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Sammanfattning
Denna rapport är ett examensarbete på Karlstads Universitet i samband med Invencon AB
och Ranotor AB. Målet var att analysera en roterande ventil som leder trycksatt vattenånga
via ett inlopp och ut genom fem olika utlopp. De kvantifierbara resultaten som söktes var
massflödet ut ur utloppen och krafterna som påverkar ventilen och axeln (främst radiellt).
Verktyg som har använts för att analysera ventilen är PTC Creo och ANSA för modellering
och mesh, samt ANSYS-CFX och Matlab för beräkningshjälp.
Resultaten tyder på att det valda varvtalet, 4600 rpm, inte fungerar så bra. Varvtalet valdes på
grund av att man var intresserad av driftsfallet. Ett 3 mm radiellt avstånd mellan ventil och
ventilhus visade sig även ge läckage i form av tryckfall inuti ventilen.
Randvillkoren som är specificerade är inte giltiga vid detta driftsfall. Eftersom
tryckförhållandet är så högt (100 till 1 bar) så är flödet chokat. Stor tryckskillnad gör det
viktigt att anpassa arean på utloppen, då tryckfall påverkar densiteten.
Krafterna på den roterande ventilen som beräknades (i ANSYS-CFX) är ett underlag vid val
av lager för ventilen. Om konstruktionen modifieras, och/eller ventilen kommer att användas
vid ett annat varvtal så kommer dessa krafter att ändras.
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Abstract
This report is a bachelor thesis at Karlstad University in collaboration with Invencon AB and
Ranotor AB. The goal was to analyze a rotating valve leading water vapor through an inlet
and five outlets. The quantifiable results that were addressed in this project are the mass flow
through the outlets and the forces affecting the valve and its shaft (primarily radial forces).
The tools used for this project are PTC Creo and ANSA for modelling and mesh as well as
ANSYS-CFX and Matlab for computational help.
The results show that the specified rotational speed of 4600 rpm doesn’t work for this model.
The rotational speed was chosen because of an interest in this specific operating condition. A
3 mm radial gap between the rotating valve and the valve housing proved to cause a leakage
in the form of pressure loss inside the valve.
The boundary conditions that were laid out for this project are not valid for this operating
condition. Since the difference in pressure is large (100 down to 1 bar) the flow is choked. A
large difference in pressure also makes it important to adjust the total area of the outlets,
since the pressure drop affects the density of the vapor.
The forces on the rotating valve that were calculated (using ANSYS-CFX) create a
foundation for choosing bearings for the valve. If the construction is modified, and/or the
rotating valve will operate at a different rotational speed these forces will be subject to
change.

2

Tackord
Jag skulle vilja tacka alla som har varit med och gjort detta arbetet möjligt. Tack till Henrik
Svärd som litade på mig och gav mig möjligheten att arbeta med Invencon. Peter Platell och
Ove Platell hos Ranotor för intressanta diskussioner och ett väldigt spännande arbetsområde.
Handledare Göran Karlsson för tips och handledning. Min far Sonny för tips och hjälp i
världen av fluiddynamik.
Tack igen!
Victor Andersson

3

Nomenklatur
Denna sektion innehåller de beteckningar som används i rapporten samt dess betydelse.
Beteckning

Betydelse

ROV

Roterande ventil

ω

Vinkelfrekvens (rad/s)

φ

Faskonstant (rad)

ρ

Densitet (kg/m^3)

T

Temperatur (°C)

P

Tryck (bar)

Rgas

Universella gaskonstanten (8.314 J/mol K)

M

Molmassa (18 g/mol för vattenånga)

R

Gaskonstant (Rgas/M)

Z

Kompressibilitetsfaktor

a

Ljudhastighet (m/s)

γ

Isentropisk expansionsfaktor
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1. Inledning
1.1 Projektintroduktion
Detta projekt är utfört av Victor Andersson i samarbete med Karlstads Universitet och
Invencon AB, samt extern uppdragsgivare Ranotor AB. Handledare på Karlstads Universitet
är universitetsadjunkt Göran Karlsson. Examinator på Karlstads Universitet är
universitetslektor Nils Hallbäck. Uppdragsgivare på Invencon är VD Henrik Svärd.
Uppdragsgivare på Ranotor är Peter Platell.

1.2 Bakgrund
1.2.1 Ranotor
I dagsläget är förbränningsmotorn och gasturbinen väldigt vanliga inom fordonsbranschen
och stationär elgenerering. Ångkraft kan användas som fristående kraftkälla och konkurrera
med förbränningsmotorn och gasturbinen, men kan också kombineras med nämnda
kraftkällor för att skapa ett hybridsystem som erbjuder hög effektivitet och flexibilitet.
Några anledningar till varför man skulle vilja satsa på SSSP (Small Scale Steam Power) i
framtiden är:
1. Bränsleflexibilitet. Precis som Stirlingmotorn så använder sig SSSP av extern
förbränning. Användning av bränslen såsom solkraft och olika typer av biomassa ger
SSSP stora fördelar ur ett klimatperspektiv.
2. Utsläpp. Minimala NOx-utsläpp.
3. Effektivitet vid låg last. I många applikationer av förbränningsmotorn så används
den vid låg- och medelbelastning, men egentligen har själva motorn som bäst
effektivitet vid hög belastning. Ångmotorn tillför ett stort vridmoment redan vid låga
varvtal. En modern ångmotor beräknas vara upp till tre gånger effektivare än en
förbränningsmotor vid delbelastning.
4. Underhåll. Den moderna ångmotorn är oljefri liknande en värmepump eller kylskåp
där fluiden arbetar i ett slutet system. Den kan därför förväntas klara sig länge utan
underhåll.

1.2.2 Invencon
Invencon specialiserar sig på att stötta entreprenörer med unika ingenjörsidéer och hjälpa
dem att realisera dessa. I samverkandet med Ranotor så fungerar Invencon som en typ av
inkubator som lägger upp en grund för hur Ranotor kan etablera sin teknologi på marknaden
på ett smart och konkurrenskraftigt sätt. Ett av målen är därför att satsa på ett starkt koncept
som riktar sig mot en specifik kundkrets. En viktig komponent i detta konceptet är den
roterande ventilen, vilket detta examensarbetet är baserat på.
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1.2 Projektmål
Målet med detta projekt är att analysera och validera konceptet för den roterande ventilen
genom undersökning av prestandan på ventilen. Två primära mål med kvantitativa resultat
kommer att mätas:
● Massflöde (kg/s) ut ur ventilen. Detta bestämmer ventilens prestanda.
● Krafter (främst radiella) på ventilen. En analys av dessa kommer att avgöra om de
orsakar problem eller ej.
Ursprungliga projektmål för projektet var att utöver CFD-analysen även utföra ett materialval
för ventilen. Ventilen utsätts för en syrerik miljö vilket ställer specifika krav på vilka material
som kan användas. Eftersom ångan är för varm för att traditionell smörjning skulle kunna
användas (olja skulle koka) så uppstår även tribologiska problem, t.ex. nötning och slitage.

1.3 Projektet och rapportens struktur
En tidsplanering och riskanalys har skapats för projektet. Dessa hittas i bilaga 3.
Kapitel 1 i rapporten täcker inledningen till arbetet, dess bakgrund och vad målen är.
Kapitel 2 går igenom alla de metoder som har använts och de modeller som har skapats för
att utföra detta arbete. Här finns avsnitt som handlar om:
● 3D-modell
● Mesh
● Randvillkor
● Materialdata
● Uppstart av beräkning
Kapitel 3 presenterar de resultat som togs fram.
I kapitel 4 diskuteras olika moment från arbetet som väckte mest tankar.
Kapitel 5 innehåller slutsats och några ord om hur projektet kan vidareutvecklas.
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2. Material och metoder
2.1 Metodval
Projektet börjar med informationsinsamling och teknikkartläggning. Tidigare projekt inom
området studeras. En grov tidsplan för arbetsfördelningen genom projektet läggs upp.
Konceptet som ska utvärderas diskuteras med Ranotor (kund). Prestandakrav definieras och
mål tydliggörs. Baserat på detta så skapas en 3D-modell av ventilen, ventilhuset samt fluiden.
Utifrån denna modell bör en mesh skapas som sedan kan användas för flödesberäkning.
Beräkningarna körs tillräckligt lång tid för att låta periodicitet uppstå. Resultaten som tas
fram från beräkningarna analyseras och presenteras på ett tydligt sätt.
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2.2 Modell
2.2.1 Överblick
Den roterande ventilen (ROV) och tillhörande komponenter är en del av en ångmotor.
Tanken är att systemet ska användas för att ta hand om termisk energi (t.ex. spillvärme) vilket
innebär att denna har flera applikationsområden.
I figuren nedan (figur 1) visas en princip där ROV kan integreras i ett system. Mediet som
används kommer att vara i gasformigt tillstånd och den primära uppgiften för ROV är att
distribuera flöde via utloppen. Den mest förekommande tillämpningen är att man låter gasen
expandera och utföra ett arbete på ett antal kolvar som är installerade i cylindrar. Antalet
cylindrar samt rotationshastigheten på ROV beror på systemet där ROV skall integreras.

Figur 1: Diagram över en ångcykel. Siffran 1 motsvarar inloppet som förser ventilen med
trycksatt ånga. Siffrorna 2 motsvarar utloppen ut ur ventilen. Siffrorna 3 motsvarar cylindrar
där ångan expanderas och energi utvinns. Siffran 4 motsvarar en pump som driver systemet.
Siffran 5 motsvarar en värmeväxlare som tillför termisk energi till systemet.
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Figur 2: Schematisk bild över den termodynamiska cykeln som beaktas i figur 1.
Figur 2 visar en schematisk bild över diagrammet som beaktas i figur 1. När fluiden befinner
sig i steg 3, dvs. efter cylindrarna men innan pumpen så har den tillståndet vätskefas (lågt
tryck och låg temperatur). När vätskan passerar pumpen till steg 4 så trycksätts vätskan och
energi tillförs. Eftersom fluiden är i vätskefas under detta steg så är den i princip
inkompressibel vilket innebär att man inte komprimerar fluiden, vilket annars skulle kosta
mycket energi (Cengel och Boles, 2010). Detta är ett mer energismart alternativ än att ha en
kompressor som höjer trycket i systemet efter värmepumpen när fluiden är i gasfas.
Den trycksatta vätskan passerar sedan en värmeväxlare i steg 5 som tillför termisk energi och
fasomvandlar vätskan till gasfas. Mellan steg 5 och 2 så passerar ångan genom den roterande
ventilen vilket på grund av förluster i systemet leder till ett tryckfall. Då mediet är överhettad
vattenånga som inte följer ideala gaslagen (dvs. den är en realgas) så kommer temperaturen
också att falla (Cengel och Boles, 2010). Om det hade varit en idealgas så hade temperaturen
mellan steg 5 och 2 varit konstant.
Mellan steg 2 och 3 så passerar vattenången genom cylindrarna där gasen expanderas och
utför ett arbete. Här utvinns mekanisk energi och både tryck och temperatur sänks.
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Figur 3: Prototyp som visar den roterande ventilen och sju kringliggande cylindrar.
I detta projekt utförs en flödesanalys på en liknande modell som den som syns ovan (figur 3).
Till skillnad från prototypen så innehåller det nya systemet fem cylindrar. En skiss av hur
systemet ser ut syns i figur 4.

Figur 4: Vy ovanifrån av systemet för ventilen, anslutningsrören och cylindrarna. Bilden
illustrerar de olika trycken som cylindrarna utsätts för då ventilen roterar.
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Trycket som cylindrarna i modellen ser när ventilen släpper ut ånga till dom definieras som
ett randvillkor, som sätts i slutet av anslutningsrören. Det är inte definierat hur cylindrarnas
slaglängd och hastighet ser ut eftersom det varierar beroende på vilket system som ventilen
ska integreras i. Därför är det inte nödvändigt att modellera cylindrarna ur ett
beräkningsperspektiv.
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2.2.2 3D-modellering
Ventilen som ska analyseras kan delas in i tre delar som behöver modelleras; ROV och
ventilhus samt fluiden. Valfritt verktyg för 3D-modellering kan användas för detta arbetet. I
detta projekt så används PTC Creo.

2.2.2.1 ROV
Den roterande ventilen är den första komponenten som presenteras. Specifika mått hålls
hemliga pga. sekretess då detaljen är under konstruktion. Ventilens generella funktion är att
den sitter inuti ett ventilhus och roterar kring sin egna axel. Gas tränger in i ventilen genom
öppningarna på toppen som syns i figur 6. Därefter fördelas gas ut genom anslutningsrör via
ventilens triangelhål, se figur 5.

Figur 5: Sidovy av den roterande ventilen. Triangelhålet som är synligt i bilden är det hål
där gasen passerar ut ur ventilen.
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Figur 6: ROV med toppdelen synlig. Fyra hål för gas att passera genom samt ett fäste för
axeln illustreras.

2.2.2.2 Ventilhus
Ventilhuset modelleras som en sluten ihålig cylinder med hål för inlopp och utlopp. Det
dimensioneras så att den roterande ventilen passar inuti ventilhuset med 3 mm radiellt
avstånd mellan ventilens ytterdiameter och husets innerdiameter. Inloppet i ventilhuset
placeras högre än ventilen så att det finns utrymme för gasen att ta sig in utan att kollidera
med ventilens sida. Figur 7 visar en sidovy av ventilhuset.
Inloppet och alla utlopp har en diameter på 6 mm. Utloppen placeras med jämn delning runt
om ventilen. Antalet utlopp bestäms av antalet cylindrar (i denna modell 5 st.) som finns
placerade runt om, som ventilen kommer att mata flöde till. Mer detaljerade bilder av ventilen
och ventilhuset hittas i bilaga 4.

Figur 7: Sidovy av ventilhuset. Utloppen är placerade i höjd för att matcha triangelhålets
utlopp ur ventilen.

15

2.2.2.3 Fluid
Ett sätt att skapa modellen av fluiden är att modellera en homogen cylinder med samma mått
som yttermåtten på ventilhuset. Sedan placeras denna homogena cylinder över modellen av
ventilhuset med den roterande ventilen inuti. Modellerna av ventilhuset och ventilen
subtraheras sedan från den homogena cylindern (operationen heter “Cut Out” i PTC Creo)
och kvar blir då fluidmodellen (se figur 8).

Figur 8: Modell av fluiden. Skapad genom operationen “Cut Out” i Creo.
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2.2.3 Mesh
Mesh av CAD-modellen kan skapas i ett flertal olika program. I detta projekt används ANSA.
Anledningen till att man meshar modellen är för att dela in den i element som används vid
flödessimulering. Maxgräns för antal element vid flödessimulering i ANSYS Academic är
500 000. Denna modell har ca. 430 000 element.
En modifiering av geometrin har även skett under meshningstadiet. Modifieringen
presenteras nedan:
Förlängning av utlopp:
Utloppen förlängs för att förhindra att utloppsrandvillkoren påverkar flödet inuti ventilen för
mycket (Versteeg och Malalasekera, 1995). Diametern på utloppen förstoras även för att få
en större utloppsarea vilket låter gasen expandera och få ett lägre tryck då tryckförhållandet
är högt och flödet kan vara supersoniskt. Detta representerar bättre den korrekta bilden av
utloppets gas då den färdas genom anslutningsrören till cylindrarna.
Bild på modifikationen av anslutningsrören syns nedan (figur 9):

Figur 9: Förlängda anslutningsrör ut ur ventilen är en geometriförändring som är skapad i
ANSA.
Mer detaljerade bilder över geometrimodifikationen hittas i bilaga 5.

Vid flödesberäkningen är en del av modellen stationär och en del är roterande. Därför är det
lämpligt att redan från början dela upp modellen i två separata filer; en som innehåller det
som roterar och en som innehåller det som är stationärt. Detta gör det enklare att hantera i
ANSYS. Figur 10 visar den roterande meshen och figur 11 visar den stationära meshen. Figur
12 visar hålrummet inuti den stationära meshen där den roterande meshen har separerats.
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Figur 10: Den roterande meshen. Bilden är transparent för att de olika delarna ska vara
synliga.

Figur 11: Den stationära meshen. Transparent bild för bättre synlighet av de olika delarna.
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Figur 12: Bild ovanifrån på den stationära meshen. I centrum syns hålet där den roterande
meshen kommer att sitta vid beräkning.

Mer detaljerade bilder av både stationär och roterande mesh hittas i bilaga 5.
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2.2.4 Randvillkor och tryckprofil
Inloppets randvillkor definieras som “pressure inlet” (Cengel och Cimbala, 2004). Gasen i
inloppet har ett känt tryck (100 bar) och flödar därför konstant in i ventilen med detta tryck.
Utloppens randvillkor definieras som “pressure outlet”. Trycket i utloppsflödet varierar med
ventilens rotering enligt tryckprofilen i figur 30 (kurvan är specificerad av Ranotor).
Diagrammet i tryckprofilen visar hur trycket för ett utlopp varierar under ett förlopp av två
perioder, där varje period är 360 grader. Lägsta trycket som kurvan uppnår är 1 bar och
högsta trycket är 100 bar.
För att göra det tydligare så är fem numrerade pilar inritade i diagrammet. Varje pil motsvarar
positionen av ett av de fem utloppen som är placerade runt om ventilen. När ventilen har
snurrat 180 grader så är ventilens öppning helt öppet mot utlopp 1 (pil 1) och det utloppet ser
maximalt tryck. Samtidigt så ser utlopp 2 ett stadigt sjunkande tryck då ventilens öppning rör
sig längre ifrån utloppet. På andra sidan om utlopp 1 så ser utlopp 5 ett lågt tryck som strax
kommer att växa kraftigt när ventilen roterar förbi utloppet.

Figur 13: “Tryckprofil”. Diagrammet visar hur trycket för de fem olika utloppen placerade
runt om ventilhuset (pil 1 till 5) då ventilen inuti ventilhuset snurrar och matar ut gas genom
utloppen. Diagrammet täcker två perioder, vilket motsvarar två varv för ventilen.
Utöver tryckspecifikationerna så är ventilens varvtal bestämt till 4600 rpm. Detta är också ett
randvillkor.
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2.2.4.1 Konvertering av tryckprofil till ekvation
Trycket som utloppen ser varierar med vinkeln på den inre ventilen. För att kunna använda
kurvan från tryckprofilen så behöver man konvertera den till en serie av termer, som sedan
kan matas in i randvillkoret för utloppen. Ett sätt att göra detta är med hjälp av metoden FFT
(snabb fouriertransform).
Eftersom tryckprofilen är periodisk, dvs. vågen är återkommande för varje varv, så kan man
beskriva tryckprofilen med en serie av cosinusfunktioner. (Petersson, 1997)
Cosinusfunktionen kommer att ha formen
Ai · cos(n · ω · t + φi )
(1)
2π
där A är amplituden, vinkelfrekvensen är ω = T (T är tiden för en period), n är ett heltal, t är
tiden samt φ är faskonstanten (faskonstanten bör inte misstas för fasvinkeln som betecknas
ω t + φ ).
Därefter kommer trycket att kunna skrivas med ekvationen:
N

P (t) = ∑ Ai · cos(n · ω · t + φi )
i=1

(2)

I ekvation (2) är n=i-1, och N är antalet termer som behövs för att återskapa tryckprofilen. De
obekanta är amplituderna Ai och faskonstanterna φi och dessa bestäms med hjälp av FFT.
Då Matlab har en inbyggd funktion som hanterar FFT så är det ett lämpligt verktyg för att
lösa detta problem. Datan som matas in i Matlab visas i nästa sektion (sektion 2.2.4.2).
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2.2.4.2 Matlab spline
FFT-analys används för att få fram en spline som efterliknar formen av kurvan i
tryckprofilen. För att göra en FFT av ett set av punkter så behöver man minst dubbelt så
många punkter som antalet vågor man vill använda (enligt Nyqvistkriteriet). Eftersom antalet
viktiga termer i amplitudspektrumet (figur 15) är okänt i förväg så måste man ha en
automatisk metod för att generera punktset som används som indata till FFT-analysen.
Komplett Matlabkod finns som bilaga 1.
Steg för steg hur lösningen tas fram visas nedan:
Steg 1:
Ett par punkter avläses från kurvan i tryckprofilen. Värdena används som bas för skapa en
spline i Matlab (se tabell 1).
Tabell 1: Avlästa punkter ur figur 13.
Vinkel (grader)

Tryck (bar)

0

30

22,5

16

45

9

67,5

2,5

90

2

112,5

2,5

135

10

157,5

26,5

180

90

190

99

202,5

100

225

96

247,5

78

270

65

292,5

57

315

53

337,5

40

360

30
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Steg 2:
Skapa en spline av utvalda punkter (se figur 14) med hjälp av spline-funktionen i Matlab.

Figur 14: Spline (blå kurva) skapas utifrån de avlästa punkterna (röda cirklar) i tabell 1.
Den röda kurvan är representationen, som är fasförskjuten 72 grader för bättre synlighet.
Steg 3:
Gör en likformig indelning av vevvinkeln under en period. I detta fall ansätts 256 punkter.
Eftersom 256 är samma sak som 29 passar det som indata till FFT-analysen. Optimalt för en
FFT-analys är om antal punkter kan skrivas som 2n där n är ett godtyckligt heltal.
(Mathworks)
Steg 4:
Matlabs FFT-funktion används på datasetet, dvs. de 256 punkter som skapades med splinen i
steg 3.
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Steg 5:
Från FFT-funktionen erhålls en vektor med komplexa tal. Absolutbeloppen av dessa tal är
amplituderna till cosinustermer som används för att beskriva tryckprofilen. De största
amplituderna väljs ut, vilket visar sig vara de 12 första värdena i figur 32.

Figur 15: Den vänstra grafen visar amplitudspektrumet över de 256 punkter som skapades
med spline-funktionen. Den högra grafen är samma punkter fast visar endast de första 15
värdena på x-axeln för att lättare kunna se amplituderna som sticker ut ur mängden.
Steg 6:
Från de utvalda punkterna med stora amplituder så skapas en funktion som är en trunkerad
iFFT (invers snabb fouriertransform).
Steg 7:
Jämför splinen med den nya trunkerade iFFT-serien och se att de är lika, vilket visas i figur
14.
Steg 8:
iFFT-serien är nu klar och kan användas som randvillkor för utloppen.
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2.2.4.3 Implementering av randvillkor
I ANSYS-CFX finns inte tidsberoende tryckrandvillkor bland menyerna, utan det krävs att
man själv utvecklar ett uttryck för detta (kallat “expression”). Kod för detta uttrycket finns i
bilaga 2.
Resultaten från tidigare sektion (sektion 2.2.4.2) har implementerats och dessa har verifierats
på en enklare CFD-modell vilken visas i figur 16. Anledningen till att randvillkoren
kontrolleras med en förenklad modell är för att ha något som går snabbt att räkna, samt att
meshen är i det närmsta perfekt. Dessutom så används inkompressibel fluid (i detta fall
vatten) istället för en gas för att undvika chokning. Inloppsrandvillkoret definieras som
statiskt tryck på 100 bar medan utloppsrandvillkoret definieras med det tidsberoende
randvillkoret.

Figur 16: Enkel CFD-modell med ett inlopp och ett utlopp, och resterande mesh är väggar.
Det tidsberoende randvillkoret verifieras på en enkel modell som denna.
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Figur 17: Graf över utloppstrycket för modellen i figur 16. Tryck på y-axeln och tid på
x-axeln. Ventilen roterar strax över tre varv. Formen på kurvan kan jämföras med den av
tryckprofilen.
För att testa hur det tidsberoende utloppsrandvillkoret fungerar på en modell med flera utlopp
så testades även det på en enkel CFD-modell, vilken kan ses i figur 35. Randvillkoret för
varje utlopp har en fasförskjutning på 72 grader mellan sig som motsvarar den
fasförskjutning som finns mellan utloppen i den roterande ventilen. Inloppstrycket är även
här 100 bar.

Figur 18: Enkel CFD-modell med ett inlopp och fem utlopp. Utloppen är numrerade 1 till 5
och en flödesanalys för att testa det tidsberoende randvillkoret med en fasförskjutning på 72
grader mellan utloppen utförs på denna modell.
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Figur 19: Graf över utloppstrycken för figur 18. Ventilen roterar strax över tre varv. De olika
färgerna på kurvorna visar trycken som de olika utloppen ser när ventilen roterar.
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2.2.5 Materialdata
Arbetsmediet är vattenånga som har en inloppstemperatur på 450°C och ett inloppstryck på
100 bar. Detta innebär att mediet är överhettad ånga. Eftersom trycket är 100 bar så kommer
vattenångans egenskaper att avvika från ideala gaslagen.
Figuren nedanför (figur 20) visar kvoten mellan realgas och idealgas för egenskaperna
densitet, ljudhastighet och kompressibilitetsfaktor. Dessa är beräknade som:
ρrealgas
ρ(T ,P )
= P
(3)
ρ
idealgas

R·T

ρ(T , P ) är densiteten beräknad med Nist (Nist).
ρidealgas är beräknad enligt ideala gaslagen ρidealgas =

P
R·T

.

På samma sätt är ljudhastigheten beräknad som:
arealgas
aidealgas

=

a(T ,P )

√γ·R·T

(4)

Slutligen så definierar man kompressibiliteten som:

Z=

P
ρ·R·T

(5)
I denna uppgift så antas idealgas vilket har kompressibiliteten Z = 1.

Figur 20: Jämförelse mellan realgas och idealgas. Avvikelse i densitet, ljudhastighet och
kompressibilitetsfaktor jämförs. X-axeln visar tryck och y-axeln visar kvoten mellan gaserna.
Försök har gjorts att utföra beräkningarna med realgas (i look-up tabeller), men
beräkningarna divergerade. Resultaten är därför framtagna med idealgas som arbetsmedium.
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2.2.6 ANSYS-CFX setup
Problemet som ska lösas sätts upp i ANSYS-CFX. Mesh importeras och transient analystyp
definieras. Ventilen roterar med 4600 rpm, vilket motsvarar ett varv varje 0.013 sekund, eller
76.67 Hz. Tidssteget väljs så att ett varv delas in i 180 delsteg vilket kommer att ge ett
tidssteg för varje 2 vinkelgrader som ventilen roterar. 0.013 s delat på 180 ger då ett tidssteg
på 7.25e-05 s.
1. Stationär domän:
Den stationära domänen definieras med vattenånga-idealgas som material.
Randvillkor för inlopp är ett konstant tryck på 100 bar in i domänen. Utloppen har den
tidsberoende tryckprofilen som randvillkor. Koden för dessa finns i bilaga 2.
2. Roterande domän:
Den roterande domänen definieras med vattenånga-idealgas som material.
Rotationshastighet bestäms till 4600 [rev min^-1]. ROV och axeln definieras som
“wall” så att krafter kan mätas på dessa.

Turbulensmodell som används för de båda domänerna är SST (shear stress transport). Ett
fluid-fluid-interface definieras som kopplar samman domänerna. Interfacemodellen är en
“Transient Rotor Stator”.
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3. Resultat
Målet med arbetet var att analysera den roterande ventilen och ta fram data inom två
områden:
● Massflöde (kg/s) ut ur ventilen för att analysera prestandan.
● Krafter (främst radiella) på ventilen och axeln.
Båda målen har uppnåtts och presenteras nedan:

3.1 Massflöde
Mätvärden av massflödet togs på inloppet och de fem utloppen. Eftersom ett tryckfall på ca
50 bar sker mellan ventilens inlopp och starten på ventilens utloppshål (se figur 21) så
innebär det att det fall då trycket på utloppsranden är över ca 50 bar (som är trycket vid denna
plats i domänen) så kommer flödesriktningen att vara riktad in i domänen.
För att undvika inflöde från utloppsränderna så placerar CFX automatiskt en temporär vägg
som blockerar backflödet. Resultatet av detta blir att massflödet genom varje utlopp planar ut
på 0 kg/s då trycket för randvillkoret överstiger trycket inne i ventilen (ca 50 bar). När
randvillkorets tryck är lägre än trycket inne i ventilen så finns ett stadigt flöde ut ur utloppet.
Mer om detta i diskussionen (kapitel 4.2).

Figur 21: Tryckvariation över ROV. Inloppet har ett tryck på 100. Trycket inne i ventilen vid
utloppen är runt 50 bar.
Tryckprofilen kan inte uppnås med denna modell då tryckfallet mellan inlopp och utlopp är
för stort, dvs. man kommer aldrig att kunna köra med ett maxtryck på över 50 bar på
utloppet. Ett lägre varvtal kommer förmodligen ha en positiv inverkan för tryckfallet. Ett
mindre avstånd mellan ventil och ventilhus kommer garanterat ha en positiv inverkan för
tryckfallet då läckagearean blir mindre.
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Figur 22: Figur visande läckageflöden för de olika utloppen. Positivt värde på y-axeln
betyder flöde in i ventilen. Negativt värde på y-axeln betyder flöde ut ur ventilen. 0.013 s
motsvarar ett varv.
Figur 22 visar det konstanta flödet in i ventilen från inloppet på ca 0.32 kg/s samt de
varierande utloppsflödena från utlopp 1 till 5. När trycket på utloppsrandvillkoret blir större
än trycket vid utloppet inne i ventilen (en nod in i domänen) så ändras utloppsrandvillkoret
automatiskt till en vägg och flödet strömmar istället ut ur de andra hålen som läckageflöden.
Detta visar att då man arbetar med en rotationshastighet på 4600 rpm så får man stora
förluster i systemet då flödesvinkeln vid utloppen blir riktad tangentiellt och inte radiellt,
samt att ett avstånd på 3 mm mellan ventil och ventilhus ger ett för stort läckage.
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3.2 Krafter
Krafter beräknades på ROV och axel med hjälp av ANSYS-CFX. Dessa resultat fås
automatiskt från programvaran där produkten av area och tryck integreras. De största
krafterna är de radiella vilket är naturligt då både inlopp och utlopp är riktade radiellt mot
ROV och axel. Figur 23 visar de radiella krafterna på ROV över tid.

Figur 23: Radiella krafter på ROV. 0.013 s motsvarar att ventilen roterar ett varv.
Krafterna snittar på runt 200 N och ligger som högst runt 350 - 420 N. Krafterna kommer
ifrån fluiden och måste tas upp av lager. Detta är viktig information vid val av lager för
ventilen.
Om konstruktionen modifieras och/eller ventilen kommer att användas vid ett annat varvtal så
kommer dessa krafter att ändras, och bör i så fall beräknas på nytt.
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Figur 24: Radiella krafter på axeln över tid. 0.013 s motsvarar att ventilen roterar ett varv.
De radiella krafterna på axeln syns i figur 24.
Det uppstod även axiella krafter i huvudsak på “ekrarna” på ROV (se figur 8). Detta är
relevant då det kommer att behövas ett lager för att ta upp krafterna i axiell led. De axiella
krafterna på ROV syns i figur 25.

Figur 25: Axiella krafter på ROV. 0.013 s motsvarar att ventilen roterar ett varv.
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4. Diskussion
4.1 Noggrannhet av resultat
Då beräkningsmodellen som har använts är en del av ett mer komplext system så finns det
risk att det specificerade randvillkoren inte återger verkligheten på ett korrekt sätt.

Figur 26: Illustration av cylindrarna med kolvar. Cylindrarna är anslutna till ROV via
anslutningsrören.
Randvillkoren som användes simulerade rörelsen av kolvarna i cylindrarna när de rör sig upp
och ned. Skulle cylindrarna och de rörande kolvarna istället modellerats (figur 26) och
randvillkoret sättas längre ned i systemet (efter cylindrarna) så skulle detta ha givit ett mer
realistiskt resultat. Det systemet är dock väldigt mycket svårare att modellera korrekt och
skulle kräva kunskaper långt utöver de som har använts i detta projekt.
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4.2 Backflöde från utlopp
I kapitel 3.1 så nämndes det att CFX förhindrar backflöde genom utloppsrandvillkoren. Detta
matchar den verkliga modellen då det inte ska flöda tillbaka något från cylindrarna in i
ventilen igen.
Eftersom tryckfallet mellan inloppet till början av utloppet är så pass stort (ca 50 bar) så
tvingas CFX att skapa temporära väggar för att förhindra backflöde då trycket på randen når
50 bar. Tryckkurvan blir då liknande den i figur 27.

Figur 27: Den röda linjen indikerar trycket där CFX skapar temporära väggar för att
förhindra backflöde. Massflödet genom utloppet begränsas därför till 0 kg/s då kurvan
överskrider den röda linjen.
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4.3 Tryckfall
Det uppstår chokning vid inloppet eftersom machtalet är ett. När en gas färdas supersoniskt
så kan man inte öka massflödet genom att sänka trycket på utloppet mer. En tryckprofil som
går mellan 100 och 1 bar skulle t.ex. inte ge mer massflöde än en tryckprofil som gick från
100 till 40 bar så länge machtalet är ett vid inloppet i båda fallen.
Modellen i detta projektet har ett tryckfall inne i ventilen på 50 bar. Om man halverar trycket
på gasen så halveras även densiteten. Om man vill ha samma massflöde genom utloppet som
vid inloppet så skulle man då behöva öka arean på utloppet för att kompensera för den
halverade densiteten. Utan detta så går en stor del utav utloppsflödet förlorat som
läckageflöden. För att prestandan ska vara bra så är det viktigt att tänka på detta.
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4.4 Rotationshastighet
Vid uppstart av projektet när teknisk information diskuterades med Ranotor så var det osäkert
om systemet skulle fungera med en rotationshastighet på 4600 rpm. Det bestämdes att det var
intressant att testa, och i efterhand så verkar systemet fungera till en viss grad.
Hade tid funnits över så hade det varit intressant att undersöka ventilens prestanda med olika
varvtal.
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4.5 Tidsplanering och materialval
Tidsplaneringen över lag fördelade arbetet bra. Beräkningsdelen körde dock ända in till slutet
av projektet då ett par problem uppstod som förhindrade att resultaten kom ut som planerat.
Längre tid borde ha allokerats för beräkning för att undvika denna typen av problem.
Som nämnt i kapitel 1.2 så var även ett ursprungligt mål för arbetet att göra ett materialval för
ventilen. Denna idén skrotades tidigt i projektet eftersom det märktes redan då att
flödesanalysen skulle kräva väldigt mycket tid. Flödesanalysen var av större intresse än
materialvalet för kunden, och därmed bestämdes att fokus för projektet blir att utföra en bra
flödesanalys på den roterande ventilen.
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4.6 Grunder för roterande ventil
Grundidén med en roterande ventil som detta projektet bygger på är baserat bland annat på
tidigare examensarbete som har jämfört för- och nackdelar med tre olika ventiler:
● Poppet valve (tallriksventil)
● Sleeve valve (hylsventil)
● Rotary valve (roterande ventil)
Resultaten från det tidigare arbetet var att den roterande ventilen kom fram som det bästa
alternativet för en ångmotor av denna typ. (Nyawo, 2016) Egenskaper som jämfördes för
ventilerna var “reliability at high rpm”, “manufacturability”, “sealing”, “variable opening
time”, “number of component”, “frictional forces” och “cost”.
Då tidigare arbete inte använde sig av någon form av flödesanalys eller provning för att
analysera ventilernas prestanda så kan man inte vara helt säker på att just den roterande
ventilen har bättre prestanda än de andra typerna av ventiler som jämfördes.
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5. Slutsatser
Analysen som har utförts på den roterande ventilen har visat resultat som är användbara för
vidareutveckling av konceptet. Målen för arbetet, beräkna krafter och massflöden, har
uppnåtts men det finns fortfarande arbete kvar som bör utföras för att förbättra
beräkningsmetodik och konstruktion.
Några saker som kan göras för att fortsätta utveckla beräkningsmetodiken är bland annat:
● Utöka CFD-modellen för bättre randvillkor genom att inkludera bland annat
cylindrarna och kolvarna som expanderar gasen.
● Undersöka olika rotationshastigheter.
Några saker som kan göras för att fortsätta utveckla konstruktionen är bland annat:
● Undersöka olika avstånd mellan ROV och ventilhus påverkar läckageflöden samt
uppskatta tillverkningskostnader. Detta kan göras genom att öka ytterdiameter på
ROV så att det radiella avståndet mellan ventil och ventilhus blir mindre.
● Se till att utloppsdiameter * densitet är större än inloppsdiameter * densitet. Detta
skulle minska läckaget.
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Bilagor
Bilaga 1: Matlabkod
%% Vevvinkel mot tryck. Data från Ranotor
clear all
clc
% Mätvärden
vevvinkel_grader =
[0;22.5;45;67.5;90;112.5;130;145;157.5;180;190;202.5;225;247.5;270;292.5;315;337.5
;360]; % Vevvinkeln i grader
tryck = [30;16;9;4;2;4;7;14;30;90;99;100;96;78;65;57;53;40;30]; % Tryck i bar
vevvinkel_rad = pi ./ 180 .* vevvinkel_grader; % Vevvinkeln i radianer
rpm = 4600;

% Ansatt RPM

rev_s = rpm/60;
rad_s = rev_s * (2*pi);

% Varv per sekund
 Rad per sekund
%

tid = vevvinkel_rad / rad_s;
varvtal

% Vevvinkel omräknat till tid för ett givet

%% Dela in tidsintervallet i 256 punkter (2^N) för FFT analys
% Först skall datan splinas för att erhålla bättre interpolation
tmin = tid(1);
tmax = tid(length(tid));

% Tid vid första punkten
 Tid vid sista punkten
%

N = 256; % Antal punkter
xx = linspace(tmin,tmax,N); % Linspace delar in antalet punkter N med lika avstånd
över intervallet tmin till tmax.
yy = spline(tid,tryck,xx); % Interpolerar mätvärdena på positionerna som ges av
vektorn xx. Trycken sparas i variabeln yy.
plot(xx,yy) % Plotta tid mot tryck
hold on
plot(tid,tryck,'ro') % Plotta mätpunkterna för tid och tryck för att jämföra med
kurvan
grid
%% Använd FFT-analys för att ersätta kurvan med cosinustermer
a = fft(yy);

% Fast Fourier Transformation av datapunkter från spline.

w = 2*pi/(tmax-tmin); % Perioden omega över hela tidsintervallet
t = xx;
Amp = 2*abs(a)/N;
Amp(1) = Amp(1)/2;
Phi = angle(a);

% Amplituderna av alla cosinustermer
 Amplituden för den första termen
%
 Faskonstant för de olika cosinustermerna
%

NoWaves = 12;

% Antal cosinustermer
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S = zeros(length(t),NoWaves);
% Minnesallokering. S innehåller utvärdering av
alla cosinustermer (12st) vid 256 tidpunkter
St = zeros(length(t),1);
S(:,1) = Amp(1);
St(:) = S(:,1);
fi=pi/4;
% For-loop som summerar alla cosinustermer. Detta är den trunkerade iFFT.
for j=2:NoWaves
S(:,j) = Amp(j)*cos((j-1)*w*(t-(tmax-tmin)/5) + Phi(j)); %"-(tmax-tmin)/5" är
fasförskjutningen
St(:) = St(:)+S(:,j);
end
plot(t,St);
xlabel('Time [s]');
ylabel('Pressure [bar]');
legend('Spline','Control points for spline','Truncated iFFT (shifted 72
degrees)');
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Bilaga 2: ANSYS-CFX expressions
Tabell 2: Lista över använda expressions, dess funktion och kod.
Namn på expression

Kort förklaring av
funktion

Kod

a001

Amplitud på den första av
de 12 amplituderna
framtagna med FFT.

42.52 [bar]

a002

Andra amplituden.

43.83 [bar]

a003

Tredje amplituden.

15.33 [bar]

a004

Fjärde amplituden.

9.72 [bar]

a005

Femte amplituden.

3.85 [bar]

a006

Sjätte amplituden.

2.67 [bar]

a007

Sjunde amplituden.

2.27 [bar]

a008

Åttonde amplituden.

1.29 [bar]

a009

Nionde amplituden.

1.49 [bar]

a010

Tionde amplituden.

0.52 [bar]

a011

Elfte amplituden.

0.53 [bar]

a012

Tolfte amplituden.

0.21 [bar]

phi001

Faskonstant av den första
amplituden framtagen med
FFT.

0 [rad]

phi002

Andra faskonstanten.

2.019 [rad]

phi003

Tredje faskonstanten.

-0.83 [rad]

phi004

Fjärde faskonstanten.

2.202 [rad]

phi005

Femte faskonstanten.

-0.531 [rad]

phi006

Sjätte faskonstanten.

3.112 [rad]

phi007

Sjunde faskonstanten.

-0.157 [rad]

phi008

Åttonde faskonstanten.

-2.762 [rad]

phi009

Nionde faskonstanten.

0.213 [rad]

phi010

Tionde faskonstanten.

-2.404 [rad]

phi011

Elfte faskonstanten.

0.448 [rad]

phi012

Tolfte faskonstanten.

-2.043 [rad]
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omega

Varvtal (4600 rpm) i
radianer.

481.711 [rad s^-1]

RAMP

Faktor som används för
att manuellt trappa upp
utloppsrandvillkor under
beräkning.

0.9

shift1

Fasförskjutning mellan
utloppen.

2*pi*(140/260) [s]

shift2

Fasförskjutning för
utlopp 2.

shift1+0.002609 [s]

shift3

Fasförskjutning för
utlopp 3.

shift2+0.002609[s]

shift4

Fasförskjutning för
utlopp 4.

shift3+0.002609[s]

shift5

Fasförskjutning för
utlopp 5.

shift4+0.002609[s]

p1shift

Tidsberoende
tryckrandvillkor för
utlopp 1.

a001+a002*cos(omega*(Time
+shift1)+phi002)+a003*cos
(2*omega*(Time+shift1)+ph
i003)+a004*cos(3*omega*(T
ime+shift1)+phi004)+a005*
cos(4*omega*(Time+shift1)
+phi005)+a006*cos(5*omega
*(Time+shift1)+phi006)+a0
07*cos(6*omega*(Time+shif
t1)+phi007)+a008*cos(7*om
ega*(Time+shift1)+phi008)
+a009*cos(8*omega*(Time+s
hift1)+phi009)+a010*cos(9
*omega*(Time+shift1)+phi0
10)+a011*cos(10*omega*(Ti
me+shift1)+phi011)+a012*c
os(11*omega*(Time+shift1)
+phi012)

p2shift

Tidsberoende
tryckrandvillkor för
utlopp 2.

Samma kod som tidigare
fast shift2 istället för
shift1.

p3shift

Tidsberoende
tryckrandvillkor för
utlopp 2.

Samma kod som tidigare
fast shift3 istället för
shift1.

p4shift

Tidsberoende
tryckrandvillkor för
utlopp 2.

Samma kod som tidigare
fast shift4 istället för
shift1.

p5shift

Tidsberoende
tryckrandvillkor för

Samma kod som tidigare
fast shift5 istället för
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utlopp 2.

shift1.

p1ramp

Utloppsrandvillkor.
Börjar på ett konstant
tryck av 42 bar som sedan
trappas upp till det
tidsberoende
randvillkoret när RAMP=1.

42 [bar] * (1-RAMP) +
p1shift*RAMP

p2ramp

Samma som ovan.

42 [bar] * (1-RAMP) +
p2shift*RAMP

p3ramp

Samma som ovan.

42 [bar] * (1-RAMP) +
p3shift*RAMP

p4ramp

Samma som ovan.

42 [bar] * (1-RAMP) +
p4shift*RAMP

p5ramp

Samma som ovan.

42 [bar] * (1-RAMP) +
p5shift*RAMP
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Bilaga 3: Gantt-schema & FMEA
Gantt-schema:
Ett Gantt-schema skapades i början av projektet för att fördela tiden för de olika momenten
som kommer att utföras under projektets gång. I mitten av projektet dedikeras en vecka,
markerad “tentamen”, åt att studera inför en kurs som läses parallellt med arbetet.

Figur 28: Gantt-schema som visar tidsplaneringen för de olika momenten under arbetet.
FMEA:
Riskanalys är ett viktigt moment för större projekt. Det är ett verktyg för att minimera risken
att något går fel eller att något oväntat händer som hindrar arbetet att komma i mål.

Figur 29: Riskanalys.
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Bilaga 4: CAD-bilder

Figur 30: Sidovy av ventilhuset som en wireframe-modell.

Figur 31: Wireframe-vy av den roterande ventilen inuti ventilhuset. Ventilen placeras så att
ventilhusets utlopp sitter i höjd med ventilens triangelhål.
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Bilaga 5: Meshbilder
Geometrimodifikation:

Figur 32: Anslutningsrören förlängs med 25 mm och behåller samma diameter (6 mm).

Figur 33: Utöver förlängningen i figur 32 så förlängs anslutningsrören ytterligare 30 mm,
men även med en större diameter (se figur 34).

Figur 34: De större anslutningsrören har en diameter på 24 mm.
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Detaljerade bilder av mesh visas nedan. Första delen visar den stationära meshen och andra
delen den roterande meshen. Värt att notera i bilderna är att det är tätare mesh vid väggar
eftersom det är stora gradienter i dessa regioner.
Stationär mesh:

Figur 35: Mesh av inloppet. Meshen är tätare vid väggarna då gradienterna är större i dessa
regioner.
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Figur 36: Mesh av ett utlopp. Meshen är tätare vid väggarna då gradienterna är större i
dessa regioner.

Figur 37: Tvärsnitt av mittsektionen av den stationära modellen som visar upp volymsmesh.
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Figur 38: Snitt av utlopp på den stationära modellen som visar volymsmeshens uppbyggnad.

Roterande mesh:

Figur 39: Tvärsnitt av volymsmesh med överlappande ytmesh. Gul- och lilafärgad mesh är
ytmesh, medan den mörkare guldfärgade meshen är volymsmesh.
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