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Sammanfattning 

Denna rapport sammanställer vattenhydraulikens möjligheter samt fördelar och nackdelar vid 
konvertering av befintliga hydraulsystem, eller nya anpassade system inom vattenkraften. 
Dessutom ska en jämförelse mellan miljöpåverkan av olja jämfört med vatten som behandlats 
för att passa i olika hydraulsystem redovisas. En stor fråga är om vattenhydrauliken har 
samma hållbarhet som oljehydrauliken och ifall man får accelererad nötning ifall man 
konverterar ett befintligt system från oljehydraulik till vattenhydraulik.  

Vattenhydraulik i vattenkraft används redan till luckservon. För ledkransservo ställs högre 
krav på driftsäkerhet men vatten bör kunna användas där med. Pitchkontroll för kaplannav är 
under utveckling, det som saknas just nu är sviveln som sitter längst upp på turbinaxeln. Om 
man ska konvertera ett nav behöver man också byta ventilerna som sitter i navet för att få 
tillförlitlighet. 

För att kunna konvertera ett oljehydrauliksystem till vattenhydraulik behöver man byta vissa 
komponenter: ventiler, filter och pumpar då dessa behöver vara anpassade för att kunna få en 
anständig livslängd. Livslängden är garanterad till 8000-10000h för ett nyinstallerat 
vattenhydrauliksystem, detta är med avseende på pumpen som normalt sett är den detalj med 
kortast livslängd i systemet. Jämfört med oljehydraulik så är detta i stort sett samma livslängd, 
vilket har varit målet för leverantören Danfoss utveckling av vattenhydraulik. 

Ett vattenhydrauliksystem med rent vatten som hydraulmedium påverkar miljön minimalt om 
ett läckage sker, ett system med monopropylenglykol i vattnet ger väldigt liten påverkan då 
detta oftast är nedbrutet efter 24h i naturen enligt Dowcal som producerar glykolen. 
Monopropylenglykol är dessutom giftfri samt har inga påvisade fall av allergi, vilket gör 
arbetsmiljön och hanteringskostnader betydligt lägre än för hydraulolja. Olja behöver förhöjd 
temperatur i jord för en acceptabel nedbrytning, och även då tar det förhållandevis lång tid. 

Livslängden på glidbussningar förekommande i Älvkarleby luckcylindrar har utretts genom 
en laboration där friktion och nötning studerats med hydraulolja respektive 
monopropylenglykol med vatten (50/50). Kontakten var glidande rulle mot plan. Dessa tester 
visar att nötningen är desamma för kompositmaterial mot kromat stål, som testats i de båda 
medierna. Friktionsvärdet var lägre när man hade monopropylenglykol med vatten som 
smörjmedel. 

I fallet med brons mot kromat stål var resultatet detsamma, monopropylenglykol med vatten 
gav lägre friktionsvärde och återigen gavs samma slitage vid jämförelse av provbitarna som 
gått i hydraulolja respektive monopropylenglykol med vatten. 

Slutsatsen är att vattenhydraulik är ett bra alternativ till oljehydraulik, men ingående kunskap 
om hydraulikens systemkomponenter vid vätskekonvertering är nödvändig. Till exempel om 
materialen i systemet lämpar sig för konvertering eller behöver bytas ut. 



Abstract 

This report puts together the possibilities of water hydraulics. It also compare pros and cons 
of new adapted systems or when converting existing oil hydraulic systems to water 
hydraulics. A small comparison of environmental effects from oil and water treated for use in 
hydraulic systems will be made. 

A large question concerning water hydraulics is if it has the same durability as oil hydraulics. 
Another is if you get accelerated wear when you convert an oil hydraulic system to water 
hydraulics. For hydropower, Water hydraulics is already used for sluice gates. For the 
operating ring you need very high reliability but water hydraulics should be suiting for this 
application as well. Pitchcontrol for kaplanrunners is under development, at the moment the 
swivel on top of the turbineshaft is missing. If you want to convert a kaplanrunner you will 
also need to change the valves in the hub to get a good reliability. 

To be able to convert an oil hydraulic system you need to change some components: valves, 
filters and pumps, these needs to be adapted for water to have a reasonable lifetime. The 
lifetime is guaranteed to be 8000-10000h for a recently installed water hydraulics system. 
This is regarding to the pump, which is the part of both water- and oil- hydraulics with the 
shortest lifetime. If you compare water- with oil- hydraulics they have about the same 
lifetime. That has always been the goal for the supplier Danfoss development of water 
hydraulics. 

A water hydraulic system with pure tap water as pressure media will not affect the 
environment at all. Systems with monopropylen glycol and water as media will have only a 
small environmental influence. Monopropylen glycol that has leaked out will be broken down 
in 24h if it is taken care of in a cleaning plant. In the nature it will take slightly longer 
according to dowcal who produces the glycol. Monopropylen glycol has no cases of allergy 
reported, which makes the working environment and handling better than for hydraulic oil. 
Oil needs elevated temperature and the presence of earth to be able to break down, and still it 
takes considerable time. 

The lifetime on sliding bushings existing in the hydraulic cylinders for Älvkarleby 
hydropowerstation sluice gates have been investigated by laboratory work. Friction and wear 
was compared with hydraulic oil or monopropylen glycol with water (50/50). The contact was 
a sliding wheel against a sheet. These tests shows that the wear is equal if you test a 
composite against chromed steel, with the two different hydraulic medias. The friction was 
however lower when you tested it with monopropylen glycol and water as lubricant. 

In the case bronze against steel the results were the same. Monopropylen glycol with water 
gave lower friction, though the wear was equal between the two medias. 

The conclusion is that water hydraulics is a good alternative to oil hydraulics, thorough 
knowledge of the hydraulic components is necessary though. For instance if the materials in 
the system is suitable for use in water hydraulics, or needs to be changed. 



 

Förord 

Arbetet har utförts som ett samarbete med Vattenfall Research and Development (VRD), 
Danfoss AB och Vattenfall Service Nord AB (VSN) på maskiningenjörsprogrammet vid 
Karlstads Universitet och institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik. Detta är 
det avslutande examensarbetet för maskiningenjörsprogrammet. Syftet med arbetet är att ta 
reda på om Vattenhydraulik är ett likvärdigt eller kanske bättre alternativ än oljehydraulik i 
Vattenturbiner, både miljömässigt och prestandamässigt. Och att framhålla vilket bra 
miljöalternativ Vattenkraften faktiskt är. Mottagare på Vattenfall är Åke Grahn, 
huvudfinansiär av arbetet är Vattenfall Vattenkraft, handläggare och granskare av rapporten 
på VRD har varit Jan Ukonsaari och på Karlstads universitet har Hans Johansson och Christer 
Burman varit handläggare. Anders Gård som är doktorand på Karlstads Universitet hjälpt mig 
genom Laborationerna. Jobbet har gjorts på VSN AB i Kristinehamn där jag har fått hjälp 
med turbinteknik av Tord Andersson, som har jobbat med Vattenturbiner i runt 20år. Vad 
Vattenhydrauliken beträffar har jag fått mina svar av Lars Lindh som är försäljningsingenjör 
på Danfoss och Bjarne Hillbrecht som jobbar på Danfoss i Danmark, och som dessutom varit 
med och skrivit boken ”Tap Water as a Hydraulic Pressure Medium”. Hans Åke Glawing på 
Swedpower hjälpte mig att få reda på turbindata som stängningstider systemtryck och antal 
hydraulcylindrar för ledkrans och kaplannav. 
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1 Syfte 
Att undersöka för och nackdelar samt jämföra om Vattenhydraulik motsvarar Oljehydrauliken 
i såväl tillgänglighet, livslängd och underhåll. 

2 Mål 
Att fastställa om vattenhydraulik är ett alternativ till oljehydraulik i vattenkraftanläggningar, 
och hur detta i så fall bör göras. 

 

3  Inledning 
En droppe olja förstör 150 liter vatten, ett ton jord som behöver saneras efter ett oljeläckage 
kostar i storleksordningen 15000 SEK att göra ren.  

Miljökraven skärps alltmer och för att kunna vara en konkurrenskraftig energikälla behöver 
Vattenkraften vara en ren energikälla i möjligaste mån. Varje år läcker stora mängder olja ut i 
naturen från till exempel otäta hydraulsystem, i Sverige beräknas 40000 ton olja läcka ut varje 
år. Därför behöver den mineraloljebaserade hydrauliken på sikt att fasas ut till förmån för 
miljöanpassade alternativ som dessutom kan ha andra fördelar jämfört med olja.  

Detta arbete undersöker förutsättningar för vattenhydraulik i vattenkraft.  

Vilka behandlingar finns för systemvatten? 

Kommer rester av olja påverka vattenhydrauliksystemet? 

Vilka av vattenkraftens system är möjliga att konvertera från olje- till vattenhydraulik? 

Vad är vattenhydraulikens status idag? 

Vilka typer av system är lämpliga att konvertera och vad kommer en ombyggnad att medföra? 

Är prisskillnaden mellan vatten- och oljehydraulik beroende av systemstorlek och 
komplexitet? 

Förväntade systemlivslängder? 

Kommer vattnet ha långtidspåverkan av material under bruk? 

En undersökning av om Monopropylenglykol med vatten kommer att ge ökat slitage jämfört 
med Turbway white 32 i hydraulcylinder för lucköppning i Älvkarleby vattenkraftstation har 
gjorts. Testerna utfördes på Karlstads universitets materiallab. 
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3.1 Vatten jämfört med olja 
Vattnet som används i vattenhydraulik är billigare än olja, kompressibiliteten på vatten är 
lägre än för olja vilket ger snabbare respons men ökar eventuellt risken för tryckslag, 
kostnader för service på systemet är lägre då hälsoriskerna är lägre, ingen sjukfrånvaro på 
grund av dålig arbetsmiljö, inga utsläpp av miljöfarliga ämnen i naturen, ingen brandrisk och 
ger inga farliga restprodukter, vattnet kan hällas direkt i avloppet om systemet behöver tappas, 
monopropylenglykolen är nedbrytbar inom 24h om andelen i vatten är lägre än 5%, men 
restriktioner finns [1]. 

3.2 Oljans miljöeffekter 
Oljans effekter på omgivningen beror på dess utspädning, koncentrerade utsläpp ger akuta 
skador på närmiljöns växt och djurliv. När oljan är utspädd blir den inte lika farlig, all olja är 
mer eller mindre vattenlöslig. Olja som kommer till en stillastående vattendrag eller bukt gör 
mycket större skada än om den släpps ut i havet. Fler faktorer är årstid, typ av oljeprodukt och 
mängden. Lättare kolväten som fotogen och bensin gör till exempel 10-100 gånger mer skada 
än råolja, De kan vara så giftiga att även smådoser är livsfarliga för vattenlevande organismer. 
Andra effekter är också när sjöfåglar får oljan på sig och drunknar eller kvävs. Fiskägg och 
yngel dör i oljedrabbade områden. När oljan fastnar på stränder kan de bottenlevande 
organismer och växter som lever där dö, många arter har svårt att hämta sig efter utsläpp. Man 
tror också att kontinuerlig tillförsel av olja kan orsaka genetiska förändringar på vissa 
djurarter, oftast ryggradslösa djur. Olja som kommer fram till ett reningsverk kan slå ut den 
renande effekten för lång tid innan den återgår till sin ursprungliga kapacitet [2]. 

3.3 Hydraulolja 
Hydraulolja är efter motorolja volymmässigt största oljeprodukten i Sverige. Varje år 
förbrukas kring 30000m3. Man kan inte se något samband att läckage skulle vara en stor 
faktor för konsumtionen. Vanlig mineralbaserad hydraulolja är sedan länge känd för att ge 
upphov till många mer eller mindre allvarliga reaktioner hos människor, till exempel eksem, 
luftvägsirritationer och allmänt illaluktande. Mineralolja i vatten kan ge smak/lukt även i 
mycket låga koncentrationer, ända ned till 1 ppm (miljondel). Förr fanns heller inga regler för 
vad man fick ha i för tillsatser i oljorna. Vid ett test fick 9 av 13 arbetare irritationsreaktioner 
vid hudkontakt med oljan. Det var framför allt oljans tillsatser som var farliga, de var 
allergiframkallande, hudirriterande och Cancerframkallande eller miljöfarliga i övrigt. 
Hydrauloljans påverkan på miljön är annars samma som för annan olja, liksom att de bryts 
ned oerhört långsamt, särskilt i vårt kalla klimat. Även så kallade miljöoljor som 
introducerades skulle vara bättre för miljön hade ofta resultatet att de fick systemen att läcka 
när de gått på mineralolja förut. Detta tyder på en kunskapsbrist. Mineraloljorna tog dock i 
genomsnitt 3-10 gånger längre tid på sig att brytas ned, beroende på om de släpptes ut i mark 
eller vatten och sediment. Man har också kommit fram till att många tillsatser i miljöoljorna 
är tveksamma huruvida de är miljövänliga, eller inte, ofta uppvisar personer som utsatts för 
dem samma symptom vid hudkontakt som för mineraloljor. Det har också visat sig att även 
miljöoljorna är svåra att bryta ned [3]. 
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3.4 Vitolja 
Vitoljor är en av de mest högraffinerade oljor som finns, de består huvudsakligen av färglösa 
mättade kolväten som naftaener och parafiner. De medicinska vitoljor som finns används 
huvudsakligen i maskiner inom läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin och är så rena att 
de kan förtäras. Det finns tre renhetsgrader för vitoljor, FDA Reg.21 CFR 178.3620 (a)-(c) 
där den första (a) är renast och den tredje (c) får innehålla upp till 7% aromater och är till 
färgen något ljusgul med viss lukt, den får för övrigt inte komma i kontakt med Livsmedel. 

Vitoljorna är enligt uppgift icke hälsovådliga, inte ens den tredje och minst rena sorten. Detta 
till trots är fortfarande även dessa svårnedbrytbara med restriktioner om hur de får släppas ut. 
Den sort som används inom Turbinhydraulik är den klassad (c) och har levererats av Statoil 
med namnet TurbWay White 32 [4]. 

 

3.5 Oljesanering 
När olja har läckt ut, måste området som är drabbat saneras. Först begränsas oljans 
möjligheter att spridas ytterligare. På land används olika typer av invallningar eller någon typ 
av absorberande medel, som lätt suger åt sig oljan. Till havs eller i sjöar läggs olika typer av 
länsar ut för att förhindra spridning. Sedan samlas oljespillet upp med specialkonstruerade 
båtar. Den olja som inte kunnat samlas upp skall sedan finfördelas och för att ytterligare 
påskynda nedbrytandet kan oljenedbrytande organismer användas. Oljenedbrytande 
organismer har förmåga att använda främst mineraloljor som näringsämnen, dessa organismer 
hittas främst hos bakterier och svampar. Nedsmutsat material tvättas med ångstrålar och olika 
nedbrytbara tvättmedel.  En svårare aspekt är alla djur och växter som drabbas, snabba 
insatser krävs för att rädda oljeskadade djur, främst sjöfågel [2]. 

3.6 Monopropylenglykol 
När vatten används som hydraulmedium tillsätts vanligen monopropylenglykol (ca 50/50) på 
grund av sina smörjande och frostskyddande egenskaper. En mer genomgående studie av 
monopropylenglykol finns i Bilagan under rubriken frostskydd på sidan 42. 

 Monopropylenglykol är en glykolsort som är godkänd att ha i svenska livsmedel som 
smakförstärkare upp till 0,1%, denna glykol är klassad som giftfri och råttor och kaniner kan 
innehålla (20000-35000mg/kg) och fiskar samt  bakterier 5000-55000mg/l innan förgiftning 
via hudkontakt eller förtäring sker. Dessa gränsvärden gäller för ren glykol, dock används 
monopropylenglykol utspädd i koncentration runt 50%. Monopropylenglykol är relativt 
ofarlig vid hudkontakt eftersom inga skadliga mängder kan absorberas genom huden. Vid 
rumstemperatur eller lägre är förångningen minimal, vid upphettning eller om man blir utsatt 
för en trycksatt stråle kan koncentrationerna vara tillräcklig för att skapa irritation eller andra 
effekter. Monopropylenglykolen är dessutom snabbt nedbrytbar, bakterier tar hand om 
nedbrytningen och efter 24h ska all glykol vara borta om nedbrytning sker i reningsverk enligt 
leverantörer. Vid nedbrytning utanför reningsverk går nedbrytning något långsammare men 
naturligt förekommande organismer räcker för att bryta ned glykolen. Spill och mindre 
utsläpp anses vara ofarliga, men anmälningspliktiga. Vid kassering av hydraulmedium skall 
vätskan lämnas för destruktion, detta enligt Jan ukonsaari på Vattenfall utveckling AB. I 
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denna rapport har Dowcals produkt Dowcal 20 som är en monpropylenglykol med rostskydd i 
använts som referens då den används av Danfoss AB i sina system med gott resultat. Den 
glykol som används inom Vattenhydraulik innehåller också inhibitatorer som skyddar mot 
rost, dessa är en hemlighet som inte Dowcal vill lämna ut och bara miljöansvariga hos statliga 
myndigheter kan kräva ut dessa. Det har Västra Götalands kommun gjort när de konverterade 
sina sopbilar till vattenhydraulik och godkänt de ingående ämnena som helt nedbrytbara. 
Monopropylenglykolen fås fram ur propangas, som är en beståndsdel av naturgas och är 
därför ett bättre alternativ än hydraulolja som härstammar ur petroleum [5] [7]. 

3.7 Vattenkraftanläggning 
Våra vanligaste turbintyper i Sverige är Kaplan(se fig 1) och Francisturbinen(se fig 2). 
Vattenturbinen fungerar så att vatten från en damm som är placerad högre än turbinen går in 
via tilloppstuben och sätter turbinhjulet i rörelse, vattnet lämnar sedan turbinen med lägre 
tryck genom sugröret. Fallhöjden, det vill säga höjden från övre till nedre vattenyta till 
turbinen avgör vilken typ av turbin som används, lägre fallhöjder som 2-80m kan man 
använda Kaplan, Francis behöver mellan 20-700m fall. Kaplan- och Francisturbinen kommer 
att ha fler skovlar om det är hög fallhöjd jämfört med låg. Vid riktigt låga fallhöjder används 
en liggande typ av bulbturbin, med rent axiellt vattenflöde. Vid små effekter finns en så kallad 
miniturbin, som är en variant av bulbturbinen. I denna är löpskovlarna ej är reglerbara.  

Vattnet släpps fram till turbinen genom tilloppstuben, denna regleras genom en lucka, 
intagslucka, som kan öppnas och stängas med luckservon. Viss reglering kan undantagsvis 
göras här så det är inte bara frågan om helt stängda eller helt öppna luckor. Det gäller på 
gamla turbiner där man hade en sump. Här fanns alltså ingen spiral utan vattennivån låg över 
ledkransen och gick med självtryck in i maskinen. Dessa turbiner behövde regleras så inte 
nivån i sumpen blev för hög, detta görs med intagsluckan.  

En vattenturbin måste reglera vattenflödet för att man ska uppnå rätt driftsförhållanden, runt 
turbinen sitter en ledkrans (se fig1), ledkransen består av många mindre luckor(ledskovlar) 
som kan öppnas och på så vis styra vattenflödet. Reglering av ledkransen sker med 
hydraulcylindrar. Ibland sitter det två på varje ledskovel. På vissa maskiner sitter en eller två 
cylindrar och manövrerar alla skovlar via en ledkransring. 

Det finns en tredje turbintyp som används för väldigt höga fallhöjder men lågt vattenflöde, 
men som inte är så vanlig i Sverige, nämligen peltonturbinen. Denna använder sig av 
vattenstrålar från flertalet munstycken, vanligen fyra och dessa spolar på ett hjul med stort 
antal skovlar, nästan som ett gammalt vattenhjul. Dock är dessa så utformade att de har urtag i 
framkant så att vattenstrålen träffar det undre skovelbladet tidigare och gör så att strålen alltid 
träffar det undre bladet initialt med 90 grader. Skulle inte urtaget finnas skulle vinkeln mellan 
bladet och vattenstrålen bli så stor innan den träffade undre bladet att stora effektförluster 
skulle uppnås. Till munstyckena sitter nålar som styr hur mycket vatten som går in i turbinen, 
dessa regleras hydrauliskt med hydraulcylindrar. 
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Figur 1 Kaplanturbin i genomskärning: Bild från GE energy Sweden AB

 

 

Kaplanturbiner har i navet hydraulisk styrning av löpskovlarna, dessa regleras för att få bästa 
möjliga verkningsgrad. Bladen vinklas till nästan horisontellt läge vid lågt flöde in i 
löphjulskammaren, vid högt flöde vinklas bladen mer åt det vertikala hållet, Francisturbiner 
har fasta löphjulsskovlar. 

Löpskovlarna regleras av en enda hydraulcylinder som får oljetryck via roterande 
koncentriska rör i turbinaxeln, navet kan endera vara fyllt med olja eller i nyare med vatten, 
men hydraulcylindern är fortfarande nästan alltid oljehydraulisk, vissa nyare nav har gjorts 
med vattenhydraulisk cylinder också. Det finns lite olika system för löpskovelreglering, en 
vanlig sort är att en hydraulcylinder reglerar navoket som är fastsatt i löpskovlarna via länkar, 
därigenom regleras alla skovlar samtidigt. Denna typ kallas länknav och har i gamla maskiner 
ett helt vätskefyllt nav, för smörjning och att stänga ute älvvattnet genom att ha ett övertryck 
jämfört vattentrycket utanför. Nyare nav har byggts med torrsump där ett 
oljesmörjningssystem och länspump finns. Flera kubikmeter olja kan finnas i helt oljefyllda 
nav, torrsump har bara några hundra liter. I vattennav har man ett rostskyddsmedel i vattnet 
och det stänger också ute älvvattnet genom att ha övertryck. Det finns också en annan variant 
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som reglerar löpskovlarna via ett ok som kallas tärning. Här finns inga länkar utan man har en 
rulle som löper i ett spår. Rullen sitter på en excenter så att den tvingar löpskoveln att röra sig 
runt sin axel när kolven som tärningen löper i regleras. Det finns andra äldre typer av länknav 
också, till exempel användes en lång stång att reglera skovlarna, då satt hydraulcylindern 
långt upp i turbinaxeln. 

 

 

 
Cylinder för pådragsreglering 

 

 

 

 

 

 

 Stötventil

Francislöphjul  

 

Figur 2 Francisturbin i genomskärning: Bild från GE energy Sweden AB 

Figur 2 visar en Francis turbin med övertrycksventil i spiralen, även kallad stötventil, när 
stängning av ledkransen sker byggs ett stort tryck upp i spiralen och denna ventil ser till att 
släppa ut vattnet så att inte skador på anläggningen uppstår.  

Man ser här också ledkransringens hydraulcylindrar, och ett exempel på självstängande 
ledkrans. Den större cylindern används för att öppna ledkransen, den lilla hjälper också till 
men i dragande riktning. Dragande riktning är svagare än tryckande på grund av den lägre 
kolvarean på den sidan kolven. Anledningen till att det krävs mer kraft att öppna än stänga är 
att man utformat ledskovlarna så att centrum på ledskovelaxeln inte sitter riktigt på mitten av 
själva ledskoveln. Detta är gjort för att vattentrycket skall hjälpa till att stänga ledskovlarna. 
När systemet är strömlöst kan stora skador ske på maskinen om inte vattentillförseln stängs 
innan skador hinner uppstå. För snabb stängning kan också haverera maskinen. Normalt finns 
tryck lagrat i tankar så att ledkranshydrauliken kan manövreras även strömlöst. Ibland sitter 
även batteridrivna hydraulpumpar installerade i det ordinarie systemet som kan kopplas in för 
nöddrift [6].
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4 Genomförande 
 

4.1 Vattenhydraulik 
Utvecklingen av vattenhydraulik har kommit så långt att den har samma prestanda som 
oljehydraulik men ibland till och med bättre, för mer information se bilaga sidan 34 rubrik 
vattenhydraulik. Den har till exempel snabbare responstid och vattnet är mindre kompressibelt 
än olja vilket ger exaktare styrning, en ökad risk för tryckstötar föreligger dock. Dessutom är 
saneringskostnaderna för vattenspill inga alls, inte ens med måttliga mängder 
monopropylenglykol och rostskyddsinhibitatorer som tillsatser då dessa är snabbt nedbrytbara 
båda två. Kommersiell vattenhydraulik använder tryck på upp till 200bar, det finns dock 
specialbyggda system som används i kolgruvor och Stålvalsverk som arbetar med högre tryck. 
Kolgruvor har tryck på sin vattenhydraulik på upp till 300-400bar, medan valsverk har mellan 
200-250bar. Dessa tryck ställer dock extra stora krav på toleranser och design för att undvika 
kavitation. Tryckförhöjare finns som gör att vattnet kan komma upp till 2000bar med ett flöde 
på mindre än 0,1 l/min. Vattenkraften använder dock inte högre tryck än 160bar så där skall 
standardkomponenter kunna användas.  

Priset på vattenhydrauliska komponenter är högre än för oljehydrauliska, detta på grund av att 
man använder rostfritt stål som bearbetas jämfört med gjutstål som är närmare färdigmått i 
oljehydrauliken. Mer information om vilka material kombinationer som används speciellt för 
vattenhydraulik finns i bilaga sidan 34 rubrik vattenhydraulik. Prisskillnaden är som allra 
lägst när man jämför specialbyggda system, ibland nästan ingen skillnad alls. När 
standardstorlekar på komponenter jämförs blir skillnaden mycket större då material och 
arbetskostnaden är betydligt högre för vattenhydrauliska. Däremot är saneringskostnader för 
läckage inga alls för vattenhydraulik men väldigt stora för oljehydrauliken, samt att arbetarna 
inte påverkas negativt av glykol vattenblandningen vid hudkontakt, vilket de annars kan göra 
vid oljekontakt. Det är också mycket lägre destruktionskostnader för Vattnet med glykol, 
eftersom vattenblandningen inte klassas som miljöfarligt avfall. Så transport och hantering av 
monopropylenglykol med vatten kräver ingen särskild hantering eller skyddsutrustning. 

Livslängder på vattenhydrauliken är väldigt beroende på om man har tillräcklig filtrering av 
vattnet. Ett system som uppfyller kraven för filtrering garanteras att hålla 8000-10000h aktiv 
drift. Denna livslängd är samma som för oljehydrauliken vilket också har varit målsättningen 
för Danfoss vid deras utveckling av vattenhydrauliska komponenter. 

En ombyggnad av ett hydraulsystem avgörs av hur mycket man vill spara i systemet. Pump, 
filter, packningar och ventiler byts alltid ut. Resten går att spara om man använder 
monopropylenglykol och vatten samt rostskyddsinhibitatorer, se även bilaga sidan 35 rubrik 
Konvertering, livslängder och installation. Systemet behöver inte heller göras kliniskt rent vid 
användande av glykol då denna har en konserverande verkan som förebygger bakterietillväxt. 
Bakterietillväxten kan orsaka stora skador i form av igensatta filter samt korrosion, mer 
information i bilaga sidan 42 rubrik bakteriepåverkan, om olje eller fettrester finns kvar. 
Kvarvarande smuts och rostpartiklar sänker livslängden och sätter igen de finare filter som 
används för vattenhydraulik. När vatten fylls på ska inte salthalten vara för hög då den kan 
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bilda avlagringar eller ge korrosionsskador, detta gäller både vid användning av glykol i 
vattnet och rent vatten.  

Med vatten som hydraulmedia upptäcks läckage på en gång om en anslutning skulle vara otät. 
Då gäller hårdare åtdragning eller byte av skadad komponent. Vattenhydraulikens 
ledningsystem är normalt av rostfritt och därför kan vissa anslutningar behöva dras hårdare än 
man är van vid från oljehydrauliken.  

Speciell hänsyn skall tas till utformning av detaljer när vatten är hydraulmedium, med eller 
utan glykol. Då vatten har lätt för att kavitera behövs mjuka övergångar och inga skarpa hörn 
för att undvika hastighetstransienter i flödet, mer information finns i bilaga sidan 35 under 
rubrik Konvertering, livslängder och installation. Skall rent vatten användas måste hela 
systemet vara rostfritt och rengjort så att inga glykol, fett eller oljerester finns kvar. Rengöring 
sker med särskilt medel, flushmedel som skall användas innan uppstart, varvid man 
manövrerar cylindrar, ventiler och pumpar så att även de blir helt rena inuti. Vattnet kan 
behandlas olika på grund av system och användningsområde. Glykol används om vattnet 
kommer användas där det finns risk för frost, glykol med rostskydd används om gjutstål eller 
vanligt konstruktionsstål finns i vattenberörda delar. De hydraulsystem inom vattenkraften 
som undersökts i denna rapport har inte visat på några stora hinder för konvertering till 
vattenhydraulik. Det finns helt oljefria turbiner som enbart har vattenhydraulik, ett exempel är 
en Deriaz (en turbintyp) i Frankrike som har fungerande svivel. Hittills har bara 
intagshydrauliken konverterats, men ledkranshydraulik borde gå att konvertera med 
fördelaktigt resultat. Även pitchkontroll för kaplannav och ledkranshydraulik skall i praktiken 
gå att konvertera. Vad gäller kaplannaven ska sviveln till oljeboxen, som sitter längst upp på 
turbinaxeln, genomgå förbättringsarbeten för att kunna användas med tillförlitlighet i 
vattenhydraulik. Då servon för pitchkontroll innehåller en bearbetad stålkolv med 
bronsbussningar skall denna gå att konvertera om man använder monopropylenglykol med 
rostskydd, men det har inte provats. Man bör vara lite försiktig om man har bussningar som 
innehåller mycket Zink, som Mässing. Glykol ska enligt Dowcal vara avzinkande, men 
praktiska resultat har visat att många system med glykol och vatten inte har påverkat 
Mässingen nämnvärt. Höga temperaturer, hög hårdhet och hög halt av kloridjoner samt 
Kalciumjoner kan ge ett mycket snabbare förlopp. Försiktighet och tester krävs om detaljer av 
mässing av någon anledning skall sparas.  

5 Tribologisk livslängd på cylinder vid vätskekonvertering 

5.1 Älvkarleby Vattenkraftstation 
I Älvkarleby Vattenkraftstation sitter stora teleskopiska hydraulcylindrar för öppning av 
intagsluckorna/dammluckorna, dessa är över 600mm i diameter på cylindern och runt 4m 
långa med fullt slag. Vattenfall har intresse i att konvertera dessa till vattenhydraulik och man 
är också angelägen att kunna behålla cylindrarna på grund av den storlek och samtidigt 
kostnad som en nyproduktion skulle medföra. Vid konvertering av gamla system där man 
behåller delar från oljehydrauliken finns oftast gjutjärn eller vanligt konstruktionsstål med, 
dessutom är det inte alltid möjligt att få systemet helt rent från olje eller fettrester och därför 
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behövs glykol i vattnet för att undvika problem med rost och bakterieangrepp. Placering i kallt 
utrymme kräver också monopropylenglykol i vattnet. 

Kolvarna i cylindern är upplagrad i bronsbussningar, hydraulvätskan är vitolja kallad 
Turbway White 32 från statoil, en särskilt framtagen olja för användningen i Vattenturbiner. 
Bussningarna i hydraulcylindrarna är de ursprungliga från att dessa var nya och kommer 
troligen att bytas ut mot nya, ett alternativt material är av intresse som till exempel en 
komposit. Ett flertal oljehydrauliska system har konverterats till vattenhydraulik och det har 
hittills varit få problem, se bilaga tabell 4. Det som inte undersökts närmare är om det finns 
några skillnader i slitage om man byter ifrån olja till vatten med monopropylenglykol. Denna 
tribologiska studie ska svara på frågan om vätskekonverteringen kräver ett byte av 
bronsbussningarna. 

 

5.2 Förstudie 
Det finns många tester med polymerer mot metall, mestadels jämförs torr friktion med 
vattensmörjning. Få eller ingen har undersökt smörjegenskaperna hos monopropylenglykol 
jämfört med högraffinerad mineralolja, inte heller jämfört nötningen hos en komposit jämfört 
med brons mot krom med olika smörjmedel. Tester har gjorts där man använt olika 
kolfiberförstärkta kompositer (PEEK+PTFE, PI+PTFE) mot rostfritt stål. De som har visat sig 
ha bättre slitagemotstånd i vattensmort tillstånd än i torrt i en MM200 ”ring on block” 
testmaskin [8]. Tester har också genomförts med kevlarflis förstärkta epoxi kompositer mot 
rostfritt stål under vattensmort och torrt tillstånd, där det vattensmorda tillståndet uppvisade 
både lägre friktion och slitage i en M2000 ”ring on block” testmaskin [9]. Även 
polyfenylensulfid (PPS) förstärkt med kolfiber uppvisar goda egenskaper under vattensmort 
mot rostfritt stål där både friktionen och slitaget är lägre under vattensmort tillstånd än torrt. 
Ren PPS hade dock högre slitage vid vattensmörjning än fiberförstärkt. Vattnet antas oxidera 
matrisen och påverkar brott-, sträck- och utmattningsgränser. Testerna gjordes i en MM200 
”ring on block” maskin [10]. Dessutom konstaterades att matrisen samt fibern spelar roll när 
man ska ha vatten som smörjmedel. PEEK hade inte så bra tribologiska egenskaper om den 
förstärktes med glasfiber, däremot med kolfiber i PEEK fick den genast mycket bättre 
egenskaper. PPS med glasfiber eller kolfiber gav bra resultat i vattensmort tillstånd mot stål. 
Båda polymererna fick förbättrat slitagemotstånd med fibrer än utan. Fibrer vinkelrätt mot 
glidriktningen ger bättre slitagemotstånd än de längs glidriktningen, testerna gjordes i en ”ring 
on block” maskin [11] . Det visar sig att en del polymerer (PEEK PPS) som går mot en stålyta 
har ganska dåliga egenskaper i vatten om de inte förstärks med fibrer. Polymeren oxiderar och 
får sämre brott-, sträck- och utmattningsvärden med resultatet dåligt nötningsmotstånd men 
däremot låga friktionstal mot ”ring on block” maskin [12]. Fasta smörjmedel inbyggt i 
polymerer kan vara ett bra alternativ mot högt slitage. Rent vatten ihop med fasta smörjmedel 
(MoS2, Grafit) och fenol som matris ger sämre nötningsvärden än under torrfriktion, men har 
lägre friktionsvärden. Vattnet hindrar i det här fallet bildandet av transferfilm som i sin tur 
står för det ökade slitaget, testerna gjordes i en ”ring on block” MHK-500 testmaskin [13]. 
Även tester har gjorts på hur hydraulolja påverkar kompositer, i det här fallet har skivor av 
C/C testats mot varandra som är en kol/kol komposit med kolfiberförstärkning som ofta 
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används som bromsmaterial till flygplan. Testerna visade att hydraulolja påverkade materialet 
negativt genom att böjbrottgränsen sjönk med 15.2% och skjuvmodulen 10.9%. Det erhölls en 
låg friktion vid körning med hydraulolja men slitaget var 2.5 gånger högre än för torr körning. 
Testerna utfördes i en MM-1000 ”stator rotor” maskin [14]. 

Det som saknas för Älvkarleby vattenkraftstation är en jämförelse mellan olja och 
monopropylenglykol med vatten. Även om en hel del luckservon har konverterats redan, har 
man förutom erfarenhet att det hittills funkat, inga tester på hur material påverkas av bytt 
hydraulmedium. 

5.3 Metod 
Laborationen går ut på att jämföra om slitaget eller friktionen mellan kolv/bussning på 
bronsbussningarna påverkas av det ändrade hydraulmediet, en fingervisning om förväntade 
livslängdsskillnader är det huvudsakliga målet. Provbitar av brons, se bilaga figur 19, körs 
sedan mot en hårdkromad 10mm plåt se bilaga figur 17.  

Hjulet kommer glidande att köras mot plåten (se fig 17), ytfinhet efter kromning(se fig 18), 
med en konstant last samt hastighet. Maskinen kallas SOFS (Slider on flat surface) och loggar 
friktionskoefficienten i förhållande till tillryggalagd sträcka. Varje hjul kan köras flera gånger, 
med en ny yta. (Testmaskinen visas i figur 3)  
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Figur 3 Slider on flat surface (SOFS) 

 

∅50mm 

Hastighet, slaglängd, glidsträcka (1.3m/s, 800mm, 200m)  

Hårdförkromad plåt Ra 0.26µm 

Smörjmedel 
Vitolja/ MPG 

Last 50N 

 

Figur 4 Hjulets rörelse mot plåten 
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Figur 4 illustrerar hur hjulet rör sig mot plåten, MPG = Monopropylenglykol med vatten 
(50/50). 

Slaglängden i Testmaskinen var 800mm. Nya ytor användes för varje test och alla tester 
genomfördes på samma plåt. Två olika bronshjul användes, ett för olja och ett för vatten och 
ett komposithjul som användes både för olja och vatten. Ytorna var i ett bad av smörjmedel 
som var invallat med en silikonsträng runt plåten. De olika testerna genomfördes med Dowcal 
20 + vatten eller vitolja. Efter varje byte mellan smörjmedium så torkades ytorna av med först 
ett starkt tvättmedel som togs bort med vatten och sen torkades ytan av med aceton innan 
nästa medium påfördes. 

När rörelsen börjar loggas friktionskoefficienten under hela rörelsen och visas i form av ett 
medelvärde, rörelsen avslutas med att hjulet lyfts upp och snabbmatas tillbaka till 
ursprungsläge för att sedan börja om igen, se figur 4. Hastigheten på maskinen var 1.3m/s. 
Flera körningar gjordes med upp till 1000m och det visade sig att redan efter 100m hade 
friktionen stabiliserat sig till ett värde som höll sig på en jämn nivå, därför bestämdes 
körningarna till 200m, vilket motsvarar 10 års drift. Varje test upprepades flera gånger. Lasten 
var 50N som resulterade i ett betydligt högre tryck än vad man fick belasta bronsmaterialet 
med. Det gör ju att materialet kommer flyta tills arean på kontaktpunkten blir så pass stor att 
den kan bära lasten igen. Lasten valdes så att man skulle få se ett slitage inom en rimlig tid i 
maskinen. Den valda lasten kan även antas simulera kanttryck ganska bra då även dessa tryck 
blir stora. 

Två typer av hjul används för att se skillnaden mellan slitage och friktion i olika 
hydraulmedium, se tabell 1. Anledningen till två hjul är att man även var intresserade av ett 
alternativt material till de bronsbussningar som satt i Hydraulcylindrarna. Mer information om 
Tufcot T100XM finns på sidan 47-48 i bilagan. 

 Tabell 1 Laborationsmaterial 

 

Hjul 1 Brons JM3-15 (SS5465-15) 
Hjul 2 Tufcot T100XM 
Hydraulmedium 1 Vitolja Statoil  Turbway White 32  
Hydraulmedium 2 Dowcal 20 med Vatten 50/50 

5.4 Beräkning av kontakttryck 
 

Lasten kan räknas fram med Hertz formel för cylindrisk kontakt, formeln för kontakt med två 

sfärer valdes. po= 0,388 *  

Och E beräknas med E= 2*E1*E2/(E1+E2) om det är olika E-modul för de material i kontakt. 
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Om E-modulen beräknas för kontakten mellan den kromade plåten och bronshjulet så fås E 
till cirka 135,4GPa, då används värdena 100GPa för bronset och stålets E-modul på 210GPa  

E-modulen för kontakten mellan komposit och Stålplåt skulle bli på samma sätt och ge 
resultatet 6.3GPa med 210GPa för stålet och 3.20GPa för kompositen (Tufcot T100XM) 

Om man sätter in E-modulen fick man 440MPa som tryck för kontakten mellan brons och 
plåt, radien för hjulet är 25mm och eftersom det är en plan plåt hjulet körs mot antas en cirkel 
med oändlig radie och därför blir uttrycket 1/r2 = 0 

På samma sätt fås ett tryck på 57MPa för komposithjulet 

6 Resultat Laboration 

6.1 Friktion och nötning 
Försöket gick ut på att undersöka om brons eller ett kompositmaterial Tufcot T100XM, slits 
mer om den smörjs med monopropylenglykol med vatten än om man hade vitolja som 
smörjmedel, motgående yta var en kromad stålplåt. Enligt dessa tester kunde man komma 
fram till att monopropylenglykol med vatten var ett minst lika bra smörjmedel som vitolja. 
När slitageytorna (se fig 7) uppmättes konstaterades att slitaget var i lika stort sett vare sig 
man använder olja eller glykolblandning. Friktionen var också lägre både för brons -
glykolblandning och komposit -glykolblandning än för motsvarande tester med olja. Mellan 
brons och komposit kunde man se att kompositen både hade lägre friktionsvärden och mindre 
slitage än vad bronset hade. Slitaget har hela tiden varit jämförbara mellan vitolja och 
Monopropylenglykol med vatten, både för brons JM 3-15 (SS5465-15/CC 483K) och 
Kompositmaterialet Tufcot T100XM.   

6.2 Yttryck efter slitage 
Trycket på en rulle där slitaget bildat en elliptiskt yta beräknas som lasten dividerad med 
arean. Arean för en ellips är halva bredden gånger halva längden gånger pi. Om man för 
bronset tar hela den avbildade ytan (2.4mm bred, 4.4mm lång) och räknar ut arean på skulle 

det bli , trycket blir då P/A och P är 50N vilket ger 6.02MPa, alltså 
mycket lägre än utgångstrycket. För kompositen är det lite svårare att se hur stor slitageytan är 
eftersom även material som inte har nötts har kommit med, om man tittar på bilderna, se figur 
6, och bara använder den ytan som är nött så är båda ungefär lika stora med cirka 2mm lång 

och 1mm bred. Detta ger en area på , detta ger i sin tur ett tryck på 
cirka 50N/1.57mm2=31.8MPa för kompositen.   

På Älvkarleby vattenkraftstation sitter teleskopiska hydraulcylindrar som endast är lagrade i 
cylinderns gavlar, se figur 5. Detta medför att när kolvarna är i sitt innersta läge kommer 
största  delen av egentyngden från kolvarna tas upp av cylinderns gavelbussningar samt 
jämnas ut till viss del av linhjulen som sitter monterade längst ut på kolvarna. Det är i sitt 
innersta läge som kolvarna kan ge upphov till snedbelastning av gavelbussningarna. Minst last 
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kommer tas upp av gavelbussningarna vid fullt slag då halva lasten tas upp av linhjulet och 
andra halvan tas upp av bussningarna. Linhjulen löper på räls och ger därför stöd för den del 
som är utanför hydraulcylindern 

 

 

Figur 5 Linspel Älvkarlbey luckcylinder 

Om man använder formeln p= F/(d*t), där d är diametern på bussningen och t är halva 
längden på bussningen, så kan man grovt uppskatta vad trycket på varje gavelbussning skulle 
vara. Om man antar att hela tyngden för kolven skulle tas upp av bussningen och den lilla 
kolven väger 500kg och den större kolven 900kg och bussningarnas halva längder är 70mm 
för den lilla och 80mm för den stora kolven. Diametern på lilla kolven är 450mm och den 
stora är 630mm. De här värdena har fåtts fram ur ritningar. Med dessa värden insatta fås 
trycken 0.156MPa för den lilla kolven och 0.175MPa för den stora kolven. Dessa värden är 
väldigt grovt uppskattade men det visar ändå att stora felmarginaler ifall snedbelastning skulle 
uppstå.
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Figur 6 Friktionskurvor Slider on flat surface (SOFS) 

Kurvorna i figur 6 visar friktionsvärden loggat mot tillryggalagd sträcka, de två olika färgerna 
illustrerar varsin körning.  

Värdena på körningarna visar resultat till fördel för vattnet(se figur 6), friktionskoefficienten 
är lägre med vatten även om slitaget verkar vara likvärdigt mellan olja och vatten. En lite 
längre inkörningstid mellan brons och glykol verkar vara fallet för ena körningen, även om 
friktionen går ned till lägre värden än oljan eller i alla fall samma som brons ger, som har mer 
stabila värden. 

När man jämför friktionen mellan Kompositen (Tufcot T100XM) och de olika medierna ser 
man att Vattnet ger lägre friktionsvärden än oljan ger, men samtidigt ett slitage som motsvarar 
oljans, med andra ord fördelaktiga värden för Dowcal 20-Vatten blandningen. 

 

  

 

 
 

18



 

 

 

6.3 Undersökning av nötta ytor 
 
Komposit olja Komposit Dowcal 20 

 

Brons Olja Brons Dowcal 20 

Figur 7 Topografiska bilder på nötningsytor 

Bilderna i figur 7 visar slitageytorna på hjulet efter körning i SOFS (slider on flat surface). 

Det var väldigt svårt att få bra bilder på kompositen, så här är också orört material med runt 
slitagemärket(se figur 7), det man ser som släta ytor är det nötta området. Man ser också att 
slitaget är i stort sett lika mellan Dowcal 20-blandningen och vitolja. 

Undersökningen i topografmätningsmaskinen Wyko NT3300 gjordes genom att specificera en 
startpunkt och en slutpunkt med en diagonal. Varje slitageyta delades upp i många små 
delbitar och på det sättet fick man en högre upplösning på bilderna. 
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6.4 Brons Olja 
Ytan hade fortfarande kvar en beläggning med bränd olja, trots att hjulet tvättats i både aceton 
och etanol i en ultraljudstvätt. Man ser repor men samtidigt är de ganska diffusa på grund av 
att oljan har kletat fast på ytan. Det är svårt att avgöra vilken typ av avverkningsform på 
bronset som varit på grund av de diffusa reporna, troligt är att oljan har lagt sig i reporna och 
därigenom gjort dem otydliga. (Se figur 8) 

 

 

Figur 8 Brons –olja Ytstrukturen på hjulet efter 200m glidsträcka och 50N belastning 
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Innan oljan tvättades bort så var oljan svart just där hjulet gått, en del brons syntes dock i 
oljan även om den var mycket finfördelad (se figur 9). Båda spåren är från körningar med olja 
och brons, det större spåret är efter en körning och det andra efter att man nyligen gjort 
spårbyte. Efter att ha tvättat av plåten, med ett ammoniakbaserat tvättmedel och efteråt med 
aceton, som var motgående yta så hade alla former av oljerester försvunnit, inga fastkletade 
bronsrester eller oljerester fanns och ytan där hjulet gått emot var bara aningen blankare än 
omkringliggande material. Antagligen ledde plåten bort värmen mycket snabbare så att inte 
oljan hann bli så varm som på hjulet. Efter observationer i ett ljusmikroskop så var det heller 
ingen synlig påverkan på kromet och det var bara utan förstoring som man såg att ytan var 
blankare. 

 

 

Figur 9 Plåt, olje och bronsrester 
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6.5 Brons Vatten 
Här syns reporna tydligt, fläckarna kan vara intermetalliska faser i Bronset eller spån i ytan på 
metallen som fortfarande sitter kvar. Här ser man tydligt att avverkningsmekanismen på 
bronset varit av abrasiv karaktär. (Se figur 10) 

 

 

Figur 10 Brons Dowcal 20 (50/50) Ytstrukturen på hjulet efter 200m glidsträcka och 50N belastning 
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Plåten hade inga rester av brons insmetat, men däremot fanns bronspartiklar i vattnet (se figur 
11). Krom har en ytstruktur som gör att vassa spetsar sticker upp ur ytan och det är dessa som 
avverkar material på bronset. Eftersom att brons är mycket mjukare än krom så kommer inte 
kromet att slitas nämnvärt, men det är spetsarna i ytan på krom som avverkar material på 
bronset och ger ett abrasivt nötningssätt. Ytan på plåten var här blank där bronset hade löpt, 
men i ljusmikroskop så kunde inte iakttas någon skillnad mellan nött och inte nött material.  

 

 

Figur 11 Plåt, Glykol/vatten och bronsspån 
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6.6 Komposit Olja 
Komposit och olja visar likt brons och olja upp en otydlig slitageyta, där reporna även här är 
diffusa vilket gör det svårt att gissa nötningsform. (Se figur 12) 

 

 

Figur 12 Komposit Olja Ytstrukturen på hjulet efter 200m glidsträcka och 50N belastning 
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Plåten var blankare där hjulet löpt men inga synliga insmetningar eller repor kunde iakttas i 
ljusmikroskop (se figur 13). 

 

 

Figur 13 Plåt, olja mot komposit 
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6.7 Komposit Vatten 
Dowcal 20 med Vatten visade sig vara en bra kombination, låg friktion med ett likartat slitage 
som oljan. Antagligen har man här lyckats få slitageytan rätt i ett fastsmörjmedel, men 
reporna ovanför är tydliga och visar på ett abrasivt slitage. (Se figur 14) 

 

 

Figur 14 komposit Dowcal 20 (50/50) Ytstrukturen på hjulet efter 200m glidsträcka och 50N belastning 
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Plåten var blankare där hjulet löpt men inga synliga insmetningar eller repor kunde iakttas i 
ljusmikroskop(se figur 15). 

 

Figur 15 Plåt, glykol/vatten mot komposit 

7 Slutsatser 
Efterfoskningar som gjorts visar att monopropylenglykol är ett bättre alternativ än olja i de 
hänseenden att inga allergier har rapporterats, vid utsläpp bryts glykolen ned mycket snabbare 
än oljan både i reningsverk och ute i naturen samt visst intag av glykolen går bra då den är 
godkänd som livsmedelstillsats. 

Efter de efterforskningar som gjorts är luckservon vanliga för konvertering till 
vattenhydraulik, ledkransservon skall också vara möjliga att konvertera och navhydraulik i 
kaplanturbiner har en obehandlad bearbetad stålkolv med bronsbussningar som styrningar, 
dessa ska i teorin också gå bra att konvertera. Livslängden ska dessutom vara densamma som 
för oljehydrauliken. Däremot finns ventiler i navet som är anpassade till olja och som man 
troligen måste lyfta ut navet för att byta, längst upp på turbinaxeln sitter även en svivel som 
ännu inte tagits fram för vattenhydraulik och som behövs för att konvertera kaplannaven till 
oljehydraulik. Ventilerna i navet arbetar oftast i låga tryck som ligger runt 20-40 bar, även om 
högre tryck används på nyare nav (80-160bar). De ventiler som går i låga tryck kanske 
påverkas mindre av det turbulenta vattnet som ger kavitationsskador vid högre tryck på 
oljeventiler. Försök kunde göras med nav som skall bytas inom en snar framtid och se vilken 

 
 

27



 

påverkan ventilerna får av bytt hydraulmedium och utvärdera om ventilerna alltid måste bytas 
för vattenbruk eller om vissa klarar av det. Kompositerna som kan användas som bussningar 
vid vattenhydraulik skall vara fiberförstärkta då polymererna ibland påverkas negativt utav 
vatten, brott sträck och utmattningsgränser ändras till det sämre. Med fibrer så har inte det lika 
stor betydelse då motgående yta glider mot fibrerna, om man planerar att använda en tidigare 
ej använd polymer eller fiber ihop med vatten bör den kontrolleras i lab först hur den påverkas 
av vatten och monopropylenglykol samt om den är lämplig i det sammanhanget. I de 
laborationer som gjorts i samband med detta examensarbete kan konstateras att vatten med 
monopropylenglykol är ett lika bra hydraulmedium som vitolja. Detta om slitaget jämförs 
mellan de bitar som kördes. Om hänsyn tas till friktionsvärdet så ses att monopropylenglykol 
med vatten ger bättre värden än vitolja. Dessa resultat stämmer både om brons och komposit 
testas. Så av laborationen att döma så är monopropylenglykol med vatten ett bättre 
hydraulmedium än vitolja ur friktionssynpunkt och ett likvärdigt alternativ vid 
slitagejämförelse. 

Målet för detta examensarbete var att undersöka om vattenhydraulik är ett likvärdigt alternativ 
istället för oljehydraulik. Med de fakta som kommit fram kan konstateras att 
vattenhydrauliken i många fall är likvärdig eller något bättre, såsom miljömässigt, hygieniskt 
och prestandamässigt. Dessutom har den enligt uppgift från Danfoss samma livslängd som 
oljehydrauliken. Vid konvertering till vattenhydraulik kan vissa delar av systemet behållas när 
man har monopropylenglykol i vattnet. Skall rent vatten användas så skall hela systemet bytas 
ut till rostfritt stål. Pumpar, filter och ventiler skall alltid bytas ut. Noggrann rengöring med 
särskilt flushmedel krävs för att inte smuts ska finnas kvar i systemet som sätter igen filtren. 
En annan risk när man kör med helt rent vatten i systemet är att olje, fett eller glykol rester 
finns kvar när man har kört igång. Detta används av bakterier som födoämnen som i sin tur 
förökar sig och sätter sig som en hinna/ biofilm, se även bilaga sidan 42 under rubrik 
bakteriepåverkan för mer information, på insidan rör och alla andra ytor. Detta lossar och 
sätter igen filtren väldigt fort och dessutom så kan biofilmen skapa korrosiva avfallsprodukter 
som gör att det rostfria kommer att börja rosta. Det bästa är att riva isär systemet och skrapa 
ur beläggningarna samt rengöra igen och fylla upp hydraulsystemet omgående så inga 
bakterier kommer in. Om monopropylenglykol över 30 % används i vattnet är systemet 
konserverat. Fett och oljerester gör då ingen skada. En annan sak man ska beakta är att 
kontrollera att inte för mycket joner finns i det vatten man tänkt använda, detta gäller både vid 
glykolblandning och vid rent vatten. För mycket joner kommer ge upphov till utfällningar, 
beläggningar och igensatta filter, samt accelererad nedbrytning av rostskyddet i glykolen. 
Zink i systemet skall också undvikas som legeringsämne vid vattenberörda komponenter då 
glykol kan verka avzinkande. Filtrering är det absolut avgörande i ett Vattenhydrauliskt 
system, Danfoss lämnar 10000h garanti tid på sina system om filtreringskraven uppnås, detta 
är de samma tiderna som uppnås av ett välskött oljehydrauliskt system. Efter erfarenhet så 
påstår Danfoss att deras system håller minst lika länge som oljehydrauliska system, ibland 
längre. Så vattenhydrauliken har många fördelar, låga kostnader när det blir läckage, ingen 
känd risk för allergi hos de som arbetar med hydrauliken, snabbare respons då vatten har lägre 
kompressibilitet än olja och den är brandsäker. Den enda nackdelen är att risken för stötar i 
systemet är större, kostnaden på detaljer till vattenhydraulik är högre på grund av dyrare 
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material och tillverkningskostnader. Mer information om speciellt framtagna 
materialkombinationer för vattenhydraulik finns i bilaga sidan 34 under rubrik 
vattenhydraulik. Prisskillnaden är beroende av om standardkomponenter används eller om det 
är specialtillverkat. Standardkomponenter har alltid större prisskillnad än special. 
Massproducerade oljehydraulik komponenter är mycket billigare att tillverka. Specialbyggda 
system och komponenter gör att prisskillnaden blir väldigt liten, normalt sett är det ungefär 
samma kostnad det rör sig om. [7] 

8 Diskussion 
De tester som har hänvisats till som förundersökningar i fallet vatten och komposit har visat 
goda slitage och friktionsvärden om man jämför med körningar i torrt tillstånd, i det fall jag 
testat har även monopropylenglykol varit i blandning 50/50 i vattnet. Glykolen smörjer 
ytterligare något och sänker därigenom friktionen och i många fall även slitaget på både 
metaller och kompositer i konverterade system. Detta visar att Monopropylenglykol med 
vatten är ett bra alternativ i både fallet med brons mot krom och Tufcot T100XM krom. Tester 
hade ju utförts även på en komposit med hydraulolja, dessa tester visade att hydraulolja och 
c/c (kol/kol) komposit inte reagerar positivt med varandra, både slitage och mekaniska 
egenskaper försämrades om man jämför med samma komposit vid torr körning. 

De labjämförelser som funnits där kompositer gått i vatten mot stål har inte haft någon Glykol 
i vattnet. Så de tester som genomförts i rent vatten bör komma att uppvisa bättre värden om 
glykol blandas i vattnet. Fler tester kunde ju utföras på olika kompositer om 
monopropylenglykol blandas i vattnet, detta skulle ju ge en bra bild på vilka andra kompositer 
som är lämpliga för använding i vattenhydraulik. Glykol sänker friktionen ytterligare och 
borde ge en lägre nötning samt friktion både på metall och kompositer. I målet för detta arbete 
skulle redovisas för hur mycket olja som kunde byggas bort med vattenhydraulik, en lista på 
detta skulle ta alldeles för lång tid att ställa upp för att hinnas med i detta arbete då ritningar 
för varje maskin skulle behöva studeras för att hitta volymer i oljetankar. Det går också att 
bygga om lagren till vattensmorda enheter och därigenom göra hela Vattenturbinen oljefri, 
vissa problem stöts dock ibland på när man ska installera dessa lager på större maskiner. 
Kanske på grund av att man har liten erfarenhet av dessa lager eller att de lämpar sig olika bra 
till olika maskiner, men tid fanns inte att studera detta också, så en koncentrering gjordes på 
vattenhydrauliken. Monpropylenglykolens påverkan har endast refererats till tillverkarens 
egna tester, skäl finns till att tro på att monopropylenglykol är en bra ersättare till hydraulolja 
och att dess giftighet är mycket låg då den får tillsättas i livsmedel. De rostskyddsinhibitatorer 
som ingår har testats av västra götalands kommun som helt nedbrytbara. Om 
monopropylenglykol råkar släppas ut i en vattentäckt är ju detta att föredra framför 
hydraulolja som inte är en godkänd tillsats i livsmedel. De resultat som kom fram i laboration 
och som gick ut på att jämföra monopropylenglykol med vatten jämfört med hydraulolja 
visade att Monopropylenglykol med vatten var ett bra alternativ, ibland bättre. De jämförelser 
med andra laborationer som finns redovisade i förstudien till försöket visar att resultatet är 
trovärdigt. 
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10 Bilaga 
Miljöaspekter för olika kraftkällor 

De vanligaste energikällorna i Sverige är: fossila bränslen, kärnkraft, vattenkraft, vindkraft 
och biobränslen. Här kommer en kort beskrivning av de olika energikällornas tillförlitlighet 
och för & nackdelar. Miljövänliga energikällor prioriteras så att man tar ut mesta möjliga 
effekt av dessa, därför får kolkraft och andra mindre miljövänliga energikällor ta vid när mer 
effekt behövs utöver den miljövänliga. Denna sammanställning visar också en jämförelse av 
den miljöpåverkan som varje energislag ger.  

Fossila och biobränslen 

Fossila bränslen, hit hör kol, olja och naturgas, har bildats ur forntida djur och växtdelar och 
ibland döda havsdjur. Man kan säga att gemensamt för de fossila bränslena är att de tagits upp 
ur jordskorpan och att de någon gång kommer att ta slut. Vid förbränning av dessa kommer 
man frigöra ämnen till naturen som utgör ett tillskott, dessa har ju inte varit delaktiga på 
många miljoner år. Förbränningen av fossila bränslen ger alltid ett tillskott av koldioxid och 
andra växthusgaser, plus att många tungmetaller och försurande ämnen som svaveloxider och 
kväveoxider släppas fria i atmosfären. Tungmetaller ger ofta Cancer, påverkar cellernas 
förmåga att ta upp föda och störningar av nervsystemet. Upptagning av olja eller gas sker vid 
sandstensformationer i marken, enbart olja eller gas kan finnas vid vissa fyndigheter. En 
blandning av olja, gas och vatten tas ofta upp ur marken och sedan separeras dessa ämnen, 
vattnet renas och spolas tillbaka ut i naturen, oftast följer små halter av föroreningar ut som 
olja och borrkemikalier ut med vattnet. Enligt internationell norm skall inte halten 
föroreningar överstiga 40mg/liter vatten. 

Fossila bränslen driver sedan värmeanläggningar för uppvärmning eller elproduktion, 
elproduktion sker genom att vattnet hettas upp och omvandlar värmeenergi till rörelseenergi i 
ångturbiner. 

Biobränslen har den fördelen att de inte tillför något tillskott av koldioxid till atmosfären, de 
vanligaste biobränslena är skogsbränsle och biprodukter från pappers och massaindustrin. 
Skogsprodukter är vanligen avverkningsrester som grenar, stubbar, toppar av träd, småträd 
och annat spillvirke. Energiskogsanvändning är än så länge begränsad, energiskog består av 
snabbväxande trädsorter som Salix, som odlas för energiändamål. Biobränslen är 
förnyelsebara på grund av att de är en del av naturens kretslopp, förbränning ger ju också 
koldioxid men så länge tillväxten är lika stor som avverkningen så sker inget nettotillskott av 
koldioxid till atmosfären. 

Vid all förbränning bildas aska, mängden avgörs av hur mycket föroreningar som finns i 
bränslet och hur fullständig förbränning som har skett. Vid avsvavling av rökgaser sprutas 
kalkvatten på rökgaserna, detta reagerar med svavlet och bildar gips, som också måste fraktas 
bort, förslagsvis tas det om hand och förädlas. Tillförlitligheten för eldade kraftverk är god 
och ger en stabil energitillgång. [1] 
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Kärnkraft 

Kärnkraft fungerar genom att man klyver uranatomkärnor med neutroner och får lättare 
ämnen som restprodukter, en sådan här reaktion ger 100miljoner gånger mer energi än vad 
kemisk förbränning ger, som till exempel när kol och syre reagerar. Vid klyvningen bildas 
nya atomkärnor som oftast är radioaktiva, dessa skall hållas isolerade från omgivningen till 
största möjliga mån, men visst läckage kan ej undvikas. När ett material är radioaktivt så 
menas det att atomer spontant faller sönder. Denna strålning ger stor risk för cancer hos 
levande organismer, vid stor utsättning för strålning kommer cellernas funktion att slås ut helt. 
Vid mindre stråldoser finns dock alltid risken att arvsmassan ändras och att man får cancer, 
även om cellerna oftast överlever.  

 

Strålningen från radioaktivitet delas upp i fyra olika grupper:  

Alfastrålning, strålningen består av alfapartiklar som är heliumatomkärnor, räckvidden är 
några cm i luft, dessa stoppas lätt med papper eller hud. Det radioaktiva ämnet kan komma in 
med kosten eller via andningsvägarna.  

Betastrålning: strålningen består av betapartiklar som är elektroner eller positroner, 
räckvidden är max 10-20m och stoppas av kläder eller en glasruta. 

Gammastrålning: Elektromagnetisk strålning av samma typ som synligt ljus men väldigt 
mycket mer energirikt, kan reduceras till en tusendel om man täcker det strålande föremålet 
med 5-10cm bly eller 50-100cm vatten. 

Neutronstrålning: Neutroner frigörs vid kärnklyvningar och kan därför finnas inuti reaktorer i 
drift. 

Risken för en reaktorolycka är mycket liten, men följderna blir väldigt stora om det ändå sker. 
För att förhindra olyckor har svenska kärnkraftverk en rad olika skyddsanordningar. Om ett 
skydd slutar att fungera kommer nästa att ta vid. De sista två skydden ligger i 
reaktorinneslutningen med säkerhetsfilter, för att förhindra utsläpp vid eventuellt haveri. De 
största konsekvenserna visades tydligt i samband med Tjernobylkatastrofen, här började en 
reaktor att brinna och stora mängder radioaktivitet gick ut i atmosfären och deponerades i 
många länder. I Harrisburg skedde också ett reaktorhaveri, 50 % härdsmälta, men här fanns så 
pass mycket inneslutningar att konsekvenserna bara blev begränsade. 

Vid kärnkraftsanvändning bildas alltid avfall av utbränt kärnbränsle, och andra radioaktiva 
restprodukter från anläggningen som kläder och annat som varit utsatt. Detta måste 
slutförvaras, det gör man oftast djupt ner i berggrunden där man kapslar in stavarna i koppar 
och järncylindrar. Kläder och annat bränns för att sedan gjutas in i bitumen eller betong. 
Dessutom bildas stora mängder överskottsvärme som måste kylas som oftast går rakt ut i 
havet.  Kärnkraften har också en mycket god tillförlitlighet ur energiförsörjningssynpunkt. [1] 
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Vindkraft 

Vindkraften tar tillvara på vinden ute när det blåser, på senare tid har man haft ganska stora 
problem med hållbarheten för vindkraftverken. Flera incidenter har skett i Tyskland där 
vindkraftstornen har vikit sig på mitten, propellerblad har lossnat och generatorer har börjat 
brinna. Frakturer har också skett i fundament, med risk för att hela tornen kan välta. Tyskland 
har 19000 vindkraftverk, fler än något annat land, och de börjar nu oroa sig för 
tillförlitligheten efter tusentals haverier. Enligt Der Spiegel sker utbyggnaden för snabbt och 
experterna är oroliga. Detta är visserligen gamla kraftverk som vi inte har i Sverige, men vi 
har dock stora problem med växellådorna även på de nya Vindkraftverken, de är inte 
tillräckligt tilltagna för våra förhållanden. Enligt Örjan Hedblom, kanslichef på Svensk 
Vindkraftsförening är orsaken till växellådshaverierna att man slimmat designen för mycket, 
och att det blir för dyrt att göra dem hållbara. Ett annat problem är att de kraftverk som står 
ute till havs börjar rosta, därför avböjer många tillverkare att leverera sin utrustning till 
havsplacerade Vindkraftsanläggningar. Många leverantörer mörkar också ner antalet haverier 
så att man inte får vindkraften att framstå som problematisk, en undersökning visar att nästan 
alla leverantörer har problem med att få växellådorna att hålla, haveri i huvudlagren är också 
ett problem som uppstått. Leverantören Vestas har avsatt 2 miljarder för reparationer av sina 
Vindkraftverk, de vill inte ens kommentera hur stor kostnaden blir för att byta växellåda på ett 
Vindkraftverk ute till havs. Dessutom håller man på och ska reparera 100 växellådor och har 
också tänkt göra förebyggande åtgärder på kraftverk som ännu inte gått sönder, därför har 
man nu tillsvidare stoppat tillverkningen av vissa modeller av Vindsnurror. Man skyller de 
många haverierna ute till havs på att belastningen är mycket större där. [2] [3] 

 

Man har också stora problem med det buller som kraftverken för och dessutom får man 
lågfrekventa blinkningar av skuggor som bladen ger. Fall av epilepsi på grund av dessa har 
förekommit. Dessutom tar kraftverken stor plats i miljön, naturen kan heller inte förändra sig 
så att vindkraften blir en del av miljön och kan också anses förfulande. Man har också 
funderingar huruvida fåglarna störs av de höga tornen som generator och propeller sitter på. 
Man har därför börjat bygga kraftverken ute till havs för att undvika störningarna, men här har 
man påvisat problemet att fisken störs av vindkraftverken, detta kan ses som en nackdel för 
torsken som blir allt ovanligare, man vet dock inte om det är ljudet som påverkar fisken. För 
att få mindre påverkan på fisk behöver man bygga kraftverken där det är 15m eller djupare, 
och det är i reproduktionsområdena som fisken är känsligast. [2] 

Vindkraften är en förnyelsebar energikälla som inte ger några utsläpp, men den har den stora 
nackdelen att den har minst möjlighet att alstra effekt när efterfrågan är störst, nämligen på 
vintern då det blåser allra minst eller alldeles för mycket. Dessutom ger varje enhet 
förhållandevis lite effekt, så man måste bygga många vindkraftverk på samma ställe för att 
komma upp i några större siffror. Det stora antalet Vindkraftverk ger också väldigt stora 
servicekostnader, särskilt när kraftverken står ute till havs där de är svårtillgängliga. Från 
början, när vindkraften var ny trodde man att man behövde lika mycket reglereffekt från andra 
energikällor för att bibehålla kvalitén på nätet. Nu har det visat sig att man behöver 20 % av 
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den effekt som vindkraften genererar just nu, i backup från tillexempel Vattenkraft. 
Överskottseffekten som man har när Vindkraftverken genererar fullt kan säljas, även om man 
inte har varit så bra på det förut, hoppas man nu bli bättre på det. 

 

Vattenkraft 

Vattenkraften är en helt ren energikälla som är både förnybar och inte ger några utsläpp till 
luften, den påverkan som medförs när man bygger vattenkraftverk är att man får bygga 
dammar för att få ut så mycket som möjligt av fallhöjden. Dessutom får man under de 
månader som minst el behövs spara vattnet för att ha när det behövs senare. Den påverkan 
som dammarna ger är: Vattenståndet ökas eller minskas, vattenkvaliteten kan ändras genom 
erosion och transport av jord och sand, olika djurarter får andra livsförutsättningar till 
exempel fisken kan ha svårt att vandra uppströms, olika mikroorganismer störs. Strandkanter 
och växtlighet Kan komma att påverkas av de skiftande vattenstånden, men borde stabiliseras 
efter några år. Vattenstånden förändras också, så att lågvatten sker på våren istället för på 
hösten, detta förändrar fiskens förutsättningar för att leka.  

Vattenfall i Sverige har därför för att kompensera för att fiskens möjligheter försämrats, under 
många år planterat ut fisk för att balansera fiskbeståndet, dessutom byggs nya vattenkraftverk 
mycket skonsammare så att fiskens och andra djurs förutsättningar visas bättre hänsyn. 

Många vattenkraftverk byggs mestadels under mark och medför inga större förändringar i 
landskapet än vad dammen gör. Vattenkraften ger väldigt mycket effekt för varje station som 
byggs, dessutom ger Vattenkraften mycket stabil el under förutsättning att man har vatten i 
magasinen, därför skall man spara vattnet till hösten - vintern då den behövs mest. [1] 

11 Vattenhydraulik 
Vattenhydraulik har funnits länge, faktiskt användes det redan för runt 200 år sedan i ett 
system utvecklat i Storbritannien, det användes i London för lyftkranar, hissar och 
brandsläckning och trycket låg på cirka 50bar. 1894 invigdes motortrafik på ”Tower Bridge” 
och denna var konstruerad för Vattenhydraulik med 52 bars system. Detta system fanns ända 
till 1971 då det konverterades till oljehydraulik. Vid 1900 talets början började storskalig 
användning av mineralolja komma, på grund av den stora tillgång på olja som fanns. Men 
redan på 1940 talet började man leta brandsäkra alternativ, vattnet hade ju dessa egenskaper 
men hade inte riktigt kommit tillbaka ännu. 1994 introducerade Danfoss för första gången i 
världen ett helt program med Vattenhydraulik med samma egenskaper som oljehydrauliken. 
Man använder exakt samma teknik i alla sina komponenter som man har i oljehydrauliken 
men har anpassade material och har utformat systemen för att klara av den turbulens och 
större risk för kavitation som vatten har. Danfoss uttryckte sig så att kavitationen sker alltid i 
vattensystem men man har utformat systemen så att inget material finns där den uppstår, då 
kommer heller inga skador ske. Idag är Danfoss säkra på att de har hittat material som står 
emot den större korrosions och slitagebenägenhet som vatten ger. Man använder i alla sina 
pumpar och motorer Rostfritt stål: 1.4057, 1.4301 och 1.4401 ,enligt EN standard, och 
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motgående ytor har en beläggning med kolfiberarmerad PEEK (polyeterketon). Ventilerna har 
istället en beläggning med POM (Polyoxymethylen) och Teflon. Man har gjort tester med 
PEEK och Rostfritt stål i en ”pin on disc” maskin och funnit att just denna blandning hade 
bäst slitagemotstånd i dessa tillämpningar. Aluminium är enligt Danfoss ett osäkert material 
som har stor benägenhet att korrodera kraftigt om porer i oxidskiktet uppkommer, så det har 
man inte i sina produkter. Man har också tagit tillvara de vibrationer som finns i systemen, så 
ventilerna använder dessa till att bygga upp en smörjfilm som tar bort den metalliska 
kontakten, detta gör svarstiden mycket låg på dem och är nere i låga 10ms som inte kan fås 
hos motsvarande oljehydrauliska komponenter. De Vattenhydrauliska pumparna kan också 
användas ända upp till 70-80oC utan problem, vid höga temperaturer går livslängden dock ner 
betydligt, detta även för oljehydraulik. Det är också så att vatten med en del joner i har 
mycket bättre smörjande egenskaper än avjoniserat vatten, det är till och med så att 
kolfibrerna i den kolfiberarmerade PEEK:en angrips om inga andra joner än vattnets egna 
finns närvarande och samtidigt en hög syrehalt, detta medför att slitaget är mycket högt på 
pumpar och andra detaljer plus att avjonat vatten har cirka 4ggr högre friktionskoefficient än 
dricksvatten som ytterligare höjer slitaget i detaljer. Man skall dock inte ha för mycket joner i 
systemvattnet då det kan bilda avlagringar som sätter igen filter eller som korroderar metallen 
systemet, man har gränsvärden för jonhalter även för system med glykol i. Däremot så 
kommer en iblandning av glykol göra att friktionen sjunker till nivåer som gör slitaget 
tillräckligt lågt för lång livslängd, men man kan också nämna att saltvatten har ungefär en 
friktionskoefficient som motsvara 0,6 gånger den som vanligt dricksvatten har och danfoss 
har ett program med saltvattenpumpar som används i deras program för vattenreningssystem. 
[4] 

 

11.1 Konvertering, livslängder och installation 
Alla hydraulsystem går inte att konvertera utan att man byter ut huvudkomponenter, till 
exempel måste ventiler och Hydraulpumpen alltid bytas ut i systemet, löphjulet brukar oftast 
anses på en kaplanturbin också bytas ut till ett med rostfri invändig hydraulik om 
navhydrauliken skall bli vattenbaserad. Men undersökningar görs för att se om inte alla nav 
kan gå att konvertera, redan vattenfyllda nav kan i så fall vara lättast att konvertera. Det som 
kan vara ett problem i navhydrauliken skall enligt Tord Andersson på VSN AB Kristinehamn 
vara att ventilerna i navet behöver bytas om man kör med högre tryck, detta behöver man 
troligen lyfta ur navet för att göra, men i lågtryckssystem kan det gå att konvertera navet rakt 
av, beroende av hur känsliga ventilerna är. Dessutom behöver man ha en vattenanpassad 
svivel till tryckoljeboxen längst upp på turbinaxeln som ännu inte tagits fram. Det finns också 
en begränsning för hur stora system man kan göra och också flödet är begränsat, men inom 
vattenkraften räcker tryck och flöde till för att konvertera, tryck på upp till 200bar används i 
standardkomponenter inom vattenhydraulik. Man kan nämna att vattenhydraulik används 
både i kolgruvor och Stålvalsverk där väldigt höga tryck används, kolgruvor använder tryck 
ända upp till 300-400bar och stålvalsverk har i sin tur tryck mellan 200-250bar. Dessa tryck 
ställer extra stora krav på toleranser och design för att inte få kavitationsskador. Det finns 
också tryckförstärkare till vattenhydraulik som höjer trycket ända till 2000bar men med ett 
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flöde runt 0,1 l/min. Oljehydrauliska standardkomponenter för lång driftssäkerhet används 
mellan 50-140bar. De komponenter där storleken inte räcker till kan man lösa det mesta 
genom att anpassa, till exempel ventiler som behöver tåla mer flöde går att parallellkoppla 
eller sökas fram från en annan leverantör. Rörsystemet måste bytas ut mot rostfritt om inte 
monopropylenglykol med Rostskydd används, befintliga rör kan användas men det är alltid 
svårt att göra dem helt rena inuti, därför kan man behöva byta rören för att försäkra sig om att 
inte problem med biofilm eller smutsavlagringar kommer senare. För att inte få problem med 
igensatta filter måste man se till att inte svetsa i eller löda i nya rör, det får heller inte vara 
någon rost eller gamla avlagringar i. En annan sak med Vatten som hydraulmedia är att man 
kommer att se läckage på en gång om en anslutning skulle vara otät, det är då bara att dra åt 
den hårdare eller byta ut skadad komponent, medans oljehydrauliken kan börja läcka efter en 
tids användning. Gamla luckservon går att behålla om ventiler och pump byts ut till 
anpassade, på vissa detaljer behöver man även byta ut packningsmaterial då vatten har en 
mycket lägre viskositet än olja, men tester har gjorts på gamla system där man enbart rengjort 
och använt gamla packningar med gott resultat. Vid körning med rent vatten är det extremt 
viktigt att göra systemet helt rent innan man kör igång, det skall göras ren med särskilt 
rengöringsmedel för att sedan fyllas redan inom timmar efteråt. Gamla rester av Glykol olja 
eller fett får inte lämnas kvar i Pumpar eller cylindrar utan systemet skall vara helt rent innan 
påfyllning med arbetsmedium. Vid förvaring av reservpumpar måste man dock fylla dem med 
glykol för att de inte skall rosta. En annan viktig sak är att man måste vara försiktig om 
Zinklegerade metaller, till exempel mässing, finns närvarande om Monopropylenglykol 
används, mässingen avzinkas då glykolen är aggressiv mot Zink och kan få Mässingen att bli 
till Kopparpulver. Det är kloridjoner och Kalciumjoner som kan finnas i vatten och graden av 
hårdhet som är aggressivt mot Zink, en kombination med hög hårdhet av vatten och mycket 
joner ger ett mycket snabbt korrosionsförlopp, Glykolen förstärker detta korrosionsförlopp. 
Joner har också en förmåga att förstöra de ingående rostskyddsinhibitatorerna, så avjonisering 
är viktigt. En del påstås ändå ha kört med Zinkhaltiga legeringar i sina system utan att få 
problem, det är enligt Dowcal själva vid höga temperaturer som problem uppstår, men 
försiktighet är att föredra för att inte olyckor ska ske senare. Legeringar som tillåts innehålla 
Zink som förorening på några få tiondels % har inte samma risk som en Mässinglegering med 
höga halter Zink. [4] 
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Figur 16 oljeventil körd med vatten 100h 

Ventilerna måste alltid bytas ut då vatten alltid genererar turbulent strömning under högt tryck 
och höga hastigheter, detta medför i sin tur kavitation i ventilerna, som äter upp materialet. 

 

Stora skador genereras om man använder Vatten som hydraulmedium i en ventil avsedd för 
olja (se figur 16). Därför är det tvunget att byta ventiler, pumparna skall också bytas av 
samma skäl. 
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De komponenter som är framtagna till vattenhydraulik är anpassade för att kavitationen ska 
ske där inte material finns som kan ta skada av det, det är ju så att kavitation sker i 
Vattenhydrauliska system, men om inget material finns i närheten tas ingen skada. 

Hydraultanken skall vara rostfri med ett filter på 1-3µm, om rent vatten används, för att inte 
släppa in mikroorganismer. [4] 

Jag har fått ett antal exempel på systemtryck, tider och vilken anläggning de tillhör se tabell 2. 
Efter rådfrågan med Danfoss försäljningsingenjör, Lars Lindh, så skulle samtliga system gå 
att konvertera. 

Enligt data från specifikationen på nästa sida, insatta i www.terling.se/cylinder.shtml har 
ungefärliga flöden fåtts fram se tabell 3. Enligt Lars Lindh på Danfoss skulle dessa flöden 
vara uppnåeliga om man använde sig av ackumulatorer, vissa ventiler kan behöva 
parallellkopplas ur Danfoss sortiment men det finns andra leverantörer som har ventiler för 
högre flöden. Det finns faktiskt tabeller som visar vilka flöden och tryck som går att uppnå 
med Vattenhydraulik och vilka leverantörer som har utrustning för detta. [4] 

 

Tabell 2 Systemvärden uträknade i terling 

 

Station Flöde (minutliter) Tid Tryckande (s) Tid Dragande (s) 
Harsprånget 5 8000  8,85 7,65 
Harsprånget 1 500 6,95 4,68 
Vietas 1 1100 6,91 4,21 
Stadsforsen 3 400 8,78 6,28 
Järkvissle 1 600 8,79 6,59 
Forsmo 4 300 6,06 4,54 
Löphjulsnav Kaplan    
Stadsforsen 3 200 31,68 21,9 
Järkvissle 1 350 29,97 21,92 
Forsmo 4 200 29,26 20,75 
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Tabell 3 Systemtider och tryck för olika anläggningar [6] 

 

Aggregat/typ Systemtryck 
(Mpa) 

Ledkrans 
Cylinderdimension 
kolv/kolvstång-slag 
(mm) 

Antal 
cylindrar 

Stängningstid 
ledkrans (sek.) 

Löphjul 
cylinderdimension 
kolv/kolvstång-slag 
(mm) 

Stängningstid 
löphjul (sek.) 

Harsprånget 
5/Francis 

4,0 380/140-520 20 8   

Harsprånget 
1/Francis 

16 280/160-470 2 7   

Vietas 
1/Francis 

16 160/100-315 20 7   

Stadsforsen 
3/Kaplan 

15 300/160-828 1 9 900/500-166 30 

Järkvissle 
1/Kaplan 

16 250/125-895 2 9 820/425-331 30 

Forsmo 
4/Kaplan 

15 280/140-492 1 6,5 760/410-215 30 

Listning av servomotorstorlek, antal och reglertider för 3 Francis och 3 Kaplanturbiner 

11.2 Prisskillnad 
Om man jämför vattenhydrauliska komponenter med oljehydrauliska, så har 
vattenhydrauliken 2-3 gånger dyrare komponenter, men skillnaden blir sällan så stor då 
Danfoss säger att de sällan följer schemat som finns från oljehydrauliken. Det gör att man 
oftast använder andra ventiler för att få samma verkan, då inte alla detaljer från 
oljehydrauliken finns exakt konverterade i vattenhydrauliken. Men om Danfoss får veta vad 
systemet skall ha för funktion har de hittills inte haft svårt att göra ett nytt system som 
fungerar likadant men inte har exakt samma ventiler, oftast har de också kunnat göra systemet 
enklare och med färre detaljer vilket har kompenserat för att de vattenhydrauliska 
komponenterna har varit lite dyrare, många gånger har det handlat om ungefär samma kostnad 
för vattenhydrauliken och oljehydrauliken. Specialbyggda system kostar alltid mer att göra för 
både vattenhydraulik och oljehydraulik, vid dessa tillfällen är inte prisskillnaden särskilt stor, 
men för storlekar och system som är massproducerade inom oljehydraulik är skillnaden större 
då man använder dyrare material inom vattenhydrauliken. [4] 

Ett exempel på kostnader kommer från Göteborg där de monterade Vattenhydraulik i sina 
sopbilar, totalkostnaden blev 18 % högre än vad motsvarande standardsystem skulle kosta 
med olja som tryckmedium. En sopbil med oljehydraulik har i snitt 1,5 totalutsläpp per år som 
kostar 5000kr-20000kr att sanera beroende på var olyckan varit framme, detta kan jämföras 
med de vattenhydrauliska bilarna som inte har några saneringskostnader. Man behöver heller 
inte byta ut tryckmedium i vattenhydraulik och det finns inga destruktionskostnader eller 
behov att samla upp mediet. Reparationskostnaderna är dessutom cirka 28 % lägre, dessutom 
har många av arbetarna utvecklat allergi mot de nya miljöoljorna så att de bara kan arbeta 
med vattensystemen. Idag finns 5 vattenbilar i Göteborg. [4] 
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11.3 Livslängder 
Danfoss garanterar 10000h drift om kraven för rengöring filtrering och drift uppfylls. Flera 
system har fungerat i upp till 40000h med normalservice, men vissa har bara fungerat 3-4000h 
med dålig filtrering, filtrering är helt avgörande för livslängden och det är viktigt att följa 
rekommendationerna. Många start och stopp i systemet ger högre slitage på ingående delar, på 
grund av den tid det tar att bygga upp en smörjfilm av vatten mellan de rörliga delarna, långa 
kontinuerliga körningar ger alltså lägre slitage. Danfoss mål har varit att få lika bra livslängd 
på Vattenhydrauliken som oljehydrauliken och enligt deras uppgifter och 12 åriga erfarenhet 
så skiljer inte hållbarheten på vatten eller oljehydrauliken något, det bästa med vattnet är ju 
också att inga destruktions eller saneringskostnader finns. Om systemet står stilla långa 
perioder mellan körningar så krävs att vattennivån ligger högre än pumpen eller att systemet 
är helt tätt, så inga luftfickor bildas. Har man monopropylenglykol i vattnet är det inga 
problem alls. Efter driftstiden behöver man göra ett underhållsarbete, ventilerna är beräknade 
att klara av minst 4 miljoner aktiveringar därefter behöver man byta käglor i dem, pumpen 
behöver också ses över, om behov finnes renoverar man den. Med tid i drift menas aktiv tid, 
så när systemet är avstängt eller inaktivt så räknas inte det. Som exempel kan tas, att om man 
kör systemet två timmar per dag så skulle det dröja ungefär 14år till en service. [4] 

 

11.4 Systemvatten 
Att konstruera vattenhydrauliska komponenter visade sig vara en stor utmaning för Danfoss, 
den största fokusen kom att ligga på hydraulmotorer ventiler och pumpar. De största 
problemen var smörjning, kavitation och korrosion. Kavitation sker när man har skarpa 
kanter, bakom kanten kommer då trycket på vattnet sjunka under ångbildningstrycket, efter 
det så börjar vattnet koka och bilda ångblåsor. Dessa ångblåsor imploderar sedan när vattnet 
återigen trycksätts, denna implosion resulterar i tryckspikar på mellan 1000-5000bar som 
kommer att riva bort material. Detta är ett mycket allvarligt problem som sänker livslängden 
till bara några hundra timmar. 

Korrosion är också ett tänkbart problem när man har med vatten att göra, på grund av sina 
ledande egenskaper. Danfoss gör sina vattenhydraul detaljer av rostfritt stål, men fortfarande 
så ska man tänka på att undvika: spaltkorrosion, galvanisk korrosion, spänningskorrosion och 
korrosion på grund av klorid joner. Man ska alltid kolla jonhalterna i det vatten man tänkt 
använda då för mycket joner har skadlig inverkan på systemet, med avlagringar som ger 
igensatta filter som följd och korrosionsskador som eventuella risker. Mg och Ca vill alltid 
fällas ut i vattnet, hastigheten på detta är temperaturberoende och mängden utfällning beror på 
hur hårt vattnet är och hur högt pH värdet är. Denna utfällning pågår tills en balans har 
uppnåtts i systemet, i förhållande till pH värdet. Gränser för de ingående jonerna finns och för 
till exempel kloridjoner är gränsen 200mg/l samt Ca max 50mg/l och Mg max 50mg/l. 
Kalciumjoner påverkar också rostskyddet i Glykol, så att de tar slut, därför skall alltid en 
vattenanalys göras på det vatten man har tänkt använda vare sig ett system med rent vatten 
eller ett med Glykol är tänkt att användas. 
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Spänningskorrosion uppstår när en metall med passivt ytskikt belastas i en korroderande 
miljö, ytskiktet är sprödare än underliggande material och kan då spricka eller lösas upp så att 
inte nytt oxidskikt hinner nybildas i den takt det avverkas. För att undvika detta måste man 
helt enkelt konstruera om detaljen så att man inte har så stora elastiska deformationer. Detta 
görs enklast genom att få alla ytor så släta som möjligt och undvika skarpa kanter, till 
exempel behöver man göra mjuka övergångar när man gjort hål. 

Galvanisk korrosion måste undvikas genom att man inte får blanda olika metaller 
tillsammans, vatten är en utmärkt ledare och kommer därigenom att påskynda reaktionen 
mellan de metaller med olika ädelhet och därför korroderar den oädlaste metallen i systemet. 
Här kan man helt enkelt låta det vara samma typ av metall i hela systemet så undviks detta 
problem. 

Spaltkorrosion inträffar tillexempel mellan en plåt och bricka, trots att de är av samma 
material. Undviks genom att inte ha släta ytor, utan dubbelplåt så att inga spalter uppstår. 
Smutsavlagringar ger samma effekt och det har visat sig att höga koncentrationer av vätejoner 
och kloridjoner uppstår mellan två ytor. Många passiva ytskikt är känsliga för kloridjoner och 
vätejoner, därför kommer en väldigt snabb korrosion ske. Här undviks detta genom att svetsa 
fast plåtar istället för att skruva fast dem eller nita dem. [5] [7] 
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11.5 Bakteriepåverkan 
Vanligt vatten innehåller oftast en liten andel bakterier och andra mikroorganismer, ett 
gränsvärde finns uppsatt från EU hur många organismer per ml dricksvatten som får finnas 
(10 celler/ml @37oC eller 100 celler/ml @22oC). Att det finns mikroorganismer i vanligt 
vatten gör det olämpligt att använda som hydraulmedium utan att behandla vattnet, men även 
sterilt vatten kan komma att innehålla organismer om det finns spår av näringsämnen och 
bakterier i systemet innan man fyller upp det med sterilt vatten. En expansionstank eller 
uppsamlingstank med öppen lufttillförsel kommer också att innehålla organismer så 
småningom då många är luftburna, ett filter på max 0.2µm behöver användas. Filtret håller 
dock inte ute Koldioxid eller syre som fungerar som näringsämnen, detta kommer man bara 
runt genom att ha ett flexibelt membran som anpassar sig efter nivåskiftningarna eller fylla 
tomrummet i tanken med en inaktiv gas som Kväve. 

Förutom att mikroorganismer kan orsaka störande ytbeläggningar som påverkar flödet i 
rörsystemet och igensatta filter kan de även orsaka ohälsosamma avfallsprodukter och orsaka 
korrosion på annars rostskyddade ytor. 

 Många material som anses rostskyddade använder sig av passiva oxidytskikt, dessa gör att 
underliggande metall inte påverkas. Om tillväxten av detta oxidskikt är lägre än avverkningen 
så kommer materialet inte längre vara rostskyddat, då kommer kraftig korrosion uppträda. 
Enbart tillväxt av oxidskiktet anses inte vara något stort problem i korrosionssammanhang. 
Andra material kan vara så pass ädla att de inte reagerar alls annat än under extrema 
förhållanden, såsom guld, men de används sällan praktiskt. 

Bakterier och andra mikroorganismer bildar som alla andra organismer avfallsprodukter efter 
de tagit upp näring. De flesta bakterier börjar sitt liv som frisimmande, plankton, men för att 
ta upp näring bättre sätter de sig i grupper och bildar en hinna på fria ytor, en biofilm. 

 Allmän påverkan i syrehaltigt vatten av biofilm är att syrehalten under sjunker, om biofilmen 
bara sitter fläckvis kommer materialet under att rosta men inte den yta som är fri från biofilm, 
under filmen kommer korrosionen att ske mycket kraftigt med stora porer som följd. 

Biofilm kan också innehålla specifika organismer som är extra benägna att ge ifrån sig 
korroderande avfallsämnen, somliga ger ifrån sig organiska eller oorganiska syror. Syror 
kommer definitivt att påverka det passiva ytskiktet, i många fall kommer ytskiktet att frätas 
bort så att ett nytt inte hinner bildas, detta kommer att ge en kraftig korrosion. 

Vissa andra bakterier gör i sig inte någon skada, men kan göra ämnen som i sin tur påverkar 
materialet det sitter på. Det finns en Mangan-oxiderande bakterie som bildar Manganoxid och 
det har visat sig att Manganoxid gör rostfritt stål rostbenäget. 

Det är sällan enkelt att hålla mikroorganismer utanför systemet och även några få bakterier 
under rätt förutsättningar kan föröka sig till stora kvantiteter. Därför skall material väljas som 
inte avger näringsämnen, detta är särskilt viktigt med polymerer och gummi. Även 
mjukgörare i plaster och medel som används i samband med svetsning kan innehålla näring. 
Man skall vidare ta extra hänsyn vid utformning av hydraulsystemet så att man har så 
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okomplexa och släta ytor med så mjuka övergångar som möjligt där biofilmen har svårare att 
fästa.  

Vid tillverkning används gärna olja, fett eller glykol i detaljerna, som rostskydd, detta ger en 
ökad risk för tillväxt då de kan användas som näring, även små mängder kan ge problem även 
om man fyller systemet med sterilt vatten. Därför skall systemet rengöras ordentligt innan 
påfyllning. 

Om man en gång fått biofilm i systemet så är bästa sättet att bli av med dem att ta bort dem 
mekaniskt, om man försöker döda dem kan de döda organismerna ställa till lika mycket som 
levande. De döda mikroorganismerna kan också bli näring i ett senare skede åt nya 
organismer. Ett totalt slutet system är ett sätt att komma runt problemen, även om man har 
vissa näringsämnen i kommer mikroorganismerna så småningom dö ut när näringen tar slut. 
Man får se till att det inte finns så mycket näring att bakterierna hinner tillväxa för mycket 
innan de dör, en noggrann rengöring innan fyllning är att rekommendera. 

Den viktigaste proceduren vid påfyllning av systemvatten är uppstartsrengöring, den skall ske 
samma dag som vatten hälls i, för att undvika biofilm. När systemet skall rengöras hälls först 
vatten i, därefter ett alkaliskt rengöringsmedel och alla ventiler öppnas samt alla 
hydraulkomponenter körs, när rengörningen är klar sköljer man systemet med rent vatten och 
därefter så fylls systemet med rent vatten.  

För behandling av vattnet finns många sätt för att undvika tillväxt, normal arbetstemperatur är 
runt 20oC och då består organismerna först och främst av Mesofilliska celler, dessa lever 
under 10-45oC och en ökning till 70oC en kort stund kommer döda dessa, detta kallas även 
pastörisering. Under höga arbetstemperaturer 50-60oC kommer Termofilliska celler dominera 
dessa kräver betydligt högre temperatur än 70oC för att ta död på dem. Men ett hydraulsystem 
som går under så höga temperaturer kommer att stöta på driftssvårigheter med ökad 
ångbildning redan vid 50oC så det skall inte vara aktuellt.  

Man kan filtrera bort friflytande organismer innan de hunnit bilda biofilm med hjälp av 
vattenfilter, två typer finns att tillgå: membranfilter och djupfilter. Djupfiltret består av 
överlappande fibrer som fångar upp partiklar, dessa filter tar till viss del bort 
mikroorganismer. Membranfilter tar både bort mikroorganismer och i vissa fall joner. 
Membranet tvingar vattnet genom väldigt små öppningar därigenom fastnar både partiklar och 
vissa joner, fyra olika sorters filter finns:  

Mikrofilter: Tar bort partiklar runt 1µm eller under. 

Ultrafilter: Tar bort i princip all organismer. 

Nanofilter: Tar bort alla organismer samt joner större än 1nm 

Omvänd osmos: Tar bort alla organismer och de flesta joner. 

Ultra violett ljus mellan 200-264nm kan användas för desinfektion av vatten, men för biofilm 
är metoden tveksam. 
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Ultraljud kan användas för att lossa på biofilm och få bakterierna att sluta växa, vibrationerna 
får mikroorganismerna att sluta fungera. Vissa risker finns dock, rost och andra avlagringar 
lossar också, vibrationerna kan påverka hela systemet och materialen däri.  

Kemiska tillsatser till vattnet kan också tillföras för att minska biologisk tillväxt, man måste 
dock veta vilka effekter tillsatsen kommer att ha ekonomiskt, på anläggningen, på 
arbetsmiljön och miljöpåverkan. 

Olika typer av tillsatser: oxiderande, tillsatsen oxiderar lipider och proteiner i 
mikroorganismernas celler, organiska föremål i vattnet kommer att sänka verkan av de 
oxiderande tillsatserna. 

Cellmembran-aktiv, tillsatsen adsorberas av cellväggen och ökar genomsläppligheten, där 
kommer enzymsystemet cellen ändras och slutligen dör den. 

Slutligen finns det tillsatser som reagerar med antingen aminosyrorna eller katjonerna 
(positivt laddade metalljoner) som organismen behöver, på så vis svälter man ut dem. 

Klor: klor är ofta ett mycket bra medel att få död på mikroorganismer med, men det finns 
några arter som visat sig särskilt motståndskraftiga, t.ex. Cryptosporidium Parvum. Klor är 
väldigt reaktivt och oxiderar det mesta den kommer över, klor bildar också olika syror i 
kontakt med vatten, saltsyra och underklorsyrlighet (HCl och HClO). HClO är en O-polär 
syra som lätt tränger in i cellväggar och därigenom dödar dem, den lösta syran ClO- är inte 
alls lika effektiv och bildas lättast när pH värdet är högt. Lågt pH och minst 30 minuter tid att 
reagera är därför bäst för att få så stor effekt av klor som möjligt. Höga halter kloridjoner, 
över 200mg/l, angriper rostfritt stål. Klor kan också bilda trihalometaner efter disinfektionen. 

Väteperoxid är effektivt som sterilisering, särskilt tillsammans med UV ljus. Väteperoxiden 
reagerar med hjälp av UV ljus till vatten, detta sker i flera steg där det är starkt oxiderande, 
och även korrosivt, men lämnar inga farliga restprodukter. Väteperoxiden har vissa 
hälsoproblem på grund av sina oxiderande egenskaper, skyddsutrustning krävs. 

Ozon, ozon är effektivt som sterilisering, det är starkt oxiderande på oorganiska och organiska 
material, ozon är dock svårt att använda i mindre skala. Ozon är väldigt reaktivt och ostabilt, 
det har en livstid under vanliga rumsförhållanden på 10 minuter. Ozon består av tre 
syreatomer i en molekyl, under oxidation frigörs en syreatom som är väldigt reaktiv. Mot 
denna desinfektion kan inte mikroorganismerna bli immuna, ozonet bryter ned cellväggen och 
tar död på dem. Redan 0,4mg/l ozon har visat en 100 % -ig effekt inom 2-3 minuter, 0,1mg/l 
ger 70-80% effekt inom 3 timmar. Ozon är också hälsofarligt, det är farligt att andas in och 
man får max ha 0,1mg/l i sin omgivning. En annan nackdel med ozon är att det är korrosivt, 
och att anläggningarna ofta är stora, komplicerade och dyra. Nyare anläggningar har dock 
kommit som är mindre och mer ekonomiska. [7] 
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11.6 Frostskydd 
För att vattnet ska ha mindre påverkan på eventuellt gjutstål eller vanligt stål i 
hydraulcylindrar så behövs tillsatsmedel, dessutom krävs frysskydd vid låga temperaturer. 
Glykol är därför förstahandsvalet, äldre vanligt förekommande glykolsorter var vanligtvis 
mycket giftiga men nya betydligt mindre giftiga sorter har tagits fram.  

För att inte riskera bildandet av biofilm behövs koncentrationer över 30 % 
Monopropylenglykol, vid utsläpp så är glykolen väldigt snabbt nedbrytbar, inom 24 timmar är 
all glykol borta om man tar hand om den i reningsverk, vid utsläpp i stillastående vattendrag 
räcker den naturliga bakteriefloran för att snabbt bryta ned glykolen fullständigt. Dock 
fungerar glykolen som konserveringsmedel vid koncentrationer över 30 %, inom 
vattenhydraulik används koncentrationer på runt 45%. Dessutom har rostskyddet i glykolen 
en livslängd på mellan 10-20 år när den används i så pass kalla system som Vattenhydrauliken 
är, i till exempel bilmotorer är temperaturen ofta över 100oC och det är då inhibitatorerna 
bryts ned och gör det tvunget med byte av glykol med några års mellanrum. 

Efterforskningar har gjorts på monopropylenglykol och den används redan till stor del i 
livsmedel. 

DowCal 20 och DowCal N som marknadsförs av Univar AB har anpassats för att fungera i 
kyldiskar och att kunna läcka utan att kontaminera livsmedel. Skillnaden mellan de två är 
olika tillsatser med inhibitorer, som Univar inte lämnat ut vilka de är, bara miljöansvariga hos 
statliga myndigheter kan kräva ut dessa, Dowcal 20 har dock den bästa rostskyddande 
egenskapen. Västra Götalands kommun har dock krävt ut vilka de rostskyddande tillsatserna 
är när de konverterade sina sopbilar till vattenhydraulik, och de godkände de ingående 
ämnena som helt nedbrytbara. Den nackdel som dock finns med Monopropylenglykolen är att 
den härstammar ur petroleum och därför inte förnyelsebar. 

DowCal produkterna innehåller över 90 % propylenglykol (CAS 57-55-6) med tillsats av 
inhibitorer, ofta benämnd monopropylenglykol.  

Monopropylenglykolens miljöpåverkan har undersökts, de föreskrifter som finns gäller för 
mineraloljor och kan inte tillämpas på glykolen då koncentrationerna av ämnen är så små att 
det inte nu eller i framtiden finns någon risk att mottagande vattens kvalitet skall försämras. 
Med andra ord kan man hälla ut Glykol – vattenblandningen i avloppet utan att några problem 
uppstår, dessutom så hjälper glykolen till med nedbrytningen i reningsverken genom att i sig 
vara så snabbt nedbrytbar, bakterier som har livnärt sig på glykolen fortsätter då att bryta ned 
andra näringsämnen i reningsverket. 

Glykolen får tillsättas i livsmedel som lösningsmedel av aromämnen, halten får max vara 
1g/kg färdigt livsmedel. (SLVFS 1993:94 föreskrifter och allmänna råd om aromer). 

Vidare har en studie om ämnets giftighet gjorts, man har undersökt smådjurs påverkan av 
glykolen och kommit fram till att förgiftning vid förtäring eller hudkontakt sker vid cirka 
20000-35000mg/kg kroppsvikt för kaniner och råttor, för fiskar gäller cirka 5000-55000 mg/l. 
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Detta gäller för outspädd monopropylenglykol, i vattenhydraulik används den utspädd cirka 
50/50 med vatten.  

Propylenglykol framställs ur propangas, som under tryck får reagera med vatten vid 
temperaturer upp mot 200oC. Vid denna process bildas: mono-, di- och tripropylenglykol som 
separeras genom vakuumdestillation.  

Hälsopåverkan på människor sker först vid stora intag, vid inandning föreligger mycket liten 
risk för påverkan, hudkontakt kan ge torr hud, ögonstänk ger eventuellt sveda eller tårflöde 
och slutligen förtäring ger vanligen inga besvär men stora intag kan ge yrsel och 
medvetslöshet. Stora utsläpp i vattendrag utgör inte heller någon stor fara, vatten som går ut 
genom avloppet på turbin har sådan rörelse att glykolen och vattnet blandas till ofarliga 
koncentrationer. [4] [8] [9] 

11.7 Studiebesök hos Danfoss 
Efter att ha haft kontakt med Bjarne Hillbrecht på Danfoss i Danmark och frågat diverse 
frågor om vattenhydraulik så tyckte Bjarne till slut att det var bättre att jag kom ner till 
Danmark på en genomgång så att missförstånd undveks och mer kunskap kunde förmedlas på 
kortare tid. 

Den 6-7 november 2007 så åkte jag, Lars Lindh och Jan Ukonsaari ner till Danmark för att ha 
ett studiebesök hos Danfoss, vi åkte med bil 85 mil ner till Sönderborg för att sedan på 
morgonen åka till Danfoss för en föreläsning. Kvällen innan bjöds det på mat på en av 
områdets bättre restauranger i en väldigt trevlig atmosfär. Själva föreläsningen hölls av två 
Danfoss anställda Danskar som var väldigt insatta i ämnet, Jens Bjerregaard och Bjarne 
Hillbrecht som också har varit med och skrivit boken ”Tap water as a hydraulic pressure 
medium”. På föreläsningen fick vi reda på mycket som vi inte visste, men vi fick också lära 
oss mer om det som man visste sedan förut. Vi gick också en liten rundtur i deras verkstad där 
de tillverkade komponenter för vattenhydraulik, det var bara rostfritt man bearbetade där, en 
del PEEK fanns också. På grund av att man blev färdig lite tidigare än väntat så gick vi på 
museet som Danfoss byggt, där man visade hur grundaren hade byggt upp företaget och 
visade också på att man hade ett mycket bra ekonomiskt tänkande inom företaget. Man 
startade till exempel egna bilfirmor för att förse företaget med bilar och egna växthus för att 
slippa köpa blommor till kontoren. På museet som även var avsett för barn fick man om man 
ville se hur hydraulik fungerade och skillnaden mellan hydraulik och pneumatik.  
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Figur 17 Plåt för friktionsprovning 

 

Figur 18 yttest på plåt efter kromning 
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Tabell 4 Kraftverk med vattenhydraulik 

 

Kraftverk Funktion Hydraulvätska Installation 
År/månad 

Kläggen, Sverige Dammlucka Monopropylenglykol 2002 Juni 

Ottendorf, Tyskland Slussport för 
tömning/fyllning 

Monopropylenglykol 2002 Oktober 

Naussac, Frankrike Intagslucka och 
ledkranshydraulik 

Rent Vatten 1996 November 

Tidavad, Sverige Dammlucka Monopropylenglykol 2001 Augusti 

Degerfors, Sverige Intagslucka Monopropylenglykol 2004 Juni 

Bångbro, Sverige Intagslucka Monopropylenglykol 2002 September 

Hammar, Sverige Dammlucka Monopropylenglykol 2002 Juni 

Åtorp, Sverige Intagslucka Monopropylenglykol 2006 Augusti 

Kvarnaholm, Sverige Intagslucka Monopropylenglykol 2006 September 

Grythyttan, Sverige Intagslucka Monopropylenglykol 2007 Juni 

Väls (Torsby) 
Sverige 

Intagslucka Monopropylenglykol 2005 September 
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Figur 19 Dimensioner på hjul för friktionsprovning 
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