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Sammanfattning 
 
Företaget Eden Aquatech har utvecklat en ytluftare som heter airTURBO 101. Luftare 
används för att syresätta vatten i bassänger och dammar inom biologisk vattenrening. 
AirTURBO 101 skapar med hjälp av en impeller en vattenvirvel som transporterar ner luft 
under vattenytan. Impellern är nedsänkt i vattnet och är omsluten av en plastcylinder. I 
nuvarande utformning tar sig vattnet in i cylindern genom en krans av hål i cylinderns vägg. 
Detta examensarbete har undersökt originalutformningen samt en alternativ utformning då 
vattnet fick rinna över cylinderkanten, ett så kallat överfall. Två överfallscylindrar testades; en 
med samma inloppsarea som hålcylindern och en som hade större inloppsarea. Dessa tre 
cylindrar har testats och jämförts för att ta reda på vilken som har den högsta 
syresättningshalten i förhållande till energiförbrukningen. 
 
De parametrar som undersöktes var strömningen inuti cylindern, energiförbrukningen, 
kontaktytan mellan luft och vatten inuti cylindern samt syresättningshastigheten. Samtliga 
experiment utfördes med skalmodeller av airTURBO 101.  
 
Inledande försök visade att virvlarna för samtliga cylindrar var instabilare än förväntat.  
 
Undersökningen av strömningen inuti cylindrarna visade att ingen av utformningarna kunde 
garantera en kontinuerlig kontakt mellan det inkommande vattnet och luftvirveln. 
 
Energiförbrukningen visade sig vara likvärdig för de olika cylindrarna. Överfallscylindern 
med stort inlopp var marginellt bättre än de övriga. 
 
Kontaktytan kunde inte beräknas på grund av brister i den framtagna matematiska formeln. 
Dessutom var virvlarna för instabila för en visuell avbildning. 
 
Vid mätningarna av syresättningshastigheten fick de olika cylindrarna liknande resultat vid 
samma motoreffekt. En fördubbling av effekten gav däremot en betydande hastighetsökning. 
Även i detta fall var överfallscylindern med stort inlopp något bättre än de övriga. 
 
En slutsats man kan dra av detta arbete är att överfallscylindern med stort inlopp är något 
bättre än de andra modellerna.  
 
En annan slutsats är att huvuddelen av syreöverföringen inte sker i kontaktytan mellan luft och 
vatten i virveln utan snarare i den kontaktyta som skapas av impellern. Fortsatt utveckling av 
denna luftare bör koncentreras runt impellerns utformning. Luftbubblorna som skapas i 
impellern bör vara så små som möjligt.  
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Abstract 
 
Eden Aquatech has developed a surface aerator called airTURBO 101. Aerators are used to 
oxygenate water in basins and ponds within biological wastewater treatment. AirTURBO 101 
consists of a submerged impeller that creates a vortex which transports air below the surface. 
The impeller is surrounded by a plastic cylinder. In the present design of the aerator, incoming 
water penetrates the cylinder through a circle of holes in the wall of the cylinder. This study 
has examined the original cylinder and an alternate design, where the cylinders where totally 
submerged and the water could pour over the brim. Two cylinders with submerged brim were 
tested. One had the same inlet area as the original cylinder and the other had a larger inlet 
area. These three cylinders has been tested and compared to find out which one has the highest 
oxygenation rate proportionately to the energy consumption. 
 
The following parameters were examined: the water motion inside the cylinders, energy 
consumption, the interface between air and water inside the cylinders and the oxygenation 
velocity. All experiments were carried out using scale models of airTURBO 101. 
 
Initial experiments showed that the vortices for all cylinders were more unstable than 
expected.  
 
The examinations of the water motion inside the cylinders showed that none of the designs 
could guarantee a continuous contact between the incoming water and the air. 
 
The energy consumption turned out to be similar for the different cylinders. The submerged 
cylinder with large inlet had slightly lower energy consumption than the other. 
 
The interface between water and air could not be calculated due to shortages in the specially 
developed mathematical formula. A visual depiction was not possible since the vortices were 
too unstable. 
 
When measuring the velocity of oxygenation the different cylinders had similar results at a 
constant power. When the power was doubled a considerable increase of velocity occurred. 
Also during these experiments the submerged cylinder with large inlet turned out to be 
slightly better than the other.   
 
One conclusion is that the submerged cylinder with large inlet is somewhat better than the 
other cylinders.  
 
Another conclusion is that the main part of the aeration does not occur in the interface 
between water and air in the vortex, but rather in the interface created by the impeller itself. 
Further development of this aerator should focus on the design of the impeller. The air 
bubbles created in the impeller should be as small as possible. 
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1. Inledning 
 
Denna rapport är ett 15 p examensarbete på energi- och miljöingenjörsprogrammet vid 
Karlstads Universitet. Uppdragsgivare är Eden Aquatech AB i Charlottenberg. Eden Aquatech 
AB är ett företag som tillverkar, marknadsför och säljer utrustning för syresättning av 
vattenmiljöer. Eden Aquatech AB består av grundaren och VD:n Svend Petersen. En av 
produkterna Eden Aquatech AB har utvecklat är luftaren airTURBO 101. Luftare är maskiner 
som används för att öka syrehalten i syrefattiga vattenmiljöer genom inblandning av luft eller 
syrgas. AirTURBO 101 består av en impeller som befinner sig under vattenytan och där 
skapar en vattenvirvel som för ner luft. För att skydda virveln och hindra denna från att brytas 
av det omgivande vattnets rörelser är den omsluten av en cylinder. I den nuvarande 
utformningen av airTURBO 101 förs vattnet in i cylindern genom en rad horisontella hål i 
cylinderns sida.1 Detta examensarbete har jämfört den nuvarande cylinderutformningen med 
ett alternativt utförande där vattnet fått rinna över cylinderns kant. Följande parametrar har 
jämförts; strömning inuti cylindern, energiförbrukning, kontaktytan mellan luft och vatten 
samt syresättningshastighet. Dessa parametrar har testats och jämförts för att kunna bestämma 
vilken utformning som var den bästa. Handledare är docent Ola Holby vid Karlstads 
Universitet och kontaktperson vid Eden Aquatech AB är Svend Petersen. Examinator är lektor 
Fredrik Wikström vid Karlstads Universitet. 

Bild 1: AirTURBO 101.2 

 
1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att studera en luftares utformning i avseende att syresätta 
vatten i förhållande till elmotorns energiförbrukning. 
 
1.2 Mål 
Delmål 1: Kartlägga vattnets strömningsbild inuti de olika cylindrarna. 
Delmål 2: Mäta energiförbrukningen för de olika cylindrarna. 
Delmål 3: Beräkna kontaktyta mellan luft och vatten inuti de olika cylindrarna. 
Delmål 4: Mäta syresättningshastigheten för de olika cylindrarna 
 
1.3 Avgränsningar 

• Samtliga experiment utfördes med rent vatten. 

                                                 
1 http://www.edenaquatech.se, 2006-04-03 
2 http://www.edenaquatech.se, 2006-04-03  



 
 

 
- 7 - 

 
 

• Experimenten genomfördes på ett begränsat antal utformningar. (Hålcylinder och två 
olika överfallscylindrar.) 

• Impellerns utformning var under arbetets gång under utveckling men påverkade inte 
detta arbete. 

• Samtliga förändringar gjordes med cylindern som utgångspunkt. 



 
 

 
- 8 - 

 
 

2. Bakgrund 
 
2.1 Luftning av vatten 
Naturlig syretransport från luft till vatten sker i vattenytan med hjälp av vågor och annan 
fysisk påverkan som rör om på vattenytan och blandar ner luft.3 Alger bidrar till att höja 
vattnets syrehalt genom fotosyntes.4 Dessa faktorer bidrar till att ytvattnet oftast är den 
syrerikaste delen av vattnet.  
 
Luftning/syresättning av vatten genomförs för två olika anledningar. Det ena är att höja 
vattnets syrehalt och det andra är att med hjälp av luftbubblor avlägsna oönskade ämnen ur 
vattnet, s.k. stripping. Luftaren airTURBO 101 som detta examensarbete behandlar används 
till det förstnämnda.5 
 
Syreöverföring är viktigt för flera processer inom avloppsvattenbehandling. Behandlingen av 
aktivt slam, biofiltrering och aerob nedbrytning är samtliga beroende av tillräckliga mängder 
tillgängligt syre. På grund av att förbrukningen är större än tillförseln finns det inte tillräckligt 
med syre i avloppsvattnet för att aeroba behandlingar skall kunna genomföras. Därför måste 
syre tillsättas på konstgjord väg med hjälp av luftare. Anledningen till att syre måste tillsättas 
är att de mikroorganismer, i form av bakterier, svampar och protozoer, som finns i dammarna 
och bassängerna behöver fri tillgång till syre för att kunna bryta ner eller omvandla 
föroreningar.6 Mikroorganismerna använder syret som elektronacceptorer.7  

 
2.2 Luftare 
Det finns för närvarande ett flertal olika typer av luftare i bruk. Valet av luftningssystem beror 
på olika parametrar såsom funktion, utformning och typ av damm/bassäng samt installations- 
och driftkostnader.  
 
Huvudkriterierna för en bra luftare är en hög syresättningshastighet och samtidigt en låg 
energiförbrukning. För att syretransporten från luft till vatten skall vara så stor som möjligt 
bör luft och vatten vara i kontakt så länge som möjligt över en så stor yta som möjligt. För att 
få en så stor total kontaktyta mellan luft och vatten som möjligt bör luftbubblorna som skapas 
vara så små som möjligt. Små bubblor har större area i förhållande till sin volym än vad stora 
bubblor har. Små bubblor befinner sig dessutom i vattnet under längre tid eftersom de stiger 
långsammare än stora bubblor. 
 
I airTURBO 101:s fall innebär detta att kontaktytan mellan luft och vatten inuti virveln bör 
vara så stor som möjligt. För att energiförbrukningen samtidigt ska hållas nere bör det 
inkommande vattnet transporteras in i cylindern med så små förluster som möjligt.8 
 
Det finns två huvudprinciper för att syresätta vatten. Antingen kan syre transporteras ner i 
vattnet (s.k. luft till vatten) eller låta vattendroppar komma i direktkontakt med 

                                                 
3 Maria Sandberg, 2006-06-16 
4 Ola Holby, 2006-08-30  
5 http://www.mrwa.com/OP-aeration.pdf, 2006-03-27 
6 Persson P.O. & Nilsson L, Miljöskyddsteknik s. 63-66 
7 Ola Holby, 2006-08-21 
8 Ola Holby, 2006-04-06 
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atmosfärsluften (s.k. vatten till luft).9 Den vanligaste applikationen av luft till vatten är att föra 
in luft eller ren syrgas i vattnet underifrån med hjälp av spridare i botten på en bassäng, s.k. 
bottenluftare. Vatten till luft går vanligen ut på att vattnet rörs om mekaniskt så att det blandas 
med atmosfärsluften med hjälp av s.k. ytluftare. AirTURBO 101 är, enligt dessa definitioner, 
en ytluftare då den för ner atmosfärsluft under vattenytan. Nedan följer en beskrivning av de 
vanligaste luftarna och syresättningsteknikerna.10 
 
2.2.1 Bottenluftare:  
Bottenluftare kan delas in i tre kategorier: 
 
2.2.1.1 Porösa och finporiga spridare (membranluftare) 
Dessa typer av luftare fungerar genom att en fläkt suger in luft i ett rörsystem och leder det ner 
till botten av en vattenbassäng. Från botten av bassängen sprids luften via finporiga spridare 
och får bubbla upp genom vattenmassan. Spridarna kan vara formade som plattor, kupoler 
eller membran. De är tillverkade av antingen plast, keramiska material eller flexibla material 
som mjuk plast, gummi eller tyg. De mycket små porerna skapar små bubblor, vilket ger en 
stor kontaktyta med vattnet. Nackdelar med dessa system är att den inkommande luften måste 
vara ren från dammpartiklar för att spridarna inte ska täppas igen. Detta kräver luftfilter som 
måste installeras vid fläktinloppet. 
 
2.2.1.2 Icke-porösa spridare (membranluftare) 
De icke-porösa spridarna fungerar enligt samma princip som de porösa fast med nackdelen att 
de inte producerar lika små bubblor och således inte är lika effektiva. Fördelarna gentemot 
porösa spridare är lägre kostnader, mindre underhåll och lägre krav på luftens kvalitet. 
Exempel på icke-porösa spridare kan vara munstycken och perforerade cylindrar.  
 
En annan typ av bottenluftare är den så kallade static tube som är en på tankbotten 
fastmonterad vertikal cylinder. I cylinderns botten införs luft som blandas med vattnet med 
hjälp av vinklade plattor monterade på cylinderns insida. 
 
2.2.1.3 Övriga spridare  
Jetluftaren är en typ av luftare där komprimerad luft och vatten blandas och under högt tryck 
pumpas ut ur ett jetmunstycke. Denna typ av luftare är särskilt lämpad för bassänger som är 
djupare än 8 meter. 
 
U-tuben är en anordning som består av en djup brunn som är indelad i två vertikala zoner. 
Förorenat vatten pumpas ner i den ena zonen där luft tillsätts under högt tryck. Blandningen 
av luft och vatten transporteras neråt där allt syre löses på grund av det höga trycket. När 
blandningen nått botten vänder den och transporteras genom den andra zonen upp mot ytan. 
Denna typ av luftningsanordning används särskilt vid rening av svårt förorenat vatten. 
 
Det finns dessutom två typer av nedsänkta mekaniska luftare. Den ena består av en impeller 
eller turbin monterad på en vertikal axel. Luft eller rent syre leds in och släpps lös och 
fördelas under impellern eller turbinen vars flöde är riktat neråt.  Den andra är en nedsänkt 
luftare med horisontell axel som är utrustad med plattor eller paddlar och används för att röra 
om vattnet. 

                                                 
9 Tchobanoglous G, Burton F.L. & Stensel H.D., Wastewater Engineering s. 425 
10 Tchobanoglous G, Burton F.L. & Stensel H.D., Wastewater Engineering s. 430-431 
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2.2.2 Ytluftare 
Ytluftare kallas de luftare som hämtar syre från atmosfären ovanför vattenytan. 
 
2.2.2.1 Mekanisk ytluftare med vertikal axel 
Mekaniska ytluftare med vertikal axel består av en helt eller delvis nedsänkt impeller som 
skapar ett uppåt- eller neråtriktat flöde. Detta skapar ett kraftigt flöde som rör om vattenytan 
och ökar luftens löslighet. Den här typen av luftare delas in i låghastighets- och 
höghastighetsvarianter. De kan vara fast monterade eller monterade på flottörer. 
 
2.2.2.3 Aspirator 
En aspirator består av ett sluttande rör som har ena änden ovanför vattenytan och den andra 
under. En pump suger ner luft genom röret. Under vattnet sitter en propeller som tillsammans 
med luftens höga hastighet bidrar till att skapa turbulens och sprida luftbubblorna. Aspiratorer 
är antingen fast monterade eller monterade på pontoner. 
 
2.2.2.4 Mekanisk ytluftare med horisontell axel 
Ytluftare med horisontell axel består av en horisontell cylinder med borst monterade precis 
ovanför vattenytan. När axeln snurrar blandas luft ner i vattenmassan samtidigt som vattnet i 
tanken blandas om. 
 
2.2.2.5 Kaskadluftare 
I en kaskadluftare låter man en tunn film av vatten rinna utför ett antal trappsteg av betong. 
När vattenfilmen slår emot betongen bildas turbulens som ökar upptaget av syre i vattnet. 
Kaskadluftning är det billigaste sättet att höja syrenivån i vatten men det kräver att man har 
tillgång till en anläggning där detta är möjligt med avseende på den stora höjdskillnad som 
krävs.11 
 
2.3 AirTURBO 101 

Bild 2: Principskiss för airTURBO 101.12 

 

                                                 
11 Tchobanoglous G, Burton F.L. & Stensel H.D., Wastewater Engineering s. 431-456 
12 http://www.edenaquatech.se, 2006-04-03 
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AirTURBO 101, som är den modell av luftare som behandlas i detta examensarbete, består av 
en cylinder som horisontellt sänks ner i syrefattigt vatten och hålls på plats med hjälp av 
flytelement. I cylinderns botten sitter en impeller som drivs av en elmotor. Impellern suger ner 
vatten och luft som bildar en vattenvirvel inuti cylindern. Luften blandas med vattnet 
samtidigt som det syresatta vattnet strömmar ut horisontellt under cylindern.13 Det som gör 
airTURBO 101 unik jämfört med andra luftare är att den transporterar ner luften i vattnet 
genom att skapa en virvel. Cylindern omsluter impellern för att kontrollera virveln och 
undvika att den förstörs av vågrörelser och kringflytande skräp. Målet med konstruktionen är 
att skapa många, små bubblor och skjuta iväg dessa så långt som möjligt.14  
 
AirTURBO 101 kan användas inom följande områden: 
• restaurering av sjöar och dammar med låg syrehalt  
• behandling av lakvatten  
• syresättning i fisk- och kräftodlingar  
• gasinblandning i industriella vätskeprocesser15 
 
Tabell 1: Prestanda och dimensioner på den variant av airTURBO 101 som i dagsläget tillverkas och saluförs.16  

Motoreffekt: 2,4 kW 
Varvtal: 2800 rpm 
Strömförbrukning under drift: 2 A 
Cylinderns diameter: 600 mm 
Hålkransens nivå: 300 mm ovanför cylinderns botten 
Hålens diameter: 40 mm 
Antal hål: 24 stycken 
Impellerns diameter: 100 mm 
Impellerns nivå:  700 mm under vattenytan 
 
2.4 Rankine-vortex 
Virveln som skapas i airTURBO 101 fungerar enligt principen för en så kallad Rankine-
vortex. Principen är densamma som när man tömmer ur vatten ur ett badkar eller ett handfat. 
Exempel på naturfenomen där Rankine-vortex teorier kan tillämpas är orkaner, tromber och 
tornados.17 Virvelns yttre del är rotationsfri (s.k. potentialvirvel) vilket betyder att varje 
vattenpartikel i virveln alltid har samma riktning och rör sig mot mitten utan att rotera. 
Närmast cylinderns kanter gäller dock no slip-condition, vilket innebär att vattenpartiklarna 
närmast cylinderväggen står helt stilla. Detta ger upphov till viss rotation av vattenpartiklarna 
innan den rotationsfria rörelsen tar över.18 Virvelns kärna d.v.s. luften och det innersta skiktet 
av vatten har ett annat rörelsemönster. Där roterar de enskilda vattenpartiklarna samtidigt som 
hela kärnan roterar som en solid kropp kring virvelns centrumlinje. Vattnets hastighet är högst 
vid en radie R i vattnet strax utanför luftvirveln där de roterande och rotationsfria delarna av 
vattnet möts. Innanför denna radie ökar hastigheten linjärt medan den utanför denna avtar mot 
periferin.19  
 

                                                 
13 http://www.edenaquatech.se, 2006-04-03 
14 Svend Petersen, 2006-04-12  
15 http://www.edenaquatech.se, 2006-04-03 
16 Svend Petersen, 2006-04-12 
17 Nakayama Y & Boucher R.F., An Introduction to fluid dynamics s.47-50 
18 Samtal med Jan Forsberg, 2006-06-16 
19 http://www.kilty.com/pdfs/models.pdf, 2006-06-02 
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Den matematiska formeln för beräkning av hastigheten i en Rankine-vortex vid radien r ser ut 
på följande vis: 
 

)(,)(
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θ

 

där V0 är den maximala hastigheten och R är radien på virvelns kärna, där hastigheten är 
störst.20 

Bild 3: Hastighetsprofilen i en Rankine-vortex. Hastigheten ökar linjärt från virvelns mitt ut till en radie R, som i 
detta fall befinner sig i vattnet strax utanför luftvirveln. Utanför denna radie avtar hastigheten ut mot periferin. 
Hastighetsprofilen har samma utseende oavsett nivå i virveln.21 

 

                                                 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Rankine_vortex, 2006-08-15  
21 http://www.kilty.com/pdfs/models.pdf, 2006-06-02 
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3. Genomförande 
 
3.1 Teori  
 
3.1.1 Kartläggning av vattnets rörelsemönster  
Den första delen av experimentfasen var att avgöra hur vattnet strömmade inuti de olika 
cylindrarna. Anledningen till att vattnets strömningsbild undersöktes var att se var i 
cylindrarna det inkommande vattnet nådde luftvirveln och hur det sedan uppförde sig.22 
 
Fördelarna med cylindern med hålkrans var att virveln och virvelbildningen inte stördes av 
vågor och skräp på vattenytan. Nackdelarna var att det inkommande vattnet eventuellt inte 
kom i kontakt med luften längs hela virvelns längd utan endast med dess nedersta del. 23 När 
vattnet kom in genom hålen kunde situationen liknas vid den i ett plötsligt expanderande rör. 
Vattenstrålarna som kom in genom inloppet fungerade som jetstrålar. Detta innebar att vattnet 
ovanför och nedanför hålen började rotera.24 På grund av de tätt placerade inloppshålen med 
sitt starka flöde kom ingen vattentransport att ske i rak sidled. Det vatten som inte gick rakt in 
i virveln borde ha vikt av uppåt eller neråt.25 
 
Fördelarna med en överfallsutformning var att det inkommande vattnet hade möjlighet att nå 
virveln redan vid ytan och sedan vara i kontakt med den ända ner i impellern. Den främsta 
nackdelen med överfall var att virvelbildningen blev känslig för fysiska störningar vid ytan 
där virveln bildades. 
 
3.1.2 Mätning av energiförbrukning 
Den andra delen av experimentfasen var att avgöra vilken cylinder som under start och drift 
hade den lägsta energiförbrukningen. Mätningarna genomfördes på motorns 
energiförbrukning. Skalmodellens motor var inte manuellt reglerbar utan effekten ändrades 
med motorns belastning. Nackdelen med detta var att det inte gick att mäta vid vilka effekter 
de olika cylindrarna gav likartade virvlar. Istället mättes motorns medeleffekt under uppstart 
och drift. Resultaten beaktades utifrån observationerna från de inledande försöken och 
rörelsekartläggningen.  
 
En nackdel med hålcylindern var att den hade ett större friktionsmotstånd vid inloppet än vad 
överfallscylindrarna hade. En fördel med hålcylindern var att dess inlopp satt närmare 
impellern. 
 
3.1.3 Beräkning av kontaktyta  
Kontaktytan skulle, med hjälp av en matematisk formel, ha beräknats för att se vilken av 
cylindrarna som skapade den största ytan. Den utformning som hade den största kontaktytan 
var, förutsatt att hela kontaktytan utnyttjades, sannolikt den som hade den bästa 
syreöverföringsförmågan. På grund av detta skulle de olika utformningarnas virvlar ha 
avbildats för att en kontaktyta skulle kunna ha beräknats.  
 

                                                 
22 Ola Holby 2006-04-06 
23 Ola Holby 2006-04-06 
24 Nakayama Y & Boucher R.F., An Introduction to fluid dynamics s. 74 
25 Jan Forsberg 2006-05-23 
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Även i detta fall borde överfallscylindrarna ha haft en viss fördel då vattenytan inuti 
hålcylindern sjönk till en nivå något lägre än omgivande vattenyta, något som inte borde ha 
blivit fallet då vatten tillfördes ovanifrån.26   
 
3.1.4 Mätning av syresättningshastigheten 
Som sista del i experimentfasen testades syresättningshastigheten för de olika cylindrarna i en 
mindre skalmodell. Hög syresättningshastighet i förhållande till en låg energiförbrukning är en 
viktig egenskap hos en luftare.  
 
3.2 Laborationsuppställning och apparatur 
För att på ett tillfredställande sätt kunna besvara frågeställningarna genomfördes experiment 
med två olika skalmodeller av luftaren. För att simulera verkliga förhållanden under 
experimenten sänktes modellerna av luftaren ner i vattenfyllda kar. Vid samtliga 
experimenttillfällen testades och jämfördes två cylinderutformningar. Den ena cylindern var 
utformad som originalutformningen av airTURBO 101 och fick sitt tillflöde av nytt vatten 
genom en krans av hål i cylinderns sida. Den andra modellen var utformad med ett så kallat 
överfall, då cylinderns övre kant sänktes ner under vattenytan och vattnet tilläts rinna över 
denna och in i cylindern. Kartläggningen av vattnets rörelsemönster, mätningarna av 
energiförbrukningen samt försöken till avbildning av virvlarna genomfördes med en 
skalmodell i skala 1:2,4. Vid mätningarna av syresättningshastigheten användes en mindre 
skalmodell i skala 1:8,7. (Skalmodellernas skala baserades på cylinderdiameter). 
 
3.2.1 Stora skalmodellen 
Elmotorn och impellern skruvades fast på en metallplatta som i sin tur var fastsatt på en 
metallram med stänger som hängdes över vattenkarets kanter. Cylinderns bottenplatta 
skruvades fast i metallplattan, och fästes, med hjälp av distanser, 35 mm ovanför denna. Detta 
avstånd mellan cylinderbotten och metallplattan var nödvändigt för att vattnet inte skulle 
återvända in i cylindern. Cylinderns bottenplatta hade upphöjda kanter som gjorde det möjligt 
att placera de olika cylindrarna direkt på bottenplattan utan fästanordning. Denna konstruktion 
gjorde det enkelt att byta ut de olika cylindrarna utan att göra åverkan på resten av 
konstruktionen. Impellern som användes i den stora modellen var en förenklad version som 
endast bestod av tre vinklade skovelblad. 
  

Bild 4: Motor, impeller, cylinderbotten och stålställning 

                                                 
26 Svend Petersen, 2006-03-25 
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Till denna ramkonstruktion tillverkades tre utbytbara cylindrar. Den första cylindern var en 
direkt nerskalad version av den befintliga airTURBO 101 utan ändringar. Detta gav 24 hål 
med diametern 16 mm. Hålkransen satt 125 mm från cylinderns botten.  

Detta gav en total inloppsarea på 4825 mm2 enligt följande formel: 242 ××= πrAtot .  

Vid detta utförande blev friktionsarean (cylinderväggens kontaktyta med vattnet) 7238 mm2 
enligt formeln: .24×××= ekväggtjockldA hålfriktion π  

 
Den andra cylindern var av så kallad överfallsmodell. Denna cylinder användes för att kunna 
jämföra en överfallscylinder med samma inloppsarea som hålcylindern. För att få en lika stor 
inloppsarea som hålcylindern sänktes den övre kanten 6,144 ≈ 6 mm enligt följande formel: 

r

A
h tot

π2
= .  

Detta innebar att cylinderväggarna var 290 mm höga från cylinderbotten. Friktionsarean för 

detta utförande var 4600 mm2 enligt formeln: 22
innerytterfriktion rrA ππ −= .   

Detta var 63,5 % av hålcylinderns friktionsarea.  
 
I fullskala skulle förmodligen en överfallscylinder ha en större inloppsarea än en cylinder med 
hålkrans. För att kunna undersöka överfallsalternativet med större inloppsarea utan att ändra 
karets vattenvolym tillverkades ytterligare en överfallscylinder. Denna modell var 270 mm 
hög vilket innebar att cylinderns överkant befann sig 26 mm under vattenytan vilket gav en 
total inloppsarea på ca 20420 mm2. Denna inloppsarea var ca 4,2 gånger större än den första 
överfallscylinderns, fast med samma friktionsarea. 
 
Tabell 2: Den stora skalmodellens prestanda och dimensioner. 

Motoreffekt: Belastningsberoende, max 147 W 
Cylindrarnas innerdiameter: 240 mm 
Cylinderväggarnas tjocklek: 6 mm 
Impellerns diameter: 70 mm  
Bottenhålets diameter: 60 mm 
Hålcylinderns höjd: 350 mm 
Hålkransens höjd:  125 mm ovanför cylinderns botten 
Hålens diameter: 16 mm 
Antal hål: 24 stycken 
Inloppsarea: πr2 · 24 = π · 82 · 24 = 4825 mm2 
Överfallscylinderns höjd: 290 mm 
Inloppsarea:  2πrh = 2 · π · 125 · 6 = 4712 mm2 
Överfallscylindern med stort inlopps höjd:  270 mm 
Inloppsarea:  2πrh = 2 · π · 125 · 26 = 20420 mm2 
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Bild 5: Den stora skalmodellens cylindrar: Från vänster: Hål, överfall och överfall med stort inlopp. 

 
Vattenkaret som den stora skalmodellen av luftaren sänktes ner i hade följande dimensioner: 
Djup: 690 mm 
Övre längd: 1000 mm 
Bottenlängd: 920 mm 
Övre bredd: 610 mm 
Bottenbredd: 540 mm 
Detta motsvarar en fullskalebassäng med måtten 1,7 x 2,3 x 1,4 m. 
Karets totala volym var ca 385 liter. Under försöken fylldes det med ca 310 liter. 

Bild 6: Den stora skalmodellens vattenkar. 

 
För att utnyttja karets storlek optimalt placerades luftaren så långt ner i karet som möjligt. 
Detta innebar att impellern hamnade ca 200 mm från karets botten. För att undvika felkällor 
och få identiska försöksvillkor utfördes samtliga experiment med lika stor vattenmassa. Under 
försöken fylldes karet så att vattenytan hamnade ca 560 mm ovanför karets botten och 335 
mm ovanför impellern. Avståndet mellan cylinderns botten och vattenytan blev då 297 mm.  
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Bild 7: Stora skalmodellen med hålcylindern under drift. 

 
3.2.2 Lilla skalmodellen 
Det var inte praktiskt genomförbart att testa syresättningshastigheten i den stora skalmodellen. 
Detta dels på grund av att vattenkaret var litet i förhållande till luftarens storlek och dels på 
grund av den stora vattenvolym som skulle behöva tömmas på syre. Syresättningen kom 
istället att testas i en mindre skalmodell av luftaren. Fördelarna med den mindre modellen var 
att karets volym var större i förhållande till luftarens storlek jämfört med den stora modellen 
samt att den totala vattenvolymen var betydligt mindre. Detta underlättade mätningen av 
syresättningshastigheten. Även till denna modell tillverkades tre stycken cylindrar, hål och 2 st 
överfall. Dessa var direkt nerskalade versioner av de cylindrar som användes i den stora 
skalmodellen. I likhet med den stora skalmodellen hängdes cylindrarna över kanten med hjälp 
av en metallram. Impellern satt dock inte fast i cylinderns botten, utan var monterad i en axel 
som gick igenom karets botten. Till skillnad från impellern i den stora modellen var impellern 
i den lilla modellen en direkt nerskalad version av den som används i airTURBO 101. Den 
lilla modellen hade följande dimensioner:  
 
Tabell 3: Lilla skalmodellens dimensioner.  

Motoreffekt: 24/48 W 
Cylindrarnas innerdiameter: 69 mm 
Impellerns diameter: 19 mm 
Bottenhålets diameter: 25 mm 
Hålcylinderns höjd: 100 mm 
Hålkransens höjd: 35 mm ovanför cylinderns botten 
Hålens diameter: 5 mm  
Antal hål: 24 stycken 
Inloppsarea: πr2 · 24 = π · 2,52 · 24 = 471 mm2 
Överfallscylinderns höjd:  80 mm 
Inloppsarea: 2πrh = 2 · π · 37,5 · 2 = 471 mm2 
Överfallscylinder med stort inlopps höjd: 75 mm 
Inloppsarea: 2πrh = 2 · π · 37,5 · 7 = 1649 mm2 
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Cylindrarna placerades i ett kar med måtten 220 x 195 x 690 mm. I fullskala skulle detta ha 
motsvarat en bassäng med måtten 1,9 x 1,7 x 6 m. Vatten fylldes till en höjd av 128 mm, 
vilket innebar en volym på 19,5 liter.  
 

Bild 8: Lilla skalmodellen med vattenkar, drivmotor och impeller (utan cylinder). 

 

Bild 9: Cylindrarna till den lilla skalmodellen. Från vänster: Hål, överfall, överfall med stort inlopp 

 
3.2.3 Övrig utrustning 
Övrig utrustning som användes under experimentfasen var: 

• Färgämnet kristallviolett 
• Pipetter 
• Färgade pappersbitar (ca 5 x 5 mm) 
• Digitalkamera, SonyEricsson Z800i 
• Elmätare, E-Tech PM 300 
• Optisk syremätare, Hach  
• Natriumsulfit, Na2SO3 
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3.3 Metod 
Innan de egentliga försöken påbörjades genomfördes inledande försök med motorn och de 
olika cylindrarna för att testa att konstruktionen fungerade och för att få en uppfattning hur 
virvlarna uppförde sig. 
  
3.3.1 Kartläggning av vattnets rörelsemönster 
Luftaren sänktes ner i det vattenfyllda karet och impellern startades så att en stabil virvel 
bildades. Därefter injicerades färgämnet vid cylinderns inlopp med hjälp av en pipett. För 
hålcylindern injicerades färgämnet mitt för ett av hålen med hjälp av en plastslang som löpte 
längs med cylinderns utsida. För överfallsutformningarna injicerades färgämnet på eller strax 
under ytan vid cylinderns kant. Färgämnet följde vattnets rörelse inuti cylindern tills det 
lämnade denna via impellern. För att undvika felkällor utfördes färgämnesinjiceringarna 
upprepade gånger. Förloppet dokumenteras med en filmkamera som fördes ner under vattnet 
inuti ett genomskinligt mätglas. Avbildning skedde med fotografier och illustrationer som 
beskrev vattnets rörelser. 
 

Bild 10: Färgämnesinjicering i hålcylindern. För att inte störa strömningen i vattenkaret tejpades en plastslang 
längs cylinderns sida. Slangens nedre ände mynnade ut mitt för ett av hålen. I slangens övre ände fästes pipetten 
som innehöll färgämnet. 

 
3.3.2 Mätning av energiförbrukning 
För att mäta energiförbrukningen kopplades en elmätare som kunde mäta effekt (W), ström 
(A) och energiförbrukning (kWh) till motorn via vägguttaget. Luftaren startades och effekten 
och energiförbrukningen mättes under starten/virvelbildningen, och även under stabil drift. 
Det var svårt att mäta en medeleffekt på grund av att virvelns styrka, och motorns effekt, hela 
tiden varierade. Istället mättes energiförbrukning över tid och därigenom räknades en 
genomsnittlig effekt fram. Energiförbrukningen bestämdes genom att, med hjälp av 
elmätarens tidtagare, mäta hur lång tid det tog för de olika cylindrarna att förbruka 0,01 kWh 
respektive 0,1 kWh. Medeleffekten för varje försök räknades ut genom att omvandla den 
uppnådda energiförbrukningen till Ws och dividera denna med tiden. Den totala 
medeleffekten beräknades genom att addera effekterna och dividera med antalet försök. 
 
3.3.3 Beräkning av kontaktyta 
Kontaktytan beräknas med hjälp av en matematisk formel som räknar ut virvelns profil i form 
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av en kurva. Utifrån dessa profiler räknas sedan en total mantelarea för de olika virvlarna ut. 
Formeln ser ut på följande vis: 
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z = virvelns höjd 
r = virvelprofilens radie 
ω = impellerns vinkelhastighet 
r0 = radien på virvelprofilen vid höjden z = 0 
g = gravitationskonstanten, 9,81 m/s2 27 
 
De simulerade virvelprofilerna jämförs sedan med de verkliga virvelprofilerna. Dessa avbildas 
genom att fotograferas med en i vattenkaret nedsänkt digitalkamera. För att underlätta denna 
avbildning förses cylindrarna med höjdmarkeringar.  
 
En annan metod för att mäta virvlarnas profiler var att ovanifrån cylindern föra ner en 
mätsticka till vattenytan vid olika avstånd från mitten.  
 
3.3.4 Mätning av syresättningshastigheten 
För att mäta syresättningshastigheten för de olika cylindrarna placerades en syremätare i karets 
ena ände, 340 mm från impellern. I fullskala skulle detta ha motsvarat ett avstånd på ca 3 m. 
Genom att syremätaren placerades på maximalt avstånd från impellern garanterades att hela 
bassängen minst hade den uppmätta syrehalten. Därefter tillsattes natriumsulfit (Na2SO3) i 
vattnet. Natriumsulfiten fick reagera med syret och bilda sulfat (SO4

2-). På detta vis 
förbrukades det lösta syret i vattnet. För att vara försäkrad om att all natriumsulfit var löst 
startades impellern när halten syre nått 0 mg/l och fick gå tills syrehalten åter började stiga. På 
detta sätt försäkrades att ingen natriumsulfit fanns kvar i vattenkaret. När halten löst syre hade 
kommit upp till ungefär 1 mg/l påbörjades mätningarna och syrehalten lästes av var femte 
minut tills syrehalten kommit upp till 7 mg/l. Värdena plottades in i ett diagram och jämfördes 
för att på så sätt kunna se vilken utformning som hade den bästa syresättningshastigheten. 
Utöver att testa de tre cylinderutformningarna testades dessutom två olika motoreffekter för 
att se vad ökad motoreffekt/rotationshastighet hade för inverkan på syresättningshastigheten. 
De effekter som testades var: 24 W, som var den svagaste motoreffekt som bildade en stabil 
virvel, och 48 W. 
 

                                                 
27 Forsberg Jan, Luftare med virvelgenerator 
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4. Resultat 
 
De inledande testerna av den stora skalmodellen och dess cylindrar visade att virveln hade 
svårt för att hålla sig stabil efter bildning. Detta gällde för samtliga cylinderutformningar. I 
och med detta blev det svårare att mäta strömningsbild, motorns medeleffekt och virvlarnas 
form. Vattenytans höjd inuti cylindrarna vid virvel var följande: Hål: ca 280 mm (-17 mm 
jämfört med omgivande vattenyta), överfall: ca 240 mm (-57 mm), överfall med stort inlopp: 
ca 297 mm (+/- 0 mm). 

Bild 11: Cylindrarnas utseende vid stabil virvel. Den vågräta linjen representerar den omgivande vattenytan. 
Figur 1: Hålcylindern. Figur 2: Överfallscylinder. Figur 3: Överfallscylinder med stort inlopp. OBS! Virvlarnas 
profiler är inte korrekt återgivna. 
 

4.1 Vattnets rörelsemönster  
 
4.1.1 Hålcylinder 
Inledande försök visade att det tog uppemot en minut innan en virvel bildades. Efter att 
virveln bildats sjönk vattenytan inuti cylindern ca 20 mm lägre än den omgivande vattenytans 
nivå. (se figur 1 i bild 11) Virveln som bildades var dock inte helt stabil utan pendlade fram 
och tillbaka och bröts med jämna mellanrum.  
 
Efter upprepade färgämnesinjiceringar visade det sig att en liten del av vattnet som kom in 
genom hålen gick rakt in i virveln och därefter ner till impellern. Större delen av det 
inkommande vattnet gick inte direkt in i impellern utan delade upp sig i två riktningar och 
cirkulerade uppåt respektive neråt efter att de tagit sig in i cylindern. (se figur 2 i bild 12)  Att 
kvantitativt uppskatta hur stor del av det inkommande vattnet som rörde sig uppåt respektive 
neråt var inte möjligt med denna metod. Det vatten som rörde sig neråt åkte antingen direkt 
ner i impellern eller cirkulerade runt virveln under hålkransen innan det nådde impellern. (se 
figur 4 i bild 12)  Av det vatten som rörde sig uppåt nådde en del ytan och sögs så småningom 
ner i virveln medan resten cirkulerade runt virveln utan kontinuerlig kontakt med luften för att 
så småningom nå impellern. (se figur 3 i bild 12)  Det vatten som nådde in till virvelns kärna 
och hade kontakt med luften stannade inte nödvändigtvis där utan kunde transporteras utåt för 
att senare återfå kontakten med luftspalten. Detta gjorde det svårt att uppskatta kontaktytans 
betydelse för syresättningen. Den totala strömningsbilden såg ut enligt följande: 
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Bild 12: Vattnets rörelse i hålcylindern. Figur 1: Profil vid virvelbildning. Figur 2: Färgämnets spridningsförlopp 
vid injicering. Figur 3: Det uppåtgående färgämnets väg mot impellern. Figur 4: Det nedåtgående färgämnets väg 
mot impellern. 

 

Bild 13: Bildserie av färgämnets spridningsförlopp. Mätserie 1.  

 

Bild 14: Bildserie av färgämnets spridningsförlopp. Mätserie 2. 

 
4.1.2 Överfall 
Impellern hade stora svårigheter att överhuvudtaget bilda en virvel. Istället för att bilda en 
virvel sögs cylinderns vattenyta ner 80-100 mm under den omgivande vattenytans nivå. Vid 
cylinderns kanter föll vattnet ner i cylindern som en tunn film.(se figur 1 i bild 15) På vissa 
ställen bildades luftfickor mellan vattenfilmen och cylinderkanten. När färgämnet injicerades 
vid inloppet, då ingen virvel bildats, följde det vattenfallet ner en bit under ytan och började 
där virvla runt okontrollerat. Vid vissa försök bildades dessutom en stark vågrörelse inuti 
cylindern istället för en virvel. Vågrörelsen blev ibland så stark att hela ställningen rubbades 
ur sitt läge. När en sådan vågrörelse väl bildats hade motorn svårt att återskapa en virvel.  
 
När virvel bildades var denna instabil och hade lätt för att brytas. Vid virvelbildning höjdes 
cylinderns vattenyta till ca 50-60 mm under omgivande vattenyta.(se figur 2 i bild 15) När 
färgämne injicerades följde det vattenfilmen ner en bit under vattenytan där det började 
cirkulera runt virveln neråt mot impellern. (se figur 3 & 4 i bild 15) Delar av det färgade 
vattnet hade tidvis kontakt med luften inuti virveln men någon kontinuerligt kontakt 
uppnåddes inte.  
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Bild 15: Vattnets rörelse inuti överfallscylindern. Figur 1: Vattenprofil utan virvelbildning. Figur 2: Profil vid 
virvelbildning. Figur 3: Färgämnets spridningsförlopp vid injicering. Figur 4: Färgämnets väg mot impellern.  

 

 
Bild 16: Bildserie av färgämnets spridningsförlopp. Mätserie 1: Ingen virvel. 

 

 
Bild 17: Bildserie av färgämnets spridningsförlopp. Mätserie 2: Med virvel.  

 
4.1.3 Överfall med stort inlopp 
Med denna cylinder bildades en virvel i nivå med vattenytan. Inte heller denna virvel var 
fullständigt stabil utan växlade i styrka och pendlade fram och tillbaka, dock utan att brytas. 
(se figur 1 i bild 18) När färgämne tillsattes vid ytan cirkulerade detta runt in mot virveln där 
en del sögs ner mot impellern.(se figur 2 i bild 18) Den största delen av det färgade vattnet 
sögs dock inte ner mot impellern i virveln utan cirkulerade, i likhet med vattnet i hålcylindern, 
runt virveln med endast sporadisk luftkontakt. (se figur 3 i bild 18) I likhet med de andra 
cylindrarna hade inte heller det vatten som sugits ner i virveln från ytan kontinuerlig 
luftkontakt. Även i detta fall var det svårt att fastställa kontaktytans betydelse för 
syresättningen då den största delen av det färgade vattnet tog sig ner till impellern med endast 
sporadisk luftkontakt. 

Bild 18: Vattnets rörelse i överfallscylinder med stort inlopp. Figur 1: profil vid virvelbildning,. Figur 2: 
färgämnets spridningsförlopp vid injicering. Figur 3: färgämnets väg mot impellern. 
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Bild 19: Bildserie av färgämnets spridningsförlopp. Mätserie 1 

 

Bild 20: Bildserie av färgämnets spridningsförlopp. Mätserie 2 

  
4.2 Energiförbrukning 
Först mättes tiden det tog för motorn att förbruka 0,01 kWh, vilket motsvarar en uppstart av 
luftaren. Sex försök gjordes per utformning.  
Därefter mättes tiden det tog att förbruka 0,1 kWh. Detta kan sägas motsvara luftarens 
driftläge. Försöket utfördes tre gånger per utformning.   
 
Tabell 4: Energiförbrukning. 

Läge: Start (0-0,01 kWh) Drift (0-0,1 kWh) 
Cylinder: Hål Överfall Överfall 

stort 
inlopp   

Hål Överfall Överfall 
stort 
inlopp 

Genomsnitts-
tid: (min) 

4:13  4:15  4:12  41:50  42:07  42:13  

Genomsnitts-
effekt: (W) 

142,1  141,2 143,0 143,4  142,5  142,1  

 
4.3 Kontaktyta 
På grund av brister i den framtagna formeln och på grund av virvlarnas instabilitet kunde inget 
resultat presenteras för denna frågeställning. För detaljer och kommentarer se diskussionen i 
kapitel 5. 
 
4.4 Syresättningshastighet 
Mätningarna av syresättningshastighet utfördes vid två effekter; 24 W och 48 W. Dessa 
effekter valdes eftersom 24 W var den svagaste effekt som gav en stabil virvel i den lilla 
skalmodellen. 48 W valdes för att se vad som hände med syresättningshastigheten då effekten 
fördubblades. För att undvika felkällor utfördes samtliga mätningar flera gånger. 
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Tabell 5: Syresättningshastighet. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Graf 1: Syresättningshastighet vid 24 W och 48 W. Kurvan för överfallscylinder med stort inlopp vid 24 W 
saknas i ovanstående graf på grund av att ingen virvel kunde bildas vid denna effekt.  

 
 
 
 
 
 
 

Effekt: 24 W 48 W 
Cylinder: Hål Överfall Överfall 

stort 
inlopp   

Hål Överfall Överfall 
stort 
inlopp 

Syresättnings- 
hastighet: 
(mg/l)/min 

0,076  0,045 
 

Ingen 
virvel-
bildning 

0,252 
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5. Diskussion 
 
Att arbeta med virvlar av den typ detta arbete behandlar har varit svårt då dessa är mycket 
invecklade fysiska fenomen. Detta har inneburit att information om virvlar och deras fysik har 
varit knapphändig. Det har således varit svårt att jämföra och vidimera experimentens resultat 
med teoretisk bevisning.  
 
5.1 Kartläggning av vattnets rörelsemönster 
Ett önskvärt resultat vid dessa experiment hade varit att vattnet som kom in i cylindern skulle 
ha fått så lång kontinuerlig kontakt med luftvirveln som möjligt. 
 
Något som påverkat genomförandet av detta examensarbete var det faktum att virvlarna i den 
stora skalmodellen inte var stabila utan växlade i styrka, pendlade från sida till sida och till 
och med bröts. En tänkbar orsak till detta kan vara karets storlek. Luftaren tog upp större 
delen av vattenkaret och detta medförde vissa problem. Vattnet som sköts ut under luftaren 
träffade med hög hastighet vattenkarets väggar och skapade därigenom störande turbulens i 
karet som inte skulle ha uppkommit i ett större vattenkar. Både vattnet som var på väg in i 
cylindern och impellern påverkades av detta. När luftaren placerades längs med någon av 
karets kanter klarade den inte av att bilda någon virvel. En annan tänkbar orsak till 
störningarna var den metallplatta som motorn var fastsatt i och som satt 35 mm under 
cylinderns bottenplatta. Detta var en konstruktionsdetalj som endast fanns på den stora 
skalmodellen och inte på den riktiga airTURBO 101. Allt utgående vatten tvingades passera 
mellan metallplattan och cylinderns bottenplatta. En del av vattnet kunde då, genom hålet i 
cylinderns bottenplatta, tvingas tillbaka in i cylindern och där orsaka störningar. Den 
förenklade impellern var ytterligare en orsak som kan ha påverkat. Denna hade en upphöjning 
på mitten där virveln hade svårt att stå still. AirTURBO 101:s verkliga impeller är slät på 
mitten vilket underlättar för virvelns stabilitet.  
 
På grund av instabiliteten utfördes samtliga färgämnesinjektioner under perioder då virvlarna 
var tillräckligt stabila för att kunna representera verkliga förlopp.  
 
Vid en första anblick av strömningen i hålcylindern verkade det som om större delen av det 
färgade vattnet gick rakt in i virveln och därefter ner i impellern och ut i det omgivande 
vattnet. Noggrannare tester visade dock att bara en ytterst liten del gick direkt in i virveln. 
Större delen av det inkommande vattnet delade upp sig i en uppåtgående och en neråtgående 
del. Dessa delar cirkulerade runt virveln ovanför, respektive nedanför hålkransen innan de 
nådde impellern. Anledningen till att vattnet delade upp sig berodde på de starka vattenstrålar, 
så kallade jetstrålar, som kom in genom hålkransen. Dessa bildade en horisontal vägg som 
gjorde det omöjligt för det inkommande vattnet att spridas i sidled och passera i höjdled. 
Denna vägg avtog i styrka i närheten av virveln. Detta innebar att den största delen av 
kontaktytan luft/vatten d.v.s. den del som befann sig ovanför hålkransen endast kunde 
syresätta en del av vattnet som kom in genom cylinderns hål. Vattnet som transporterades 
neråt cirkulerade runt och i virveln tills det nådde impellern. På grund av det begränsade 
området skedde här endast begränsad syreöverföring. Den del av vattnet som transporterades 
uppåt cirkulerade även den runt och delvis inuti virveln. En del av detta vatten tog sig upp till 
ytan. 
 
Den vägg av inkommande vatten som bildades inuti cylindern kan även ha bidragit till 
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virvelns instabilitet, dels genom sin höga hastighet och dels genom att vattnet kom in 
vinkelrät mot den roterande vattenmassans riktning. En lösning på detta problem vore att 
vinkla inloppshålen på ett sådant sätt att det inkommande vattnet transporteras med den 
roterande vattenmassan. 
 
Överfallsutformningen orkade allt som oftast inte skapa någon virvel överhuvudtaget, något 
som delvis berodde på ytspänning som hindrade vattnet från att ta sig in i cylindern. Motorn 
sög dessutom ner ytan på grund av undertryck, vilket ytterligare försvårade bildandet av en 
virvel. När inte tillräckligt mycket vatten kan tillföras cylindern ovanifrån kan vatten tränga 
upp genom cylinderns botten. En tänkbar anledning till att hålcylindern fungerade bättre trots 
samma inloppsarea kan ha berott på att inloppen i hålcylindern sitter närmare impellern och 
att suget därigenom blir större. I och med att den omgivande vattenytan sluttade ner mot 
cylinderns inlopp, blev den verkliga inloppsarean något mindre än den teoretiskt beräknade 
inloppsarean.  
 
Den utformning som gav bäst resultatet var överfallscylindern med stort inlopp. I denna 
cylinder bildades en kraftig och stabil virvel. Denna cylinder fick tillräckligt med vatten och 
det bildades således ingen vattenfilm längs kanterna. Färgämne som droppades på vattenytan 
vid inloppet följde i regel virveln ner vilket innebar att hela virvelns längd kunde bidra till 
syreöverföringen. Vatten som injicerades strax under vattenytan hade dock inte samma 
kontinuerliga kontakt med virveln. Större delen av det inkommande vattnet virvlade neråt runt 
virveln utan att komma i kontinuerlig kontakt med denna.  
 
En fördel med överfallscylindrarna var att det inkommande vattnet togs från ytvattnet som 
generellt är den syrerikaste delen av vattnet. Detta var dock en faktor som inte gick att 
återskapa på grund av skalmodellens begränsade storlek. 
 
Gemensamt för samtliga cylindrar var att större delen av det inkommande vattnet inte befann 
sig i kontinuerlig kontakt med luften på väg ner mot impellern. Detta faktum gjorde att det var 
svårt att dra slutsatser mellan kontaktytan och syresättningen, eftersom att de vattenpartiklar 
som utgjorde kontaktytan hela tiden byttes ut. Detta innebar att det inte var i virvelns 
kontaktyta som syresättningen skedde, utan i den kontaktyta som skapades av luftbubblorna 
som bildades i impellern. 
 
5.2 Mätning av energiförbrukning 
Det önskade resultatet med dessa undersökningar var att få lägsta möjliga energiförbrukning 
med bibehållen virvel. 
 
Elförbrukningen och genomsnittseffekten för de olika utformningarna var likartade. Detta 
trots att virvlarna såg olika ut för de olika cylindrarna. Möjligtvis kunde det skönjas att 
överfallsvarianterna var något energieffektivare. När detta ställdes i förhållande till virvlarnas 
visuella utseende från de inledande testerna visade sig överfallscylindern med stort inlopp 
vara den klart bästa. Detta var den enda cylinder där virveln inte bröts under någon av 
mätningarna. Värt att notera var att både hål- och överfallsutformningarna hade en lägre 
genomsnittseffekt under start än under drift. Överfallscylindern med stort inlopp hade däremot 
lägre genomsnittseffekt under drift. Eftersom luftare ofta har mycket lång driftstid med få 
stopp är en låg driftseffekt en viktigare egenskap än en låg starteffekt.  
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Elmätarens energiförbrukningsvärden (kWh) ändrades endast vid jämna tiosekundersintervall. 
Detta innebar att resultaten blev mycket likartade för de olika cylindrarna. En noggrannare 
elmätare och/eller längre försök hade kunnat ge resultat som skulle ha skiljt cylindrarnas 
värden mer från varandra. För att kompensera detta utfördes flera identiska mätningar varefter 
ett medelvärde på tid och effekt beräknades. 
 
Skillnaderna skulle eventuellt ha blivit mer märkbara om försöken genomförts i fullskala. 
Större motor och längre drifttid är andra parametrar som möjligtvis skulle ha kunnat ge större 
skillnad. Om motorn varit reglerbar hade virvlarnas former vid olika effekter kunnat jämföras 
visuellt.  
 
5.3 Beräkning av kontaktyta 
Det önskade resultatet från denna del av experimentfasen var att virvlarna skulle skapa så 
stora kontaktytor mellan luft och vatten som möjligt.  
 
Någon areaberäkning ägde aldrig rum. Detta delmål kunde inte genomföras på grund av att 
formeln visade sig vara otillräcklig för att på ett korrekt sätt kunna avbilda virvlarnas profiler. 
Orsakerna till att formeln inte fungerade var följande: Den förutsatte rotationsfri strömning för 
hela virveln. I verkligheten är det bara virvelns yttersta del som är rotationsfri. Ingen hänsyn 
togs till hur vatten tillfördes virveln, det vill säga den egenskap som skiljde de olika 
cylindrarna åt. Formeln krävde dessutom kännedom om motorns varvtal, något det inte fanns 
uppgifter på.  
 
Om virvlarna varit helt stabila hade en avbildning av dessa kanske givit tillräcklig information 
för att kunna räkna ut en mantelarea. På grund av att virvlarna var instabila och hela tiden 
ändrade form var det inte praktiskt genomförbart att på ett vetenskapligt sätt avbilda dessa. 
 
Metoden som gick ut på att föra ner en sticka till vattenytan för att mäta virvelns form kunde 
inte heller genomföras på grund av de instabila virvlarna.  
 
I och med att virvlarnas form var snarlika för de olika utformningarna skulle virvelns höjd ha 
spelat en avgörande roll för skillnaden i kontaktyta. Av det man kunde se i de inledande 
försöken hade överfallscylindern med stort inlopp den största kontaktytan eftersom den hade 
högst vattenyta inuti cylindern. Överfallscylindern hade haft den största kontaktytan om 
virvelns kontaktyta hade lagts ihop med ytan av den vattenfilm som rann längs cylinderns 
sidor, men i och med att denna utformning hade svårt att skapa en virvel var detta faktum av 
underordnad betydelse. 
 
5.4 Mätning av syresättningshastighet 
Vid dessa mätningar var det önskade resultatet en hög syresättningshastighet och samtidigt en 
låg energiförbrukning.  
 
Den lilla skalmodellen hade, på grund av sin reglerbara motoreffekt, inte problem med 
virvlarnas stabilitet. Även vid låga effekter uppträdde virvlarna stabilare än i den stora 
skalmodellen. 
 
Mätningarna av den låga effekten visade att hålcylindern var effektivare än överfallscylindern.  
Orsaken till att överfallscylindern med svag effekt fick så dåligt resultat kan ha varit att i 
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denna skalmodell var överfallet, på grund av nerskalningen, så litet att ytspänningen hindrade 
vattnet från att rinna ner i cylindern.  
 
Ökad effekt/varvtal gav dramatiskt minskade tider, för hålcylindern 3,3 ggr snabbare 
syresättningshastighet och för överfallet hela 5,6 ggr snabbare syresättningshastighet. Den 
inbördes skillnaden mellan cylindrarna var dock vid den högre effekten knappt märkbar. Vid 
högre effekt blir virveln mer konisk och luftpelaren som når ner i impellern blir tjockare. Ju 
mer konisk virvelprofilen är desto mindre blir kontaktytan inuti cylindern. Om syresättningen 
sker i kontaktytan borde detta innebära en nackdel. Å andra sidan bör detta kompenseras av 
det ökade vattenvolymflödet som impellerns ökade rotationshastighet medför. Att en tjock 
luftpelare i impellern hänger samman med snabb syresättning kan tyda på att syreöverföringen 
sker i den kontaktyta som skapas av de bubblor som bildas i impellern.  
 
Resultaten från mätningarna av syresättningshastigheten stärkte teorin om att större delen av 
syreöverföringen inte skedde i virvelns kontaktyta mellan luft och vatten utan i den kontaktyta 
som bildades av de luftbubblor som skapades i impellern. Av de luftbubblor som skapas i 
impellern är det de minsta som bidrar mest till syresättningen. En liten bubbla har en större 
kontaktyta i förhållande till sin volym än vad en större bubbla har. De små bubblorna skjuts 
dessutom iväg längre från luftaren och befinner sig i vattnet under en längre tid eftersom de 
stiger långsammare mot ytan. 
 
En faktor som kan ha inverkat på försöksresultaten var vattnets temperatur. Syre löser sig 
lättare i kallt vatten än i varmt. Under försöken ökade alltid temperaturen något allt eftersom 
att tiden gick. Totalt ökade vattentemperaturen med ca 2°C över en mätserie. 
 
Något som kan ha inverkat på resultaten i den lilla skalmodellen var att den, på grund av den 
stora nerskalningen, kanske inte fungerade på samma sätt som fullskaleluftaren. De 
nerskalade inloppen kan ha blivit för små för att ta in vatten som de skulle. Detta skulle kunna 
ha medfört att vattnet inuti cylindern kanske inte byttes utan endast cirkulerade runt. Detta är 
en möjlig förklaring till varför överfallscylindern med stort inlopp inte lyckades bilda någon 
virvel vid 24 W. Om alla experiment hade utförts på den stora skalmodellen hade denna typ 
av felkällor kunnat ignoreras. 
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6. Slutsatser 
 
Överfallscylindern med stort inlopp visade sig vara den bästa utformningen. Sämst resultat 
fick den andra överfallscylindern som endast i undantagsfall kunde skapa en virvel. Om man 
väljer en överfallscylinder är det viktigt att inloppet är tillräckligt stort. I annat fall riskeras att 
det bildas en vattenfilm längs kanterna och virveln får svårt att bildas, i likhet med vad som 
skedde i överfallscylindern. 
 
Ingen av de testade utformningarna kan garantera att inkommande vatten har kontakt med 
luften längs hela virvelns längd. 
 
Oavsett vilken utformning man i framtiden väljer bör man se till att det inkommande vattnet 
inte går vinkelrätt in mot virveln. Istället bör inloppen vinklas så att dessa släpper in vatten i 
samma riktning som impellern roterar. Genom att göra detta underlättas impellerns arbete 
samtidigt som virveln löper mindre risk att störas och brytas.  
 
En annan slutsats är att kontaktytan mellan luft och vatten har underordnad betydelse för 
syresättningen jämfört med den blandning som sker i impellern. Virvelns huvuduppgift blir då 
istället att transportera luft och vatten ner under vattenytan där impellern står för omblandning 
och spridning. I impellern måste man sträva efter att så stor del som möjligt av den 
inkommande luften omvandlas till små luftbubblor, eftersom dessa skapar den effektivaste 
syresättningen.  
   

7. Förslag till fortsatta undersökningar 
 
På grund av examensarbetets begränsade omfattning kunde endast ett begränsat antal 
frågeställningar undersökas. Det finns fortfarande mycket att göra innan den här typen av 
luftare är fullständigt optimerad. Nedan följer ett antal förslag på områden där vidare försök 
skulle kunna genomföras: 
 
– Cylinder med vinklade inlopp.  
– Utveckling av impellern så att andelen små bubblor ökar. 
– Överfallscylinder med naggad kant.  
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Bilaga 1: Energiförbrukning 
 
Tabell 1: Energiförbrukning under uppstart (0,01 kWh) 

Cylinder: Hål:  Överfall:  Överfall stort 
inlopp:  

Tid försök 1 (min): 4:10  4:20 4:20 
Tid försök 2 (min): 4:10 4:20 4:10 
Tid försök 3 (min): 4:10 4:10 4:10 
Tid försök 4 (min): 4:20 4:20 4:10 
Tid försök 5 (min): 4:20 4:10 4:10 
Tid försök 6 (min): 4:10 4:10 4:10 
 
Tabell 2: Energiförbrukning under drift (0,1 kWh) 

Cylinder: Hål: Överfall: Överfall stort 
inlopp: 

Tid försök 1 (min): 41:40 42:20 42:20 
Tid försök 2 (min): 41:50 42:00 42:10 
Tid försök 3 (min): 42:00 42:00 42:10 
 

 



Bilaga 2: Syresättning 

 
Tabell 1: Mätningar av syresättningshastighet 24 W. 

Tid (min): Hål mätning 1: 
(mg O2/l) 

Hål mätning 2: 
(mg O2/l) 

Överfall 
mätning 1:  
(mg O2/l) 

Överfall 
mätning 2:  
(mg O2/l) 

0 1,5 1 1 1,9 
5 1,7 1,4 1,2 2,1 
10 2,3 2 1,7 2,4 
15 3 2,6 2 2,7 
20 3,6 3 2,3 3 
25 4,1 3,5 2,7 3,3 
30 4,7 3,9 3 3,6 
35 5 4,3 3,3 3,8 
40 5,5 4,7 3,7 4,1 
45 5,9 5,1 4 4,3 
50 6,2 5,5 4,2 4,6 
55 6,3 5,8 4,4 4,9 
60 6,7 6,1 4,6 5 
65 7 6,3 5 5,2 
70 7,1 6,7 5 5,4 
75  6,7 5,4 5,5 
80  6,8 5,6 5,7 
85  7,1 6,2 5,9 
90   5,8 6,1 
95   6 6,3 
100   6,3 6,3 
105   6,3 6,5 
110   6,4 6,6 
115   6,6 6,7 
120   6,9 6,9 

 
Tabell 2: Mätningar av syresättningshastighet 48 W. 

Tid (min): Hål 
mätning 1:  
(mg O2/l) 

Hål 
mätning 2:  
(mg O2/l) 

Överfall 
mätning1: 
(mg O2/l) 

Överfall 
mätning 2: 
(mg O2/l) 

Överfall 
stort 
inlopp 
mätning 1: 
(mg O2/l) 

Överfall 
stort 
inlopp 
mätning 2: 
(mg O2/l) 

0 1 1 1 1 1 1 
5 3,4 3,4 3,3 3,4 3,8 3,3 
10 4,8 5 5 5 5,5 5,1 
15 6 6,2 6,1 6,2 6,5 6,3 
20 6,7 6,9 6,8 7 7,2 7,2 
25 7,1 7,5 7,2 7,5 7,6 7,5 
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