B D 
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I Figur 18 visas ytterligare ett fall där trycken varieras, men för tryckskillnaden 5 

bar. Den nya testfluidens viskositet hålls konstant. I Figur 18A är ordinarie 

testfluid vid huvudbränsletrycket 15 bar, Figur 18B, C och D visar den nya 

testfluiden vid 26 cSt och huvudbränsletrycken 10, 15 och 20 bar.  

 

 

Figur 18A, B, C och D: hur sprayen varierar för olika tryck med konstant viskositet för den nya 
testfluiden, en tryckskillnad på 5 bar 
18A: ordinarie testfluid 3.5 cSt, Huvudbränsletryck 15 bar, Spillbränsletryck 10 bar 
18B: ny testfluid 26 cSt, Huvudbränsletryck 10 bar, Spillbränsletryck 5 bar 
18C: ny testfluid 26 cSt, Huvudbränsletryck 15 bar, Spillbränsletryck 10 bar 
18D: ny testfluid 26 cSt Huvudbränsletryck 20 bar, Spillbränsletryck 15 bar 

  

A 
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C 
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Den högsta viskositet som användes vid testerna var 39 cSt, denna viskositet 

testades endast vi tryckskillnaden 5 bar och visas i Figur 19. Ställ Figur 19A, B 

och C i relation till ordinarie testfluid i Figur 18A. 

  

Figur 19A, B och C: sprayer med den högsta viskositeten på 39 cSt som testades med den nya 
testfluiden 
19A: Huvudbränsletryck 10 bar, Spillbränsletryck 5 bar 
19B: Huvudbränsletryck 15 bar Spillbränsletryck 10 bar 
19C: Huvudbränsletryck 20 bar, Spillbränsletryck 15 bar  

Samtliga sprayer finns med i appendix 16 där mätningarna av spraykonens vinkel 

presenteras. 

 

4.4. TANGENTIELL FÖRDELNING 

I detta kapitel presenteras resultatet av den tangentiella fördelningen. I nästa 

stycke ges en kort förklaring till hur fördelningen ska tolkas. Efter det redovisas 

fördelningen i två kapitel, först med tryckskillnaden 5 bar följt av tryckskillnaden 3 

bar mellan huvud- och spillbränsletryck. Samtliga resultat för den tangentiella 

fördelningen presenteras i appendix 17. 

Den tangentiella fördelningen mättes med ordinarie patternator och är ett test 

som ingår i spridarens ordinarie tester i riggen. Det tangentiella fördelningstestet 

och hur mätvärdena ska tolkas presenteras i kapitel 3.4.3. Den tangentiella 

A B C 
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fördelningen är godkänd enligt ordinarie fördelningstest om avvikelsen är max 

±12%.   

I Tabell 4 och Tabell 5 anges fördelningen på y-axeln i en procentuell avvikelse 

från noll. Nollvärdet är baserat på ett medelvärde av total mängd fluid i alla tolv 

tårtbitar. Är avvikelsen positiv är det mer än medel, är avvikelsen negativ är det 

mindre än medel i tårtbiten. På x-axeln anges respektive tårtbit numrerad 1-12. 

 

4.4.1.  TRYCKSKILLNAD PÅ 5 BAR 

Resultatet från den tangentiella fördelningen presenteras vid en tryckskillnad på 

5 bar. I tabellerna visas fördelningen för varierande viskositet. I Tabell 4 är 

huvudbränsletrycket 10 bar, för huvudbränsletrycket 15 bar är samtliga 

fördelningar godkända därför presenteras ingen tabell, i Tabell 5 är 

huvudbränsletrycket 20 bar. 

 

 

Tabell 4: tangentiell fördelning för huvudbränsletrycket 10 bar, tryckskillnad 5 bar 

TANGENTIELL FÖRDELNING
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I Tabell 4 är den ordinarie testfluiden inte godkänd eftersom avvikelsen är större 

än ±12% i tårtbit 5,6,7 och12. Fördelningen med den nya testfluiden är godkänd 

för samtliga tre viskositetsvärden.  

För huvudbränsletrycket 15 bar var samtliga fördelningar godkända och därför 

presenteras ingen tabell.  

 

Tabell 5: tangentiell fördelning för huvudbränsletrycket 20 bar, tryckskillnad 5 bar,  mätning med 

ordinarie testfluid saknas för dessa tryck 

I Tabell 5 saknas mätvärden för ordinarie testfluid. Ny testfluid 30 cSt är inte 

godkänd i tårtbit 12 och samma fluid med viskositeten 32 cSt är inte godkänd i 

tårtbit 11. 

 

  

TANGENTIELL FÖRDELNING
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4.4.2.  TRYCKSKILLNAD PÅ 3 BAR 

Resultatet från det tangentiella fördelningstestet presenteras vid en tryckskillnad 

på 3 bar. I tabellerna visas fördelningen för varierande viskositet. För 

huvudbränsletrycket 10 bar är samtliga fördelningar godkända därför presenteras 

ingen tabell, i Tabell 6 är huvudbränsletrycket 15 bar och i Tabell 7 är 

huvudbränsletrycket 20 bar. 

 

Tabell 6: tangentiell fördelning för huvudbränsletrycket 15 bar, tryckskillnad 3 bar 

I Tabell 6 är ny testfluid 26 cSt inte godkänd i tårtbit 5 och samma fluid med 

viskositen 30 cSt är inte godkänd i tårtbit 11. 
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Tabell 7: tangentiell fördelning för huvudbränsletrycket 20 bar, tryckskillnad 3 bar, mätning med 

ordinarie testfluid saknas för dessa tryck 

I Tabell 7 saknas mätningar med ordinarie testfluid. Ny testfluid med 32 cSt är 

inte godkänd i tårtbit 2. Ny testfluid med viskositeten 30 cSt hittade riggen inte 

några mätvärden för och därmed kunde inte ett fördelningstest göras. 

 

4.5. RADIELL FÖRDELNING 

Radiell fördelning mättes med den nya patternatorskivan som presenterats i 

kapitel 3.5.5. För sprayens radiella fördelning gjordes en visuell bedömning vid 

varje test, varför förklaras i följande kapitel om hur den nya patternatorskivan 

modifierades. Den radiella fördelningen presenteras i Tabell 8 och Tabell 9 med 

respektive tryckskillnad på 5 bar och 3 bar. I varje tabell har samtliga fall för 

varierande huvud- och spillbränsletryck samt viskositet sammanställts. Samtliga 

resultat för den radiella fördelningen presenteras i appendix 17. Viktigt att 

poängtera är att det gjorts visuella bedömningarna för sprayens ytterlägen. I de 

yttre sektionerna har fluid runnit, dessa sektioner har nollställts i efterhand.  

TANGENTIELL FÖRDELNING 
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4.5.1.  MODIFIERAD PATTERNATORSKIVA 

Den nya patternatorskivan tillverkades av en svetsfirma utifrån tidigare 

presenterade ritningar (appendix 11). När skivan levererades från svetsfirman 

visade det sig att den inte passade som förväntat.  

På grund av tidsbrist valdes att justera den nya patternatorplattan på plats med 

hjälp av operatör Östberg2. De svetsade upphöjningarna på ena sidan av 

patternatorskivan slipades ned och gjordes helt slät, den släta ytan lades sedan 

an mot ordinarie patternator. För den del av patternatorskivan som var upp mot 

sprayen sänktes sektionernas kanter med ungefär en centimeter. Sänkningen 

resulterade i att fluid rann över kanterna och ner i sektionerna utanför 

spraykonen. Detta kan ses i figur 20 där fluid rinner ner i de yttre sektionerna 

utanför själva sprayen. På grund av detta gjordes en visuell bedömning vid varje 

test med den nya patternatorskivan för att avgöra i vilka yttre sektioner sprayen 

träffade och i vilka den rann ner. Figur 20 visar exempel på en bild utifrån vilken 

den visuella bedömningen gjorts.  

 

Figur 20: exempel på spraybilden då den visuella bedömningen gjordes 

Ny testfluid 30 cSt, huvudbränsletryck 15 bar, spillbränsletryck 10 bar 
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4.5.2.  TRYCKSKILLNAD PÅ 5 BAR 

Tabell 8 visar den radiella fördelningen vid tryckskillnaden är 5 bar mellan huvud- 

och spillbränsletryck. 

 

Tabell 8: samtliga radiella fördelningar vid tryckskillnaden 5 bar 

I Tabell 8 ses att de innersta sektionerna 1 och 7 är tomma. De flesta 

spraykonerna förflyttas över sektionerna 2 och 3, samt motsvarande 8 och 9. I de 

yttersta sektionerna 4 och 5 samt motsvarande 10 och 11 hamnar dels sprayerna 

med ordinarie fluid samt ny testfluid 18 cSt med huvudbränsletryck 10 bar och 15 

bar.  

 

  

Samtliga RADIELLA FÖRDELNINGAR tryckskillnad 5bar
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Ny testfluid 30cSt Huvudtryck 10bar
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4.5.3.  TRYCKSKILLNAD 3 BAR 

Tabell 9 visar den radiella fördelningen för tryckskillnaden är 3 bar mellan huvud- 

och spillbränsletryck. 

 

Tabell 9: samtliga radiella fördelningar vid tryckskillnaden 3 bar 

I Tabell 9 ses att i sektionerna längst in mot centrum, motsvarande 1 och 7 är 

fördelningen noll. I sektionerna därefter, motsvarande 2 och 3 samt 8 och 9 

träffar större delen av samtliga spraykoner. Den spray som träffar längst ut är 

ordinarie testfluid med huvudbränsletrycket 10 bar, den träffar i sektion 4 och 10.  

 

4.6. TJOCKARE INFÄSTNING 

I kapitel 3.5.6 presenterades en tjockare infästning som tillverkats. Den användes 

i ett test med ordinarie testfluid men beslutades att inte användas vidare. När 

sprayen stabiliserats efter några sekunders sprayning blev spraykonens vinkel så 

stor att sprayen hamnade utanför patternatorn.   
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5. DISKUSSION 

I detta kapitel förs en diskussion runt de resultat som presenterats. Först 

diskuteras testets provpunkter, därefter spraykonens vinkel följt av några visuella 

iakttagelser. Avslutningsvis diskuteras resultatet från den tangentiella- och 

radiella fördelningen samt den tjockare infästningen för spridaren.  

 

5.1. PROVPUNKTER 

De provpunkter som slutligen användes med den nya testfluiden resulterade efter 

att temperaturen stegvis sänktes i en viskositet mellan 18-39 cSt. Den ordinarie 

testfluiden hade viskositeten 3,5 cSt och användes för att få något att ställa den 

nya testfluiden i relation till. De tryckförhållanden som användes var en 

tryckskillnad på 5 bar och 3 bar mellan huvud- och spillbränsletryck. För att ha 

marginal till simplexpunkten bör ekvationen i kapitel 2.2.2 resultera i ett värde 

≤0,86, i riggens fall motsvaras brännkammartrycket av atmosfärstrycket på 1 bar. 

Tryckförhållandet 5 bar har god marginal till simplexpunkten då ekvationen ger 

ett värde på 0,6. För tryckskillnaden 3 bar resulterar ekvationen i ett värde på 0,8 

och ligger alltså närmre simplexpunkten.  

På 18 cSt kördes endast utvalda punkter då det var önskvärt att använda denna 

temperatur så lite som möjligt. Det valdes att endast köra på tryckskillnaden 5 bar 

eftersom det bedömdes att bäst motsvara verkliga förhållanden för huvud- och 

spillbränsletryck.  

För viskositeten 39 cSt gjordes det inte så många tester med. En anledning var 

att riggen begränsade detta fall på grund av att fluiden hade svårt att rinna undan 

i patternatorns tårtbitar. En andra anledning var att sprayen från en visuell 

bedömning inte var godkänd.   
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5.2. SPRAYKONENS VINKEL 

Mätningen av spraykonens vinkel gjordes enligt tidigare definition, kapitel 4.2.1. 

Noggrannheten i dessa mätningar har en felmarginal på några grader. Det som 

lyfts fram är inte exakta mätvärden för respektive vinkel utan mer att kartlägga ett 

beteende och anses därmed ha tillräckligt stor noggrannhet. 

Som framgår i Tabell 2 och Tabell 3 är det tydligt att vinkeln minskar med ökande 

viskositet. Den ordinarie testfluiden med låg viskositet har i Tabell 2 och Tabell 3 

en större vinkel jämfört med den nya testfluiden som har en högre viskositet. 

Resultatet mellan den nya testfluiden med varierande viskositet bör det inte 

läggas för stor vikt vid på grund av felmarginalen i mätningen av vinkeln. Ska 

detta analyseras vidare rekommenderas det att göra mer exakta mätningar. Dock 

kan det anas en tendens till att vinkeln minskar i takt med att viskositeten ökar. 

För samtliga fall minskar spraykonens vinkel för ett ökat huvudbränsletryck. En 

större tryckskillnad mellan huvud- och spillbränsletryck resulterar i en större 

vinkel på spraykonen.  

 

5.3. VISUELLA IAKTTAGELSER 

Figur 14 visar skillnaden i bildkvalité mellan ordinarie- och ny testfluid. Den 

ordinarie testfludien framträder tydligare. Vad som kan ses är att fokus ligger 

något olika på spridarspetsen i de två bilderna vilket kan ha påverkat, dock är det 

genomgående i samtliga mätningar med den nya testfluiden att sprayen till viss 

del upplevs genomskinlig och den ordinarie testfluiden upplevs mer vit.  

En viktig visuell iakttagelse som gjordes var hur spraykvalitén förändrades 

närmast munstycket, detta visas i Figur 15 och Figur 16. Ju högre viskositeten 

blev desto mer filmlik struktur blev det närmast munstycket. I Figur 15 är 
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huvudbränsletrycket 20 bar och då kan ingen filmlik struktur närmast munstycket 

utskiljas vid viskositeten 18 bar (Figur 15A). I Figur 16 är huvudbränsletrycket 10 

bar och då kan den filmlika strukturen anas i samtliga tre fall med den nya 

testfluiden, i Figur 16D framgår den tydligast. I samtliga fall med ordinarie 

testfluid finns ingen tendens till en filmlik struktur på fluiden närmast munstycket. 

I dessa två bildserier kan även utskiljas att sprayen är vitare i Figur 15 jämfört 

med Figur 16.  

När huvudbränsletrycket varierades kan visuella iakttagelser noteras. I Figur 17 

är tryckskillnaden 3 bar och i Figur 18 är den 5 bar, huvudbränsletrycket ökas 

stegvis medan viskositeten för den nya fluiden hålls konstant på 26 cSt. En 

iakttagelse är att sprayen blir vitare i fotot ju högre huvudbränsletrycket blir.  Om 

en jämförelse görs mellan tryckskillnaden 3 bar i Figur 17 och tryckskillnaden 5 

bar i Figur 18 ser sprayen bättre och mer lik den ordinarie fluidens spray i det fall 

då tryckskillnaden är 5 bar. Den utgörs av ett myller och ser mer finfördelad ut. 

Dock är det svårt att avgöra sprayens utseende i Figur 17D då bilden störs av att 

det skvätter fluid framför sprayen. En slutsats skulle kunna vara att sprayen blir 

vitare om den består av ett myller av små droppar. 

I Figur 15B samt Figur 18C och D finns det inte någon tendens till att sprayen har 

en filmlik struktur närmast munstycket samt att sprayen visuellt bedöms vara 

finare och bestå av ett myller av droppar. I Figur 15B är viskositeten 18 cSt och 

huvudbränsletrycket 20 bar, i Figur 18C och D är vid viskositeten 26 cSt, för 

huvudbränsletrycket 15 bar och 20 bar. Tryckskillnaden för samtliga tre bilder är 

5 bar. Ställs dessa bilder i relation till Figur 17A med den ordinarie testfluiden kan 

likheter i spraykvalitén ses. Den ordinarie testfluiden är i detta foto vid de 

tryckförhållanden där spridaren idag testas, huvudbränsletryck på 15 bar och 

spillbränsletryck på 12 bar. Den utgör en referensbild att relatera de övriga 

bilderna till eftersom sprayen i detta fall anses vara godkänd enligt ordinarie 

tester för spridaren.  
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I samtliga fall då tryckskillnaden var 3 bar fanns en tendens till en filmliknande 

struktur vid munstycket, dock kunde inte bilderna studeras för det högsta 

huvudbränsletrycket på 20 bar på grund av att det skvätte mycket fluid framför 

sprayen. För tryckskillnaden 5 bar var betydligt fler fall utan den filmlika 

strukturen. För 18 cSt och 26 cSt med huvudbränsletrycket 15 bar och 20 bar 

fanns ingen filmliknande struktur vid munstycket. När viskositeten går upp mot 32 

cSt börjar tendenser finnas till en filmlik struktur för samtliga fall.  

Bildserie 16 visar tester med den nya testfluiden vid en viskositet på 39 cSt för 

tryckskillnaden 5 bar. Sprayen har en tydlig filmlik struktur för alla fall. Ingen 

dokumentation finns för tryckskillnaden 3 bar. En bedömning gjordes under 

testerna att det inte var av intresse eftersom sprayen inte var finfördelad.  

I Figur 17D störs bilden av fluid som skvätter, detta beror på att fluiden inte rinner 

undan i patternatorns tårtbitar. En anledning kan vara att trycket är högt vilket 

resulterar i mer fluid ut från munstycket under kortare tid och att den därmed inte 

hinner rinna undan. Det kan även vara så att fluidens viskositet är mer 

trögflytande och därmed inte rinner undan lika bra i patternatorn. Oavsett 

anledning så är resultatet att fluid skvätter upp ur patternatorn, vilket stör fotot 

och riggen hittar inga mätpunkter och kan därmed inte genomföra mätningar. 

Detta inträffade i flera fall då ett högre huvudbränsletryck på 20 bar användes, 

oftast för en tryckskillnad på 3 bar. 

Med höghastighetskameran kan kvalitén för sprayens struktur till viss del 

bedömas men att därifrån dra paralleller till droppstorlek är inte lämpligt att göra.  
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5.4. TANGENTIELL FÖRDELNING 

Fördelningen bedömdes utifrån hur det ordinarie testet för patternatorns 

tangentiella fördelning genomförs. En fördelning på ±12% anses vara godkänd.  

Den tangentiella fördelningen med tryckskillnaden 5 bar är godkänd i samtliga fall 

förutom ordinarie testfluid vid huvudbränsletrycket 10 bar och ny testfluid med 

viskositeten 30 cSt och 32 cSt för huvudbränsletrycket 20 bar. Att de flesta 

provpunkter resulterade i en godkänd fördelning visar att sprayen ger en bra 

tangentiell fördelning för varierande viskositet och tryck då tryckskillnaden är 5 

bar. 

Den tangentiella fördelningen med tryckskillnaden 3 bar visade tre fall där 

sprayen inte blev godkänd. Samtliga fall var med den nya testfluiden, de första 

två var för huvudbränsletrycket 15 bar med viskositeten 26 cSt och 30 cSt, det 

tredje fallet vid 32 cSt och huvudbränsletrycket 20 bar. Även för tryckskillnaden 3 

bar visade de flesta fallen en godkänd tangentiell fördelning. 

 

5.5. RADIELL FÖRDELNING 

Mätningen av den radiella fördelningen genomfördes i kombination med visuella 

iakttagelser. De visuella iakttagelsernas avgjorde i vilka sektioner spraykonens 

ytterkant träffade, presenteras i kapitel 4.5.1.  

En slutsats som kan dras är att sprayen i samtliga fall påvisats vara ihålig, i de 

sektioner närmast centrum har ingen fluid träffat. Denna slutsats kan dras helt 

utifrån mätresultaten. I de sektioner där sprayen träffat kan det inte göras någon 

vidare analys för mängden fluid som hamnat i respektive sektion. Detta eftersom 

mängden bränsle anges i en procentuell avvikelse från riggens beräknade 

nollvärde. Den yttre gränsen för sprayen har definierats utifrån visuell iakttagelse. 
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Den ordinarie fluiden med huvudbränsletrycket 10 bar är den som i båda fallen 

påvisar störst vinkel för spraykonen eftersom den hamnar i de yttre sektionerna. 

Detta stämmer väl överens med tidigare resonemang för spraykonens vinkel, en 

låg viskositet och ett lågt huvudbränsletryck resulterar i en större vinkel för 

spraykonen. 

För att dessa mätningar ska bli mer validerbara är det önskvärt med en 

patternatorskiva där visuella iakttagelser inte är avgörande samt att den 

procentuella avvikelsen går att utreda till mer specifika värden.  

 

5.6. TJOCKARE INFÄSTNING 

Den tjockare infästningen var inte möjlig att använda då spraykonens vinkel blev 

så stor att den hamnade utanför patternatorn. När tjockleken på infästningen 

bestämdes togs hänsyn till höjdskillnaden. En anledning till att spraykonens 

vinkel blev så stor kan vara att det blev andra tryckförhållanden i den nya 

infästningsplattan. Fluiden fick längre väg genom infästningsplattan vilket kan ha 

resulterat i ett tryckfall. Om så är fallet har inte utretts vidare på grund av tidsbrist. 

 

5.7 METODKRITIK 

Mätning av spraykonens vinkel visade som väntat vara svår att göra exakt på 

grund av att sprayens ytterkanter inte utgjordes av skarpa linjer. Värdena för 

spraykonens vinkel har en felmarginal på ungefär 5°. För att balansera upp 

denna felmarginal har inte värdena för spraykonens vinkel analyserats djupare 

än att ställa vinkeln för den ordinarie testfluiden i relation till den nya testfluiden. 

Att vinkeln minskar från den ordinarie gentemot den nya testfluiden går att 

fastställa då denna skillnad är tydlig och utanför en felmarginal på några grader. 
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Men att vidare analysera för resultaten mellan de olika värdena för viskositeten 

på den nya testfluiden bör inte göras på eftersom det i så fall skulle ligga inom 

felmarginalen för mätning av vinkeln.  

Kvalitén i materialet från kameran är varierande på grund av att inställningen på 

objektivet varierade. Under testet manövrerades kameran av samma person som 

ledde testerna och därmed kunde det inte läggas så mycket tid på inställningarna 

för kameran i och med att tiden var begränsad för varje moment. För att få ut 

mesta möjliga av kameran borde den ha hyrts tillsammans med en introduktion 

och montering av uthyraren, alternativt att en person endast varit ansvarig för att 

manövrera kameran under hela testserien. Materialet som samlades in med 

höghastighetskameran har inte heller en kvalitet för att uttala sig om 

droppstorleken i sprayen. Efter studiebesök vid Lunds Universitet blev det tydligt 

att de senaste teknikerna för mätning av droppstorlek (kapitel 2.5) inte rymdes 

inom ramarna för examensarbetet. 

Den nya patternatorskivan och den tjockare infästningen som togs fram och 

tillverkades för testet kunde varit mer genomarbetade. På grund av tidsbrist blev 

dessa framtagningen av dessa detaljer påskyndade, ritningsmaterial togs fram av 

konsulter och tillverkning av detaljerna gjordes externt utanför Siemens. Det 

borde gjorts en prioritering att ta fram en av dem och därmed hade mer tid 

kunnat läggas på själva utformningen av dem för att nå bättre resultat under 

själva mätningarna. Skulle mer tid lagts på utformningen av detaljerna hade de 

med största sannolikhet inte varit klara att använda under själva testserien. 
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6. SLUTSATS 

Munstycket i spridaren tillhörande SGT-500 är ett roterande simplexmunstycke 

med spillflöde. Genom att bränslet får en hög rotationshastighet i munstyckets 

rotationskammare bryter bränslet upp i en ihålig spraykon med atomiserade 

droppar.  

När bränslet atomiserats och en spraykon har bildats är vissa egenskaper i 

sprayen avgörande för att den slutliga förbränningen ska bli så bra som möjligt. 

Dropparnas storlek avgör hur mycket energi som krävs vid själva antändningen 

samt hur lång tid det tar för allt bränsle att förångas. Vid atomiseringen är det 

viktigt att dropparna lämnar munstycket i form av en enhetlig och symmetrisk 

spray. En ökad vinkel på spraykonen motsvarar en förbättrad atomisering. Vid 

roterande atomisering ska sprayen vara ihålig och dropparna koncentrerade till 

sprayens ytterkanter. I denna typ av spray är det svårt att definiera spraykonens 

vinkel på grund av dess ojämna kanter.  

De sprayer som skapades under testserien var av varierande kvalité. Sprayer 

med en filmliknande struktur närmast munstycket anses inte vara en enhetlig 

spray och därmed inte ha en god atomisering. De sprayer där sprayen upplevs 

genomskinlig kan möjligtvis ha större droppar. Sprayerna med den ordinarie 

testfluiden upplevs vita och ser ut att bestå av ett myller av droppar, för vissa 

sprayer med den nya testfluiden ses en liknande struktur. De fall där en spray 

upplevs ha en struktur liknande den ordinarie fluiden har det varit med en 

viskositet mellan 18-26 cSt och ett huvudbränsletryck på 15 bar och 20 bar med 

spillbränsletrycket 5 bar under. För lägre huvudbränsletryck uppstår den 

filmliknande strukturen och sprayen upplevs mer genomskinlig. 

Spraykonens vinkel minskar om viskositeten på bränslet ökar. Hålls 

tryckskillnaden mellan huvud- och spillbränsletryck konstant och 

huvudbränsletrycket ökas ger även det en minskad vinkel på spraykonen. Om 

istället tryckskillnaden mellan huvud- och spillbränsletryck ökas så resulterar det i 
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en större vinkel på spraykonen. En större vinkel på spraykonen motsvarar bättre 

atomisering och därmed kan en slutsats dras att ju lägre viskositet på den nya 

testfluiden desto större möjlighet att få en god atomisering. 

En viktig egenskap hos sprayen är att den är enhetlig och symmetrisk. När 

sprayernas fördelning mättes visades för de flesta fall att en god fördelning 

genererades både tangentiell- och radiellt. Den radiella fördelningen påvisade 

även att sprayen var ihålig. I de fall då en icke godkänd tangentiell fördelning 

genererades var inte heller sprayens struktur godkänd.  

Utifrån de slutsatser som dragits ovan ges en godkänd spray för en viskositet vid 

18 cSt och eventuellt upp till 26 cSt. Övre gränsen för värdet på viskositeten bör 

utredas och analyseras vidare i fler tester. Två viktiga faktorer som spelar in när 

riggens resultat ska appliceras i verkliga förhållanden är att spridaren är trycksatt 

i brännkammaren samt att det vid munstycket passerar en luftström som 

påverkar sprayen.  

Huvudbränsletrycket bör vara från 15 bar och uppåt för att sprayen ska vara av 

god kvalité i riggen. Vad 15 bar i riggen motsvarar i verkliga förhållanden bör 

utredas vidare. Tryckskillnaden mellan huvud- och spillbränsletryck har i denna 

testserie varit 3 bar och 5 bar. Tryckskillnaden 3 bar är närmast marginalen till 

simplexpunkten medan 5 bar har god marginal. Vilka tryck som bäst motsvarar 

verkliga förhållanden bör utredas, vanligtvis uppvisades en bättre spraystruktur 

vid en tryckskillnad på 5 bar.  

Spridarriggen har under examensarbetet vidareutvecklats genom att ny testfluid 

har använts, det har möjliggjorts att studera den radiella fördelningen med hjälp 

av en ny patternatorplatta som tillverkades. En vägg modifierades så det blev 

möjligt att få avancerad optisk access i riggen, filmning och fotografering av 

sprayförloppet genomfördes. Dessa vidareutvecklingar öppnade upp 

förutsättningar för att öka förståelsen för spraybildning av flytande bränsle och 

därmed har syftet uppfyllts. 
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7. NÄSTA STEG 

För att applicera resultatet från detta examensarbete vidare till SGT-500 bör 

relationen mellan riggens miljö och den verkliga brännkammarmiljön utredas. I 

riggen arbetar spridaren i en atmosfärisk miljö medan den i verkliga förhållanden 

arbetar mot en trycksatt brännkammare. De tryck som råder i riggen bör ställas i 

relation till verkliga förhållanden. Dels vilken tryckskillnad mellan huvud- och 

spillbränsletryck i riggen som bäst motsvarar verkliga förhållanden samt vilket 

huvudbränsletryck i riggen som motsvarar respektive yttre last på SGT-500. En 

parameter som borde tas i beaktning är hur den luft som i verkliga förhållanden 

injiceras vid munstyckets öppning påverkar sprayen och dess vinkel. 

Nästa steg för att avgöra om det är möjligt att köra högre viskositet än 16 cSt i 

SGT-500 är att genom förbränningstester i en fullskalig gasturbin testa gränser. 

Viskositeten bör sakta stegas uppåt samtidigt som det genomförs mätningar på 

utsläpp och temperaturer i brännkammaren. Genom att mäta olika parametrar 

under förbränningen ges indikationer om hur mycket bränsle som har förbränts.  

Ett annat steg att arbeta vidare med själva riggen kan vara att modifiera den så 

andra spridare kan testas. Siemens tillverkar flera modeller på spridare och 

skulle det finnas möjligheter att studera spraybildningen med riggens 

dieselliknande fluid skulle värdefull information kunna samlas in. Att undersöka 

möjligheterna för detta och även genomföra det skulle kunna vara ett lämpligt 

examensarbete. 

Riggens mjukvara bör analyseras, vilka beräkningar som ligger bakom de värden 

som fås ut. Om liknande mätningar ska utföras bör mjukvaran programmeras så 

det är möjligt att exempelvis få ut massa och flöden för respektive tårtbit. Detta 

skulle resultera i mer validerbara värden av fördelningen. I riggen bör även 

tryckförhållanden som dagens tester genomförs med ses över, en teori utifrån 

kapitel 3.4.4 är att de bör höjas för att motsvara verkliga förhållanden. 
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APPENDIX 

I detta kapitel presenteras samtliga bilagor det hänvisas till tidigare i rapporten. 

 

APPENDIX 1.   VISKOSITET STRAIGHT RUN HFO OCH 

CRACKED HFO 

I Tabell 10 presenteras viskositeten för Straight run HFO och Cracked HFO som 
användes vid ett förbränningstest i SGT-500 då bränslen med högre viskositet 
testades. 

Fluid Temperatur [˚C]  

20 40 50 60 80 Källa 

Straight run HFO   360   Karlsson, 2006 

Cracked HFO   382   Karlsson, 2006 
Tabell 10: viskositet Straight run HFO och Cracked HFO 

 

APPENDIX 2.   VISKOSITET JATROPHAOLJA 

I Tabell 11 presenteras viskositeten för Jatrophaolja som användes vid ett 
förbränningstest i SGT-500 då bränslen med högre viskositet testades. 

Fluid Temperatur [˚C]  

20 40 50 60 80 Källa 

Jatrophaolja  34   11 Exova 2011 
Tabell 11: viskositet jatrophaolja 
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APPENDIX 3.   GANTSCHEMA 

I Figur 21 presenteras ett Gantschema som anger en detaljerad planering för de ca 20veckor som använts för 
examensarbetet. 

 

Figur 21: Gantschema 

Maj
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Inledning 2v Planeringsfas 1

Inläsning
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Skriva halvtidrapport*
Halvtidspresentation!
Justera halvtidsrapport
Studiebesök, LU S3
Förberedelser för test
Genomförande, test**
Sammanställning, resultat
Analys av resultat
Skriva rapport***
Förbered framläggning
Framläggning!
Opponering
Justera slutrapport

* Halvtidsrapporten: beskriv verksamheten, referensram, preciserad uppgift, avgränsningar samt metodbeskrivning, tidsplan.
** Flexibelt, styrs av ledig tid i riggen
Deadlines
1: Planneringsrapport in! 
2: Halvtidrapport in!
3a, Halvtidspresentation, LiU, kl 10.00. b: Halvtidspresentation SIT AB kl 13.15.
S1: Ett första besök i verkstaden och träffa riggansvarig Jan Lundgren samt operatörerna Rolf och Rune.
S2: Få en genomgång i hur riggen körs av operatörerna, ett simulerat test där förhoppningsvis kamerafunktionen testas.
S3: Studiebesök Lunds universitet. Disp Andreas Lantz, Edouare Bergocal och intresse för sprayriggen
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Figur 21: Gantschema 
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* Halvtidsrapporten: beskriv verksamheten, referensram, preciserad uppgift, avgränsningar samt metodbeskrivning, tidsplan.
** Flexibelt, styrs av ledig tid i riggen
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1: Planneringsrapport in! 
2: Halvtidrapport in!
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Figur 21: Gantschema
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4: Preliminär slutrapport till opponent och handledare, 10 arbetsdagar före framläggning
5: Aktuell rapport till opponent och handledare, 3 arbetsdagar före framläggning
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APPENDIX 4.   VISKOSITET ORDINARIE TESTFLUID 

I Tabell 12 presenteras viskositeten för Castrol Calibration Oil 4113 som är 
ordinarie testfluid i spridarriggen för SGT-500. 

Fluid Temperatur [˚C]  

20 40 50 60 80 Källa 

Castrol Calibration Oil 4113 4,0 2,53    Castrol, 2012 
Tabell 12: viskositet ordinarie testfluid 
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APPENDIX 5.   ORDINARIE PATTERNATOR 

I Figur 22 visas tårtbitarnas placering i patternatorn. 

 

 
Plexiglasvägg 

P
lexiglasvägg 

Figur 22: tårtbitarnas placering i ordinarie patternator 
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APPENDIX 6.   PROTOKOLL FRÅN TEST AV SPRIDARE 

I Figur 23 visas ett exempel på hur protokollet från en testkörning kan vara 
utformat.  

 

Figur 23: protokoll från test av spridare 
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APPENDIX 7.   BERÄKNINGAR TRYCKFÖRHÅLLANDEN 

I Figur 24 visas tryckförhållanden för spridaren, dess verkliga förhållanden i 
brännkammaren (blå, rosa och gul linje) samt de aktuella trycken i spridarriggen 
då ordinarie fördelningstestet genomförs. Den vertikala linjen visar var värdena är 
avlästa. 

 

Figur 24: spridarens verkliga tryckförhållanden i relation till riggens 

I Tabell 13: tryckförhållanden presenteras trycken för verkliga- och riggens 
förhållanden. Sista kolumnen visar var trycken hamnar om brännkammartrycket 
på 7 bar adderas till riggens tryck. 

 Verkliga 

förhållanden [bar] 

Riggförhållanden 

[bar] 

Rigg + 

Brännkammare [bar] 

Huvudbränsletryck 29 15 22 

Spillbränsletryck 24 12 19 
Tabell 13: tryckförhållanden 

Spridarens verkliga tryckförhållanden i relation till riggens
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 APPENDIX 8.   VISKOSITET RAPSOLJA 

I Tabell 14 presenteras viskositeten för rapsolja.  

Fluid Temperatur [˚C]  

20 40 50 65 100 Källa 

Rapsolja*  34,35 24,85 16,49 8 Exova, 2012 

Rapsolja**  34,5   8 Karlsson4 
Tabell 14: viskositet rapsolja 

* Viskositeten för rapsoljan från en labbanalys på den rapsolja som varit i riggen. 
Labbanalys genomfördes för att kontrollera att det inte fanns några spår av den 
ordinarie testfluiden i rapsoljan.  
** Viskositeten för rapsoljan som levererades till Siemens, värden för viskositeten 
är från leverantören.

                                            
4 Stefan Karlsson, forsknings- och utvecklingschef AarhusKarlshamn Sweden AB,  

intervju 2012-07-30 
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APPENDIX 9.   VISKOSITETSDIAGRAM JATROPHAOLJA, ORDINARIE TESTFLUID OCH 

RAPSOLJA 

I Figur 25 visas ett viskositetsdiagram (Çengel & Turner, 2005). Graferna är inritade för hand, värden hämtade från 
appendix 3 Jatrophaolja, appendix 4 Ordinarie testfluid och appendix 7 Rapsolja. 

Figur 25: viskositetsdiagram jatrophaolja, ordinarie testfluid och rapsolja 
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APPENDIX 10.   HÖGHASTIGHETSKAMERA N4 S3 

I Figur 26 visas specifikationer för höghastighetskameran. 

 

Figur 26: specifikationer för höghastighetskameran N4-S3 
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APPENDIX 11.   RITNINGAR FÖR NY PATTERNATORSKIVA 

I Figur 27 presenteras ritningarna för den nya patternatorskivan. 

 

Figur 27: ritningar för ny patternatorskiva
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Figur 27: ritningar för ny patternatorskiva
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Figur 27: ritningar för ny patternatorskiva
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Figur 27: ritningar för ny patternatorskiva
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Figur 27: ritningar för ny patternatorskiva 
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APPENDIX 12.   NYA PATTERNATORSKIVANS SEKTIONER 

I Figur 28 presenteras sektionernas placering för den nya patternatorskivan. 

 
Plexiglasvägg 

P
lexiglasvägg 

Figur 28: nya patternatorskivans placering av sektioner 
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APPENDIX 13.   BERÄKNINGAR TJOCKARE INFÄSTNING 

I Figur 29 presenteras beräkningar för den tjockare infästningen.  

 

Figur 29: beräkningar för den tjockare infästningen 
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APPENDIX 14.   PROVPUNKTER 

I Tabell 15 presenteras de provpunkter som var aktuella under testserien. 
Viskositeten för respektive temperatur baseras på medelvärden beräknade i 
appendix 14. 

 

Tabell 15: provpunkter under testserien 

Fluid Temperatur Viskositet Tryckskillnad Huvudtryck [bar] Spilltryck [bar]
15 12
10 7
15 10
10 5
20 15
15 10
10 5
20 15
15 10
10 5
20 17
15 12
10 7
20 15
15 10
10 5
20 17
15 12
10 7
20 15
15 10
10 5
20 17
15 12
10 7
20 15
15 10
10 5

35 °CNy testfluid

45 °CNy testfluid

40 °CNy testfluid

65 °CNy testfluid

5 bar

26 cSt50 °C

3 bar

Ny testfluid

5 bar18 cSt

5 bar

3 bar

30 cSt

32 cSt

5 bar

3 bar

5 bar39 cSt

Ordinarie Testfluid 25 °C 3,5 cSt
3 bar

5 bar
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APPENDIX 15.   MEDELVÄRDE FÖR VISKOSITETEN 

I Tabell 16 visas vilken viskositet som representeras av respektive temperatur på nya testfluiden. Temperaturer är avlästa 
vid spridarspetsen. Viskositetsvärdena är hämtade från leverantörens och labbanalysens värden.  

 

Temp spridarspets Viskositet, Binol Viskositet, analys Meledvärde viskositet Temp spridarspets Viskositet, Binol Viskositet, analys Meledvärde viskositet
61 19 19 41 33 33
65 18 17 44 30 31
64 17 17 41 33 33
62 18 18 44 30 31
62 18 18 41 33 33
64 17 17 41 33 33

42 32 32
43 31 31

Temp spridarspets Viskositet, Binol Viskositet, analys Meledvärde viskositet 42 32 32
50 25 25 43 31 31
50 25 25 40 35 35
50 25 25 44 30 31
48 27 26
50 25 25
49 26 26 Temp spridarspets Viskositet, Binol Viskositet, analys Meledvärde viskositet
49 26 26 37 38 39
48 27 25 37 38 39
50 25 26 35 40 41
50 25 26
50 25 26

Temp spridarspets Viskositet, Binol Viskositet, analys Meledvärde viskositet
45 29 29
45 29 29
45 29 29
45 29 29
43 31 31
44 30 31
44 30 31
44 30 31
44 30 31
45 29 29
44 30 31
45 29 29

RAPSOLJA 39cSt
35°C

39

30

RAPSOLJA 32cSt
40°C

32

50°C

26

RAPSOLJA 30cSt
45°C

RAPSOLJA 18cSt
65°C

18

RAPSOLJA 26cSt

Tabell 16: beräknade medelvärden för viskositeten vid respektive temperatur 
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APPENDIX 16.   RESULTAT SPRAYKONENS VINKEL 

I Figur 30 presenteras samtliga mätningar av spraykonens vinkel. Rubriken för 
varje mätning står för:  
temperatur fluid . huvudbränsletryck . spillbränsletryck - vinkel 

 

Figur 30: resultat av spraykonens vinkel 
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Figur 30: resultat av spraykonens vinkel
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Figur 30: resultat av spraykonens vinkel
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Figur 30: resultat av spraykonens vinkel
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Figur 30: resultat av spraykonens vinkel
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Figur 30: resultat av spraykonens vinkel 
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Tryckskillnad 5bar
Huvudbränsletryck 10bar
Ordinarie testfluid 3.5cSt 

Temperatur [°C] 25
Huvudtryck [bar] 10
Spilltryck [bar] 5 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] 11,8 7,9 -0,8 -4,3 -17 -14,3 -13,4 -6,1 0,9 6,1 9,2 19,6
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0 0 0 -35,2 94,4 165,4 0 0 0 -22,7 155,5 242,7
Visuell bedömning 0 0 0 -35,2 94,4 0 0 0 0 -22,7 155,5 0
Ny testfluid 18cSt 
Temperatur [°C] 65
Huvudtryck [bar] 10
Spilltryck [bar] 5 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] 2,1 3,3 2,9 3,3 -11 -0,7 -5,9 -3,9 -2,3 1,3 0,5 10,1
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 0,0 25,6 57,0 66,0 47,9 0,0 0,0 6,0 54,9 91,9 50,7
Visuell bedömning 0,0 0,0 25,6 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 54,9 0,0 0,0
Ny testfluid 26cSt 
Temperatur [°C] 50
Huvudtryck [bar] 10
Spilltryck [bar] 5 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] 1,7 2,5 2,1 0,5 -8,4 0,9 -5,2 -4,8 -0,3 0,9 -0,3 10,5
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 -79,1 35,7 61,5 46,8 23,4 0,0 -79,7 46,2 46,2 68,9 30,2
Visuell bedömning 0,0 -79,1 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -79,7 46,2 0,0 0,0 0,0

Ej godkänt utifrån ordinarit fördelningstest , 
max ±12% avvikelse från 0.

Godkänd fördelning

Godkänd fördelning

Visuell bedömning vör sprayen hamna i 
sektion 9 & 8. Rinner ner i 12-10.

Ingen notering om visuell bedömning, antar 
att sprayen hamnar i sektioner med värde.

Visuell bedömning att sprayen rinner ner i 
sektion 5,6, 11 och 12.

APPENDIX 17.   RESULTAT TANGENTIELL- OCH RADIELL FÖRDELNING 

I Figur 31 presenteras från tangentiell- och radiell fördelning. Rad ”Ordinarie patternator” visar tangentiell fördelning, rad 
”Ny patternatorskiva” visar radiell fördelning, rad ”visuell bedömning” visar fördelning när visuell bedömning avgjort yttre 
sektion sprayen träffar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31: Resultat tangentiell- och radiell fördelning  
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Ny testfluid 30cSt
Temperatur [°C] 45
Huvudtryck [bar] 10
Spilltryck [bar] 5 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -0,6 3 -0,2 0,6 -9,4 0,2 -3,4 -3,4 -0,2 1,8 1 10,3
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 -63,0 17,7 72,2 43,4 14,6 0,0 -68,1 40,3 55,3 62,2 25,3
Visuell bedömning 0,0 -63,0 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -68,1 40,3 0,0 0,0 0,0
Ny testfluid 32cSt
Temperatur [°C] 40
Huvudtryck [bar] 10
Spilltryck [bar] 5 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -1,4 1,8 0,6 0,6 -9 0,6 -3,8 -2,6 1 2,6 0,2 9,7
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0 -58 11,7 77,6 42,1 8,5 0 -66,4 40,8 57,6 62,1 24
Visuell bedömning 0 -58 11,7 0 0 0 0 -66,4 40,8 0 0 0
Ny testfluid 39cSt
Temperatur [°C] 35
Huvudtryck [bar] 10
Spilltryck [bar] 5 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -0,4 2,1 0 0 -9,6 0 -2,8 -4,4 -0,4 2,1 2,5 10,9
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] - - - - - - - - - - - -

Huvudbränsletryck 15bar
Ordinarie testfluid 3.5cSt 

Temperatur [°C] 25
Huvudtryck [bar] 15
Spilltryck [bar] 10 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] 0,4 -2,8 -5,2 0,8 -8,7 -0,8 1,5 1,2 3,9 2,3 -1,6 9,1
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0 0 0 129,4 28,6 143,8 0 0 0 134,8 16 147,4
Visuell bedömning 0 0 0 129,4 0 0 0 0 0 134,8 0 0

Godkänd fördelning

Godkänd fördelning

Visuell bedömning bör sprayen hamna i 
sektion 9 & 8

Visuell bedömning landar sprayen i sektion 
10.

Godkänd fördelning

Visuell bedömning bör sprayen hamna i 
sektion 9 & 8.

Genomfördes ingen mätning i denna punkt, 
skvätte för mycket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31: Resultat tangentiell- och radiell fördelning  
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Ny testfluid 18cSt
Temperatur [°C] 65
Huvudtryck [bar] 15
Spilltryck [bar] 10 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] 0,4 -2,8 -5,2 0,8 -8,7 -0,8 1,5 1,2 3,9 2,3 -1,6 9,1
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 0,0 63,9 6,5 73,6 43,9 0,0 0,0 67,4 14,1 90,2 40,4
Visuell bedömning 0,0 0,0 63,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,0 0,0 0,0
Ny testfluid 26cSt
Temperatur [°C] 50°C
Huvudtryck [bar] 15
Spilltryck [bar] 10 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -2,2 0,5 -1,4 -4,9 -5,7 3,2 -2,2 -1,4 2,9 2,9 0,9 7,5
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 -70,2 23,0 -3,0 53,4 49,6 -79,1 -69,6 62,9 21,7 74,3 36,9
Visuell bedömning 0,0 -70,2 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -69,6 62,9 0,0 0,0 0,0
Ny testfluid 30cSt
Temperatur [°C] 45
Huvudtryck [bar] 15
Spilltryck [bar] 10 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] 1,7 7,1 -2,2 -2,6 -6,9 4,0 -0,7 -3,8 -3,0 -1,9 2,8 5,6
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 -54,3 5,5 -23,4 56,4 56,4 -76,8 -57,5 50,6 22,9 76,9 43,5
Visuell bedömning 0,0 -54,3 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -57,5 50,6 0,0 0,0 0,0
Ny testfluid 32cSt
Temperatur [°C] 40
Huvudtryck [bar] 15
Spilltryck [bar] 10 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] 1,2 3,6 0,4 -1,5 -6,2 2,4 -0,8 -1,9 -1,5 -6,6 2,8 8,3
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0 -39,4 -1,4 -36,7 59,2 64,6 -79,3 -46 41,9 6,6 83,2 47,3
Visuell bedömning 0 -39,4 -1,4 0 0 0 0 -46 41,9 0 0 0

Godkänd fördelning

Visuell bedömning hamnar sprayen i sektion 
3.

Visuell bedömning: sprayen bör ligga i 
sektion 9 & 8. Rinner ner i fack 12-10.

Godkänd fördelning

Godkänd fördelning

Visuell bedömning bör sprayen hamna i 
sektion 9 & 8

Visuell bedömning bör sprayen hamna i 
sektion 9 & 8.

Godkänd fördelning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31: Resultat tangentiell- och radiell fördelning  
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Ny testfluid 39cSt
Temperatur [°C] 35
Huvudtryck [bar] 15
Spilltryck [bar] 10 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] 2,4 3,9 1,2 1,2 -18 0,8 -8,2 1,2 1,2 2 4,7 7,8
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] - - - - - - - - - - - -
Huvudbeänaletryck 20bar

Ny testfluid 18cSt 
Temperatur [°C] 65
Huvudtryck [bar] 20
Spilltryck [bar] 15 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -3,9 0,7 -2 -0,9 -6,2 3,7 -0,1 -0,1 2,2 0,3 1,4 4,8
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 0,0 192,0 0,0 -38,4 71,4 0,0 0,0 268,3 -39,7 -0,9 47,3
Visuell bedömning 0,0 0,0 192,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 268,3 0,0 0,0 0,0
Ny testfluid 26cSt
Temperatur [°C] 50
Huvudtryck [bar] 20
Spilltryck [bar] 15 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -2,4 1,4 1,8 -2,8 -6,6 4,8 -0,9 -7,4 0,6 2,2 4,1 5,2
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 0,0 75,0 0,0 -23,9 106,5 0,0 -6,5 198,9 0,0 -16,3 66,3
Visuell bedömning 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 198,9 0,0 0,0 0,0
Ny testfluid 30cSt
Temperatur [°C] 45
Huvudtryck [bar] 20
Spilltryck [bar] 15 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -3,3 4,0 -2,1 -0,9 -4,5 -4,9 1,2 -2,5 -2,1 1,6 0,8 12,6
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 25,5 52,8 0,0 -11,8 107,4 0,0 17,4 150,2 0,0 -9,9 68,3
Visuell bedömning 0,0 25,5 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 150,2 0,0 0,0 0,0

Godkänd fördelning

Godkänd fördelning

Godkänd fördelning

Visuell bedömning bör sprayen hamna i 
sektion 9 & 8. Rinner ner i sektion 12-10.

Visuell bedömning bör sprayen hamna i 
sektion 9 & 8.

Genomfördes ingen mätning i denna punkt, 
det skvätte för mycket. 

Ej godkänt utifrån ordinarit fördelningstest , 
max ±12% avvikelse från 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31: Resultat tangentiell- och radiell fördelning
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Figur 31: Resultat tangentiell- och radiell fördelning 

  

Ny testfluid 32cSt
Temperatur [°C] 40
Huvudtryck [bar] 20
Spilltryck [bar] 15 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] 1,6 2,8 3,6 0,5 -9,7 4,8 -3,5 -0,3 4,4 2 -13,6 7,5
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0 30,5 42,7 0 -0,8 113,2 0 18,3 139,3 0 -11,2 67,9
Visuell bedömning 0 30,5 42,7 0 0 0 0 18,3 139,3 0 0 0
Ny testfluid 39cSt
Temperatur [°C] 35
Huvudtryck [bar] 20
Spilltryck [bar] 15 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -7,4 -7 3,3 0,8 -7,4 1,2 1,2 -2,9 -1,7 1,2 5,3 13,5
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] - - - - - - - - - - - -
Tryckskillnad 3bar
Huvudbränsletryck 10bar
Ordinarie testfluid 3.5cSt

Temperatur [°C] 25
Huvudtryck [bar] 10
Spilltryck [bar] 7 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -3,3 -2,9 -4,1 -2,6 -8 3,3 1,7 0,9 5,6 2,5 0,2 6,8
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0 0 -58,5 96,3 66,6 72,9 0 0 -75 115,1 97,9 84,6
Visuell bedömning 0 0 -58,5 96,3 0 0 0 0 -75 115,1 0 0

Godkänd fördelning

Visuell bedömning bör sprayen hamna i 
sektion 9 & 8

Visuell bedömning sektion 11 och 5 får en 
våg med bränsle som fyller den.

Ej godkänt utifrån ordinarit fördelningstest , 
max ±12% avvikelse från 0.

Ej godkänt utifrån ordinarit fördelningstest , 
max ±12% avvikelse från 0.
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Ny testfluid 26cSt
Temperatur [°C] 50
Huvudtryck [bar] 10
Spilltryck [bar] 7 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -1,6 0,0 0,0 -3,6 -10,1 3,2 -2,0 -2,0 2,0 2,4 0,4 11,3
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 -31,4 -9,3 16,2 38,9 38,9 -74,5 -41,0 29,8 48,5 56,4 27,5
Visuell bedömning 0,0 -31,4 -9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -41,0 29,8 0,0 0,0 0,0
Ny testfluid 30cSt
Temperatur [°C] 45
Huvudtryck [bar] 10
Spilltryck [bar] 7 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -0,8 0,0 1,2 -2,5 -11,0 2,0 -2,5 -1,7 1,2 2,4 0,0 11,7
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 -12,5 -13,6 21,7 33,2 47,8 -83,2 -20,7 9,8 38,6 49,5 29,3
Visuell bedömning 0,0 -12,5 -13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,7 9,8 0,0 0,0 0,0
Ny testfluid 32cSt
Temperatur [°C] 40
Huvudtryck [bar] 10
Spilltryck [bar] 7 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -0,6 0,2 1 -1,8 -12 7,3 -3,8 2,6 -5 2,2 0,2 9,7
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0 -5,6 -16,1 27,2 31,1 51 0 -17,8 9,4 35,5 53,3 32,2
Visuell bedömning 0 -5,6 -16,1 0 0 0 0 -17,8 9,4 0 0 0

Huvudbränsletryck 15bar
Ordinarie testfluid 3.5cSt

Temperatur [°C] 25
Huvudtryck [bar] 15
Spilltryck [bar] 12 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -3,1 0,8 0,8 3,9 -7,4 5,9 -0,4 -1,5 1,6 -2,3 -5,8 7,4
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0 -59,2 315,1 0 13,2 -29,1 0 0 301,5 0 -32,1 -9,4
Visuell bedömning 0 0 315,1 0 0 0 0 0 301,5 0 0 0

Godkänd fördelning

Godkänd fördelning

Godkänd fördelning

Godkänd fördelning

Visuell bedömning bör sprayen hamna i 
sektion 9 & 8. Övriga fack rinner det ner i.

Visuell bedömning bör sprayen hamna i 
sektion 9 & 8.

Visuell bedömning bör sprayen hamna i 
sektion 9 & 8

Visuell bedömning landar sprayen i sektion 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31: Resultat tangentiell- och radiell fördelning
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Figur 31: Resultat tangentiell- och radiell fördelning

Ny testfluid 26cSt
Temperatur [°C] 50
Huvudtryck [bar] 15
Spilltryck [bar] 12 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] 0,1 0,5 -0,7 -2,2 -13 2,4 -4,6 -2,6 2,4 5,1 6,7 5,9
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 124,5 4,5 -75,5 -16,7 91,8 0,0 103,3 46,9 0,0 -20,0 41,2
Visuell bedömning 0,0 124,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 103,3 46,9 0,0 0,0 0
Ny testfluid 30cSt
Temperatur [°C] 45
Huvudtryck [bar] 15
Spilltryck [bar] 12 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] 1,3 -0,3 0,5 2,1 -6,7 1,3 2,9 -2,7 3,4 -0,3 -13,1 11,4
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 112,9 -5,9 -75,3 -10,5 90,5 0,0 96,7 41,9 -77,6 -12,1 39,6
Visuell bedömning 0,0 112,9 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 96,7 41,9 0,0 0,0 0,0
Ny testfluid 32cSt
Temperatur [°C] 40
Huvudtryck [bar] 15
Spilltryck [bar] 12 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -0,2 -2,6 2,5 3,3 -8,5 3,7 -1 -2 5,3 -0,6 -10,9 9,2
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0 117 -10,8 -77,1 -3 95,7 0 90,9 40,4 -77,9 -10,8 35,7
Visuell bedömning 0 117 -10,8 0 0 0 0 90,9 40,4 0 0 0

Visuell bedömning bör sprayen hamna i 
sektion 9 & 8

Godkänd fördelning

Ej godkänt utifrån ordinarit fördelningstest , 
max ±12% avvikelse från 0.

Godkänd fördelning

Visuell bedömning bör sprayen ligga i sektion 
9 & 8. Rinner ner i 12-10. Sprayen landar på 
den upphöjda kanten till sektion 3 och 

Visuell bedömning bör sprayen hamna i 
sektion 9 & 8.
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Figur 31: Resultat tangentiell- och radiell fördelning

Huvudbränsletryck 20bar
Ny testfluid 26cSt
Temperatur [°C] 50
Huvudtryck [bar] 20
Spilltryck [bar] 17 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -5,4 -10,2 3,1 -9 -3,8 -1,8 -2,2 -1 2,2 10,3 10,7 7,1
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] 0,0 477,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,8 0,0 -45,8 0,0 0,0
Visuell bedömning 0,0 477,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Ny testfluid 30cSt
Temperatur [°C] 45
Huvudtryck [bar] 20
Spilltryck [bar] 17 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] - - - - - - - - - - - -
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] - - - - - - - - - - - -

Ny testfluid 32cSt
Temperatur [°C] 40
Huvudtryck [bar] 20
Spilltryck [bar] 17 Notering
Point/Tårtbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordinarie patternator  [%] -4,2 -17 0,2 1,4 4,2 2,6 5,8 -3,8 -0,6 -7,4 10,6 8,2
Sektion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Notering

Ny patternatorskiva [%] - - - - - - - - - - - - Riggen hittar ej mätvärden för denna 
tryckkombination. 

Godkänd fördelning

Riggen hittar ej mätvärden för denna 
tryckkombination. 

Ej godkänt utifrån ordinarit fördelningstest , 
skvätter mycket ur patternatorn.

Riggen hittar ej mätvärden för denna 
tryckkombination. 
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