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Sammanfattning
Denna rapport är skriven på Vattenfall Research and Development AB i Älvkarleby
som ett examensarbete inom energi- och miljöteknik. Projektet behandlar ämnet
dammsäkerhet och fokuserar på strömningsförhållandena vid kraftstationen i Laxede.
Huvudmålet består i att skapa en väl fungerande numerisk modell som kan användas
för att utvärdera erosionsrisken vid dammreservoaren.
Många av de större dammarna i Sverige är byggda på 50- och 60-talet. Då de byggdes
fanns inga tydliga regler för hur stora flöden de skulle dimensioneras för och det
vanliga tillvägagångssättet var att multiplicera det högsta uppmätta flödet med någon
säkerhetsfaktor. Flödeskommittén bildades 1985 för att uppföra riktlinjer inom
dammsäkerhet och riskklassificera de existerande dammarna. 1990 kom kommitténs
slutrapport som bl.a. medförde att dimensionerande flöde skall beräknas med en
hydrologisk modell (HBV) som kombinerar effekterna av kraftigt regn i 14 dagar med
extrem snösmältning i älven tillrinningsområde. Sedan kommitténs rapport har arbetet
med fortsatt dammsäkerhet främst skett via organisationen SwedEnergy, där de stora
energibolagen ingår. Företagen i SwedEnergy fortsätter att ge ut och vidareutveckla
sina riktlinjer för ökad dammsäkerhet som kallas RIDAS.
Tillföljd av de nya hårdare kraven måste många dammar omvärderas och anpassas
enligt riktlinjerna. Det som undersöks är spillvattenvägarna, spillvattenportarna,
dammens höjd, dammkroppens stabilitet och genomsläpplighet, erosionsrisk och
strömningen i vattenvägarna. Denna rapport fokuserar på de senare punkterna om
erosion och strömningsbild.
I Vattenfall R&D hydrauliska laboratorium finns sedan tidigare en fysisk modell i
skala 1:60 över anläggningen i Laxede. Modellen har använts för att mäta om den
befintliga kraftstationen klarar av de nya striktare kraven för bl.a.
avbördningskapacitet (förmågan att tappa ur vatten ur dammen). Mätningarna på den
fysiska modellen ger förutsättningar för att bygga en bra numerisk modell över
anläggningen, dels finns korrelationen mellan vattenföring i dammen och vattennivå

väldokumenterad och kan användas som randvillkor i den numeriska modellen.
Dessutom finns möjligheten att verifiera att den numeriska modellens strömningsbild
är rimlig genom att iaktta den fysiska modellens strömning. För att använda
mätningarna från den fysiska modellen, i skala 1:60, som randvillkor i den numeriska
modellen, som skall byggas i fullskala, krävs att värdena skalas om. Detta görs i
rapporten med Froudes modellregel.
Det första och kanske viktigaste steget för att skapa en bra numerisk modell är att
konstruera en väl fungerade mesh som är anpassad både efter det specifika problemet
som skall lösas och efter programmets metod att lösa de styrande ekvationerna. I
programmet 2D-SMS, som används för att skapa den numeriska modellen i detta
projekt, består den bästa möjliga meshen av fyrkantiga element med lutning i endast
en riktning, där vatten går in i elementet vinkelrät över inflödesranden. För att
konstruera en mesh så nära dessa krav som möjligt har bottentopografins höjdkurvor
och strömningens utseende varit viktiga faktorer och meshen har reviderats och
förbättrats i flera steg.
Den fysiska modellen över Laxede har använts både för att verifiera strömning i
dammen och för att till viss del kalibrera den numeriska modellens
turbulensinställning. Kalibreringen utfördes genom att simuleringsresultat från den
numeriska modellen jämfördes med färgtest av strömningen i den fysiska modellen.
Slutligen genomförs en utvärdering och kvantifiering av erosionsrisken i området med
två olika metoder. Metod 1 bygger på impulssatsen och bestämmer erosionsrisken
genom att se på rörelsemängdflödet i vattnet. Metod 2 som är en mer beprövad variant
bygger på antagandet om fulltutvecklad, hydrauliskt rå strömning, det är då möjligt att
beräkna erosionsrisken utifrån vattnets medelhastighet i djupled genom ett antagande
om känd hastighetsfördelning i djupled.
Slutsatsen av arbetet är att den framtagna modellen kan användas för att utvärdera
erosionsrisken som i detta problem är störst vid landsvägsbrons vänstra fäste i
strömningsriktningen. En iakttagelse som gäller allmänt för simuleringar av den här
typen är att det krävs kunskap och erfarenhet vid inställning av olika material- och
lösningsparametrar. Det är därför mycket viktigt att bygga upp erfarenhet och känsla
för programmet innan numeriska modeller används i områden där det är svårt att
verifiera resultaten, annars är det mycket svårt att värdera sina lösningar. I detta
projekt fanns en fysisk modell att verifiera riktigheten av meshen och de satta
parametrarna mot vilket är nödvändigt de första gångerna ett nytt program används.

Abstract

This rapport is written at Vattenfall Research and Development AB in Älvkarleby as a
master’s thesis in energy and environmental technology. The project deals with the
topic of dam security and focus on the flow conditions at the hydropower station in
Laxede. The main objective is to create a good numerical model that can be used to
evaluate the risk for erosion in the dam reservoir.
Many of the Swedish dames where constructed during the 50:s and 60:s. When they
where build there was no existing guidelines on how to calculate extreme floods for
the dams. The usual approach was to multiply the highest historical flood measured by
a safety factor. 1985 a committee was formed (Flödeskommittén) to draw up guideline
in the area of dam security and to formulate a risk classification of the existing dames.
1990 the committee gave there final rapport, which among other things required
extreme floods to be calculated with a hydrological model (HBV) that combined the
effects of a 14 day rain with an extreme snow melting in the rivers catchments area.
After the rapport the ongoing process of dam security has been performed by the
energy companies in the organisation SwedEnergy. The companies in SwedEnergy is
still continuing to improve there guidelines for higher dam security called RIDAS.
As a consequence of the tougher standards many dames have to be revaluated
according to the new guidelines. The revaluation consists of evaluating the existing
spillways, spillway gates, dam crest elevation, dame body durability, the risk of
erosion and the need for reshaping of waterways in the dam. This rapport will focus on
the last two topics of erosion and flow patterns.
In the hydraulic laboratory at Vattenfall R&D a physical model of the powers station
in Laxede in the scale 1:60 has been built. The model has been used to measure if the
consisting power station reaches the new standard of dam security. The measurements
performed on the physical model can be used as an aid when constructing the
numerical model. The results of the measurements can be used as boundary conditions
as it gives the correlation between flow rate and water levels in the dam and the
physical model itself can used to perform flow pattern tests to verify the results of the
numerical simulation. In order to use the results of the measurements from the
physical model, in scale 1:60, as boundary conditions in the numerical model, that are
to be constructed in full-scale, the values need to be properly rescaled. In this rapport
the rescaling will be done according the Froudes model rule of similarity.
The first step in constructing a well functioning numerical model is to build a well
structured mesh, that incorporate both the unique topography of the problem at hand
with a good formation of the elements for the program to solve the governing
equations. For the programme used in this rapport, 2D-SMS, the best possible mesh

consist of squared elements, with a slope in only one direction, that water enters at
perpendicular to the inflow boundary. In order to build a mesh that live up to those
criteria as far as possible, the iso-lines from the bottom topography and the
preliminary flow patterns has been crucial factors in designing the mesh.
The physical model over Laxede has been used in order to verify to results of the
numerical model. It has also to some extent been used to roughly calibrate the “eddy
viscosity”, the parameter used by the programme to represent turbulence. The
calibrations was performed by conducting a colour-test (i.e. colour was added to the
water in order to show the water movement) of the flow patterns. The results of the
colour-test were then compared to results from the numerical model with different
values of eddy viscosity.
Finally the risk of erosion was evaluated and quantified by two different methods. The
first method is based on a version of the Reynolds transportation theorem (RTT) and
evaluates the risk for erosion by looking at the linearly momentum of the water. The
second method is a more conventional method based on the assumption of fully
developed, hydraulically raw flow. Under these assumptions it is possible to calculate
the risk of erosion from the depth-averaged velocity by assuming that the velocity
distribution is known in water depth dimension.
The conclusion of the specific problem at hand is that the model constructed is useful
and capable of evaluating the risk for erosion in the area. The results show that the
erosion risk is highest at the fundament under the left side of the bridge (facing the
direction of flow). A general conclusion is that in creating numerical models of
problem of this kind demand much knowledge and previous experience in order to be
able give appropriate values to the parameters describing the materials involved and
the desired technique of solution. This is especially important when a means of
verifying the results are not available, without proper experience, knowledge and
feeling for the programme it would be very hard to be able to rely on the results of an
unverified simulation.
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1
1.1

Bakgrund
Dammsäkerhet

De flesta större dammarna i Sverige är byggda på 50- och 60-talet. Då dessa dammar
byggdes fanns inga riktlinjer eller krav vad gällde hur stor den dimensionerande
vattenföringen för dammen skulle vara eller hur den skulle beräknas. Det fanns heller
ingen statlig kontrollinstans som påverkade dammarnas design eller konstruktion. Ett
vanligt tillvägagångssätt var att använda det högsta uppmätta flödet multiplicerat med
en säkerhetsfaktor.
Till följd av höga vattennivåer och översvämningar under början av 80-talet startade
debatten om dammsäkerhet. Vattenkraftsföretagen i Mellersta norrland, den värst
drabbade regionen, beställde en undersökning av SMHI för att utvärdera riskerna för
översvämningar i dammarna. Resultatet från SMHI visade att många dammar hade
bristfälliga avbördningsmöjligheter och att nya perioder av stark tillströmning till de
redan fulla dammarna med stor sannolikhet kunde leda till allvarliga översvämningar.
Följden av undersökningen blev att det 1985 inrättades en kommitté med personer från
SMHI och vattenkraftsindustrin som skulle upprätta tydliga riktlinjer för hur
designflöden skulle bestämmas samt rekommendera en riskklassificering för
dammarna. I kommitténs slutrapport (Flödeskommittén 1990) klassificerades de stora
dammarna enligt klass I – hög risk, människors liv är i fara vid dammhaveri, eller
klass II – låg risk. Av de cirka 1000 dammarna i Sverige räknas 185 som klass I –
dammar. Enligt kommittén skall dammarnas designflöden beräknas med en hydraulisk
beräkningsmodell kallad HBV. Förenklat kombinerar modellen effekterna från ett
kraftigt regn som varar i 14 dagar över älvens tillrinningsområde med, ett för
perioden, extremt snösmältningsbidrag.
Efter att gemensamma riktlinjer för dimensionering av avbördningskapacitet för
dammarna fastslagits, beslutade de stora energibolagen i organisationen SwedEnergy
att man tillsammans skulle agera för enhetliga riktlinjer vad gäller åtgärder för att
klara de nya strängare kraven för dammsäkerhet. Företagens förslag, som antogs 1997,
kallas för RIDAS och skall främst ses som riktlinjer för ökad dammsäkerhet vad gäller
kontroll och underhåll och inte ett regelverk. RIDAS vidareutvecklas fortfarande av
företagen i vattenkraftsindustrin och en uppdaterad version släpptes år 2002. Sedan
1998 har Svenska kraftnät det nationella ansvaret för övervakning av dammsäkerheten
i Sverige. På deras ansvarsområde faller också att bevaka och främja utvecklingen av
dammsäkerheten samt att försöka reducera skadorna av stora flöden.
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De nya strängare riktlinjerna har medfört att många dammar måste undersökas och
eventuellt förbättras eller byggas om. De faktorer som undersöks är
spillvattenvägarna, spillvattenportarna, dammens höjd, dammkroppens stabilitet och
genomsläpplighet, erosionsrisken vid älvfåran, om rätning av vattenvägarna krävs
samt om dammagasinets storlek behöver ändras. Detta projekt kommer att beröra de
senare frågeställningarna om erosionsrisk och strömningsförhållanden i dammagasinet
vid Laxede damm.
Internationellt sker mycket inom området dammsäkerhet just nu. 2006 kom ett förlag
om ett nytt ramdirektiv inom EU, ”the flood directive” (FD). Direktivet, som kommer
att träda i kraft under 2007 1 , kommer att behandla krav om skyddsåtgärder mot
översvämningar i samband med bruk av vattenresurser inom EU och ställa hårdare
krav på medlemsländerna. En viktig skillnad från tidigare säkerhetsarbete, som
baseras på antagande om stabila hydrologiska förhållanden, är att effekterna av
klimatförändringen skall vägas in i det nya direktivet. Nya större nederbördsmängder
och ökade flöden i större vattendrag leder till att den dimensionerande vattenföringen
antagligen kommer att behöva höjas i framtiden. De hårdare kraven innebär bl.a. att
alla medlemsländerna måste besitta en översvämningsdokumentation över älvar och
fördämningar i landet. Nedanstående citat om kraven enligt det nya direktivet är ett
utdrag ur: Preface to ”Large-scale hydrological modelling and the Water Framework
directive and floods directive of the European Union - 10th workshop on large-scale
hydrological modelling”, 2007.
“ The preliminary flood risk assessment shall include at least the following:
x

x
x

A map of the river basin district including the borders of the river basin,
subbasins and where appropriate associated coastal zones, showing
topography and land use
A description of the floods which have occurred in the past
A description of flooding processes and their sensitivity to change, including
the role of floodplain area as a natural retention/buffer of floods and flood
conveyance routs now or in the future

The flood risk map should display the potential damage associated with three
scenarios of floods:
1. floods with a high probability (likely return period once every 10
years)
2. floods with a medium probability (likely return period once every
100 years)

1

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/
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3. floods with a low probability (extreme events)
and be expressed in terms of the number of inhabitants potentially affected, the
potential economic damage in the area and the potential damage to the environment. “
Från dessa regler skall sedan medlemsländerna formulera och efterfölja program för
att aktivt minska risken för översvämningar inom det egna riket, utan att höja risken
för översvämningar i närliggande länder. Nedanstående tidsplan kommer gälla för
åtgärdsprogrammen,
Tabell 1.1, visar tidsplanen som kommer gälla efter det att de FD blivit formellt antaget. 2
First time schedule
Preliminary flood risk
assessment
Flood hazard maps
and flood risk maps
Completion and
publication of flood risk
management plans

1.2

First review and update

December 22, 2011

December 22, 2013

December 22, 2015

December 22, 2018
and every six years
thereafter
December 22, 2019
and every six years
thereafter
December 22, 2021
and every six years
thereafter

Vattenfalls R&D - Modellprov och simulering

På Vattenfalls research and development i Älvkarleby utvärderas säkerheten på de
undersökta dammarna med två metoder, dels genom fysiska modeller och dels genom
simuleringar i numeriska modeller. Simuleringarna kan ses som en förlängning av
säkerhetsarbetet som åstadkoms med de fysiska modellerna eftersom de kan användas
för att förutsäga resultaten av olika scenarion snabbare och billigare. Dessutom kan de
användas för att kontrollera fler faktorer som är svåra att mäta t.ex. turbulens eller
strömning vid ett viss intressant område. De kan även med fördel användas i
utbildande syfte för att på ett enkelt sätt visa utseendet av strömning i dammen,
bakedor eller andra intressanta fenomen. Det är dock viktigt att inse att simuleringens
resultat aldrig är bättre än den data den bygger på. Detta innebär att korrekta
randvillkor och bra beskrivningar av bottentopografin är kritiska punkter för att skapa
en bra användbar numerisk modell.
Vid projektstarten fanns en fysisk modell över anläggningen i Laxede i skala 1:60
uppbyggd som använts för att mäta vattennivå, utskovskapacitet och
energiomvandlarens funktionsduglighet vid olika vattenföringar. Dessutom fanns
beskrivningar av strömningsbilden i reservoaren både från färgtest utförda på den

2

http://www.wldelft.nl/issues/flood/index.html
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fysiska modellen och från observationer gjorda vid den verkliga anläggningen i
Laxede. För mer information om modellen av anläggningen i Laxede se appendix A –
Modell över Laxede dammanläggning eller fullständig rapport ”Laxede ombyggnad
för ökad dammsäkerhet, hydrauliska modellförsök” från Vattenfall R&D, U 07:15,
2007-02-28, Yang et all. Data från mätningarna på den fysiska modellen kommer att
användas som randvillkor vid beräkningarna.

1.3

Laxede damm

Dammen i Laxede är en klass I-damm som ligger i Luleälven ca 10 mil uppströms
Luleå. Dammen är uppbyggd av två fyllningsdammar, vänster fyllningsdamm är ca
460m lång och den högra ca 580m, se figur 1.1. Centralt i dammen ligger
kraftstationen, tre utskov vardera 15m breda samt ett flottningsränneintag som till viss
del påverkar strömningen. Vid försök utförda i Vattenfall R&D:s hydrauliska
laboratorium i Älvkarleby uppmättes att vart och ett av dessa utskov vid DG
(dämningsgränsen), 45m.ö.h, hade en avbördningskapacitet av ca 900m3/s samt att de
sammanlagt hade en kapacitet på 2825m3/s. Den dimensionerande vattenföringen för
dammen är enligt de nya beräkningarna 3200m3/s, samma modelltester indikerar att
vattennivån i dammen skulle ligga på 45,81m för att utskoven ska kunna avbörda
denna mängd. Knappt en kilometer uppströms dammen går en landsvägsbro över
älven. Denna påverkar kraftigt strömningen i dammreservoaren. Dessutom finns risk
för erosion vid de uppbyggda vallarna vid brofästet.

Figur 1.1, flygfoto taget över Laxede kraftstation på Luleälven. I bilden nedre vänstra
hörn syns själva kraftstationen och de tre utskoven. I bildens övre del syns landsvägsbron
som har stor betydelse för strömningen i dammen och är den plats där störst risk för
erosion finns.
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1.4

Syfte och mål

Denna rapport är skriven på Vattenfall Research and Development AB i Älvkarleby
som ett examensarbete inom energi- och miljöteknik. Projektet behandlar ämnet
dammsäkerhet och fokuserar på strömningsförhållandena vid kraftstationen i Laxede.
Arbetet består till största del av att skapa en numerisk beräkningsmodell för att
simulera strömningen i dammreservoaren och därmed utvärdera risken för erosion.
Syfte: Den framtagna beräkningsmodellen ska användas för att bedöma risken för
erosion längs älvfåran och vid landsvägsbron. En korrekt riskbedömning av erosionen
utifrån strömningsförhållandena är nödvändig för att kunna projektera erosionsskydd
för området vilket utgör en viktig aspekt i arbetet med dammsäkerhet.
Mål: Skapa en två dimensionell numerisk beräkningsmodell över strömningen i
bassängen uppströms Laxede kraftstation. Speciellt undersöks strömningarna i
älvfåran nära landsvägsbron. Den numeriska modellen verifieras sedan genom att
resultaten jämförs med mätvärden från och tester av strömningsbilden utförda på den
fysiska modellen som sedan tidigare finns uppbyggd på Vattenfall R&D I Älvkarleby.
Därefter används den framtagna modellen för att skatta erosionsrisken i strömningen
med kvantitativa metoder.
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2
2.1

Teori
Skalning av mätvärden enlig Froudes modellregel

Informationen om vattennivåer och flöden som används för att skapa den numeriska
beräkningsmodellen kommer från mätningar utförda på den fysiska modell över
området som finns uppbyggd i Vattenfall R&D:s hydrauliska laboratorium. Den
fysiska modellen är geometriskt nedskalad med en faktor 1:60 medan den numeriska
modellen skall byggas i fullskala. Det är därför nödvändigt att transformera resultaten
från den nedskalade fysiska modellen till korrekta randvillkor för den numeriska
modellen, detta samband ges av Froudes modellregel.
Froudes modellregel bygger på att dimensionslösa tal ställs upp som beskriver fysiken
i det undersökta problemet oavsett skala. Genom att analysera de dimensionslösa talen
är det möjligt att bygga en fysisk modell där värdet av de dimensionslösa talen är
samma i både modellen och verkligheten. Detta kallas dynamisk similaritet och
innebär alltså att fluiden i modellen beter sig på samma sätt som fluiden i det verkliga
område som modellen försöker efterlikna, man har minskat skalan men behållit
fysiken intakt. Eftersom den fysiska modellen i vattenfalls R&D:s laboratorium är
byggd enligt denna metodik är det möjligt att översätta de uppmätta resultaten från
den fysiska modellen till värden som kan användas i den fullstora numeriska modellen
enligt skalfaktorerna i tabell 2.1.
Tabell 2.1, Froudes modellregel medför följande relationer för omskalning av storheter mellan
den fysiska modellskalan och verkligheten. 3

Storhet
Längd
Area
Volym
Tid
Hastighet
Acceleration
Vattenföring
Kraft
Tryck

3

Dimension

Skala
( O= geometriska skalfaktorn Lverklig/Lmodell )

L
L2
L3
T
L, T
L, T2
L3, T
L3, U, g
L, U, g

O
O
O
O
O
O 
O
O
O

Tabell hämtad från ”hydraulik för väg- och vattenbyggare” av Cedervall och Larsen.
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Exempel för omräkning från fysisk modell till numerisk modell:
Om ett flödet uppmätt till 100 l/s i den fysiska modellen skall användas som
randvillkor i den numeriska modellen skalas det enligt vattenförings sambandet ovan,
O5/2. O är i detta fall 60 vilket gör att vattenföringen i den numeriska modellen blir;
100 l/s *605/2= 2788m3/s
Det finns ett viktigt krav för att Froudes modellregel skall ge dynamisk similaritet (så
att fysiken i modellen motsvarar fysiken i verkligheten). Det krävs att vattnets
strömning är hydrauliskt rå. Hydrauliskt rå strömning innebär att botten är tillräckligt
skrovlig för att strömningen skall kunna antas vara oberoende av Reynoldstalet, se
ekvation (13) för formell beskrivning. För att åstadkomma detta har botten på
vattenfalls fysiska modell räfflats för att öka dess ytråhet.
Nedan följer de tre formler som använd för skalning mellan modellerna i projektet,

z numerisk m.ö.h
u numerisk

z fysisk cm från botten  O
100

u fysisk  O1/ 2

Qnumerisk m 3 / s

 29,062

(1)

(2)

Q fysisk l / s  O5 / 2
1000

(3)

Symbolernas betydelse är,
x O, den geometriska längdskalan mellan modell och verklighet (Lnumerik/Lfysisk)
x z, vattenytans höjd
x u, vattenhastigheten
x Q, vattenflödet
x Indexet numerisk eller fysisk anger storheten gäller i fysisk eller numerisk
modellen.
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2.2

Programmet 2D-SMS

För att simulera strömningen i dammen används simuleringsverktyget 2-D SMS. Valet
att skapa en tvådimensionell modell beror främst på att beräkningar skulle bli alltför
tidskrävande och komplicerade att lösa i 3D för ett problem av denna storleksordning.
Dessutom finns stöd i artiklar från genomförda, verifierade 2D-beräkningar av liknade
problem där resultatet från 2D-simuleringen var tillräckligt bra för att utvärdera
strömningsbild, erosionsrisk och sedimenttransport. 4 Simulering med 2D-SMS ger
information om strömningen och hastighetsfördelningen ovanifrån sett. Den utelämnar
alltså informationen om hastighetsfördelningen i djupled och visar istället
medelhastigheter. Det finns sedan speciella metoder för att utvärdera erosionsrisken
som relaterar till i vattnets medelhastighet, återkommer till detta längre ner i
rapporten.
SMS står för ”surfacewater modeling system” och är ett beräkningsprogram anpassat
för två dimensionella beräkningar med fri vattenyta. Programmet är baserat på den
implicita formen av finita elementmetoden och bygger på shallow-water-equations, se
ekvationerna (4-6) nedan. Ekvationerna är förenklade versioner av Navier-Stokes
ekvation för grunda hydrodynamiska flöden härledda från antagandet att konstant
hastighet råder i djupled, vilket också medför att inga accelerationer kan ske i djupled.

(4)

(5)

(6)

4

”Two dimensional simulation of flow hydraulics and bed-load transport in a gravel-stream:
the upper Spanish creek”, Duan, Chen, Weller och Benoit,(2007) samt “Two dimensional
modelling of flood flows and suspended sediment transport: the case of the Brenta river,
Veneto (Italy), Martini, Carniello och Avanzi (2004), I båda artiklarna ansågs 2D
simuleringarna vara tillförlitlig och tillräckligt exakta för att beräkna strömning, erosion och
sedimenttransport.
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I ekvationerna ovan är teckens fysiska innebörd;
x Du/Dt, är den så kallade materialderivatan i x-led. Detta är ett komprimerat
skrivsätt för hastighetsförändringen i x-led som är beroende av både tiden och
rummet enligt följande uttryck; Du/Dt = du/dt + dx/dt*du/dx
x Dv/Dt, är materialderivatan i y-led, som på samma sätt är ett förkortat uttryck
x u, Hastighetskomponent i x-led
x v, Hastighetskomponent i y-led
x H, Medelhöjd av den horisontella tryckytan
x Ș, Avvikelse mellan den horisontella tryckytan och dess medelvärde
x g, gravitationskonstanten
x f, en term som representerar corioliskraften till följd av jordens rotation
x b, en term som representerar viskösa krafter
I Programmet finns flera olika moduler anpassade för att lösa olika typer av problem. I
detta fall, då vattennivå och strömningsbilden eftersöks i subkritiska flöden, har
modulen RMA2 använts. RMA2 är en hydrodynamisk numerisk modell framtagen för
att beräkna vattennivå och hastighetskomponenter i två dimensionella flöden vid öar,
broar och där älvar möts. RMA2 beräknar en version av Navier-Stokes ekvation för
turbulenta, inkompressibla flöden och skapar en lösning där vattennivå och hastighet
beräknas i samtliga mesh-noder i det intressanta området. Programmet innehåller
dessutom en funktion som gör det möjligt att specificera egna variabler som beräknas
vid varje nod.
Lösningsgången för ett problem i 2D-SMS beskrivs detaljerat nedan i avsnittet
Genomförande och har därför utelämnats i teoriavsnittet. Mer information om SMS
eller RMA2 finns på http://www.scisoft-gms.com/sms_details/sms_details.html.

2.3

Erosion

Erosion är den allmänna benämningen på den process som bryter loss och förflyttar
material vid botten och sidorna i en älvfåra. Ett vanligt problem vid översvämmade
älvar och vattendrag är att erosion sker på den delen av en uppbyggd eller naturlig
formation som ligger under vattnet. Efter att tillräckligt mycket material förflyttats
från grunden av de påverkade formationerna, t.ex. jordvallar eller brofästen m.m., blir
krafterna för stora och formationen rasar samman. Det är därför arbetet att utvärdera
erosionsrisken i samband med stora flöden utgör en viktig del i arbetet med
dammsäkerhet. Det finns utvecklade ekvationer och modeller för att bedöma risken för
att vattenbyggda formationer skall rasa samman tillföljd av pågående erosion, detta
anses dock ligga utanför denna uppgift och tas inte upp i projektet som främst ser på
risken för att begynnande erosion skall initieras i området.
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Erosion initieras då krafterna från det strömmande vattnet blir så stora att partikeln
slits loss från det övriga materialet och flyter med strömmen. Hur mycket kraft som
krävs för att erosion ska initieras kan bestämmas genom att en kraftbalans på sätts upp
över en godtycklig partikel, se figur 2.1.

Figur 2.1, visar de krafter som verkar på en partikel nedsänkt i en strömmande fluid.
Förhållandet mellan krafterna i figuren styr när erosion och sedimenttransport initieras.

I ekvationerna ovan är teckens fysiska innebörd;
x U, densiteten för indexerat ämne
x g, gravitationskonstanten
x CD, kombinerad dragkoefficient som beror på form och friktion
x Vol partikel, partikelns volym
x v, vattenhastighet
Vid sedimenttransport av fria partiklar finns ingen kraft som ”fäster” partikeln vid
närliggande material. Således kan fri sedimenttransport ses som ett specialfall av
erosion utan ”fästkraft”. Detta fall av erosion kräver alltså alltid mindre drag/lyftkrafter för att uppstå än normal erosion. Från jämvikten i figur 2.1 ovan är det
möjligt att beräkna hur stora drag- och lyftkrafter som krävs för att fri
sedimenttransport skall initieras.
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2.4

Reynolds transportteorem

Reynolds transportteorem är ett mycket användbart verktyg i ingenjörsberäkningar.
Teoremet relaterar förändringen av en extensiv storhet i ett system i rörelse till en fast
kontrollvolym. Den allmänna kopplingen ses i ekvation (7) nedan där storheten
förändring i systemets är lika som förändringen i kontrollvolymens plus netto
transporten av storheten ut ur kontrollvolymen. Teoremet fungerar för många olika
extensiva storheter och B kan t.ex. beteckna energi, rörelsemängdflöde eller massa.

(7)
I ekvationen ovan är teckens fysiska innebörd;
x B, extensiv storhet som varierar beroende på applikation
x E, intensiv betäckning på samma storhet (=B/m)
x U, densitet
x A, Area
x V, Hastighet (OBS. dV i kv-integralen står för infinitesimalt volymelement)
x kv, indexet för kontrollvolym
x ky, indexet för kontrollyta (randyta)
Den tillämpning av Reynolds transportteorem som används i rapporten kallas
impulssatsen. Där är den fysikaliska innebörden av satsen är att summan av
rörelsemängdflöde över en kontrollvolyms randytor tillsammans med förändringen av
rörelsemängdflödet i kontrollvolymen är lika stor som de krafter som verkar på
kontrollvolymen.

(8)
I ekvationen ovan är teckens fysiska innebörd;
x F, krafter som verkar på kontrollvolymen
x n, riktningsvektor
U, A, V, kv, ky, har samma innebörd som i ovanstående ekvation)
Om ekvationerna antas råda under stationära förhållanden kan en viktig förenkling
göras, termen för variationer över kontrollvolymen med tiden försvinner ur
ekvationen. För att ytterliggare förenkla ekvationen ovan sätts medelhastigheterna
över randytorna in i formeln och ersätter integralerna över den lokala
hastighetsfördelningen, samt att vattnets densitet hålls konstant genom volymen.
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Genom ovannämnda antaganden och genom att ställa upp satsen för en dimension i
taget, förenklas ovanstående formel till,
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Det behövs ingen ekvation för krafterna i z-led eftersom inga accelerationer sker i zled enligt shallow-water-equations. Praktiskt innebär satsen alltså att det går att
beräkna krafterna som påverkar vattnet genom att ställa upp en jämvikt över kraft och
rörelsemängdflödes för en intressant kontrollvolym, se figur 2.2. När krafterna som
verkar på vattenvolymen är beräknade känner man även krafterna som verkar på
botten, de är lika stora men med omvänd riktning enligt Newtons tredje lag.

Figur 2.2, visar en jämvikten för rörelsemängdsflödet och krafter för en kontrollvolym. Via
jämvikten går det med stöd av impulssatsen att beräkna storleken på den resulterande kraften
som botten utsätts för.

Från resonemanget ovan framgår alltså att i de områden som vattnets
rörelsemängdflöde snabbt förändras, alltså där absolutbeloppet av rörelsemängdflödets
gradient är stor, så tar botten upp stor kraft och risken för erosion är större. Då kraften
som verkar på bottens yta är känd går det att beräkna vilken medelskjuvspänning som
råder över den kontrollerade ytan genom att dividera kraften med ytans area. För att få
ett bättre mått på de lokala skjuvspänningarna kan mindre kontrollvolymer skapas, ju
mindre kontrollvolymer som välj runt en intressant punkt, desto mer exakt blir
beräkningen av skjuvspänningarnas storlek.
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2.5

Shields samband

Shields samband ger ett uttryck för hur stora drag- och lyftkrafterna på en kropp
nersänkt i en strömmande fluid måste vara för att erosion skall initieras. Förenklat
uttrycks förhållandet mellan de krafterna som håller partikeln kvar och de krafter som
verkar för att förflytta partikeln. Med hjälp av sambandet är det möjligt att koppla
samman den bromsande kraften som botten måste ge enligt impulssatsen med
kraftbalansen för erosion. På så sätt är det möjligt att finna en ekvation som beskriver
vid vilka yttre förutsättningar som erosion initieras. Ekvationen (11) nedan är Shields
samband för kritiska skjuvspänningar, alltså den skjuvspänning där erosion initieras.

Wc

f

u* * d s

Q

 U s  U fluid  g  d s

(11)

I Shields samband är den fysiska innebörden av variablerna;
x u*=(W/Ufluid)1/2, skjuvspänningshasighet
x f, friktionskoefficienten
x ds, diametern av den undersökta partikeln
x Us, densiteten av den undersökta partikeln
x Ufluid, vattnets densitet
x g, gravitationskonstanten
x X, vattnets kinematiska viskositet

2.6

Critical depth-averaged velocity

Det finns en etablerad metod för att skatta risken för erosion vid älvar och kanaler
direkt från medelvattenhastigheten med avseende på djupet. Formlerna härleds ur
antagandena att strömningen i vattnet är hydrauliskt rå och följer en bestämd
hastighetsfördelning i djupled. Hydrauliskt rå strömning innebär att olikheten i
ekvation (12), nedan måste vara uppfylld.

u*  k s

X

t 70

(12)

Där ks representerar den ekvivalenta sandråheten (den kornstorlek pålimmat ett
plaströr som ger samma friktion 5 )

5

”Analys av eroderbar dammdel vid Vittjärvs dammanläggning”, kap3 - erosion,
examensarbete av Marcus Hardt och Göran Klippenberger
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Genom antagandet om bestämd hastighetsfördelning i z-led går det med ekvation (13),
nedan, att beräkna skjuvspänningarna som vattnet utövar på botten. Figurer 2.3 visar
hur hastighetsfördelningen typiskt kan se ut i en naturlig älvfåra och figur 2.4 visar
ungefär vid vilket djup max- och medelhastighet brukar ligga.

W

P

wu
wz

(13)

W, skjuvspänning
P, friktionskoefficienten

Figur 2.3, visar ett exempel för hur strömningen i en naturlig kanal vanligen ser ut. 6

Figur 2.4, visar hastighetsfördelningen typiskt kan se ut i en naturlig kanal. Medelhastigheten
ligger på ca 60% av djupet medan topphastigheten ligger på ca 10-15% djup. 7

6
7

Bild hämtad från, ”hydraulik för väg- och vattenbyggare”, Cederwall K., Larsen P
Bild hämtad från, ”hydraulik för väg- och vattenbyggare”, Cederwall K., Larsen P
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Ekvationerna (14-16) 8 används för att beräkna kritisk medelhastighet för erosion
beroende på partikelstorlek och vattendjup. Konstanterna i formlerna är empiriskt
framtagna vilket gör att de bara ger bra uppskattningar inom vissa intervall av
partikeldiametrar. För att värdera erosionsrisken i älvfåran i Laxede kommer följande
ekvationer att användas,

u cr

0,19  ( d s , 50 ) 0 ,1  log(

12  h
)
3  d s ,90

(14)

Som gäller transport av sandkorn med densitet runt 2650kg/m3 och diameter mellan
0,1 och 0,5 millimeter.

u cr

8,50  (d s ,50 ) 0, 6  log(

12  h
)
3  d s ,90

(15)

Som gäller transport av sandkorn med densitet runt 2650kg/m3 och diameter mellan
0,5 och 2 millimeter. Samt ekvation (16), nedan, som gäller transport av grus och
småsten av varierande densitet. Kravet för att ekvation (16) skall användas är att
partikeldiametern är större är 2 millimeter.

u cr

1,3  >( s  1)  g  d s ,50 @

0,5

ª h º
«
»
«¬ d s ,50 »¼

(1 / 6 )

(16)

Innebörden av variablerna i ekvationerna är,
x ucr, kritisk medelhastighet för vattnet
x ds, 50, den partikeldiameter som medför att partikeln väger mer än 50 % av
partiklarna i fördelningen.
x ds, 90, den partikeldiameter som medför att partikeln väger mer än 90 % av
partiklarna i fördelningen.
x h, vattendjupet
x s, relativ densitet (s= Uparikel/Ufluid)

8

”Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal seas”, (Van Rijn, Leo C.,
1993)
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3

Genomförande

För att kunna bygga en numerisk modell över strömningsförhållanden i Laxede är det
nödvändigt att vissa delmål uppfylls, det krävs;
x

Kunskap om hur vattenföringen är relaterad till vattenytans höjd i dammen.
Denna information används som randvillkor för den numeriska modellen.
Vattenfall har genom sina mätningar på den fysiska modellen redan undersökt
hur dessa storheter varierar med varandra i dammen.

x

Bra beskrivning över topografin i det intressanta området.

x

Välstrukturerad mesh som innehåller viktiga topologisk information samtidigt
som den är formad på ett för programmet gynnsamt sätt.

x

Att lösningen rimlighet verifieras mot verkligheten, i detta fall den fysiska
modellen, så att resultaten från den numeriska modellen verkligen blir
användbara.

I detta kapitel kommer genomförandet av de tre undre delmålen beskrivas, för mer
information om den övre punkten läs ”Flodutskov i Laxede – bestämning av
avbördningsförmåga genom modellförsök”, Amnell och Yang, Vattenfall R&D,
U07:34, 2007-02-28. Innan beskrivningen av genomförandet för de individuella
delmålen listas de avgränsningar som gäller för hela simuleringsarbetet.
x

Geografiskt har bara uppströmsområdet tagits med vid konstruktionen av den
numeriska modellen. Utflödesranden utgörs av dammlinjen och
inflödesranden är dragen vinkelrät över älven knappt 1500m uppströms från
dammlinjen. Detta är drygt 300m längre än det område som undersöks med
den fysiska modellen.

x

Den numeriska modellen skapas i programmet 2D-SMS och modellen bygger
på antagandet om konstant hastighet i djupled. Resultatet är alltså en två
dimensionell bild av strömningen beskådad ovanifrån.

x

Beräkningar har utförts för förhållanden, vattenstånd och flöde, som
motsvarar dämningsgränsen (45m.ö.h och 2825m3/s), dimensionerande flöde
(45.81m.ö.h och 3200m3/s) samt ett fall med extremt högt flöde (47m.ö.h och
3500m3/s).

x

Den numeriska modellen ger dammens strömning vid stationära förhållanden.
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3.1

Terrängmodell

För att skapa en god numerisk modell av strömningsförhållandena i dammen krävs
först en detaljerade beskrivning av omgivningens topografi. Det är mycket viktigt att
denna beskrivning är så riktigt och exakt som möjligt, eftersom terrängbeskrivningen i
hög grad avgör hur användbar och korrekt den färdiga modellen blir. Underlaget för
att skapa en terrängmodell för området under vattenytan var ca 1,5 miljoner
mätningspunkter där höjden mäts med ekolod av Vattenfall Power Consultants på
uppdrag av Vattenfall R&D. Ovan ytan fanns en mindre detaljerad beskrivning av
området som beställaren av utvärderingen tillhandahöll. Informationen om området
användes till att skapa en tre dimensionell digital terrängmodell över området i
programmet Geo, se figur 3.1.

Figur 3.1, 3 dimensionell terrängmodell över området uppströms Laxede kraftstation.

För att programmet skulle kunna skapa en digital terrängmodell utifrån den stora
mängden data krävdes att datan först delades upp och filtrerades så att onödig
information kunde raderas. För att åstadkomma detta skapades först iso-linjer över
varje höjdmeter genom att informationen som inte tillhörde undersökt iso-linje
raderades bort med en funktion i programmet. Därefter rensades den kvarvarande
informationen från dubbla mätpunkter och eventuella fel manuellt. Efter att alla isolinjer skapats separat och en stor mängd överflödig information sorterats bort var det
möjligt att sammanfoga alla iso-linjerna och låta programmet skapa terrängmodellen
ovan.
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3.2

Meshing

Mesh är benämningen på det uppbyggda rutnät som programmet använder för att lösa
de styrande mass- och kraftekvationerna. Programmet löser ekvationerna i varje nod,
som benämningen på punkterna i rutnätet i figur 3.2.

Figur 3.2, visar exempel på hur noder är placerade i
en mesh i programmet 2D-SMS..

Tätheten på meshen avgör i hur små steg ekvationerna ska lösas och även hur många
ekvationer som lösningsmatrisen innehåller, en för varje nod i meshen. Det påverkar i
sin tur hur både hur lösningens noggrannhet och hur beräkningskrävande processen
kommer vara. Avvägningen är därför alltid att skapa en mesh som löser problemet
tillräckligt noggrant och samtidigt är lösbart och effektivt så att programmet klarar att
genomföra beräkningarna. Handledaren på vattenfall R&D, James Yang,
rekommenderade av erfarenhet att meshen för ett problem av dessa proportioner bör
bestå av ca 3-4000 element.
I modulen RMA2 för programmet 2D SMS, som används vid den numeriska
simuleringen, är det bästa möjliga strukturen fyrkantiga meshelement av samma
storlek med höjdgradient i endast en riktning. Vid verkliga beräkningar är det mycket
svårt att bygga en sådan mesh eftersom topografin sällan är så tillrättalagd, men det är
viktigt att veta det bästa möjliga för att designa meshen så nära dessa kriterier som
möjligt.
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För att skapa en så bra mesh som möjligt identifierades de två viktigaste iso-linjerna i
älvfåran, dels 45m.ö.h som är vattenytans höjd vid DG och dels 37m.ö.h som tydligt
visar den djupa snabba delen av älvfåran, se figur 3.3. Dessa linjer agerar som
stödlinjer vid programmets automatiska meshning för att elementen i större
utsträckning endast ska få höjdgradienter i riktning från mitten av älvfåran upp mot
kanterna. När de viktigaste topologisk information byggts in i meshen styckas delar av
det resterande området in i fyrsidiga fält för att programmet ska kunna generera
fyrkantiga element där det är gynnsamt, se figur 3.4.

Figur 3.3 (t.v.), visar hur hänsyn tas bottens topologiska egenskaper då meshen genereras.
Den yttre linjen är dragen efter 45m iso-linjen och definierar älven yttre kant, den inre linjen
är dragen efter 37m iso-linjen och representerar den djupa snabbare delen av älven där det
största flödet går. Figur 3.4 (t.h.), visar hur fyrkantiga områden styckas av dels för att fler
fyrkantiga element skall kunna skapas. En annan fördel är att mindre fält större kontroll över
meshens utseende.

Efter att stödlinjerna definieras och fyrsidiga fält styckats av är nästa steg att beskriva
hur programmet ska skapa meshen utifrån stödlinjerna. Detta görs genom att
vertiserna, de små punkterna längs linjen, arrangeras på lämpligt sätt. Från varje vertis
dras en linje i meshen, se figur 3.5. Därför avgör placeringen av vertiserna på ränderna
i mycket stor utsträckning hur meshen byggs upp.
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Figur 3.5, visar vad vertiser är och hur de påverkar utseendet på meshen. Från varje vertis
dras en linje in i meshen. För att kunna skapa fyrkantiga element är det viktigt att två sidor
som är riktade mot varandra har lika många vertiser. Det är även viktigt att vertiserna hamnar
ungefär mitt i mot varandra annars kommer elementens vinklar inte vara lika stora och
elementet kommer bli skevt. Vertisernas position är alltså mycket viktig för att skapa en bra
mesh.

När vertiserna på alla linjer är korrekt arrangerade används programmets automatiska
mesh-funktion för att generera en preliminär mesh. 2-D SMS innehåller ett verktyg för
att undersöka meshens kvalitet som identifierar eventuella fel eller områden som
innebära problem vid de efterföljande beräkningarna, se figur 3.6 nedan. Meshen
finjusteras manuellt i programmet dels för att åtgärda de påträffade problemen, men
också för att förbättra resultatet från den automatiska meshningen så meshen så nära
som möjligt ska uppfylla kraven för optimal mesh som nämndes ovan.

Figur 3.6, visar ett exempel på hur funktionen ”mesh quality” anger felaktiga eller
problematiska element i meshen. Problemen visas med olika färger så användaren lätt ska
kunna avväga viken åtgärd som krävs.
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När hela meshen är definierad återstår att importera informationen om
höjdfördelningen för området. Höjddata finns lagrade i en xyz-fil, som innehåller en
lång lista läges- och höjdkoordinater för alla de punkter som ska användas för att
beskriva topografin. Xyz-filen öppnas tillsammans med filen som innehåller meshen.
Eftersom både mesh-filen och xyz-filen innehåller koordinater för x och y
dimensionen överlappar dessa varandra där de båda filerna finns definierade. Höjden
för varje nod i meshen interpoleras sedan fram utifrån z-värdena i xyz-filen. För att
resultatet skall bli så bra som möjligt är det viktigt att punkterna i xyz-filen
fullständigt täcker den mesh man vill beskriva så att inga orimliga extrapoleringar
sker.

3.3

Revidering av mesh

När första meshen var färdigkonstruerad utfördes en preliminär simulering. Resultaten
användes för att identifiera och åtgärda oförutsedda problem med meshen och
genomföra förbättringar innan de riktiga simuleringarna inleddes. Nedan följer en
punktlista av de åtgärder som genomfördes,
x

Vid inloppets västra strand finns ett område som under vissa förhållanden i
dammen ligger under vatten, se området vid västra stranden i figur 3.1. Vid
övergångar mellan de vattennivåer som medför att området torrläggs/blötläggs
uppstår problem vid simuleringarna. Problemen kommer av att programmet
måste ”tvinga” ut allt vatten i området till älven genom en mycket smal
passage, där oönskat höga hastigheter uppkommer. För att undvika
problematiken med torkning/blötläggning i området väljs därför att försumma
detta område och låta älvfåran rinna innanför där den djupare delen av älven
börjar.

x

Tvärsnitten över älvfåran som används för att skapa meshen anpassades efter
den preliminära lösningens strömningsbild. Detta för att få meshelement där
vattnet i så stor utsträckning som möjligt går vinkelrät över randen.

x

Inflödesrandens position flyttades något uppströms samt drogs vinkelrät över
älven.

x

Fler områden med fyrkantiga element infördes för att ytterligare förbättra
strukturen hos meshen.

x

Data för bottens topografi granskades och justerades där felaktigheter eller
dubbla mätvärden fanns.
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I figur 3.7 nedan visas den reviderade meshen som är den mesh som används för att
skapa simuleringar av strömningsbilderna i dammen.

Figur 3.7, den färdigkonstruerade meshen bestående av drygt 3500 element
ungefärligt fördelade på 800 trianglar och 2700 kvadrater. Meshens
indelning är finare i det mest kritiska området närmast landsvägsbron där de
högsta vattenhastigheterna uppkommer.
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3.4

Beräkning av randvillkor

Vattennivåerna från laboratoriumförsöken som ska användas som randvillkor i den
numeriska modellen är uppmätta ca 100meter uppströms själva dammen där
dompegeln (anordning som mäter vattennivå) sitter. Detta medför problem då
randvillkoren i den numeriska modellen ges på den position där utskoven sitter.
Eftersom vattnets tvärsnittsarea genom utskoven är så mycket mindre än vid
dompegeln ökar dess hastighet markant, vilket leder till att vattennivån sjunker. Det
behövs därför en metod för att beräkna vilken vattennivå som ska sättas som
randvillkor i den numeriska modellen för att motsvara de uppmätta vattennivåerna vid
dompegeln.
Genom att ställa upp en energibalans på höjdform kan en korrelation mellan vattnets
höjd och hastighet beskrivas,

v12
z1 
2 g

v22
z2 
 hf
2 g

(17)

Där hf är en förlustterm för strömningen mellan punkterna 1 och 2. hf beräknas enligt,
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I dessa ekvationer är de flesta komponenterna kända;
x L, längden som vattnet skall färdas för att nå utskoven, är ca 100m.
x P, den våta periferin, är ungefär 200m.
x A, vattnets medeltvärsnittsarea, ca 3000m2.
x v1, flödeshastigheten i höjd med dompegeln, hittas genom simulering.
x v2, flödeshastigheten vid utskoven, hittas genom simulering.
x z1, vattennivån vid dompegeln, känd från mätningar i laboratoriumt.
x f, friktionskoefficienten, beräknas från Chézys friktionskoefficient, C, C=90
för turbulent strömning i bred, skrovlig kanal 9 . Relationen mellan C och f är
C=(8*g/f)1/2 vilket ger f =0,0097.
x 6[loss, är en samlingsterm för förlusterna i samband med energiförluster och
turbulens då vattnet pressas från dammreservoaren genom utskoven, denna
term beräknas enligt formel för strömning genom reducerat tvärsnitt till
0,87. 10 

9

”hydraulik för väg- och vattenbyggare”, Cederwall K., Larsen
Baseras på strömningsförluster vid kraftigt reducerat tvärsnitt, Cengel and Turner,
Fundaments of Thermal-fluid sciences 2:nd ed. sida 634
10
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Genom att flytta runt termerna så att z2 hamnar själv och sedan sätta in värden på de
kända variablernas plats får följand uttryck,

z2

z2

2
v12
v22 § L  P
· vav.

¨ f 
 ¦ [ loss ¸ 
z1 
2 g 2 g © 4 A
¹ 2 g


(19)

vav2 .
v12
v22
z1 

 0,016  0,87 
2 g 2 g
2 g

Genom att lösa ekvation (19) för de uppmätta vattennivåerna erhålls approximativa
värden för att sätta in som randvillkor, för beräkningar se appendix B. Lägg märke till
att friktionsförlusterna för strömningen (den vänstra termen inom parentesen) är
mycket mindre än förlusterna på grund av förträngningen. Resultatet av beräkningarna
bygger på relativt grova antaganden men ger en bra första gissning till vilket
vattenhöjd som skall användas som randvillkor på utflödet. Randvillkoren får sedan
trimmas in så att modellens resultat stämmer överens med önskad vattennivå vid
dompegeln. Nedan presenteras de beräknade randvillkoren samt de slutgiltiga
randvillkoren som användes för respektive uppmätt vattennivå.
Tabell 3.1, anger vilka randvillkor som används på utflödesranden för att kompensera för de
skillnader i höjd som uppkommer mellan simuleringsmodellens rand och den plats där
vattennivåerna mätts i den fysiska modellen. Nivåskillnaderna finns på grund av skillnaderna i
hastighet mellan vattnet vid mätplatsen i den fysiska modellen och utflödesranden. I tabellen
finns både de teoretiskt framräknade nivåerna och de slutgiltigt använda nivåerna som gav
korrekta resultat.
Uppmätt
värde
laboratoriumt

3.5

i

Beräknat randvillkor

Slutgiltigt randvillkor

45

43,17

43,28

45,81

43,08

43,26

47

44,66

44,81

Verifiering av den numeriska modellen

Målet med verifieringen är att kontrollera rimligheten av resultaten från den
numeriska modellen. De uppmätta värdena från den fysiska modellen kommer inte att
överensstämma till fullo med den numeriska simuleringens resultat eftersom
datamaterialet för botten som modellerna bygger på inte är exakt samma, dessutom tar
den numeriska modellen hänsyn till ett längre uppströmsområde än den fysiska och får
därför andra förutsättningar. I verifieringsprocessen jämförs uppmätta värden från den
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fysiska modellen med resultat från den numeriska simuleringen i motsvarande
koordinater. Dessutom jämförs utseendet på strömningsbilderna i den numeriska och
den fysiska modellen. Det är viktigt att välja verifieringspunkter som ligger spridda
över stora delar av modellernas yta samt punkter som är lätta att bestämma
koordinaterna för, se figur 3.8 för val av verifieringspunkter. Värdena som används för
att verifiera den numeriska modellen i detta projekt kommer från mätningar utförda på
den fysiska modellen i Vattenfall R&D:s hydrauliska laboratorium i samband med
rapporten ”Laxede ombyggnad för ökad dammsäkerhet, hydrauliska modellförsök”
Vattenfall R&D, U 07:15, 2007-02-28, Yang et all.

Figur 3.8, till vänster visar verifieringspunkter ligger fördelade utmed de linjer A till D där
mätvärden finns från Vattenfall R&D, U 07:15, Yang et all. Figur 3.9 till höger visar vilka
områden som används för att avgöra om strömningsbilden är rimlig. Strömningsbilden från
den fysiska modellen i de utmärkta områdena undersöktes via ett färgprov, se appendix E.

Hastigheterna från rapporten ovan anges i maximal hastighet medan simuleringen
anger flödets medelhastighet. Det är därför nödvändigt att reducera de uppmätta
hastigheterna för att jämförelsen ska bli korrekt. Skillnaden mellan maximal hastighet
och medelhastighet antas vara 20 % i enlighet med standardfallet för strömning i
naturlig, oregelbunden kanal, se figur 2.4. Den reducerade hastigheten läggs in i
verifieringspunkterna och jämförs mot de numeriska resultaten från simuleringen.
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I ovan nämnd rapport från vattenfall R&D finns bilder av strömningen tagna under
färgprovning för att visa strömning ser ut i stora drag. För att få bättre uppfattning om
strömningsbilden och för att närmare undersöka några kritiska områden genomfördes
ett nytt färgprov, se figur 3.9 ovan. Till färgprovet användes samma färg som
vattenfall tidigare använt vid förra färgprovningen, kaliumpermanganat.
Färgprovningen går till så att en liten mängd färg sprutas i vid ett intressant område.
Sedan iakttas färgens rörelse och strömningen görs således synlig. Målet med
färgprovet vara att undersöka och storleksbestämma vissa karakteristiska drag för
strömningen i de olika områdena. De drag som undersöktes för respektive område
finns listade nedan, för resultat se appendix E.
Område 1: Storleken på den virvel som bildas i området samt strömningens rörelse
runt denna virvel. Dessutom undersöktes var bakedan mot mitten på älven
gick upp
Område 2: Bakedans storlek, framför allt var på stranden bakedan startade.
Område 3: Separationslinjen mellan strömningen som går vidare nedåt och
strömningen som vänder åter uppåt
Område 4: Bakedans storlek, var den slutar uppströms och hur långt den går ut i
strömningen
Område 5: Var bakedan börjar samt storleken virveln i områdets övre del
Den parameter som kan justeras i den numeriska modellen för att förändra
strömningens utseende är ”eddy viscosity”, som är ett mått på vattnets turbulens.
Enligt referensmanualen till programmet bör inställningen för ”eddy viscosity” ligga i
intervallet 500-5000 [Pa, s] för horisontella homogena flöden runt öar och liknande
formationer. Det rekommenderas också att isotopiska värden används, alltså vattnet
anses vara lika turbulent i alla riktningar, om inte uppmätt data visar annat. 11 För att
finna rätt turbulensinställning för området skapas numeriska simuleringar med
varierande parametervärde inom det rekommenderade intervallet, se appendix F.
Sedan jämfördes resultaten av de olika simuleringarna med resultaten från färgtestet,
resultaten i appendix E.

11

SMS reference Manual, 5.6.3 Eddy viscosity.
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3.6

Skattning av erosionsrisk

3.6.1

Metod 1 - Impulssatsen och Shields samband

För att utvärdera risken för erosion enligt metod 1 används impulssatsen som är en
variant av Reynolds transportteorem. Impulssatsen gör gällande att summan av
rörelsemängdflödet som rör sig in och ut över ränderna på en kontrollvolym
tillsammans med alla krafter som verkar på kontrollvolymen skall vara lika med noll i
alla riktningar för stationära flöden. Det är alltså möjligt att beräkna hur stora krafter
som verkar på en kontrollvolym av vatten genom att ställa upp en jämvikt över krafter
och rörelsemängdflöde över den intressanta kontrollvolymen. Krafterna på botten,
som är den avgörande faktorn för både sedimenttransport och erosion, är lika stora
som krafterna på det överliggande vattnet fast motriktade.
För att översiktligt kunna utvärdera i vilka områden störst risk för erosion finns
infördes variabeln M, rörelsemängdflöde per meter, i varje nod i simuleringen.

M

2
U  h  u mag

(20)

M, representerar hur stort rörelsemängdflöde vattnet har per meter inflödesrand
U, vattnets densitet
h, vattendjupet
umag, vattnetshastighet (umag= (u2+v2)0,5 )
Genom finna områden där rörelsemängdflödet snabbt förändras, alltså där
rörelsemängdflödets gradient är stor, återfinns de områden där botten påverkas av
stora krafter. Det är i dessa områden som risken för erosion är störst. När
högriskområden identifierats utförs en noggrannare analys som kvantifierar
erosionsrisken med hjälp av ett beräkningsprogram baserat på Shields samband som är
skrivet i MATLAB, se appendix C. Programmet kräver tre olika typer av indata,
Material och konstanter,
x vattnets densitet
x vattnets kinematiska viskositet
x gravitationskonstanten
x friktionskoefficienten
Områdesegenskaper som utmäts ur simuleringsresultaten;
x flödets medeltvärsnittsarea
x medellängden av den våta perimetern
x längden på kontrollvolymen
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x

höjdskillnaden över kontrollvolymen

Partikelegenskaper som läggs in som vektorer över de relevanta områdena,
x vektor med testvärden av partikeldensitet
x vektor med testvärden av partikeldiameter
Från indata beräknas den kritiska skjuvspänningen, Wc, enligt Shields samband och den
verkliga medelskjuvspänningen över området, Wbottom, från en ekvation härled ur en
energibalans över den undersökta kontrollvolymen. Risken för erosion utvärderas
sedan genom att kvoten mellan Wbottom och Wc beräknas för alla de olika undersökta
värdena på partikeldensitet och diameter. En kvot större än ett innebär att
skjuvspänningen från flödet är tillräckligt stor för att erosion skall kunna initieras.
Resultaten presenteras som grafer där varje linje representerar en partikeldensitet och
x-axeln visar ökande partikeldiameter.

3.6.2

Metod 2 - Critical depth-averaged velocity

Metod 2 är ett mer beprövat tillvägagångssätt för att uppskatta erosionsrisken i älvar
och kanaler. Metoden bygger på antagandena att strömningen i älven är hydrauliskt rå
samt att den följer en bestämd hastighetsprofil i djupled. Med kännedom om
hastighetsprofilen är det då möjligt att beräkna skjuvspänningarna som vattnet medför
på partiklarna på botten. För att beräkna erosionsrisken för partiklar av varierande
storlek att används tre olika ekvationer, se ekvationerna (14)-(16) i teoriavsnittet om
”critical depth-averaged velocity”. De två första ekvationerna är anpassade för
sanderosion, alltså partiklar i storleksordningen 0,1 mm till 2 mm med densitet på
2650 kg/m3. Medan den sista ekvationen är anpassad för erosion av större partiklar,
över 2 mm, med varierande densitet. Den kritiska medelhastigheten för erosion har
beräknats för följande fall,
Tabell 3.2, visar vilka olika kombinationer av vattendjup, partikeldiameter och densitet som
undersökt med erosionsmetod 2.
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Beräkningarna utförs i MATLAB, koden finns bifogad i appendix D. Resultaten
redovisas som grafer där det är möjligt att utifrån hastighet och vattendjup direkt
utvärdera risken för erosion av sand av olika densitet. Dessutom finns två grafer (4.2425) som anger vilka kritiska hastigheter som gäller för partiklar med diameter större
än 2 mm. Ena grafen visar kritisk hastighet beroende av vattendjup den andra grafen
visar hur den kritiska hastigheten varierar med partikeldensitet. För erosion av sand
med partikeldiametrarna 0,5, 1 samt 2 mm definieras dessutom ett nyckeltal direkt i
simuleringsmodellen som presenteras som en karta där siffror över 1 innebär att
erosionsrisk kan finnas. Nyckeltalet är kvoten mellan den verkliga medelhastigheten i
vattnet och den kritiska medelhastigheten beräknad enligt formlerna i teoriavsnittet.
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4
4.1

Resultat
Strömningsbilder

Nedan redovisas resultaten från simuleringarna i den numeriska modellen. Resultat
redovisas för tre olika vattenföringar, 2825, 3200 och 3500 m3/s. Det parametervärde
på ”eddy viscosity” som medförde en strömningen i den numeriska modellen bäst
överensstämde med observationerna från färgtestet var 2500 [Pa, s]. Detta värde har
använts vid strömningsberäkningarna i samtliga fall. Friktionskoefficienten vid
beräkningarna har varit 0,025 (som är programmets default värde).

4.1.1

Vattenföring: 2825m3/s

Figur 4.1, visar strömningen utseende för vattenföring på 2825m3/s.
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4.1.2

Vattenföring: 3200m3/s

Figur 4.2, visar strömningen utseende för vattenföring på 3200m3/s.
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4.1.3

Vattenföring: 3500m3/s

Figur 4.3, visar strömningen utseende för vattenföring på 3500m3/s.
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4.2

Flödeshastigheter

4.2.1

Vattenföring: 2825m3/s

Figur 4.4, visar strömningen utseende för vattenföring på 2825m3/s. De färgade zonerna anger
medelhastighetens storlek i m/s enligt skalan i övre vänstra hörnet och pilarna anger
flödesriktningen.
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4.2.2

Vattenföring: 3200m3/s

Figur 4.5 visar strömningen utseende för vattenföring på 3200m3/s. De färgade zonerna anger
medelhastighetens storlek i m/s enligt skalan i övre vänstra hörnet och pilarna anger
flödesriktningen.
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4.2.3

Vattenföring: 3500 m3/s

Figur 4.6, visar strömningen utseende för vattenföring på 3500m3/s. De färgade zonerna anger
medelhastighetens storlek i m/s enligt skalan i övre vänstra hörnet och pilarna anger
flödesriktningen.,
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4.3

Jämförelse mellan simuleringsmodellen och fysiska modellen

4.3.1

Vattenföring: 2825m3/s

Figur 4.7, visar resultaten av jämförelsen
mellan den fysiska och den numeriska
modellen vid vattenföring 2825m3/s. I
varje utsatt verifieringspunkt visas
summan av den beräknade hastigheten
från den numeriska modellen minus
uppmätta hastigheten från den fysiska
modellen. De gröna staplarna bredvid
verifieringspunkterna visar alltså om den
numeriska modellens hastigheter är
högre (uppåtgående stapel) eller är lägre
(neråtgående stapel) än de uppmätta
värdena från den fysiska modellen. Då en
stapel är grön innebär det att värdet
mellan modellerna skiljer sig mindre är
en avvikelse som är inställd till 0,51 m/s.
Vid värden över en avvikelse visas en gul
stapel.

Figur 4.8, visar en graf över informationen i figur 4.7 ovan. Alla punkter ritas ut efter vilket
värde de bör ha enligt den fysiska modellen på x-axeln och vilket värde de fick enligt
numeriska modellen på y-axeln. Vid de punkter som hamnar nära den heldragna linjen råder
samma medelhastighet i de båda modellerna.
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4.3.2

Vattenföring: 3200m3/s

Figur 4.9, visar resultaten av jämförelsen
mellan den fysiska och den numeriska
modellen vid vattenföring 3200 m3/s. I
varje utsatt verifieringspunkt visas
summan av den beräknade hastigheten
från den numeriska modellen minus den
uppmätta hastigheten från den fysiska
modellen. De gröna staplarna bredvid
verifieringspunkterna visar alltså om den
numeriska modellens hastigheter är
högre (uppåtgående stapel) eller är lägre
(neråtgående stapel) än de uppmätta
värdena från den fysiska modellen. Då en
stapel är grön innebär det att värdet
mellan modellerna skiljer sig mindre är
en avvikelse som är inställd till 0,51 m/s.
Vid värden över en avvikelse visas en gul
stapel.

Figur 4.10, visar en graf över informationen i figur 4.9 ovan. Alla punkter ritas ut efter vilket
värde de bör ha enligt den fysiska modellen på x-axeln och vilket värde de fick enligt
numeriska modellen på y-axeln. Vid de punkter som hamnar nära den heldragna linjen råder
samma medelhastighet i de båda modellerna.
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4.4

Erosionsberäkningar - metod 1

4.4.1

Vattenföring: 2825m3/s

Figur 4.11, resultatet av erosionsrisksanalys med metod 1 för vattenförning på 2825m3/s.
Figuren visar hur mycket rörelsemängdflöde som finns i vattnet på olika platser i strömmen. I
de områden där vattnets rörelsemängdflöde snabbt förändras utsätts botten för påfrestningar
och risken för erosion är större.
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Figur 4.12, noggrannare undersökning av området närmast landsvägsbron med erosionsmetod
1. I de områden där vattnets rörelsemängdflöde snabbt förändras (färgen i grafen förändras
mycket på kort sträcka) utsätts botten för påfrestningar och risken för erosion är större.

Figur 4.13, visar resultatet för beräkning av erosionsrisken med metod 1, för koden som
används vid beräkningarna se appendix C. De olika linjerna representerar olika densiteter,
uppifrån och ner 2650, 3000, 3500, 4000 samt 4650 kg/m3. Talet på y-axeln visar hur stor
erosionsrisken är i området. Ett y-värde större än 1 innebär att strömningen tillräckigt stark
för att erosion skall initieras. Resultatet ovan är beräknat för medelerosionsrisken över ett
område som sträcker sig 85m både upp- och nerströms från bron vid vattenföring 2825 m3/s.
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4.4.2

Vattenföring: 3200m3/s

Figur 4.14, resultatet av erosionsrisksanalys med metod 1 för vattenförning på 3200m3/s.
Figuren visar hur mycket rörelsemängdflöde som finns i vattnet på olika platser i strömmen. I
de områden där vattnets rörelsemängdflöde snabbt förändras utsätts botten för påfrestningar
och risken för erosion är större.
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Figur 4.15, noggrannare undersökning av området närmast landsvägsbron med erosionsmetod
1. I de områden där vattnets rörelsemängdsflöde snabbt förändras (färgen i grafen förändras
mycket på kort sträcka) utsätts botten för påfrestningar och risken för erosion är större

Figur 4.16, visar resultatet för beräkning av erosionsrisken med metod 1, för koden som
används vid beräkningarna se appendix C. De olika linjerna representerar olika densiteter,
uppifrån och ner 2650, 3000, 3500, 4000 samt 4650 kg/m3. Talet på y-axeln visar hur stor
erosionsrisken är i området. Ett y-värde större än 1 innebär att strömningen tillräckigt stark
för att erosion skall initieras. Resultatet ovan är beräknat för medelerosionsrisken över ett
område som sträcker sig 85m både upp- och nerströms från bron vid vattenföring 3200m3/s.
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4.5

Erosionsberäkningar - metod 2

4.5.1

Vattenföring: 2825m3/s

Figur 4.17, visar den beräknade erosionsrisken vid landsvägsbron med vattenföring 2825m3/s
enligt metod 2. Figuren färgskala är anpassad för att visar erosionsrisken för partiklar med
diameter 0.5mm. Stapeln till höger anger hur många gånger över kritiska medelhastigheter
som råder vid olika områden i strömningen.

Figur 4.18, visar den beräknade erosionsrisken vid landsvägsbron med vattenföring 2825m3/s
enligt metod 2. Figuren färgskala är anpassad för att visar erosionsrisken för partiklar med
diameter 1mm. Stapeln till höger anger hur många gånger över kritiska medelhastigheter som
råder vid olika områden i strömningen.
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Figur 4.19, visar den beräknade erosionsrisken vid landsvägsbron med vattenföring 2825m3/s
enligt metod 2. Figuren färgskala är anpassad för att visar erosionsrisken för partiklar med
diameter2mm. Stapeln till höger anger hur många gånger över kritiska medelhastigheter som
råder vid olika områden i strömningen.

4.5.2

Vattenföring: 3200m3/s

Figur 4.20, visar den beräknade erosionsrisken vid landsvägsbron med vattenföring 3200m3/s
enligt metod 2. Figuren färgskala är anpassad för att visar erosionsrisken för partiklar med
diameter 0.5mm. Stapeln till höger anger hur många gånger över kritiska medelhastigheter
som råder vid olika områden i strömningen.
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Figur 4.21, visar den beräknade erosionsrisken vid landsvägsbron med vattenföring 3200m3/s
enligt metod 2. Figuren färgskala är anpassad för att visar erosionsrisken för partiklar med
diameter 1mm. Stapeln till höger anger hur många gånger över kritiska medelhastigheter som
råder vid olika områden i strömningen.

Figur 4.22, visar den beräknade erosionsrisken vid landsvägsbron med vattenföring 3200m3/s
enligt metod 2. Figuren färgskala är anpassad för att visar erosionsrisken för partiklar med
diameter 2mm. Stapeln till höger anger hur många gånger över kritiska medelhastigheter som
råder vid olika områden i strömningen.
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Figur 4.23, visar kritisk medelhastighet för erosion av sandkorn med densitet 2650kg/m3 enligt
metod 2. De olika linjerna i graferna visar den kritiska medelhastigheten vid olika vattendjup,
3, 6, 9, 12, 15 och 18 meter. Ju grundare vattnet är desto lägre blir den kritiska hastigheten,
den understa kurvan är alltså 3 meter o.s.v.
.

Figur 4.24, visar kritiskmedelhastighet för erosion av sten och grus av varierande vattendjup
enligt metod 2. Vattendjupet i grafen varierar från 3 till 18 i steg om 3 meter, där den undre
linjen representerar det lägsta vattendjupet o.s.v. Densiteten hos partiklarna vid beräkningen
är 4650 kg/m3.
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Figur 4.25, visar kritiskmedelhastighet för erosion av sten och grus av varierande densitet
enligt metod 2. Densiteten hos partiklarna är, uppifrån och ner, 2000, 2650, 3000, 3500, 4000
samt 4650 kg/m3. 4650 kg/m3 är den densitet som användes vid föregående diagram.
Vattendjupet vid dessa beräkningar har hålligt konstant vid 15m
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5
5.1

Diskussion
Modellbyggande och simulering

Huvudmålet med projektet var att skapa en fungerande numerisk modell över
kraftstationen i Laxede som kunde användas för att simulera erosionsrisken i
dammreservoaren. Det första och kanske viktigaste steget för att skapa en bra modell
är att konstruera en väl fungerade mesh som är anpassad efter både det specifika
problemet som skall lösas och efter programmets metod att lösa de styrande
ekvationerna. Då meshen är definierad skall diverse material- och
strömningsparametrar ställas in. I detta fall räcker det med ytråhet och turbulens, men
betydligt fler parametrar finns för mer avancerade problem, t.ex.
vattengenomsläpplighet hos elementen. Det krävs också att man skall definiera för
programmet när ett element räknas som torrt, hur många iterationscykler programmet
skall genomföra och hur stor feltolerans som accepteras. Kort sagt det finns många
olika inställningar och mycket att begrunda innan en numerisk modell konstrueras.
I detta fall fanns en fysisk modell uppbyggd som gjorde det möjligt att verifiera att
strömningsbilden i den numeriska modellen var rimlig genom att jämföra
simuleringens resultat med strömningens utseende och flödeshastigheter från den
fysiska modellen. På så sätt bekräftas att de använda parametrarna som i den
numeriska modellen har ungefär rätt värde samt att den uppbyggda meshen fungerar
tillfredställande. Men hur gör man för att säkerställa att en numerisk modell ger bra
resultat över ett område där varken någon uppbyggd fysisk modell eller möjligheter att
utföra storskaliga mätningar finns? Det viktigaste när man skapar numeriska modeller
där det är svårt att verifiera resultatet är att man genom erfarenhet och känsla vet
ungefär; vilka parametervärden som är bra antaganden för den specifika platsen, hur
olika parameterinställningar påverkar modellens resultat, hur meshen skall utformas
för det specifika problemet, hur stora felmarginalerna kan vara etc. Det är därför
viktigt att skapa erfarenhet och känsla för programmet med hjälp av verifierbara
problem innan programmet används för att lösa problem där kvalitén på resultatet är
svårt att kontrollera.

5.2

Kalibrering av eddy viscosity

Den fysiska modellen i Vattenfall R&D:s hydrauliska laboratorium användes också
för kalibrera turbulensinställningen i den numeriska modellen. Enligt SMS manual
skall turbulensparametern ”eddy viscosity” ligga mellan 500-5000 [Pa, s] för ett
älvområde med öar och liknande formationer. Genom att skapa numeriska
simuleringar med samma villkor förutom att turbulensen varierades i åtta steg mellan
1500-5000 [Pa, s] identifierades fem testområden där karakteristiska skillnader
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uppkom till följd av de olika turbulensinställningarna, se figur 3.9 för testområdena
och appendix F för simuleringsresultaten med varierande parametervärde. Att 1500
[Pa, s] valdes som undre gräns berodde på att strömningens utseende då avvek så
kraftigt från det förväntade resultatet att simuleringar med lägre parametervärde
ansågs onödiga.
I kalibreringsprocessen med 2D-SMS är det möjligt att ställa in lokala parametrar för
delar av det undersökta området i den numeriska modellen. Det är dock viktigt att inse
att skillnaderna mellan resultaten från simuleringarna och den fysiska modellen även
kan bero på en rad verkliga brister i den numeriska modellen, den fysiska modellen
eller felaktiga mätvärden etc. Då kan förändrade lokala parametrar skapa problem. De
producerade resultaten som ser riktig ut för de testade strömningsförhållanden kan
bygga på inkorrekta parametrar så att den numeriska modellen reagerar felaktigt på
förändrade randvillkor.
Ett exempel: om bottens ytråhet ökas (leder till sänkta hastigheter) för att ge ”rätt
strömningshastigheter” i ett område vid vattenföring på 2500 m3/s men problemet egentligen
beror på något annat t.ex. att vattnets turbulens i området underskattas då den numeriska
modellen skapats och strömningsförlusterna egentligen är större än vad modellen räknat fram.
Då kommer den ”kalibrerade” modellen återigen ge felaktiga resultat vid andra
vattenföringar eftersom förhållandet mellan energiförlusterna i turbulens och friktion inte
följer ett linjärt samband.

Därför bör lokala parametrar endast användas om mätningar eller andra tydliga
indikationer finns till det är lämpligt. I detta projekt har inga lokala parametrar ställt in
eftersom inga detaljerade fakta om botten ytråhet eller liknande funnits. Ovanstående
resonemang är naturligtvis också sant för parametrar som påverkar hela modellen. Det
är därför onödigt, ibland t.o.m. felaktigt, att ”trimma” in parametrarna i den numeriska
modellen för att få så nära överensstämmelse så möjligt, det kan leda till en falsk
känsla över hur exakt modellen egentligen är.

5.3

Strömningsförhållanden

De fem testområdena är döpta efter hur viktiga och pålitliga de ansågs vara för valet
av turbulensinställning. Strömningen i de olika områdena undersöktes genom att ett
färgtest genomfördes, se appendix E. Testområde 1 ansågs vara det viktigast området i
undersökningen eftersom det var lättast att identifiera skillnader mellan de olika
turbulensinställningarna i detta område, 5000 [Pa, s] leder till att nästan ingen virvel
alls existerar i området, medan 1500 [Pa, s] medför att virveln är mycket stor och
täcker en tredjedel av älvens bredd. Testområdena 2 och 3 ansågs viktiga främst därför
att det var enkelt att bestämma strömningens utseende i områdena med färgtest.
Rörelsen i området var bra och färgen följde vattnet på ett tydligt sätt. Därför
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bedömdes dessa resultat som säkra. Det som skulle undersökas var vart bakedan
respektive separationslinjen mellan bakedan och huvudströmen gick för de båda
testområdena.
Testområde 4 var mycket svårt att mäta eftersom de låga flödeshastigheterna gör att
andra faktorer som diffusion och eventuella densitetsskillnader mellan färgen och
vattnet spelar större roll än vid övriga områden. Dessutom hamnar det lågt i
värderingen eftersom den numeriska modellen har en längre inloppssträcka uppströms
bron än vad den fysiska modellen har. Detta leder med stor sannolikhet till förändrade
strömningsförhållanden. Den förändrade strömningen borde då märkas speciellt
tydligt uppströms bron eftersom bron sedan kraftigt påverkar strömningen nedströms.
Denna tanke får också stöd från resultaten i figurerna 4.7 och 4.9 där hastigheterna i
fyra tvärsnitt i över älven jämförs mellan den numeriska och den fysiska modellen. Av
resultatet syns tydligt att den fysiska modellen har högre hastighet än den numeriska
modellen vid den högra sidan under bron i strömningsriktningen och att den
numeriska modellen har högre hastighet vid mittenpartiet och vid den vänstra sidan av
bron. Vattenfall R&D skall vid senare tillfälle bygga om modellen för Laxede och
förlänga uppströmsområdet vilket kan komma att bekräfta att hastighetsfördelningen
under landsvägsbron i dagens fysiska modell sannolikt är för stor på högersidan.
Testområde 5 vid färgtestet ansågs vara det minst viktiga eftersom resultaten från den
numeriska modellen inte visade någon tydlig tendens beroende på
turbulensinställning, se appendix F. Det är även svårt att värdera hur korrekta
resultaten av färgtestet är i området eftersom flödesritningen genom bron är något
annorlunda för den fysiska modellen.
Genom att jämföra storleken på de karakteristiska strömningarna som undersökts med
färgtestet med storleken på samma strömningar i resultaten från simuleringarna med
olika turbulensinställning valdes parametervärdet för turbulens till 2500 [Pa, s]. Det
skall dock tilläggas att det endast var små skillnader mellan 2200-3000 [Pa, s] och
2500 framförallt valdes för att det låg i mitten av det intervall (tester utfördes på 2200,
2500 och 3000) som gav lämplig strömningsbild.

5.4

Erosion

Två olika metoder har använts för att skatta erosionsrisken i dammreservoaren, dels
metod 1 som bygger impulssatsen för att finna en koppling mellan vattnets
rörelsemängdflöde och den bromsande kraft som botten utgör på vattnet. När bottens
bromsande kraft är känd vet man också hur stor påverkan vattnet har på botten. Det är
sedan krafterna på botten som ger upphov till erosion och hur mycket kraft som krävs
går att uppskatta via Shields samband för begynnande erosion. Eftersom denna metod
är obeprövad utfördes även beräkningar av erosionsrisken med en beprövad variant,
”critical depth-avaraged velocity” i denna rapport kallad metod 2, för att kontrollera
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rimligheten i första metodens resultat. I metod 2 utvärderas erosionsrisken direkt från
vattnets medelhastighet genom att en standardiserad hastighetsfördelning i djupled
antas. Det är då möjligt beräkna skjuvspänningarna på botten som beror på vattnets
viskositet och hastighetsgradienten i djupled, se ekvation (13). För att försöka
kvantifiera erosionsrisken har nyckeltal för erosion används i båda metoderna.
Nyckeltalen är definierade som kvoten mellan den beräknade skjuvspänningen på
botten och den kritiska skjuvspänningen för erosion enligt de båda metoderna. De
anger alltså hur många gånger över de kritiska krafterna för erosion som botten utsätts
för i området. Nyckeltalen för metod 1 utläses ur diagrammen som följer efter
rörelsemängdflödesbilderna medan nyckeltalen för metod 2 finns representerade direkt
i de aktuella figurerna enligt en färgskala.
Resultaten från de båda erosionsmetoderna finns presenterade i figurerna 4.11- 4.25
ovan. Lägg märke till att de olika metoderna inte bara visar att erosionsrisken är störst
vid samma område, vid det vänstra brofästet i strömningsriktningen, utan att även de
nyckeltal som används för att representera erosionsrisken ligger relativt nära varandra,
t.ex. medelerosionsrisken under landsvägsbron för partiklar med diameter 1mm och
densitet 2650kg/m3 vid en vattenföring på 3200m3/s är ungefär 9 enligt metod 1, se
figur 4.15 och 4.16, och ungefär 7,2 (baserat på medelvärdet av erosionstalet
underlandsvägs bron, framräknat med 2D-SMS medelvärdesfunktion) enligt metod 2,
se figur 4.21. Detta innebär att det skiljer ca 25 % mellan de båda metoderna.
Till detta fall då programmet beräknar medelhastigheten över det undersökta området
är det lättare att använda metod 2, eftersom metoden är anpassad till att utvärdera
erosionen i varje punkt direkt utifrån medelhastigheterna. Det som krävs för att
metoden skall fungera väl är att strömningen i det undersökta området är
fulltutvecklad och hydrauliskt rå för att antagandet om hastighetsfördelning skall vara
korrekt. Detta är i regel uppfyllt i naturliga älvar där strömningen sker relativt lugnt
och utan snabba topologiska förändringar som stör hastighetsfördelningen.
Metod 1 har större osäkerhetsfaktor som härhör i det egenskrivna
beräkningsprogramet, se appendix C. Problemet kommer av att ett eget område måste
definieras och att medelparametrar används. Medelskjuvspänningen är känsligt för hur
området väljs. Det är t.ex. medelhöjdskillnaden mellan in- och utflödesranden som
avgör hur snabbt vattnet i området rör sig. Beräkningsprogrammet tar heller inte
hänsyn till lokala ojämnheter eller formationer inom området som egentligen kan
påverka både strömningen och erosionsrisken. Att medelparametrar används innebär
också att nyckeltalet för erosion endast anger medelrisken över det undersökta
området. Det är därför viktigt att identifiera hög risk områden med figuren över
vattnets rörelsemängdflöde genom att identifiera de områden där rörelsemängdflödets
gradient snabbt förändras, vilket innebär att botten tar upp stor kraft. Det är ändå
väldigt intressant att se att metod 1 framför allt fungerar väldigt väl då det gäller att
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identifiera var risken är stor för att erosion ska initieras och att den även klarar att
kvantifiera medelrisken för erosion relativt väl.
De sista figurerna i resultat avsnittet, figurerna 4.23-4.25, visar vilken kritisk
medelhastighet som gäller för erosion av partiklar med varierande densitet och
diameter enligt metod 2. Det tydliga knycket som finns vid partikeldiameter 0.5*10-3
meter i figur 4.23 beror på att två olika formler används för att beräkna de kritiska
medelhastigheterna, vid diametrar under 0,5 mm används ekvation (19) medan
ekvation (20) används vid diametrar upp till 2mm. Då båda dessa formler är empiriska
är det troligt att konstanterna är anpassade för att så bra som möjligt beräkna den
kritiska medelhastigheten för erosion mitt i formlernas intervall. Detta leder till att
grafens resultat är trovärdigast i områdena vid partikeldiameter runt ca 0,25mm och
sen igen vid ca 1mm.
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6

Slutsats

Slutsatsen för den specifika uppgiften är att den framtagna modellen kan användas för
att utvärdera erosionsrisken och att risken för erosion i detta problem är störst vid
landsvägsbrons vänstra fäste i strömningsriktningen. Kvantifieringen av
erosionsrisken via nyckeltal, som används i projektet, motsvarar inte reell
erosionsrisk. Den reella risken för erosion måste utvärderas av någon expert inom
området, det krävs också kunskap om bottenmaterialet, partikelfördelningen etc. etc.
Däremot kan nyckeltalen användas för att visa var strömningen utsätter botten för
störst påverkan och på så sätt var störst potential finns för att erosion skall ske.
En iakttagelse som gäller allmänt för simuleringar av den här typen är att det krävs
kunskap och erfarenhet vid inställning av olika material- och lösningsparametrar. Det
är därför mycket viktigt att bygga upp erfarenhet och känsla för programmet innan
numeriska modeller används i områden där det är svårt att verifiera resultaten, annars
är det mycket svårt att värdera sina lösningar. I detta projekt fanns en fysisk modell att
verifiera riktigheten av meshen och de satta parametrarna mot vilket är nödvändigt de
första gångerna ett nytt program används.
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Appendix A – Modell över Laxede dammanläggning.
Nedanstående beskrivning är hämtad från rapport ”Laxede ombyggnad för ökad
dammsäkerhet, hydrauliska modellförsök” från Vattenfall R&D, U 07:15, 2007-02-28,
Yang et all Alla figurbeteckningar och övriga hänvisningar gäller nämnd rapport. De
bilder som anses ointressanta för denna rapport (2.2 – 2.4) har valts bort och finns att
återse i den fullständiga rapporten.
Utdrag ur: ”Laxede ombyggnad för ökad dammsäkerhet, hydrauliska modellförsök”
från Vattenfall R&D, U 07:15, 2007-02-28, Yang et al

Laxede modell
I Vattenfall R&D:s hydrauliska laboratorium i Älvkarleby byggs en planmodell för
Laxede enligt följande specifikationer.
Modellen byggs med fast betongbotten utan eroderbara delar och uppförs i skala 1:60
enligt Froudes modellregel. Valet av skalan tar hänsyn till tillgängligt labbutrymme,
Reynolds effekt och de krav som har ställts på modellerings noggrannhet. Denna skala
anses vara tillräcklig för att beskriva strömningen, både upp- och nedströms, på ett
korrekt sätt.
Modellen motsvarar cirka 1600 m i strömriktningen och en bredd av cirka 800 m som
max, vilket torde vara ett lämpligt val med tanke på magasinets utseenden, figur 2.1.
Modellen är a14 m (som max) bred och a28 m lång, vilket innebär att den upptar en
labbyta av a285 m2, inkl. sidoutrymme, inlopps- och utloppsdel. Modellen placeras i
Hall 53 enligt figur 2.2.
En digital terrängmodell tillhandahålls från SWECO VBB och utgör grunden för
uppförandet av terrängen i uppströmsområdet, figur 2.3. Detta underlag togs fram
med ekolodning av Vattenfall Power Consultants. Terrängen nedströms dammen visas
i figur 2.4. Kvalitén på terrängmodellen och ritningarna avgör kvalitén på
modellresultatet.
Terrängen sektioneras med ett intervall av 24 m mellan sektionerna (40 cm i
modellen). Då terrängen på vissa ställen är starkt ojämn kompletteras det med en eller
två extra sektioner emellan. Tätare sektioner används i energiomvandlaren och
området strax nedströms eftersom större noggrannhet i terrängen krävs då
energiomvandlingen undersöks.
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God kontroll av modellens topografi vad gäller både terrängen och dammen inklusive
utskov upprättas under byggtiden. Modellen kontrolleras också genom laserscanning
efter att den färdigställts men innan försöken inleds. Den färdigställda modellen visas i
figur 2.5 – 2.8.

Uppströmsområde
För att korrekt modellera strömbilden i magasinet och erhålla rätt inströmning till
utskoven omfattar modellen ett område som sträcker sig cirka 1200 m i
strömriktningen uppströms kraftverksdammen. Fyllningsdammar på både vänster och
höger sida som sträcker sig uppströms åt utmed magasinet byggs in med korrekt
profil. Landsvägsbron byggs in med båda landfästen. Avståndet från modelländan till
bron motsvarar cirka 200 m.
Inloppsdelen består av lugningsbassäng (ca.1 m bred i strömriktning) och inloppsrör
med magnetisk flödesmätare med en hög noggrannhet (felmarginal _G_ < 0,5 - 1 %). En
maximal utskovsvattenföring om 130 l/s (cirka 3600 m3/s i prototypmått) garanteras.

Damm, utskov och station
Hela dammens bredd tas med i modellen. Utskovspartiet byggs in med korrekt
geometri, med skibord, pelare, ledmurar och segmentluckor. Intaget till kraftstationen
byggs inte in utan föreställas med en vertikal front. Flottningsränneintaget byggs in
med rätt geometri.
Utskovsskibordet, energiomvandlare, betongfundament mellan utskoven och stationen
och utloppskanalen byggs och detaljformas enligt tillgängliga uppgifter och ritningar.
Utbyggnadsvattenföringen tillförs via en separat rörledning med en magnetisk
flödesmätare och fördelas via tre separata ”utlopp” till utloppskanalen på ett sådant
sätt att det efterliknar prototypen. Fördelningen mellan det tre ”utloppen” är relativt
jämn. En ventil byggs in för att reglera vattenföringen. Maximalt turbinflöde skall vara
33,4 l/s (cirka 930 m3/s i prototypmått)

Nerströmsområde
Modellens nedströmsområde sträcker sig 400 m nedströms dammens utsättningslinje.
Den omfattar hela vattenvägens bredd med energiomvandlaren och utloppskanalen.
Nerströmsändan har valts på ett sådant sätt att energiomvandlingen inte påverkas av
förhållanden utanför modellen. En klafflucka monteras för reglering av
nedströmsvattenståndet.
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Figur 2.5, Modell sedd nedströmsåt (ovan) och vid landsvägsbron (nedan)
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Figur 2.6, Utskov och flottningsränneintag i modell

Figur 2.7, Station med tre aggregat (t.v.) och tillförsel av utbyggnadsvattenföring
(t.h.)

Figur 2.8, Modell sedd uppströms åt (t.h.) och betongfundament mellan utskov
och station (t.v.)
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Appendix B - Beräkning av randvillkor
För att kunna beräkna randvillkoren på utflödesranden utifrån de mätningar av
vattennivå som gjorts på Vattenfall R&D:s hydrauliska laboratorium används vattnets
energiekvation på höjdform,
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Antaganden;
L, längden som vattnet skall färdas för att nå utskoven, är ca 100m.
P, den våta periferin, är ungefär 200m.
A, vattnets medeltvärsnittsarea, ca 3000m2.
g, gravitationskonstanten, är 9,81
v1, flödeshastigheten i höjd med dompegeln, hittas genom simulering.
v2, flödeshastigheten vid utskoven, hittas genom simulering.
z1, vattennivån vid dompegeln, känd från mätningar i laboratoriumt.
f, friktionskoefficienten, beräknas från Chézys friktionskoefficient, C, C=90 för
turbulent strömning i bred, skrovlig kanal 12 . Relationen mellan C och f är
C=(8*g/f)1/2 vilket ger f =0,0097.
6[loss, är en samlingsterm för förlusterna i samband med energiförluster och turbulens
då vattnet pressas från dammreservoaren genom utskoven, denna term beräknas
enligt formel för strömning genom reducerat tvärsnitt till 0,87. 13

12

”hydraulik för väg- och vattenbyggare”, Cederwall K., Larsen P
Baseras på strömningsförluster vid kraftigt reducerat tvärsnitt, Cengel and Turner,
Fundaments of Thermal-fluid sciences 2:nd ed. sida 634.
13
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I den undre ekvationen finns de antaganden som gjorts i beräkningarna införda som
siffervärden. Det som återstår för att bestämma randvillkoren är att beräkna
hastigheterna i tvärsnittet vid höjden för punkterna 1 och 2. Figur B.1 nedan visar
resultatet av en simulering med vattennivå runt 45,5 meter.

Figur B.1, visar hastighetsfördelningen i områdets nedre del. Bakgrundsfärgen representerar
hastighet och pilarna visar i vilken riktning vattnet rör sig. Den övre utsatta svarta linjen visar
var dompegeln sitter, alltså var mätningarna av vattennivå görs i verkligheten och i den fysiska
modellen. Den undre svarta linjen vid dammen visar var utskoven sitter, det är här
randvillkoren om vattenhöjd ställs in i den numeriska modellen. Översättningen mellan
uppmätt vattenhöjd och preliminärt randvillkor görs av ekvation (B1)

Programmet har en funktion som ger medelvärdet för en vald egenskap över de
markerade noderna. Denna funktion används för att mäta medelhastigheten över de
tvärsnitt som finns markerade i figur B.1 ovan. De framräknade randvillkoren visas i
tabell B1, nedan. Dessa randvillkor finjusteras sedan för att vattennivåerna i
simuleringen skall överensstämma med de uppmätta nivåerna.
Tabell B1, Beräkning av utflödesrandens randvillkor i den numeriska modellen från uppmätta
värden vid dompegeln i den fysiska modellen vid Vattenfall R&D. Hastigheterna v1 och v2 har
uppskattats med hjälp av programmets inbyggda medelvärds funktion som ger medelvärdet av
alla noder som valts. Medelhastigheten har sedan beräknats som medelvärdet mellan v1 och v2.

Uppmätt
vattennivå, z1
45
45,81
47

Uppskattad
hastighet, v1
1,11
1,38
1,29

Uppskattad
Medelhastighet,
hastighet, v2
(v1+v2)/ 2
5,16
3.14
6,29
3,84
5,83
3,56
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Beräknat
randvillkor, z2
43,17
43,08
44,66
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Appendix C - MATLAB-kod erosionsmetod 1
Nedan finns MATLAB-koden som används för att utvärdera erosionsrisken i de
områden som granskas noggrannare med metod 1. Formlerna i koden baseras de
principer som beskrivs i teoriavsnittet om energibalans över en kontrollvolym samt
Shields samband mellan skjuvspänningar och initierande erosion.

clear all
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%INDATA
%Inmatning av partikelegenskaper
a=100;
%Antalet undersökta partikeldiametrar
b=6;
%Antalet undersökta partikeldensiteter
ra_p=[2000 2650 3000 3500 4000 4650];
%Vektor med olika partikel densitet
ds=logspace(-4,-2,a)
%Vektor med olika partikel diameter
%inställningar av konstanter vid beräkningarna
ra_f=1000;
%fluid densitet
g=9.81;
%gravitationskoeff.
C=90;
%Chavez friktionskoeff,
%C=90 för turbulenta flöden i älv med skrovlig botten
visk=1*10^-6;
%Vattnets kinematiska viskositet
%Data som mäts i modellen för att undersöka speciellt
intressanta områden.
DX=1200;
%Undersökt sträcka
DZ=5;
%Förändring i djupled
A=3000;
%medel tvärsnittsarea över området
p=130;
%medel längd av våt perimeter över området
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%BERÄKNINGAR
f=8*g/C^2;
%Friktions koeff.
Sb=sin(DZ/DX);
%Bottenlutning, sin(DZ/DX)
Rh=A/p;
%hydraulisk radie, tvärsnittsarea/våt perimeter
%Verkliga skjuvspänningen ur jämvikt över intressant område, se
figur x.
Tau_b=ra_f*g*Rh*Sb;
u_star=sqrt(Tau_b/ra_f);
U_star=Tau_b/ra_fluid

%Skjuvspänningshastighet,
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%Den kritiska skjuvspänningen, bygger på Shildes Samband för
kritisk skvjuspänning vid sedimentransport. Loopen beräknar
kritisk skjuvspänning för att de olika möjliga kombinationerna
av densitet och diameter som definierats i programmets början.
for i=1:1:a
for j=1:1:b
Tau_c(i,j)=(f*u_star*g.*(ra_p(j)-ra_f).*ds(i).^2)/visk;
end
end
%kvot mellan medelskjuvpänningen i strömningen och den kritisk
skuvspänning
%för de olika partiklarna. Kvot över ett ger att
sedimenttransport sker
%men redan vid lägre kvoter kan lokal sedimenttransport/erosion
ske
%eftersom skjuvspääningarna baseras på medelvärden över en yta.
kvot=Tau_b./Tau_c;
figure(1)
for j=1:1:b
hold on
grid on
axis([5*10^-4 3*10^-3 0 5])
TITLE('Erosion av partiklar av varierande densitet')
xlabel('Partikel diameter [m]')
ylabel('Skjvuspänning i flödet / kritisk skjvuspänning')
plot(ds,kvot(:,j),'LineWidth',2,'Color',[(j/b) 0 ((bj)/b)])
end
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Appendix D - MATLAB-kod erosionsmetod 2
Nedan finns MATLAB-koden som används för att utvärdera erosionsrisken med
metod 2. Formlerna i koden baseras på antaganden om känd hasighetsfördelning vid
hydrauliskt rå strömning samt bottens relativa råhet, kvoten mellan vattendjupet och
medelpartikelstorleken.
De formler som används i koden är hämtade från ”Principles of sediment transport in
rivers, estuaries and coastal seas” (Van Rijn, Leo C. 1993). De två första formlerna i
if-satsen gäller för sandkorn med en densitet runt 2650kg/m3. Den tredje formeln i ifsatsen fäller för större partiklar som grus och småsten och ritas ut för varierande
densiteter mellan 2000 och 4000 kg/m3. Alltså samma densiteter som metod 1
använder sig av, för att det ska gå lättare att jämföra de båda resultaten.

clear all
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%INDATA
%Inmatning av partikelegenskaper
a=400;
%Antalet undersökta
partikeldiametrar
b=6;
%Antalet undersökta
partikeldensiteter
ds50=logspace(-4,-1,a);
%Vektor med olika partikel diameter
ds90=2.*ds50;
%bra antagande enligt <James
litteratur>
ra_p=4650;
%Partikel densitet för grus och
sten
%inställningar av konstanter vid beräkningarna
ra_f=1000;
%fluid densitet
g=9.81;
%gravitationskoeff.
%Data som mäts i modellen för att undersöka speciellt
intressanta områden.
h=[3 6 9 12 15 18];
%vattendjup [m]
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%BERÄKNINGAR
S=ra_p./ra_f;

%relativ densitet

% De två övre formlerna är anpassade för sand som har en
medeldensitet på ca 2650kg/m3 medan den undre formeln för
partiklar med diameter över 2mm är anpassad för grus och
småsten med varierande densitet. Loopen går igenom alla de
definierade partikelstorlekarna och vattendjup
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% och beräknar den kritiska medelhastigheten på vattnet för var
och en ur anpassade formler.
for i=1:1:a
for l=1:1:b
if ds50(i)<=0.0005
Ucr(i,l)=0.19*(ds50(i)^0.1)*log((12*h(l))/(3*ds90(i)));
else if ds50(i)<=0.002
Ucr(i,l)=8.50*(ds50(i)^0.6)*log((12*h(l))./(3*ds90(i)));
else
Ucr(i,l)=1.3*(((S1)*g*ds50(i))^0.5)*((h(l)./ds50(i))^(1/6));

end
end
end
end
figure (5)
% Visar den kritiska vattenhastigheten för erosion av sand av
varierande vattendjup och storlek, partiklar mindre än 2mm med
densitet ca 2650kg/m.
for l=1:1:b
hold on
grid on
TITLE('Erosion av sand vid varierande vattendjup')
xlabel('Partikel diameter [m]')
ylabel('Kritisk medelhastighet [m/s]')
plot(ds50,Ucr(:,l),'LineWidth',2,'Color',[(l/b) 0 ((b-l)/b)]),
axis([10^-4 1.95*10^-3 0 2])
end
figure (6)
% Visar den kritiska vattenhastigheten för erosion av sand av
% varierande storlek och vattendjup.
for l=1:1:b
hold on
grid on
TITLE('Erosion av sten och grus vid varierande vattendjup')
xlabel('Partikel diameter [m]')
ylabel('Kritisk medelhastighet [m/s]')
plot(ds50,Ucr(:,l),'LineWidth',2,'Color',[(l/b) 0 ((b-l)/b)]),
axis([2.1*10^-3 5*10^-2 0 5])
end
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Appendix E – Strömningstest med färdprov
För att bestämma vilken turbulensinställning (”eddy viscosity”) som skulle användas i
den numeriska modellen utfördes ett strömningsprov i den fysiska modellen med färg.
Genom att se på den fysiska modellens strömning i fem kritiska testområden, se figur
E.1, skapade en uppfattning om hur resultatet från simuleringen bör se ut. Resultaten
från färgtestet jämfördes sedan med resultat från den numeriska modellen med olika
turbulens inställningar från 5000 ner till 1500, se appendix F. Genom att jämföra
storlek och position på virvlarna och bakedorna i de kontrollerade testområdena valdes
att parametervärdet på ”eddy viscosity” skulle väljas till 2500 [Pa, s] för området.

Figur E.1, visar de fem testområden som färgtest utfördes inom. Målet med färgtestet var att få
en tydlig bild över storleken och positionen för de virvlar och bakedor som bildas inom de
utsatta områdena.
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Figurerna E.2-E.5, visar resultat från färgtest i övre delen av testområde 1 enligt figur E.1.
Figurerna visar hur vattnet rör sig vid vänster brofäste i strömningsriktningen. På E.3, överst
t.h. samt på E.4 och E.5, de två undre bilderna syns hur vattnet transporteras in i den virvel
som är huvudmålet att undersöka i testområde 1.

figur E.6, visar tolkningen av figurerna E.2-5. Blå pilar visar
vattenrörelse medan röd pil visar huvudfårans strömningsriktning.
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Figurerna E.7 -E.10, visar resultat från färgtest i testområde 1 enligt figur E.1, dessa bilder är
tagna något längre nedströms än E.2-5 och visar vattnet mitt i testområde 1. Figurerna
används för att visa storleken på virveln i området. På de två övre bilderna, E.7 t.v. och E.8
t.h., syns hur vattnet närmast älvstranden rör sig nedströms (åt vänster i bilden). På de två
undre bilderna syns sedan hur vattnet byter riktning och börjar åter färdas uppströms (åt
höger i bilden).

figur E.11, visar tolkningen av figurerna E.7-10. Blå pilar visar
vattenrörelse medan röd pil visar huvudfårans strömningsriktning.
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Figurerna E.11-E.14, visar resultat från färgtest testområde 2 enligt figur E.1. Målet med
färgtestet är här att bestämma längden och storleken på bakedan efter brons högra fäste i
strömningsriktningen.

figur E.15, visar tolkningen av figurerna E.11-14. Blå pilar visar
vattenrörelse medan röd pil visar huvudfårans strömningsriktning.
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Figurerna E.16-E.19, visar resultat från färgtest testområde 3 enligt figur E.1. Målet med
färgtestet är här att finna separationslinjen mellan de områden där strömningen rör sig
uppströms (åt höger och uppåt i bilderna) mot där strömningen rör sig nedströms (åt vänster
och nedåt i bilderna.) och storleken på bakedan efter brons högra fäste i strömningsriktningen.
Figur E.19, den undre bilden t.h. visar hur vattnet sedan drar upp längs med älvstranden upp
genom testområde 1mot landsvägsbron. Lägg märke till att strömningen går runt den virvel
som undersöktes i testområde 1, virvlens position är precis vid det upplysta området nedströms
brons vänstra brofäste (det högra på bilden).

figur E.20, visar tolkningen av figurerna E.16-19. Blå pilar visar
vattenrörelse medan röd pil visar huvudfårans strömningsriktning.
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Figurerna E.21-E.26, visar resultat från färgtest testområde 4 enligt figur E.1. Målet med
färgtestet är här att bestämma storleken på bakedan ovanför vänster brofäste i
strömningsriktningen. Eftersom vattnet rör sig väldigt långsamt i detta område är det lite
svårare att utskilja tydliga rörelser. Storleken på bakedan är i samma storleksordning som den
”ficka” som finns i testområdet ligger i, se figur E.1.
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figur E.27, visar tolkningen av figurerna E.21-26. Blå pilar visar
vattenrörelse medan röd pil visar huvudfårans strömningsriktning.

Figurerna E.28-E.29, visar resultat från färgtest i övre delen av testområde 5 enligt figur E.1.
Målet med färgtestet är här att bestämma storleken på bakedan i området. Färgen är tillsatt
strax nedströms från bakedan bakom höger brofäste i strömningsriktningen (under testområde
2). Strömningen i bild E.29 fördas alltså nedströms och visar avgränsningen till var bakedan
går
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Figurerna E.30-E.33, visar resultat från färgtest i nedre delen av testområde 5. Bilderna är
tagna mot strömningsriktningen. Här undersöks var bakedan som går upp i testområde 5
startar. Det är dock svårt att ge något tydligt svar på var bakedan börjar, dels oscillerar
positionen för bakedans startpunkt, jämför figur E.32 och E.33 på nedre raden, bakedan börjar
tydligt ovanför den överspända tråden vid figurE.32 medan den börjar under eller t.o.m.
nedanför tråden på figur E.33. Dessutom går vatten in i bakedan längd hela kanten mellan
bakedan och strömningen, se figurerna E.30 överst t.v. och E.31 överst t.h.

figur E.34, visar tolkningen av figurerna E.30-33. Blå pilar visar
vattenrörelse medan röd pil visar huvudfårans strömningsriktning.
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Appendix F – Strömningsbild varierande turbulens
Nedan visas resultaten från den numeriska modellens simuleringar av strömningen
med vattennivå 45m och varierande ”eddy viscosity”. Anledningen till att så många
olika värden på ”eddy viscosity” har testats är dels för att få bättre känsla för hur
parametern påverkar strömningen, men framförallt för att undersöka vilket
parametervärde som ger bäst strömningsbild i förhållande till färgtestet som utfördes,
se appendix E.

Figur F.1, visar den simulerade strömnings utseende i dammen med parametern ”eddy
viscosity” inställd på 5000 [Pa, s]

Sida 74 (81)

Vattenfall Research and Development AB

Figur F.2, visar den simulerade strömnings utseende i dammen med parametern ”eddy
viscosity” inställd på 4000 [Pa, s]
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Figur F.3, visar den simulerade strömnings utseende i dammen med parametern ”eddy
viscosity” inställd på 3600 [Pa, s]
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Figur F.4, visar den simulerade strömnings utseende i dammen med parametern ”eddy
viscosity” inställd på 3000 [Pa, s]
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Figur F.5, visar den simulerade strömnings utseende i dammen med parametern ”eddy
viscosity” inställd på 2500 [Pa, s]
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Figur F.6, visar den simulerade strömnings utseende i dammen med parametern ”eddy
viscosity” inställd på 2200 [Pa, s]
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Figur F.7, visar den simulerade strömnings utseende i dammen med parametern ”eddy
viscosity” inställd på 1800 [Pa, s]
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Figur F.8, visar den simulerade strömnings utseende i dammen med parametern ”eddy
viscosity” inställd på 1500 [Pa, s]
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