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Inngangur

Orkuver ehf hefur á undanförnum árum tekið virkan þátt í uppbyggingu smávirkjana á Íslandi
jafnframt því að leita hagkvæmra lausna með tilliti til rekstrarkostnaðar, rekstraröryggis og
umhverfisþátta varðandi smávirkjanir.
Rannsókn á virkni sjálfhreinsandi Coandainntaks við íslenskar aðstæður í samstarfi við Verkís hf.
er liður í því að þróa lausnir sem nýtast geta þeim sem hyggja á nýtingu vatnsfalla til
orkuvinnslu. Góðar líkur eru á því að Coanda rist sé álitlegur kostur þegar bæði á í hlut
rennslisvirkjun og aðstæður til að myndunar stórs inntakslóns eru óheppilegar hvort sem er
sökum neikvæðra umhverfisáhrifa eða kostnaðar. Coanda rist er einungis einn af fjölmörgum
kostum í verkfærakistu virkjanahönnuða, kostur sem full ástæða er til að athuga hérlendis.
Verkefninu er stillt upp í þrjá áfanga. Eftirfarandi skýrsla er fyrsti áfangi verkefnisins og er
ætlunin að sækja síðar um styrki til Orkusjóðs í áfanga tvö og þrjú.
Í fyrsta áfanga verður farið í víðtæka heimildaleit. Sett verður fram rannsóknaráætlun og
aðferðafræði fyrir þær nauðsynlegu rannsóknir eða ákvarðanir er taka þarf til að staðsetja
Coanda inntak á sem heppilegustum stöðum hérlendis til að fá fram leiðbeinandi niðurstöður.
Fjölbreytileiki íslenskra vatnsfalla er mikill þó þeim sé oftast skipt einfaldlega niður í lindár,
dragár og jökulár. Líklegt er að Coanda inntak henti misjafnlega eftir vatnsföllum og aðlaga þurfi
staðlaðar lausnir erlendis frá eftir aðstæðum hérlendis. Eftirfarandi er upptalning á helstu
áskorunum fyrir notkun Coanda inntaks á Íslandi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grunnstingull / ísing
Krapi / skafrenningur
Hitastig (frost-þýðu hringir)
Laufblöð (barrnálar)
Mosi / þörungavöxtur
Vikur
Aurburður
Ösku- og sandfok
Framburður sands og malar ásamt hugsanlega stórgrýti
Rusl (í nágrenni við þéttbýli)

Að lokinni skýrslugerð fyrsta áfanga verða niðurstöður nýttar til að afla tilskilinna leyfa fyrir
tilraunir með Coanda inntök í lækjar- eða árfarvegi sem fjölbreytilegastra vatnsfalla.
Í öðrum áfanga er ráðgert að hanna og smíða inntök og koma þeim fyrir við aðstæður sem gefa
sem gleggsta mynd af virkni við mismunandi íslenska staðhætti.
Í þriðja áfanga fer fram gagnaöflun um virkni eftir árstíðum, úrvinnsla gagna ásamt því að birta
lokaniðurstöður.
Mikilvægt er að verkefninu komi aðili með öfluga verkfræðiþekkingu. Orkuver ehf. vinnur því
þetta verkefni í samvinnu við verkfræðistofuna Verkís hf. sem er í fremstu röð
þekkingarfyrirtækja með mikla og breiða fagþekkingu. Tengiliður innan Verkís hf. er Jón
Snæbjörnsson verkfræðingur sem einnig er stjórnarmeðlimur í Landssamtökum raforkubænda.
Er hluti styrksins ætlaður til að fjármagna aðkomu verkfræðistofunnar er veitt hefur vilyrði fyrir
því að lækka útselt tímagjald þar sem verkefnið hafi mikilvægt rannsóknar og þróunarhlutverk
varðandi framtíðar nýtingu vatnsfalla á Íslandi.
Verkefnið er skráð hjá Verkís hf. verkfræðistofu þar sem það er unnið samkvæmt vottaðri gæðaog umhverfisstjórnun.

10123008-4-SK-0022-Coanda.docx

1

2

Hefðbundin inntök fyrir vatnsaflsvirkjanir

Rétt uppbygging inntaks fyrir vatnsaflsvirkjun er mikilvæg með tilliti til bæði nýtni og
rekstraröryggis. Illa útfært inntak hefur oft í för með sér ófyrirséð framleiðslutap og aukna vinnu
við rekstrareftirlit og viðhald/úrbætur.
Hefðbundin inntök smærri virkjana hérlendis eru yfirleitt byggð þannig upp að farvegur
vatnsfallsins er stíflaður þvert á straumstefnu þess og þannig myndað uppistöðulón
virkjunarinnar. Stíflan sjálf er í flestum tilvikum jarðvegsstífla eða steinsteypt mannvirki.
Vatnsinntakið er oftast hluti af sjálfu stíflumannvirkinu. Ristar eru svo settar á þann hluta
inntaksins þar sem vatnið streymir óhindrað í áttina að fallpípu til stöðvarhúss. Þannig er komið í
veg fyrir að óhreinindi og aðskotahlutir valdi rekstrartruflunum, skemmdum á fallpípu og eða
viðkvæmum vélbúnaði.

Mynd 2.1 Hefðbundið inntak smávirkjunar við Hvestuveitu í Arnarfirði
Við hefðbundna stíflu þá stoppar hverskonar framburður í inntakslóninu. Gróðurleifar og annað
það er berst áfram með vatnsstraumnum vill setjast á ristar og þekja þær að fullu. Möl og grjót
hleðst einnig upp í lygnari hluta inntakslónsins. Óhreinindi, snjór og ísmyndanir eru einnig þekkt
vandamál og fer hreinsun rista oftast fram handvirkt hérlendis.
Þar sem framburður er mikill, t.d. í bröttu fjalllendi Vestfjarða hefur þróast sú lausn að láta vatn
til virkjunar falla yfir steypta þró er tekur við þeirri möl eða grjóti er berst að inntakinu. Erlendis
tíðkast víða að útfæra sandskiljur neðan inntaks til að fella út sand- og aurburð.
Í dag er venjan hérlendis að byggja allt að 5 til 6 m háar stíflur til að tryggja rekstraröryggi með
tilheyrandi tilkostnaði og yfirvofandi hættu við stíflubrot í hamfaraflóði, að ónefndum
umhverfisáhrifum. Þannig sé náð ákveðinni lágmarksdýpt niður á ristar er tryggi rekstaröryggi.
Jafnvel þó um sé að ræða einfaldar bændavirkjanir. Annað vel þekkt vandamál er skert fiskgengd
við stíflu í vatnsvegi nema gripið sé til sérstakra aðgerða sem oft eru kostnaðarsamar eða jafnvel
óframkvæmanlegar.
Hér verður ekki ítarlegri fræðileg umfjöllun eða skýringarmyndir varðandi allar þær mismunandi
tegundir inntakslausna er bjóðast, virkni þeirri og rekstrarvandamál. Ágætt yfirlit er hinsvegar að
finna í inntakshandbókinni (n. inntakshåndboken) er Orkustofnun Noregs (NVE) gaf út árið 2006
og er aðgengileg á heimasíðu stofnunarinnar. Þar er bæði að finna fræðilegan grunn sem og
reynslusögur.
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Coanda inntak

Um er að ræða inntak sem byggir á Coandavirkni. Einföld fræðileg skýring á Coandavirkni lýsir
hegðun vatnsbunu (vökva, gas) sem flæðir um hlut, hangir við hann og rennur eftir honum þrátt
fyrir að breyting verði á stefnu hans. Þessa virkni má með einföldum hætti prófa með því að
setja fingur beint undir vatnsbunu og sjá hvernig rennandi vatnið rennur með fingrinum.
Coanda inntak er líkt og svokallað Tíróla inntak staðsett þvert á árfarveginn (e. bed intake).
Munurinn á þessum tveimur inntökum er sá að Tíróla inntakið liggur á árbotninum með allt að
því lárétta rist er fjarlægir eingöngu grófasta framburðinn í vatninu áður en því er safnað í
sérstaka söfnunarþró, Coanda inntakið samanstendur hinsvegar af rist með fíngerðu ljósbili milli
fleyglaga styrktarbita, loftmegin á lágum steyptum stífluvegg. Um ristina rennur vatnið niður í
söfnunarþró samtímis því að grófari framburður, sandur möl og grjót ásamt ofgnótt vatns rennur
yfir ristina óhindrað áfram í farveginn neðan ristar. Söfnunarþróin er gjarnan einnig götuð til að
uppfylla kröfur til lágmarksrennslis neðan stíflu.

Mynd 3.1 Skýringarmynd er sýnir virkni Coandainntaks (www.dulas.org.uk)
Þar sem nokkur hæðarmunur er milli yfirfalls og söfnunarþróar (á mynd hér fyrir ofan um 1,2 m)
tapast nokkur fallhæð og hentar ristin því best við háþrýstivirkjanir þar sem hæðin er tapast er
óverulegur hluti af heildarfallhæð. Einnig henta hálendisaðstæður betur inntakinu m.t.t.
aðskotahluta og hitastigs (stöðugra veðurfar, færri frost-þýðu hringir).
Inntaksmannvirki með Coanda virkni er ekki þekkt við íslenskar aðstæður. Í Noregi er að
minnsta kosti eitt inntak í notkun (frá árinu 2011) og er góð reynsla af rekstri þess.
Inntaksgerðin er einnig í notkun víða á Bretlandi, í Norður-Ameríku og í Ölpunum. Athuganir á
virkni inntaksins sýna að fiskur og áll ferðast óhindrað með náttúrulegum hætti yfir inntakið og
ristina. Enn til að tryggja uppgöngu fisks skal athuga uppsetningu fiskistiga.1
Hér verður ekki farið í fræðilega umræðu um mismunandi útfærslur Coanda ristarinnar og sögu
hennar heldur vísað til fræðigreina þess efnis, t.d. hönnunarleiðbeiningar frá Norður-Ameríku
(þaðan sem ristin er upprunnin) er fjalla m.a. áhrif vatnshraða um rist m.t.t. mismunandi fínleika
ristarinnar, þ.e. ljósopnun hennar.2
1
2

Intakes and outfalls, bls. 15.
Design guideance for Coanda-effect screens, bls. 1.
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Reynsla erlendis

Að því er best er vitað þá er reynslu af notkun Coanda inntaks engin hérlendis og var því fullt
tilefni til rýna í erlendar heimildir. Ef marka má þær erlendu heimildir er rýndar hafa verið þá
bendir margt til þess að hér sé á ferðinni lausn sem löngu tímabært er að innleiða og athuga
sérstaklega við sem fjölbreytilegastar íslenskar aðstæður.

4.1

Noregur

Fyrsta Coanda inntakið í Noregi (frá árinu 2011) þjónar smávirkjun í nágrenni Ålesund er nefnist
Dyrkorn og er í eigu Tafjord Kraft-produksjon AS i Møre og Romsdal. Forsenda þess að setja upp
Coanda inntak í Noregi, var að sögn eiganda virkjunarinnar hrein tilviljun, hann „googlaði“
inntakið og skoðaði á „Youtube“, netið sé hin nýja verkfærakista verkfræðinnar.3
Fyrirlestur frá rekstaraðila varðandi virkni inntaksins veturinn 2011-2012 er að finna sem
viðhengi við þessa skýrslu. Ráðstefnan Smávirkjanadagarnir (n. Småkraftdagene) í Ålesund í
Noregi vorið 2012 endaði með vettvangsferð til Dyrkorn kraftverk þar sem inntakið var skoðað.
Tveir starfsmenn Verkís tóku þátt í þeirri ferð og á rannsóknarverkefnið að hluta uppruna sinn að
þakka Smávirkjanadögunum.

Mynd 4.1 Coanda inntaksmannvirki, Dyrkorn vannkraftverk í Noregi.
Unnin var meistararitgerð við NTNU um virkni inntaksins fyrsta rekstrarveturinn en aðstæður í
Noregi er nokkuð sambærilegar við dragáreinkenni hérlendis. Ritgerðin er sérstaklega áhugaverð
sökum staðsetningar inntaksins við Storfjorden þar sem fjöldi frost-þýðu hringa er ekki ósvipaður
og víða hérlendis.
Meginmarkmið meistararitgerðirnar var að athuga virkni Coanda ristar í köldu loftslagi, og að
athuga og skýra ísingarferil ristarinnar. Hitastigsmælingar yfir veturinn gáfu til kynna að ísing er
háð ýmsum ferlum. Sjálft stálið í ristinni geti verið undirkælt og þannig leitt til frekari ísingar.
Vatnið í árfarveginum ofan stíflu hefur við mikla ísingu einnig verið undirkælt, er bendir til
myndunar grunnstinguls.
Grunnstingull hefur mælst við ísingu ristarinnar ásamt því að frekari ísmyndun á ristinni hefur átt
sér stað við uppsafnaða snjókomu í lón og vatnsfallið sjálft. Á tímabilinu nóvember fram í mars
hafi ristin þrisvar verið þétt sökum ísmyndunar, í allt að 40 tíma í einu (þá er lágrennsli í ánni og
því takmarkað orkutap). Í byrjun apríl þéttist ristin einnig sökum ísmyndunar en í mun styttri
tíma. Engar sérstakar ráðstafanir voru gerðar til að hreinsa/opna ristina heldur fann vatnið leið
undir íslagið á ristinni. Þegar myndast hafði slíkur „ísskjöldur“ sýndu mælingar að lofthitastigið er
3

Bjermeland, „Google og fandt Coanda“.
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hafði leitt til þéttingar ristarinnar hafði ekki lengur mikil áhrif. Opnun ristarinnar varð sökum
samverkunar varmaskipta og aflfræðilegra þátta.4

Mynd 4.2 Horft meðstreymis eftir Coanda rista Dyrkorn vannkraftverk.

Mynd 4.3 Coanda rist Dyrkorn vannkraftverk að mestu hulin ís en virkjunin þó í rekstri.
Coanda ristin fyrir Dyrkorn vannkraftverk er stöðluð framleiðsla frá Dulas (www.dulas.org.uk) í
Bretlandi og afkastar um 140 l/s/m. Hver eining er 1 m og heildarbreidd inntaksristarinn er 15 m
er samanlagt gefur inntaksrennsli 2,1 m3/s, virkað rennsli virkjunarinnar er hinsvegar 1,5 m3/s.
Mismunurinn um 0,6 m3/s nýtist til að skola burt þeim óhreinindum er safnast saman neðst á
ristinni, þ.e. ristin er sjálfhreinsandi þegar rennsli inn í lónið er umfram virkjað rennsli, sjá mynd
3.1.5
Reynsla af virkni ristarinnar er það góð að fyrirhuguð er uppsetning hennar víða í Noregi á næstu
árum ef lesnar eru leyfisumsóknir smávirkjana til Orkustofnunar Noregs (NVE).
4
5

Opaker, Funksjon til Coandarister, bls. v.
Opaker, Funksjon til Coandarister, bls. 3.
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4.2

Skotland

Í hönnunarleiðbeiningum fyrir Coanda inntak frá árinu 2003 þar sem í viðauka eru listuð helstu
þekktu Coanda inntök á heimsvísu er að finna eitt tilvik um notkun ristarinnar í Skotlandi frá
árinu 1995 þar sem virkað rennsli er þó aðeins 85 l/s.6
Verkís tók þátt í árlegri ráðstefnu BHA (e. British Hydropower Association) í nóvember 2011 þar
sem m.a. var fjallað allnokkuð um Coanda inntök og sýndar nýlegar ljósmyndir af yfirstandandi
framkvæmdum. Í fyrirlestri fulltrúa frá Loch Lomond þjóðgarðinum var fjallað um mismunandi
inntakslausnir og birt mynd af snyrtilegu „low profile“ Coanda inntaki, en þjóðgarðurinn leggur
áherslu á að deilihönnun sé hugsuð til enda þannig að mannvirkið falli vel að sínu nærumhverfi.

Mynd 4.4 Inntak við Allt an Eoin, virkjað rennsli 260 l/s. (www.dulas.org.uk)
Í leiðbeiningum SEPA (Scottish Environmental Protection Agency) er fjalla um heppilegan frágang
inntaks og frárennslis. Þar er m.a. fjallað um kosti og galla Coanda inntaksristar.7
Coanda rist sé heppileg fyrir:

•
•
•

Vatnsföll á hálendissvæðum (e. upland streams)
Stefnuréttan árfarveg (e. straight stream sections)
Vatnsföll með mikinn grófan framburð

Coanda rist sé ekki heppileg fyrir:

•
•

Vatnsföll með fíngerðan árframburð (þ.e. silti og sandur)
Stöðuvötn og vatnsföll á láglendi (e. lowland rivers)

Lykilatriði eru:

•
•
•

6
7

Inntakið gerir mögulegt að grófari framburður berist áfram niður farveginn, þegar nægt rennsli
er til staðar
Inntakið er í fullum rekstri þó breytileiki vatnsfallsins sé mikill
Lágmarksþörf á viðhaldi, ekki þörf á sérsmíðuðum útbúnaði til hreinsun ristarinnar

Design guideance for Coanda-effect screens, bls. 33.
Intakes and outfalls, bls. 16.
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4.3

Alparnir

Í hönnunarleiðbeiningum fyrir Coanda inntak frá árinu 2003 þar sem í viðauka eru helstu þekktu
Coanda inntök á heimsvísu er að finna eitt tilvik um notkun ristarinnar í Austurríki frá árinu 1995
(líkt og í Skotlandi) þar sem virkað rennsli er þó aðeins 85 l/s.8
Í rannsóknarverkefni frá árinu 1998 var virkni Coanda ristar athuguð með tilraunauppsetningu í
Sviss en fram að þeim tíma var aðferðarfræðin óþekkt þar. Var lausnin borin saman við
hefðbundnar lausnir, þ.e. gataplötu og lóðrétta grófrist. Niðurstöður voru þær að aðferðin þótti
gefa jákvæðar niðurstöður m.a. m.t.t lengri rekstrartíma.9
Í fagtímaritinu WasserWirtschaft er að finna grein frá síðastliðnu ári (2013) er fjallar um Coanda
ristar er framleiddar eru í Suður-Týrol, sjá kafla 5.4. Að sögn greinarhöfundar er fjöldi kosta við
notkun þeirra:

•
•
•
•
•

Fjárhagsleg hagkvæmni
Lág viðhaldsþörf
Hámarksnýting fallhæðar
Einföld og ódýr uppsetning
lágmörkun umhverfisáhrifa ásamt góðri aðlögun að landslagsheild

Sértaklega er fjallað um ristarnar seinna í skýrslunni en þær er nú aðallega að finna í SuðurTýrol þar sem framleiðandinn er staðsettur. Einnig eru skv. framleiðanda nú að finna dæmi um
ristar eða verkefni í hönnunarfasa í Noregi, Sviss, Úkraínu og Guatemala.10

Mynd 4.5 Inntak með Grizzly protec rist, þ.e. hlífðargrind á ristinni (www.wild-metal.com)
Nýlegt dæmi um Coanda inntak er að t.d. að finna í upplýsingabæklingu fyrir rennslisvirkjunina
Faltenbach í Bayern (1,6 MW). Þar er stór sandgildra ásamt útskolun til að skilja burt fínni
framburð þannig að hann berist ekki áfram til Pelton hverfils virkjunarinnar.11

Design guideance for Coanda-effect screens, bls. 33.
Pilotprojekt COANDA Feinrechen für kleine Wasserkraftanlagen, bls. 26.
10 Adolf Dengg, „Grizzly-Rechen – eine innovative Technologie für Wasserfassungen“, bls. 55.
11http://www.gemeindewerke-oberstdorf.de/evo/kraftwerk-faltenbach.html
8
9
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4.4

Norður-Ameríka

Elsta dæmi um not Coanda ristar í Norður-Ameríku er líklegast nýting við vatnsskolun í
námuiðnaði þar sem sambærilegrar aðferðar þekkjast allt frá árinu 1955. Notkun Coanda ristar
varð þó ekki útbreidd fyrr en í upphafi níunda áratugar síðustu aldar.12 Ágæta samantekt er svo
að finna í bandarískum hönnunarleiðbeiningum fyrir Coanda inntak frá árinu 2003 þar sem í
viðauka eru listuð helstu þekktu Coanda inntök á heimsvísu ásamt því að tekin er saman reynsla
af rekstri valinna inntaka í N-Ameríku (ref). Almennt hafa eigendur/rekstraraðilar góða reynsla af
rekstri inntakanna og þá gjarnan betri en fyrri lausnir á sama stað, helstu athugasemdir voru:13

•
•
•
•

Styrkja hefur þurft ristina, festa betur við steypt mannvirki sökum titrings eða að auka efnisþykkt
Þar sem sólríkt er og hátt hitastig er hætta á þörungavexti svo að rist þarf að hreinsa daglega
Almennt þarf að hreinsa ristar minnst árlega
Ending ristarinnar er breytileg eftir aðstæðum, þ.e. slit á ristinni er breytilegt.

Nýlegt dæmi og líklega það þekktasta í Norður-Ameríku er uppsetning heimsins lengstu Coanda
ristar fyrir vatnsaflsvirkjunina Montrose Creek (uppsett afl 88 MW) í óbyggðum Bresku Kolombíu
í Kanada.

Mynd 4.6 Inntak Montrose Creek og heimsins lengsta Coanda rist, 60 m.
Þar var skoðuð ítarlega virkni Coanda ristar áður en mælt var með henni fyrir verkefnið, þar sem
m.a. var smíðuð 1 m eining í fullri stærð við ríkisháskólann í Colorado (e. Colorado State
University). Þar var sérstaklega athuguð ísmyndun á ristinni á löngum köldum vetrum, þétting
ristarinnar sökum framburðar laufblaða að haustlagi, mikið magn framburðar og að lokum
viðhaldsþörf ristarinnar.14 Virkjað rennsli er um 22,8 m³/s. Þess má geta að vatnsaflsvirkjanirnar
Montrose Creek og East Toba (uppsett afl 147 MW) voru valin verkfræðileg verkefni ársins 2011 í
Kanada (e. Canadian consulting engineering awards 2011). Eigandi virkjananna er Alterra power
corp., sem einnig er stór hluthafi í HS-Orku á Íslandi.

12
13
14

Ott og Strong,“Intake screens for small hydro plants“, bls. 2
Design guideance for Coanda-effect screens, bls. 33-37.
http://www.canadianconsultingengineer.com/awards/pdfs/E-2_EastTobaMontroseHydro.pdf
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5

Söluaðilar

5.1

Brødrene Dahl í Noregi

Fyrirtækið Brødrene Dahl AS var stofnað árið 1917 og er það í dag m.a. stærsti söluaðili
tæknilegs búnaðar fyrir smávirkjanir í Noregi. Bjóða þeir heildarlausnir fyrir framkvæmdaaðila.
Í ljósi góðrar reynslu af notkun Coanda inntaks við Dyrkorn kraftverk hafa þeir markaðssett
sérstaklega inntakið fyrir norskan markað og nefnt „Fossekallen“ eftir þjóðarfugli norðmanna.
Fossekall nefnist á íslensku Fossbúi (Clincus clincus), sést hann gjarnan við fossa og flúðir, ekki
ólíkt íslensku straumöndinni. Fossbúi er sjaldgæfur flækingsfugl í Færeyjum en hefur að því er
best er vitað ekki sést á Íslandi. 15

Mynd 5.1 Fossekallen, hluti af bæklingi á heimasíðu Br. Dahl.
Ítarlegan tæknilegan bækling er að finna á heimasíðu Brødrene Dahl sem líkt og áður hefur
komið fram eru söluaðilar búnaðs, er bjóða heildarlausnir (e. turn-key projects) en framleiða
ekki sjálfir búnaðinn og í þessu tilfelli flytja þeir inn Coanda inntakslausnir frá Dulas í Bretlandi. Á
Småkraftdagene í Noregi síðastliðin ár hefur fyrirtækið á sölubás sínum verið með til sýnis
Coanda rist ásamt útbúnaði til að sýna virkni þess.

Mynd 5.2 Fossekallen, virkni og afköst eftir ristargerð.
Er skoðaður er bæklingurinn um Fossekallen sést að ristin er fæst í 1,125 m löngum einingum og
er með fínleika/ljósopnun frá 0,4 mm til 2,0 mm og falltöp (lóðrétt hæð) frá 650mm til 2500
mm, sjá mynd hér að neðan.16 Afköst hverrar einingar ristarinnar ráðast svo bæði af fínleika
hennar sem og breidd.

15
16

http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp, þýðing Gunnlaugur Pétursson
http://dahl.no/Documents/Kataloger/Vannkraft/BD_Brosjyre_Fossekallen_des_2013.pdf
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5.2

Dulas í Bretlandi

Fyrirtækið Dulas var stofnað árið 1982 og sérhæfir það sig í endurnýjanlegum orkugjöfum,
vatnsafli, vindafli og sólarorku.17 Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Wales ásamt skriftstofu í
Skotlandi.
Innan vatnsorku býður Dulas bæði ráðgjöf, hönnun og uppsetningu rennslisvirkjana af stærðinni
100 kW til 2 MW. Einnig sérhæfa þeir sig í rekstri og viðhaldi smávirkjana ásamt endurnýjunum
og bilanagreiningu.
Dulas hefur sérhæft sig í hönnun sjálfhreinsandi Coanda inntaks er þeir nefna, „Aquashear – high
performance coanda screens“ og tileinka því sérstakt vefsetur (www.aquashear.com). Þar er
hægt bæði að panta tæknilegar upplýsingar ásamt því að sjá myndbönd og nálgast verkefni.

Mynd 5.3 Inntak með Coanda rist (ásamt fiskistiga) í Skotlandi (www.aquashear.com).
Eftir að hafa fengið aðgang/lykilorð að tæknilegum upplýsingum og teikningum á heimasíðunni
kemur í ljós að Dulas býður fjórar mismunandi grunneiningar af Coanda rist:

•
•
•
•

Type A:
Type AB
Type C
Type F

„Full hæð“ – með fjarlægjanlegri rist
„Full hæð“ – ásoðin (e. fully welded) rist
„Hálf hæð“ – ásoðin (e. fully welded) rist
„Fjórðungs hæð“ – ásoðin (e. fully welded) rist

140 l/s/m, falltöp 1,25 m
140 l/s/m, falltöp 1,27 m
65 l/s/m, falltöp 0,7 m
35 l/s/m, falltöp 0,4 m

Ristin af gerð A er skv. framleiðenda upprunalega hönnuð af Aquadyne í Bandaríkjunum fyrir
rúmum tveimur áratugum og eru upprunalegu „Aquashear“ Coanda ristarnar. Ristina sjálfa er
hægt að losa úr stálrammanum sökum slits eða tjóns, henta þær því sérlega vel þar sem
framburður er mikill. Rist af gerð AB er soðin á stálramman til að auka styrk hennar og hentar
hún því betur þar sem búast má við hárri flóðstöðu. Ristar af gerð C og F eru svo lægri útgáfur af
gerð AB.
Ristarnar eru almennt framleiddar úr ryðfríu stáli (304) og stöðluð ljósopnun er 1,0 mm. Með
ristunum fylgir gúmmífóðring til að auðvelda uppsetningu þeirra við forsteypt mannvirki.
Sérstaka hlífðarbita er svo að hægt að panta með öllum ristartegundunum nema gerð A, til að
koma í veg fyrir skemmdir á ristinni í flóðum er bera stærri aðskotahluti að ristinni.
17

www.dulas.org.uk
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5.3

Neromylos GmbH í Austurríki

Orðið neromylos er að uppruna grískt og merkir vatnshjól. Það lýsir vel starfi fyrirtækisins
Neromylos er staðsett er í Bleiburg í Austurríki rétt norðan við landamærin að Slóveníu. Sérsvið
fyrirtækisins eru smávirkjanir að 10 MW í uppsettu afli. Bjóða þeir heildarlausnir bæði varðandi
hönnun og heildarframleiðslu á búnaði að undanskildi framleiðslu þrýstipípa.18

Mynd 5.4 Coanda Asterikks inntak (www.neromylos.com)
Neromylos hefur að eigin sögn aflað sér sérleyfis á sérstakri Coanda rist (Coanda Asterikks) sem
er að sögn framleiðenda besta inntakslausnin, jafnvel þó framburður í vatnsfallinu sé mikill.
Hefur Coanda Asterikks ýmsa kosti, sérstaklega er lausnin er borin saman við „Tyrolean“ stíflur
(grófari ristar) með sambærilega sjálfhreinsivirkni:
Ekki eru hér taldir upp allir þeir kostir er framleiðandinn sér við notkun ristarinnar heldur
eingöngu taldir upp þeir helstu:

18

•

Afkastamikil – vatnsinntak og hreinsivirkni er mismikil eftir fjarlægð milli víra: í boði sé
frá 1 mm – 12 mm opnun: þ.e. rist með 3 mm bil hreinsar að 94% framburð sem er
stærri en 2,2 mm og allt 100% framburð sem er stærri en 3 mm. Lengd eininga eru 1,5
og 3 m.

•

Engin ísþétting – jafnvel við -30°C og lægri hitastig. Af þessu leiðir aukið öryggi í rekstri
virkjunar og framleiðslu – þar sem varla kemur til rekstrarstöðvunar.

•

Einfaldleiki – einföld uppsetning, einnig á stífluna með þartilgerðum boltum er auðvelt er
að skipta út.

http://www.neromylos.com/
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5.4

Wild Metal GmbH á Ítalíu (Suður-Týrol)

Fyrirtækið Wild Metal GmbH var stofnað árið 2004 og sérhæfir það sig í ýmiskonar málmsmíði að
stórum hluta á sviði vatnsafls.19 Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru rétt sunnan við Brenner skarð á
landamærum Austurríkis og Ítalíu.
Fyrirtækið hefur að eigin sögn lagt talsverða vinnu í hönnun inntakslausna er byggja á Coanda
virkni og státar það sig nú af uppsetningu yfir 100 coanda inntaka.

Mynd 5.5 Staðlaðar lausnir frá Wild-Metal Gmbh (www.wild-metal.com)
Fyrirtækið hefur sérleyfi á þeim þremur lausnum er það býður fyrir mismunandi árfarvegi:
•

Grizzly Protec
o

•

Grizzly Titan
o

•

Ef hætta er á hárri vatnsstöðu, stórgrýti, rótarstofnum, trjágreinar (> 30 mm til
50 mm – háð vatnsstöðu í ánni) renna yfir ristina á varnargrindinni, þannig að
fínni ristin fyrir neðan er að mestu varin
Tilflutningur trjástofna við háa vatnsstöðu, rótarstofnar, trjágreinar >200 mm
renna yfir ristina, þannig að fínni ristin fyrir neðan er að mesu varin

Grizzly Optimus
o

Sjálf grunnristin. Fiskur og minni lífverur >0,2–2 mm, háð þéttleika ristar geta á
einfaldan hátt runnið fram af ristinni og borist áfram eftir vatnsveginum

o

Aðeins fínni framburður <0,2-2 mm, háð ristarþéttleika kemst í vatnsveg
virkjunar eða vatnsveitu. Þannig sé stuðlað að minni viðhaldsþörf.

Hver árfarvegur hafi einnig sín sérkenni er leiði til þess að Wild-Metal sem hönnuðir setji fram sjö
mögulegar útfærslur á inntaki (í Ölpunum) að teknu tilliti til aðstæðna á virkjunarstað, sjá
skýringar á heimasíðu Wild-Metal.

19

www.wild-metal.com
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6

Ísland

Fjölbreytileiki íslenskra vatnsfalla er mikill og er viðeigandi að vitna til orða Sigurjóns Rists:
Vatnsföll hér á landi eru mjög ólík innbyrðis. Ár, sem falla hlið við hlið fram til sjávar,
eru oft gjörólíkar. Önnur tekur ef til vill annað veifið skaðræðis hlaup, en hin haggast
vart, hvernig sem veðurguðirnir láta. Ísalög ánna eru þá ekki síður mismunandi, ein
bærir ekki á sér allan veturinn undir íshjúpi, en í næsta nágrenni ganga ár auðar allan
veturinn. Það er því ei að undra, þótt íslensk tunga hafi fundið, er tímar liðu fram,
sérstök nöfn á hinum ólíku vatnsfallategundum. Nafngiftin er hnitmiðuð. Með einu orði –
tegundarheitinu – er sérkenni vatnsfallsins sett fram: jökulá, dragá, lindá.20
Tegundaflokkun sú er Sigurjón setur fram er þó ekki einhlít (líkt og hann sjálfur nefnir) þar sem
vatnsföll geta tilheyrt fleiri en einni tegund vatnsfalls, jafnvel öllum þremur. Einnig er vatnsföllum
raðað eftir aðalvatnsföllum og þverám þar sem nafngift en ekki stærð ræður greiningu.
Í þessari rannsóknaráætlun var farin sú leið að velja einstök vatnsföll fyrir hugsanlega
staðsetningu uppsetningar Coanda inntaks. Vatnsföllin endurspegla í heildina sem best hinn
íslenska fjölbreytileika vatnsfalla, ásamt því að þau eru staðsett í mismunandi landshlutum.
•

Tungudalur við Skutulsfjörð í Ísafjarðardjúpi

(TD)

Vestfirðir

•

Mekjárgil í Ljósavatnsskarði

(MG)

Norðurland

•

Þorgeirsstaðadalur í Lóni

(TH)

Austurland

•

Hverfisfljót við Hnútu í Skaftárhreppi

(HH)

Suðurland

•

Húsafell í Borgarbyggð

(HB)

Vesturland

Hér er farin sú leið að merkja við atriði úr gátlista í inngangi. Metin eru þau vandkvæði er fylgja
myndu uppsetningu Coanda inntaks fyrir valdar staðsetningar.
(TD)

(MG)

(TH)

Grunnstingull / ísing

x

x

x

Krapi / skafrenningur

x

x

Hitastig (frost-þýðu hringir)

x

x

Laufblöð (barrnálar)
Mosi

(HH)

(HB)

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Vikur

x

Aurburður

x

Ösku- og sandfok

x

Framburður sands og malar

x

Framburður stórgrýtis
Rusl (nágrenni við þéttbýli)

x

x

x

x

x

x

Ljóst er að markmið rannsóknarverkefnisins næðust líklega að fullu með uppsetningu á öllum
fimm stöðunum, en það er framtíðarinnar að leiða í ljós hvort það verður raunin.

20

Sigurjón Rist, Vatns er þörf, bls. 61.
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6.1

Tungudalur

Í Tungudal í Skutulsfirði er að finna gamla vatnsveitustíflu er í dag þjónar Tungudalsvirkjun
ásamt vatnsrennsli úr Vestfjarðagöngunum. Tungudalsvirkjun var gangsett haustið 2006.
Rekstur Tungudalsvirkjunarinnar hefur gengið almennt vel, með þeirri undantekningu að mosi er
rekja má til gömlu vatnsveitustíflunnar er til leiðinda. Langir þræðir mosans setjast inn á
vatnshverfil virkjunarinnar og þarf að hreinsa mosann burt reglulega og fylgir því rekstarstöðvun.
Núverandi inntak er útfært sem kassi inn í lónið, ristin þvert á straumstefnuna. Í kassanum er
milliveggur upp í ákveðna hæð til að hindra að möl/sandur eigi greiða leið að fallpípunni neðan
inntaks.
Líkt og sést á ljósmynd er stífluhæð vatnsveitustíflunnar lítil og lónið í raun fullt af möl og sandi.
Reglulega er þó keyrður burt framburður er safnast hefur fyrir í lóninu.

Mynd 6.1 Horft meðstreymis yfir gömlu vatnsveitustífluna í Tungudal.
Aðgengi að stíflunni er mjög gott, um 100 m vegslóði er frá gangnamunna Vestfjarðaganga að
stíflunni er staðsett er í u.þ.b 145 m h.y.s.
Vatnasvið ofan við stíflu er um 10 km² og fjarlægð frá sjó um 2,7 km. Tunguá hefur bæði
dragár- og lindáreinkenni.21 Ársmeðalhitastig á Ísafirði var samkvæmt sjálfvirkri veðurstöð um
3,9°C árið 2009.22
Landið ofan stíflu er nokkuð jafnt afhlíðandi hvilft, en upptök Tunguár eru að hluta í
Botnsheiðarvatni í 480 m y.s. í næsta nágrenni við Búrfell. Framburður í ánni er því ekki sérlega
grófgerður og ólíklegt að Coanda ristin þyrfti hlífðargrind.
Að breyta núverandi stíflu og leysa þannig vonandi rekstrarvanda hennar er að mati
skýrsluhöfunda vel athugandi. Nokkur vinna er að setja upp Coanda ristina við núverandi
stíflumannvirki, en vonandi vel þess virði ef reksturinn verður öruggari og samfelldari.
Haft hefur verið samband við Orkubúið varðandi uppsetningu Coanda ristar og eru þeir
áhugasamir um að reyna þessa lausn til að bæta rekstur virkjunarinnar í Tungudal. Staðsetning
virkjunarinnar í næsta nágrenni við Ísafjörð ásamt góðu aðgengi er stór kostur þar sem allt
viðhald og eftirlit er mun auðveldara.

21
22

Sigurjón Rist, Vatns er þörf, bls. 213.
http://www.vedur.is/media/vedurstofan/utgafa/hlidarefni/sj_klst_arsmedaltal_2009.pdf
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6.2

Merkjárgil

Í landi Fornhóla í Ljósavatnsskarði er að finna bændavirkjun er hefur verið í rekstri frá árinu
1955 og er bærinn ekki tengdur dreifiveitu RARIK. Rekstur virkjunarinnar hefur ekki verið
áfallalaus, enn á stífluna féll stór skriða þann 5. júlí 2009 og sýnir mynd hér að neðan ástand
stíflunnar sumarið 2008. Líkt og fram kemur á ljósmynd var stífluhæðin lítil og lónið í raun fullt af
möl og stórgrýti, hafði þó reglulega verið farið með stór vinnutæki til að hreinsa burt framburði í
lóninu. Aldur stíflunnar sást og vel á mosavaxinni steinsteypunni.

Mynd 6.2 Inntaksstífla í Merkjárgili sumarið 2008.
Að sögn landeigenda eru helstu vandamálin við rekstur virkjunarinnar grunnstingull og
krapaburður í fyrstu snjóum. Eftir að áin fer undir snjó, er virkjunin venjulega til friðs til vors.
Laufblöð valda ekki verulegum vandræðum (stutt tímabil á haustin) og barrnálar sjást varla, en
mosi, gras og smákvistir setjast á ristina í leysingum á vorin. Núverandi inntak er útfært þannig
að vatn er leitt að lágri hallandi rist þvert á straumstefnuna.
Vorflóðin eru stundum í stærra lagi, með tilheyrandi malar- og grjótframburði og kemur fyrir að
áin fyllir lónið nánast alveg með möl og flæðir yfir alla stífluna.23 Á veturna er einnig
snjóflóðahætta við stífluna er bændur þekkja af eigin raun.
Eftir skriðuhlaupið í júlí 2009 var stíflan lagfærð þannig að steypt var um eldri stíflu og hún
hækkuð um hálfan metra. Hækkun stíflunar auðveldar uppsetningu Coanda ristar er festa má
loftmegin framan á lóðréttan stífluvegginn. Þannig fengist og góður samanburður við núverandi
inntakslausn að mati landeigenda.
Aðgengi að stíflunni er sæmilegt, um 500 m grófur vegslóði er frá stöðvarhúsi að stíflunni er
staðsett er í u.þ.b 220 m h.y.s. Vatnasvið ofan við stíflu í Merkjárgili er lítið, aðeins tæpir 6 km²
og fjarlægð frá sjó um 12 km. Áin er dæmigerð dragá. Inndalurinn er þröngur og að ofan rís
Fornastaðafjall í rúmlega 900 m hæð y.s. Því er framburður í ánni frekar grófgerður og líkindi til
þess að Conada ristin þyrfti sérstaka hlífðargrind.
Á Végeirsstöðum í Fnjóskadal hefur Veðurstofan rekið veðurstöð frá árinu 2001 en nýta mætti
veðurgögn þaðan til að meta árshitameðalstig í landi Fornhóla, en árið 2009 var meðalhitinn á
Végeirsstöðum aðeins 2,9°.24
Á Sigríðarstöðum hefur Skógrækt ríkisins staðið að skógrækt í áratugi og því hugsanlegt að
laufblöð (barrnálar) verði ein af áskorunum Coanda inntaks. Erfiður rekstur snemma að
vetrarlagi ásamt leysingatíð á vorin gerir þessa staðsetningu sérstaklega áhugaverða.
23
24

Árni Sveinn Sigurðsson, tölvup. dags. 18. mars 2014.
http://www.vedur.is/media/vedurstofan/utgafa/hlidarefni/sj_klst_arsmedaltal_2009.pdf
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Mynd 6.3 Ástand stíflunnar kvöldið 5. júlí 2009 eftir skriðuhlaup úr Fornustaðafjalli.

Mynd 6.4 Núverandi ásýnd stíflunnar eftir endurbætur, hækkun og styrkingu.
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6.3

Þorgeirsstaðadalur

Í Þorgeirsstaðadal í Lóni er að finna aflagða virkjun er reist var á áttunda áratug síðustu aldar.
Að sögn staðkunnugra var rekstur virkjunarinnar erfiður. Mikill framburður og ístruflanir urðu
þess valdandi að hún var aflögð eftir ekki langan rekstrartíma. Líkt og fram kemur á ljósmynd er
stífluhæðin lítil og lónið í dag fullt af framburði.

Mynd 6.5 Virkjun í Þorgeirsstaðadal í Lóni innan sveitarfélagsins Hornafjörður
Aðgengi að virkjuninni er sérlega gott, aðeins eru um 450 m frá Hringveginum eftir malarslóða
að stíflunni er staðsett er í u.þ.b 30 m h.y.s. Vatnasvið Þorgeirsstaðadalsár er lítið aðeins tæpir 7
km² og fjarlægð frá sjó um 2,5 km. Áin er dæmigerð dragá. Inndalurinn er þröngur og rísa
tindar beggja vegna dalsins í allt að 870 m hæð y.s. Því er framburður í ánni frekar grófgerður
og líkindi til þess að Conada ristin þyrfti hlífðargrind.
Staðsetning virkjunarinnar innan Sveitarfélagsins Hornafjörður gerir hana einnig sérstaklega
áhugaverða, sveitarfélagið hefur sett sér þá stefnu að auka sjálfbærni svæðisins m.a. með því að
styðja við uppbyggingu smávirkjana.25
Að taka á ný í notkun virkjun er lögð hefur verið af sökum rekstrarvandræða með því að setja
upp tiltölulega einfaldan búnað er að mati skýrsluhöfunda fýsilegur kostur. Tiltölulega einfalt er
að setja upp Coanda ristina við núverandi stíflumannvirki. Einnig er prýði af nýrri rist og að
virkjunin sé í rekstri.
Ársmeðalhitastig á Höfn í Hornafirði í næsta nágrenni við Þorgeirsstað er með því hæsta á
landinu eða um 5,5 °C. Það dregur enn úr líkum á rekstrartruflunum á veturna og því er
Þorgeirsstaðadalur um margt áhugaverður valkostur.
Ekki hefur verið haft samband við landeigendur varðandi uppsetningu Coanda ristar heldur er hér
eingöngu verið að kasta fram tillögu að uppsetningu.

25

http://www.visir.is/smavirkjanir-fysilegar-til-sjalfbaerni-hornafjardar/article/2013707319961
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6.4

Hverfisfljót

Skoðaðar hafa verið aðstæður fyrir virkjun 2,5 til 15 MW við Hnútu í Skaftárhreppi. Um er að
ræða hugmyndir landeiganda um rennslisvirkjun sem felur í sér gerð inntaksmannvirkis, lagningu
þrýstipípu og slóða að stöðvarhúsi, byggingu stöðvarhúss og gerð frárennslisskurðar frá
stöðvarhúsi út í ána.
Staðsetning inntaksmannvirkis Hverfisfljót er áætluð ofan við fossana í Hnútu sem beinir vatni
inn í aðrennslisskurð, sjá eftirfarandi myndir. Hæð þessa yfirfallskants gæti orðið á bilinu 1-3 m.
Áin mun renna áfram í farveginum yfir yfirfallið og myndast inntakslón ofan við yfirfallskantinn
einungis í núverandi farvegi. Áformað var að
yfirfallið yrði steinsteypt með mögulegri
grjóthleðslu til endanna. Í stað þeirra áforma hafa skýrsluhöfundar metið aðstæður fyrir Coanda
inntak sem einn af valkostum virkjanaframkvæmda. Landfræðilegar aðstæður til uppsetningar á
Coanda inntaki virðast vera ágætar.
Hverfisfljót er að stórum hluta jökulvatn og því um umtalsverðan framburð að ræða. Var vegna
þess og ágætra aðstæðna til uppsetningar á tilraunainntaki ákveðið að meta þennan kost í
tengslum við verkefnið.

Mynd 6.6 Breytileiki í rennsli Hverfisfljóts er vel greinilegur á árbakka þess
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Mynd 6.7 Framburður í Hverfisfljóti er mestur að sumarlagi.
Vatnafar
Hverfisfljót flokkast sem jökulsá sem fellur úr Síðujökli og er aðalvatnsfall á svæðinu. Samkvæmt
rennslismælingum Orkustofnunar er vatnasvið fljótsins talið vera um 314 km². Rennslismælingar
hófust í maí árið 1981. Samkvæmt þeim mælingum er ljóst að árstíðabundnar sveiflur í rennsli
árinnar eru umtalsverðar. Rennsli hefur t.a.m. farið niður í 4 m³/sek að vetri til og upp í 400
m³/sek í flóðtoppi seinni part sumars. Algengt meðalrennsli í ánni seinni part sumars er þó um
150-200 m³/sek.26

Dreifing rennslis í Hverfisfljóti 1981-2005
400
30-70%
10-90%
0-100%
Með
50%

350

Rennsli [m3/s]

300
250
200
150
100
50
0

31.ágú

17.ágú

3.ágú

20.júl

6.júl

22.jún

8.jún

25.maí

11.maí

27.apr

13.apr

30.mar

16.mar

2.mar

16.feb

2.feb

19.jan

5.jan

22.des

8.des

24.nóv

10.nóv

27.okt

13.okt

29.sep

15.sep

1.sep

Mynd 6.8 Ársbreytileiki Hverfisfljóts

26

Allt að 15 MW virkjun í Hverfisfljóti…, MÁÚ, tillaga að matsáætlun, bls. 14-15.
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Dreifing rennslis í Hverfisfljóti 1981-2005
60

40

3

Rennsli [m /s]

50

30
20

30-70%
10-90%
0-100%
Með
50%

10
0

31.ágú

17.ágú

3.ágú

20.júl

6.júl

22.jún

8.jún

25.maí

11.maí

27.apr

13.apr

30.mar

16.mar

2.mar

16.feb

2.feb

19.jan

5.jan

22.des

8.des

24.nóv

10.nóv

27.okt

13.okt

29.sep

15.sep

1.sep

Mynd 6.9 Lágrennsli Hverfisfljóts
Framburður
Framburður svifaurs í Hverfisfljóti talinn um 1,5 milljónir tonna á ári við brú á þjóðvegi 1, en er
þó breytilegur eftir tímabilum (sjá skýrslu VMOS maí 2002, SvP-GHV-Jha -2002/01 og 02).27
Einnig er um að ræða framburð af grófum svifaur er ekki kemur fram í töflu hér fyrir neðan. Um
80% framburðarins berst yfir sumartímann þ.e. á jökulleysingatímabilinu júlí – september. Þetta
á við bæði fyrir og eftir framhlaup jökulsins.
Í töflu hér að neðan má sjá dreifingu framburðar yfir árið. Sumarið er skilgreint sem tímabilið júlí
til september, en vetur sem október til júní
Tafla 6.1

Svifaur í Hverfisfljóti

Greinilegt er af lestri töflu að ólíklegt er að fíngerð inntaksrist nái að skilja frá nema lítinn hluta
þess framburðar er berst fram með ánni. En ristin er hugsanlega vænlegur kostur ásamt
aurskolun þar sem stór hluti framburðarins yrði skilinn frá jökulvatninu.

27

Virkjun Djúpár og Hverfisfljóts í Fljótshverfi, Forathugun, bls. 1.
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6.5

Húsafell

Áformað er að byggja rennslisvirkjun í Deildargili í landi Húsafells í Borgarfirði með uppsett afl
allt að 1.000 kW. Deildargil á upptök sín í hlíðum Oks en þar safnast saman allnokkrar kvíslar.
Heildarlengd árinnar frá efstu drögum niður að Hístá er um 10 km.

Mynd 6.10 Fyrirkomulag inntaks Deildargilsvirkjunar við Húsafell
Áin hefur ríkan lindarþátt en sjá má lindir víða þar sem vatn kemur upp undan þéttari jarðlögum.
Áin hefur einnig einkenni dragár þar sem vatnasvið hennar er allstórt og bratt og getur hún því
vaxið þó nokkuð. Vegna lindarþáttarins leggur ánna nær aldrei og hefur það verið staðfest við
aflestur af mælistíflum í miklu frosti. Algengt lágrennsli er um 400 l/s en meðalrennsli virðist
liggja á milli 500-700 l/s. Það samsvarar um 50-60 l/s/km2. Vatnasvið Deildargils við inntak er
um 12 ferkílómetrar.
Mestu flóð verða í asahláku þegar mikill snjór bráðnar á skömmum tíma. Ekki eru til mælingar á
rennsli í flóðum en ætla má með samanburði við sambærileg vatnasvið að flóð geti orðið mest
um 5-10 rúmmetrar á sekúndu. Tilhögun virkjunarinnar er af framkvæmdaraðila þannig hugsuð
að mest af því flóði mun streyma framhjá inntaksstíflunni því aðrennslisskurður að stíflunni ber
ekki nærri svo mikið rennsli. Með þessu er ætlunin að beina stærstu flóðum framhjá virkjuninni
þannig að inngrip í efnisflutning niður eftir ánni í flóðum verði sem minnstur og hafi þannig
lágmarksáhrif á rekstur virkjunarinnar. Þó er gert ráð fyrir að reglulega muni þurfa að grafa upp
efni frá aðveituskurðinum vegna framburðar.
Ekki liggja fyrir rannsóknir á kornastærð framburðarefna.
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Mynd 6.11 Umhverfi inntaks og uppsetning mælistíflu
Á mynd 6.11 gefur að líta lón sem myndaðist við uppsetningu mælistíflu í austari kvísl árinnar.
Gert er ráð fyrir að inntaksstífla virkjunarinnar verði staðsett litlu ofan við þetta lón og að grafinn
verði aðveituskurður úr aðalkvíslinni yfir að inntaksstíflunni. Sjá mynd 6.10.
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7

Niðurstöður

Líkt og lesa má í inngangi er fjölbreytileiki íslenskra vatnsfalla mikill þó þeim sé oftast skipt
einfaldlega niður í lindár, dragár og jökulár. Til viðbótar við þennan fjölbreytileika koma þær
áskoranir er bíða sérstaklega notkunar Coanda inntaks á Íslandi og hafa verið listaðar í inngangi.
Hér hefur verið farið í viðtæka heimildaleit varðandi reynslu erlendis af notkun sjálfhreinsandi
inntakslausna í þeirri von að nýta megi aðferðarfræðina hérlendis til góðra verka. Má þar nefna
m.a. jákvæðari umhverfisáhrif, minni hættu við stíflu- eða pípubrot, auðveldari rekstur og
ódýrari inntakslausnir. Einnig var rýnt i gögn framleiðenda til að fá sem heildstæðast yfirlit yfir
þær stöðluðu lausnir að bjóðast að utan og einfalt er að nýta hérlendis.
Í nágrannalöndum okkar þar sem staðhættir er víða ekki ósvipaðir og hérlendis er að finna góða
reynslu af notkun ristarinnar þannig að full ástæða er til að mæla með uppsetningu hennar
hérlendis.
Til að gefa sem heildstæðasta mynd af virkni ristarinnar hérlendis hafa verið settar fram
hugsanlegar staðsetningar ristarinnar hérlendis í öllum landshlutum. Eru aðstæður mjög
fjölbreytilegar.
Að lokinni skýrslugerð fyrsta áfanga verða niðurstöður nýttar til að afla tilskilinna leyfa fyrir
tilraunir með Coanda inntök í lækjar- eða árfarvegi. Hér má nefna sérstaklega Tungudal í
Skutulsfirði þar sem skýrsluhöfundar hafa verið í sambandi við Orkubú Vestfjarða varðandi
uppsetningu ristarinnar. Er aðgengi að núverandi stíflumannvirkjum t.d. sérstaklega gott er
auðvelda mun allt eftirlit með virkni ristarinnar sem og uppsetningu mælibúnaðar.
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Viðauki 1 – Erfaringer fra Coanda inntak (Tafjord produksjon)

Erfaringer med coandainntak for elvekraftverk
VTF 26.01.2012

1

Agenda

Coandaeffekten - Coanda screen – oppbygging og prinsipp
Dyrkorninntaket – konstruksjon - kapasitet - underspyling
Bilder av inntaket ved varierande vassføring
Coanda inntak og miljøomsyn (Naturmangfaldlova- Vassdirektivet)
Samarbeid med NTNU- vidare utprøving - vintertest

2

Dagens budskap:
Coandainntaket har mange fordelar:
1

Sjølvreinskande

2

Miljøvenleg

3

”HMS” – venleg

4

Forenkle minstevasslipp og måling

5

Reduserer konsekvensane ved røyrbrot.

Skiftande vintertilhøve krev ”Norsk” tilpassing. Vi får erfaring og lærer i
samarbeid med NTNU

3

Dette vil vi ha slutt på..

4

Vassinntak
ei teknisk utfordring (drift-miljø-HMS)

Coandainntaket er
presentert på s. 30-31
NTNU – The Beduin project (Dorothee
Huber -2005), 43 s, mykje coanda stoff..

5

Dyrkorn kraftverk – inntaksløysing skulle
velgast
Kva gjer dei i andre land?
Norge (mest) fokus på drift og økonomi

Utlandet også fokus på miljøet i elva
Både miljøfokus og sikker drift krev andre
intaksløysingar

6

Artikkel i bladet ENERGITEKNIKK.
(Monica Bjermeland-juni 2011)

7

Tafjord Kraftproduksjon AS med nord Europas
første Coandainntak
Oppmuntrende støtte frå NTNU

Postive testrapportar frå USA og Europa
Positiv og innovativ leiing i Tafjord
Kraftproduksjon

Dermed var vi i gang..

8

Coandaeffekten: –
(Henri Marie Coanda, Romania 1886 – 1972.)

Væske (og gass)
som følger eit fast
legeme vil følge
det faste legemet
også når det
bøyer unna..

9

I eit Coandarist er det ”faste legemet” mange 2
millimeter breie stålribber

1,0
millimeter
åpning

10

Tverrsnitt av coandarist, samlekanal og kanal
for overløp
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Coanda skjermen er vidareutvikling av
skjermar brukt i gruvedrift, matvareindustri og
avløpsvatn for å skille ut faste stoff frå vatnet

”Tilted wire”
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Dyrkorn kraftverk – inntak sett ovanifrå
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Dyrkorninntaket under bygging..
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DYRKORN:
Slukeevne inntak > slukeevne turbin = underspyling
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Flom i juni- 600+++ liter ”underspyling”

16

Samlekanalen med rister sett frå samlekum
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Inne i samlekummen - motstraums
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Inne i samlekummen..medstraums mot
røyrbrotsluke

19

Vatnet kjem…

20

1 m3/s …påtide å evakuere
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Eksempel på underspyling 1

22

Eksempel på underspyling 2

23

Neste morgon – elva har minka – nytt lauv
samlar seg
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Under snøsmelting i april-mai var det store
mengder gran nåler i elva.
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Bilder frå England

Regulerer mot volum i samlekum (effektkøyring uråd)
Turbinleverandøren bestemmer nødvendig volum i samlekum.
Dyrkorn: volum 60-70 m3, turbinslukeevne 1,5 m3/s
Brotkonsekvensar: inntaket bestemmer vassmengda
26

MILJØ – BIOLOGISK MANGFALD:
Lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens
mangfold
§ 1. (lovens formål)
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet,
kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk
kultur.

Dette vil
pålegge
tiltakshavar eit
større ansvar
for biologisk
mangfald

EU´s vanndirektiv
Frå www.dirnat.no:

Vannforskriften sikrer helhetlig forvaltning av vann fra fjell til fjord
Vanndirektivet fastsetter miljømål som skal sikre en helhetlig beskyttelse og
bærekraftig bruk av vannforekomstene. Direktivet er tatt inn i norsk rett
gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).
Formålet er å beskytte – og om nødvendig forbedre – miljøtilstanden i alle
elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder. Forurensning skal fjernes
og andre tiltak skal settes inn der det trengs for å styrke miljøtilstanden

Coandainntakviktig for å
oppnå miljømål

gjennom målrettede tiltak.
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COANDA INNTAK OG FISK:

I USA vart coandaristene testa mtp
skader på utvandrande fisk i 1998-99.
Yngel og smolt- 250 stk- vart sleppt
over inntaket og deretter fanga.
Undersøkt før og etter nesten utan
påviseleg skade.
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Vidare oppfølging: samarbeid med NTNU
NTNU v. professor Leif Lia, Hanne Nøvik og Henrik Opaker utfører
forskning på inntaket gjennom første driftsår.
Erfaring til no:
Inntaket fungerer (100 % sjølvreinskande) sidan mars 2011 så lenge det
ikkje er kuldegrader.
Damstaden på Dyrkorn er ”optimal” (lauv, barnåler, sarr , lausmasser)
Inntaket fungerer i Alpane og Rocky Mountains i stabile vintrar

”Dyrkorn vinteren” er ikkje stabil.
Sarr ( underkjølt vatn) frys på ristene.
Fordel med is-snø dekke over ristene
Inntaket åpnar seg etter 24-36 timar (lita vassføring)

29

Eksempel: Kulde, 1 m3 vatn og sarr. Nesten tett inntak

Kraftig temperaturfall (frå 0 C til minus 10 C..)
30

Etter 36 timar- full drift
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Eksempel: 5 des. 50-60 cm snø på 7 timar
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Utfall ved stabil drift: underspyling på snø
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Eksempel: spontan igjenfrysin på nedkjølt inntak

34

Neste dag: etter 30 t – åpent inntak
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Eit kaldt døgn- litt forbigåande igjen frysing
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Svart kurve: MW,
Raud kurve : minstevassføring
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10. Januar – normaldrift- mykje is- 0 grader

38

10. jan- stans i stasjon og isen vart spylt bort

39

20 januar- sarr i elva og tett rist (ca kl 1130)

40

Same stad, vatn renn under isen ( ca kl. 15oo)

41

Fortsatt åpent kl. 1130

42

Tett kl. 1530
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Oppstraums - vinterstemning
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23 januar etter ei kald helg

45

Andre fordelar med coandainntak?
Minstevassføring- ingen regulering mot dam – kan
dette forenkle slepp og måling av minstevassføring?
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Ulemper ved coandainntak
Tap av fallhøgd ( 0,3 -1,2 m)
KAPASITET
STANDARD ( 1 mm.)
HIGH CAPASITY ( 2 mm.)
1
122 cm falltap - 140 l/s/m
280 l/s/m
2
65 cm falltap - 70 l/s/m
140 l/s/m
3
35 cm falltap - 35 l/s/m
70 l/s/m
Virkelig / total kapasitet er + 100 %

Standarsristene skil ut 80-90 % av sandpartiklar > 0,5 mm
High Capasity ristene er betydeleg dårlegare på sandutskilling.
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Dulas ltd har levert coanda rister til Dyrkorn.
Europeiske leverandør / produsent med 20 års erfaring
http://www.dulas.org.uk/
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Dette har vi tru på

- takk for oppmerksomheita
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