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Förord
Denna rapport, som ursprungligen publicerades 1997, nns nu tillgänglig i ny utgåva.
Under åren som gått sedan denna rapport först publicerades har vi mötts av intresse och
fått en fördjupad förståelse för de processer och perspektiv som skulle kunna karakteriseras
som Viktor Schaubergers.
När rapporten nu nns i dess andra utgåva har vi i stort sett behållit texten som den ursprungligen skrevs. Några avsnitt och stycken som var otydliga har vi försökt klargöra och
belysa bättre, och en del detalj- och tryckfel har rättats, men i stort sett har originaltexten
behållits.
Vi är glada över att den förnyade aktiviteten vid Institutet för Ekologisk Teknik har gjort
det möjligt att publicera rapporten vid institutet.
Ett speciellt tack till Olof Alexandersson för vänlig hjälp, och för att ha banat vägen för
det vetenskapliga studiet av Viktor Schaubergers idéer och uppnningar.
Vi vill också framföra ett tack till Limnologiska Institutionen vid Lunds Universitet som
försett oss med (en del äldre) utrustning för detta projekt.
Ett tack till alla som stött oss genom åren, och som gjort detta projekt möjligt.
Malmö, Maj 2002
Lars Johansson
Curt Hallberg
Morten Ovesen
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Sammanfattning

I det här arbetet har vi försökt etablera ett språk som kan bygga en förståelse för den
österrikiske naturforskaren Viktor Schaubergers idéer, med hjälp av begrepp hämtade från
modern forskning inom kaotiska och självorganiserande system.
Vi har upprepat delar av de experiment Schauberger och Pöpel utförde i Stuttgart 1952,
som relaterar till virvelgenerering och partikelseparation.
Utifrån detta perspektiv har vi försökt skapa en överblick över den forskning som bedrivits inom området. Vi har mera ingående studerat principerna bakom partikelseparation
och syresättning, och skissat upp hur dessa synsätt kan användas vid en mer naturlig
vattenbyggnad.
En tyngdpunkt i arbetet har varit på modelleringen. Med hjälp av begrepp som självorganisation, fria och tvungna virvelöden, kaotisk pulsation, matematiska bifurkationer och
minimiytor, och med ödesbilder som näsduks-dynamik och torusformade virvelöden
har vi försökt skissa en bild av ett naturvetenskapligt angreppssätt, som ligger nära Viktor
Schaubergers eget.
Åtskilliga tekniska tillämpningar som baserar sig på detta perspektiv nns, bl.a. inom
vattenbehandling och restaurering av vattendrag.
En viktig applikation är syresättning av vatten i t.ex. skdammar, badanläggningar och
biologiska dammar i reningsverk. Genom att låta en virveltratt med luft dras ned till en
speciellt utformad sugpump, sprutas luft ut i form av na bubblor. Denna teknik skulle
kunna användas i reningsverk istället för nuvarande otationsmetoder  där luft trycks
ut i vattnet vid botten under högt tryck, vilket normalt konsumerar mycket energi. Med
samma principer i en något större skala kunde det vara möjligt att återställa syrenivåer i
vattendrag, sjöar eller mindre havsvikar.
Det nns möjliga tillämpningar när det gäller att behandla industriellt processvatten, t.ex.
genom att separera partiklar och syresätta vatten för att skapa en aerob bakterieora i
vattnet, som sedan kan återanvändas eller recirkuleras. Detta skulle kunna ha tillämpningar inom tvätterier, livsmedelsindustrin och pappersindustrin, där vattenförbrukningen är
hög. En annan möjlighet skulle kunna vara att fånga oljebälten som yter på havet i en
virveltratt där oljan sedan kunde separeras.
Vidare forskning skulle kunna titta på experiment i större skala med restaurering av vattendrag eller påverkan på (och möjligen separation av) joner i vatten, t.ex. för dricksvatten.
Här kan man föreställa sig applikationer intressanta för tredje världen.

INNEHÅLL
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Kapitel 1

Inledning
Denna rapport är ett försök att förstå och dra lärdom av den österrikiske skogvaktaren
Viktor Schaubergers idéer och uppnningar. Viktor Schauberger började redan på 1920talet varna för miljökriser, vid en tid då detta inte var något allmänt erkänt, som idag.
Under sin livstid mötte han både motstånd och förlöjligande, och hans perspektiv kan
fortfarande idag betecknas som okonventionellt och oortodoxt, även om mycket av vad
han skrev om hur vi hanterar våra vattendrag och skogar är mera relevant än någonsin.
Eftersom han inte var en akademiker, utan var mer en naturlosof, hade han problem
med att kommunicera sina idéer med samtida forskare. I den här rapporten ska vi försöka
visa hur modern forskning inom kaotiska och självorganiserande system kan ge oss en
möjlighet att studera Viktor Schauberger i ett nytt ljus, och kanske etablera en djupare
förståelse för de fenomen han beskrev.

Figur 1.1: Viktor Schauberger.
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1.1 Viktor Schauberger
Vi kommer att kalla vårt synsätt för självorganiserande strömning, eftersom den beskrivna
tekniken utnyttjar den inneboende ordning som ett system spontant skapar under de rätta
betingelserna.
Ett liknande synsätt fördes fram under början av 1920-talet av den österrikiske naturforskaren Viktor Schauberger [1]. Schauberger var skogvaktare ottningsexpert. Han var
ingen akademiker, men hade en lång tradition av naturstudier att falla tillbaka på. Han
hade även rikliga möjligheter att själv studera naturens egna förlopp i orörda naturområden, t.ex. när det gällde hantering av vattendrag och vattenkvalitet. Hans perspektiv
var att människan skulle studera och lära sig av naturen istället för att försöka korrigera
den  en uppfattning som var ganska kontroversiell vid denna tid.1 Han noterade att
mänskligheten hade en utvecklad teknologi för utnyttjandet av vattnet, men fortfarande
visste väldigt lite om processerna i naturliga vatten, och lagarna för dess beteende i ett
(av människan) orört tillstånd.
Schauberger gav följande exempel: I en bergsbäck observerade han en forell som uppenbarligen stod stilla mitt i stritt strömmande vatten. Forellen rörde sig bara lite grand, och
såg ganska ansträngningslös ut. När den blev skrämd ydde den emot strömmen  inte
med strömmen, vilket vid första anblicken borde ha verkat mer naturligt.
Vid några tillfällen hälldes en stor kittel med varmt vatten i vattendragen, en ganska
lång sträcka uppströms från sken, vilket för ett ögonblick gjorde vattendraget en smula
varmare. När detta vatten nådde sken kunde den inte längre hålla sig kvar på sin position
i vattnet, utan sveptes med av det strömmande vattnet, och återvände först en tid senare.
Från detta experiment drog Schauberger slutsatsen att temperaturskillnader spelar en
stor roll i naturliga vattendrag. Han försökte till och med kopiera eekten av de naturliga
rörelserna hos forellen i en slags turbin, som han kallade forellturbinen.
Genom att studera skens gälar [1], fann Schauberger något som såg ut som ledskenor.
Dessa, slöt han sig till, borde leda in det strömmande vattnet i en virvelrörelse bakåt.
Genom att skapa ett roterande öde skulle en tryckökning uppstå bakom sken, och en
motsvarande tryckminskning framför sken, som skulle hjälpa sken att behålla sin plats
i vattenströmmen2 .
Schauberger byggde ett antal mycket speciella ottningsrännor som gick helt emot gängse
idéer för timmerottning vid hans tid. Dessa gick inte den rakaste vägen mellan två punkter, utan följde dalgångarnas och bäckarnas vindlingar, se gur 1.2. I dessa rännor fanns
ledskenor fastgjorda så att vattnet vred sig i en längsgående spiral. Detta, tillsammans
med en mycket noggrann reglering av vattentemperaturen längs rännorna och vattendragen som användes, gjorde det möjligt att otta timmer under vad som traditionellt
betraktades som omöjliga betingelser, t.ex. med en signikant mindre mängd vatten än
traditionellt, över långa avstånd och med en trasportkvot som signikant överskred vad
som betraktades som normalt. Det fanns till och med rapporter om att timmer tyngre
än vatten kunde ottas3  timmer som skulle sjunka till botten under normala omstän1
Detta var vid en tid när centraleuropeiska skogar kalhöggs i stor skala och, som en konsekvens av detta,
vattendrag i bergstrakter kläddes in i betong för att begränsa den kraftiga erosionen av de översvämningar
som följde.
2
Till exempel skulle en pulserande stråle av torusformade virvlar uppstå, som skulle hjälpa sken att
rusa mot strömmen [19]. Schauberger var också av uppfattningen att små mängder av spårelement, som
koppar, var väsentliga i dessa processer.
3
Vinteravverkad bok och lärk.
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Figur 1.2: En av Schaubergers ottningsrännor för timmer. Notera det äggformade tvärsnittet och hur rännan meandrar (vindlar sig) som en bäck. Krampen-Neuberg i Österrike,
1930-talet.
digheter. Rester av dessa ottningsrännor och inbyggnader existerar fortfarande idag, och
kan observeras på olika platser i Österrike.

1.2 Vattenförsörjningen i Knossos
Det är intressant att en vattenförsörjningsteknologi som uppvisat liknande egenskaper
nns på Kreta, vid lämningarna av den Minoiska kulturen.
I början av 1900-talet upptäckte och restaurerade Arthur Evans palatset Knossos, beläget
på Kefalakullen på den centrala delen av Kreta. De äldsta delarna härstammar från ca
2100-2000 f.Kr. På väggarna nns mängder av virvlar och spiralmönster  en vägg visar
t.ex. en Kármánsk virvelgata  och visar att virvlande vatten inspirerade invånarna i
palatset [11]. Vattnet var centralt i den Minoiska kulturen  och behandlat som något
heligt.
Vattenledningssystemet är speciellt intressant. Koniska rör av terrakotta, där den smala
änden av röret sticker in en bra bit i den breda änden på nästa rör, användes, se gur 1.3.
Förutom att detta gjorde det lätt att lägga ut rören i kurvor, orsakade den avsmalnande
formen på rören att vattnet ck ett pulserande öde4 , som bör ha hjälpt till att förhindra
ackumulering av sediment. Evans [11] noterade att detta faktum bör ha gjort dem mer
avancerade än nästan alla moderna rör i lergods, som har parallella sidor. En sträckning av
rören visade till och med på en uppförslutning under en del av sträckan, och indikerar att
minoiska ingenjörer kände till principen för kommunicerande kärl. I en del vattenkanaler
kan bromselement för att bromsa vattnet i ytterkurvorna fortfarande observeras [2].
4

Genom att ge det perifera vattnet ett välvande toroidformat öde.
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Figur 1.3: Ett par koniska vattenrör från Knossos. Från den västra delen av palatset, i
närheten av spannmålssilona.

1.3 Stuttgartexperimenten

Denna rapport baserar sig på experiment som Viktor Schauberger utförde tillsammans
med Professor Pöpel vid Tekniska Högskolan i Stuttgart under 1952 [31]. En av avsikterna
med dessa experiment var att undersöka om man kunde använda olika former av rör innehållande roterande vatten, för att separera vattenfasen från en suspension av hydrofobt
material.
Den underliggande idén var att använda ett kärl med ett rakt rör anslutet undertill.
Vattnet injicerades tangentiellt i kärlet och ck virvla ner längs röret. En virvel bildades,
och partiklar i det virvlande ödet ackumulerades i centrum av virveln, där trycket var
lägst. Med lämpligt utformade rör var det möjligt att separera det hydrofoba materialet.
Betydelsen av inloppskärlets utformning undersöktes också. Genom att använda ett rektangulärt och ett runt kärl kunde två ganska olika fall studeras. Inte enbart raka rör
användes utan även koniska och spiralvridna. Rör av olika material, som glas och koppar,
studerades också. Experimenten utvidgades till att även omfatta studiet av friktionsförluster i olika rör och material.
Resultaten var ganska häpnadsväckande. Schauberger och Pöpel observerade att friktionsmotståndet minskade ju mer koniska och spiraliserande rören gjordes. Rör av koppar hade
ett lägre ödesmotstånd än rör av glas. Det spiralvridna kopparröret uppvisade en svängande friktionskurva med avseende på ödet. Vid vissa öden observerades en negativ
friktion, som om vattnet verkat förlora kontakten med väggarna och yta fritt genom
rören. Hur man skall tolka detta återstår att se.
En underliggande princip i Stuttgartexperimenten är att vattnet roterar runt sin axel
medan det ödar i en spiraliserande bana med minskande radie. Rotationshastigheten
ökar in mot centrum där ett undertryck nns.
Låt oss studera en badkarsvirvel för att illustrera detta. Vid ett tillräckligt lågt öde
ödar vattnet mer eller mindre rakt ut ur kärlen in i utloppsröret. Men vid ett kritiskt
öde sker ett omslag, en bifurkation, och vattnet börjar öda ut i en virvel.
För att få vattnet att organisera sig i denna typ av öde behöver vi bara skapa de rätta
förutsättningarna, vilka i sin tur kommer att orsakar den spontana uppkomsten av en
undertrycksaxel. Detta kan arrangeras genom en lämpligt vald geometri hos kärlen, eller
4
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genom att introducera olika typer av ledskenor, undertryck etc. (Mer allmänt behöver
vi betrakta systemet och dess interaktion med dess omgivning som en helhet.) Systemet
benner sig då i ett tillstånd av dynamisk stabilitet, där det hela tiden förändras men där
dess struktur ändå är stabil.

1.4 Ett nytt perspektiv
Detta är ett synsätt som ligger mycket nära Viktor Schaubergers sätt att resonera. Schauberger observerade tidigt att naturliga orörda vattendrag hade en slags strukturell stabilitet. Utifrån dessa observationer föreslog han metoder att reglera vattendrag  baserade
på principen att ge vattnet impulser till självorganisation. Genom att använda lämpligt
utformade styrelement och ta hänsyn till eekten från den omgivande vegetationen på
vattenödet och temperaturen, kunde ha få ett vattendrag att självorganisera sig till en
stabil odfåra.
Detta sätt att reglera oder och vattendrag skiljer sig från de traditionella sätten, som
försöker styra vattnet och som bortser från det ekosystem som det strömmande vattnet
och dess växelverkan med odbädd och vegetation bildar  med översvämningar och
nedbrytning av strandbrinkar som en naturlig följd. Schauberger noterade till exempel
att vattnets sedimenttransportförmåga påverkade strand- och sandbanksuppbyggnaden,
som påverkade vegetationen, vilken i sin tur påverkade ödesbilden hos vattnet, genom
bland annat vegetationens avkylande eekt. Systemet biter sig själv i svansen, så att säga.
Ett problem har varit att tolka Schaubergers språk, då han var mer av en naturlosof än
en hydrolog.
Han såg mer systemet som en helhet, snarare än dess detaljerade uppbyggnad, och fokuserade på ödesbilden i systemet, utan att känna till eller modellera de underliggande
mekanismerna.
Ett sådant synsätt söker inte efter en så detaljerad modell som möjligt, utan efter den
enklaste modell som har samma fundamentala egenskaper som systemet. Det är ett synsätt
som ligger nära den moderna kaosforskningens. Här har man visat att helt olika och till
synes komplexa beteenden ofta fångas av (löjligt) enkla modeller5 . Detta beror på att
dynamiska beteenden vid t.ex. fasövergångar är universella, och uppträder i vitt skilda
system [14, 43].
Detta är det perspektiv som vi kommer att ta med oss, när vi i denna rapport undersöker
och tolkar delar av Stuttgartexperimenten och några av dess möjliga tillämpningar. Vi
kommer att replikera några av dessa experiment, och från detta försöka ta fram användbara modeller, som kan hjälpa oss att förbinda Viktor Schaubergers perspektiv med det
hos modern naturvetenskap. Detta leder naturligt till några av de väsentligaste tillämpningarna  vattenbehandling och restaurering av vattendrag. Vi kommer att undersöka
dessa närmare i denna rapport.

5

Ställ detta mot komplexiteten vid ett traditionellt angreppssätt för att modellera starkt olinjära
system, som ett öde med fria ytor med t.ex. en virveltratt.
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Kapitel 2

Stuttgartexperimenten
I detta kapitel skall vi studera de experiment som utfördes av Schauberger och Pöpel
vid Tekniska Högskolan i Stuttgart 1952 [31]. Syftet med dessa experiment var att undersöka virvelströmning i rör. Mycket av experimenten handlade om undersökning av
friktionsutveckling, speciellt i vridna, spiraliserande rör. Dessa experiment har upprepats
av Kullberg [17], med goda resultat. För att skaa oss en mer grundläggande förståelse av
de fenomen och ödesbilder som uppträder, upprepade vi de delar av experimenten som är
relevanta för separationsteknik: undersökning av virvelbildning och partikelkoncentration.

Figur 2.1: Principskiss av experimentuppställningarna. Fyrkantigt respektive trumpetformat kärl.

2.1 Experiment med fyrkantigt kärl
I det första experimentet användes ett fyrkantigt kärl, där vattnet försiktigt ck välla in
över kanten, Figur 2.2 och 2.5, för att ej stimulera till virvelbildning. All virvelbildning
var därmed självorganiserande (se kapitel 3).
7
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Figur 2.2: Det fyrkantiga kärlet.
Flödet hölls förhållandevis lågt 0.20.4 l/s. En svag virvelbildning kunde observeras. Flödet organiserade sig i en spiraliserande rymdkurva längs röret. En tråd som hängde ner
från inloppet sögs in i tryckminimat, och bildade en kurva med ökande våglängd och avtagande amplitud längs med röret, se gur 2.3. Luftbubblorna som uppstod i röret uppförde
sig på samma sätt. Kullberg fann i sina undersökningar att isobarerna för det statiska
trycket över rörets tvärsnitt bildade äggformade kurvor.

Figur 2.3: Den spiraliserande rymdkurvan  här visualiserad med hjälp av sytråd och
luftbubblor.

2.2 Experiment med trumpetformat kärl
Det fyrkantiga kärlet byttes ut mot ett trumpetformat kärl med tangentiella inlopp, se
gur 2.4. Detta stimulerade naturligtvis virvelbildningen. Formen på kärlet och arrangemanget för vattnets insprutning spelade här en avgörande roll. Vattenföringen var den8
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samma som i föregående experiment, 0.20.4 l/s.

Figur 2.4: Det trumpetformade kärlet. Här syns den kraftiga virvelbildningen.
En kraftigare virvelbildning kunde observeras. Partiklar (kae), som ströddes på ytan
eller som injicerades i suspenderad form, sögs in mot mitten på samma sätt som tråden.
Detta leder naturligt till frågan om det är möjligt att använda tekniken för att separera
eller koncentrera suspenderat material.

Figur 2.5: Experimentuppställningen sedd från sidan. I mitten av röret skymtar en sträng
av kae-partiklar.
Vi ska i den följande framställningen försöka skapa oss en bild av vad som händer i
experimenten, och se hur detta kan relateras till Schaubergers syn på vattnet.
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Kapitel 3

Verktyg för modellering
I det här kapitlet ska vi försöka deniera en del teoretiska verktyg och modeller som kan
vara användbara för att kunna börja angripa problem med självorganiserande strömning,
eller mera allmänt, för att kunna fokusera på strömmande systems dynamik, snarare än
deras uppbyggnad. I detta avseende kommer vårt synsätt att ligga närmare kaos- och
komplexitetsforskningen, än traditionell ödesmekanik. Gemensamt för kaos- och komplexitetsforskning är att fokusera på ett systems beteende och de mönster som uppträder,
snarare än systemets detaljerade uppbyggnad [14, 43]. Detta synsätt ligger också mycket
nära Schaubergers, vars språk var mera naturlososkt än ödesmekaniskt.
Vi börjar nära traditionell teori med att undersöka de krafter som verkar på en suspenderad partikel. Detta har naturligtvis betydelse för separation. Därefter studerar vi
principiella synsätt bakom självorganiserande system och tittar speciellt närmare på virvelöden, som kommer att spela en viktig roll i den senare framställningen. I avsnittet om
ödesmodellering diskuterar vi hur ödet kan modelleras utan att vi behöver känna till
de underliggande mekanismerna alltför mycket, medan bifurkationer och kaotisk dynamik
berörs mera översiktligt.
Som exempel på strömmande system kommer vi att studera 2 system närmare  en
Stuttgartliknande uppställning, äggröret, och en tunna med virvlande vatten i mitten,
tunnan, se gur 3.1.

Figur 3.1: Två geometrier: äggröret och tunnan
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I äggröret initieras en kraftig virvelströmning upptill genom en serie tangentiella inlopp.
Det virvlande vattnet fortsätter sedan ner genom röret och försvinner så småningom ut
ur systemet  principen bakom Stuttgartexperimenten.
I tunnan skapas ett virvlande öde genom att vattnet sugs ner i mitten och därifrån
slungas ut åt sidorna vid botten av kärlet  principen bakom en virvelomrörare som
Aquagyron, se gur 4.2 i kapitel 4.

3.1 Partikelns perspektiv
Låt oss studera en partikel i ett medium, t.ex. kaepartiklar i vatten. Vilka krafter verkar
på partikeln? Vi kan urskilja 4 principiellt olika slags krafter.



försöker hålla partiklarna (och vattnet) på rak kurs. För att kunna röra
ett vätskeelement längs en cirkulär kurva måste vi således anbringa en centripetal
kraft på elementet. (Detsamma gäller naturligtvis för en partikel nedsänkt i vätskan.)
Denna kraft uppgår till
Trögheten

Fcentripetal =

mv2p
r

Här är m partikelns massa, vp dess tangentialhastighet, och r rotationsradien. (I ett
koordinatsystem som roterar med partikeln benner sig denna i vila i tangentiell
led, men upplever i stället en ktiv kraft, centrifugalkraften, på grund av det krökta
roterande koordinatsystemet.)



Tryckskillnader på olika sidor om partikeln åstadkommer en kraft i
tryckgradientens riktning (för det statiska trycket). I ett roterande öde är denna
(lokalt):
Lyftkraft.

F @P
@r

= vrvv Vp
2

Här är v vätskans densitet, vv vattnets tangentialhastighet, r rotations-radien, och
Vp partikelns volym.



Viskös meddragning.



Magnus-eekten

Om vattnet rör sig relativt partikeln kommer partikeln
att utsättas för en meddragande kraft, som försöker utjämna hastighetsskillnaden
mellan partikeln och vattnet. För små hastigheter är kraften proportionell mot hastighetsskillnaden. (Vattnet drar med sig partikeln, alternativt försöker minska partikelns relativa hastighet, beroende på ur vilket perspektiv man betraktar det hela.)
, som får en boll att skruva sig genom luften, påverkar en roterande partikel och är ofta svår att modellera. Den är i allmänhet riktad mot centrum
då partikeln rör sig från regioner med lägre hastighet till regioner med högre hastighet, och därmed släpar efter vätskan  t.ex. en partikel som hamnar i en fri virvel.
Inytandet på partikeln är större ju större partikeln är.
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Ett traditionellt angreppssätt är att betrakta kraftjämvikt för de tre första ekvationerna. Efter en stunds räknande, erhåller man Stoke's lag för partikelns hastighet (relativt
vätskan):

vr = v D 18(rp
2

v )

2

^r

Här är vr partikelns relativa hastighet (gentemot vätskan) i radiell led, v vätskans
tangentiella hastighet, D diametern på partikeln, p och v partikelns respektive vätskans
densitet; r är avståndet till centrum på virveln, ^r enhetsvektorn i radiell riktning och 
vattnets kinematiska viskositet.
Ovanstående formel inbegriper en hel del approximationer t.ex. att tryckgradienten är
någorlunda linjär över avstånd som en partikeldiameter, och att partikeln inte påverkar
ödesbilden nämnvärt, dvs små partiklar i utspädda öden. Dessutom försummas Magnuseekten helt. För stora partiklar håller inte nödvändigtvis dessa approximationer nära
centrum av virveln, där till exempel Magnus-eekten gör sig gällande.
Dessutom antas att partikeln rör sig med samma hastighet som ödet, i tangentiell led.
Men vad händer om partikeln bromsas i förhållande till vattnets hastighet?
För att kunna hålla en partikel i en cirkulär rörelse med konstant radie måste vi påföra
en centripetal kraft,
Fcenripetal =

mv2p
r

=

p v2p
V
r p

där vi har introducerat p som partikelns densitet, och Vp som dess volym.
Genom att vätskan roterar uppstår en tryckgradient i radiell led, som ger upphov till en
lyftkraft som försöker trycka partikeln emot centrum. Denna är, enligt ovan,
F @P
@r

= vrvv Vp
2

För att få en partikel att röra sig emot centrum måste således:
F @P
@r

Fcentripetal > 0

dvs,
Vp  2
v
r v v



p v2p > 0

dvs,


v v2v



p v2p > 0

Om partikeln har samma hastighet som vätskan får vi (v p)v2v > 0, dvs. endast
partiklar som är lättare än vätskan rör sig emot centrum. Om partikeln däremot på något
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sätt bromsas i förhållande till vätskan (i tangentiell led) så kan uttrycket vara > 0 trots
att v p < 0, dvs. även partiklar som är tyngre än vätskan kan fås att röra sig emot
centrum.
Ett exempel på detta är om kulor (eller teblad) benner sig på botten av en balja (eller
kopp) med en roterande vattenmassa. Så länge dessa då bromsas tillräckligt av friktionen
mot botten kommer de att tryckas emot centrum (rotationsaxeln), och ansamlas där.

3.2 Formens perspektiv  ett självorganiserande perspektiv
Låt oss betrakta vattnet som virvlar runt i det trattliknande kärlet. Det blir då uppenbart
att det nns två principiellt olika sätt att generera ett virvelöde:

 Yttre drivning  dvs. att vätskan accelereras från kanten, genom att det tangentiellt
insprutande vattnet slår in i vattnet.
 Inre självorganisation  genom att skapa ett undertryck nedifrån kommer vattnet
själv att organisera sig i en virvel, eftersom villkor för en sådan självorganisation då
uppstår.
Vad menas egentligen med självorganisation? Poängen är att vi inte behöver försöka styra
in vattnet i ett speciellt öde, t.ex. genom mekanisk omrörning eller genom en speciellt
formad geometri som direkt styr in vattnet.
Vad vi behöver göra är att skapa de rätta förutsättningarna, så kommer vattnet själv att
organisera sig. Vi kan till exempel betrakta vatten som strömmar ut ur en aska. Vid
små öden beter sig vattnet snällt och rinner rakt ut, men vid ett kritiskt öde genomgår
systemet en bifurkation (i matematisk mening). Det gamla beteendet blir instabilt och
övergår spontant i ett nytt beteende, som är stabilt. Vattnet organiserar sig i en virvel 
en makroskopisk struktur har uppstått spontant i strömningen, se gur 3.2.

Figur 3.2: En självorganiserad virvel, här visualiserad med kaliumpermanganat.
Exemplet med virveln är ett klassiskt dissipativt system  ett typexempel på självorganisation, som har diskuteras av Prigogine [30]. Ett annat självorganiserande system är
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3.2. FORMENS PERSPEKTIV  ETT SJÄLVORGANISERANDE PERSPEKTIV
Benard-konvektion [14, 25, 42], som uppstår då en vätska värms underifrån. (Vid ett kritiskt värmeöde organiserar sig vätskan i hexagonalt ordnade rullar, som transporterar
värmen eektivare än ren ledning av värmen. Detta är i praktiken vad som händer när
vatten börjar sjuda.)
Prigogine har formulerat kriterier för att självorganisation ska kunna uppstå i ett system [24, 25]:

 Systemet dissipativt  dvs. öppet och genomströmmas av ett öde som förbrukar
energi på den makroskopiska nivån.
 Systemet benner sig långt från termodynamisk jämvikt.
 Dess delar samverkar inbördes så att systemet fungerar som en helhet, självkatalytiskt  t.ex. ett olinjärt system med lite grand positiv feedback.
För att åstadkomma självorganisation i ett dissipativt system enligt ovan behöver man
bara ge systemet en impuls, dvs. skapa de rätta villkoren. Genom den positiva återkopplingen kommer mikroskopiska uktuationer att förstärkas till den makroskopiska nivån 
de mikroskopiska rörelserna har plötsligt organiserat sig i en makroskopisk rörelse.
Systemet benner sig i ett tillstånd av dynamisk stabilitet, ett ständigt föränderligt tillstånd som ändå är strukturellt stabilt. Ett typexempel från atmosfärsfysiken är Jupiters
röda äck, en virvel som har hållit sig strukturellt stabil i åtminstone åtskilliga hundra
år [14].
Schauberger observerade på 1920- och 1930-talen den strukturella stabiliteten hos naturliga orörda vattendrag  även om han naturligtvis inte uttryckte sig i sådana termer [1, 34].
Utifrån sina observationer föreslog han ett sätt att reglera oder, som baserade sig på att
ge vattnet impulser för att självorganisera sig till en stabil odfåra [35, 36, 37]. Denna
typ av vattenbyggnad skiljer sig därmed principiellt från klassisk reglering av oder, som
försöker att styra in vattnet i en speciell riktning  och därmed riskerar att förlora sin
stabilitet vid ökad vattenföring, med översvämning och stranderosion som följd.

Figur 3.3: Indirekt verkande styrelement som skapar de rätta villkoren, vilket får ödet
att organisera sig i en längsgående virvel.
Denna typ av impulsgivning har studerats av Kullberg [17] och Molin/Olsson [22]. Genom
att placera små styrelement i strömfåran uppstår ett undertryck som självorganiserar en
virvel i fårans längsriktning, se gur 3.3.
Observera att vi här inte försöker att styra in vattnet i en virvelformad rörelse. Vi skapar
bara de rätta förutsättningarna, så kommer de mikroskopiska uktuationerna att förstär15
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kas, det raka ödet blir instabilt, och övergår spontant i en virvlande strömning som är
strukturellt stabil.

3.3 Fria och tvungna virvlar
Flöden som cirkulerar runt en punkt kan indelas i 2 typer av öden: kvasi-tvungna och
kvasi-fria virvlar [10, 18]. En översikt över några olika typer av virvlar ges i tabell 3.1.
! = v =
k
kr
k
r

k

k
r2

k
r

Beskrivning
Stel rotation, tvungen virvel.

Fcentripetal =
mk2 r, ökande

med

ökande radie
mk 2
Exempel på kvasi-fri virvel.
r , minskande (med
ökande radie)
Fri virvel. Potentialströmning. Ener- mkr32 , minskande (med
gi per massenhet konstant. Rörelse- ökande radie)
mängdsmoment L = v r konstant.
Tabell 3.1: Egenskaper hos fria och tvungna virvlar.

I en tvungen virvel roterar vattenmassan stelt, som i en centrifug. Med ! = k får vi
v = kr, där v är tangentialhastigheten, ! vinkelhastigheten (konstant) och r radien.
Denitionsmässigt är r!(r) = v (r). Tröghetskraften (centrifugalkraften i ett roterande
system) blir:
F

= mvr = m!r r = m!2r
2 2

2

och ökar således med ökande radie.

Figur 3.4: En typisk virvel, sammansatt av en kvasi-fri och en kvasi-tvungen del.
En fri virvel uppstår när vattnet själv får organisera sig, t.ex. vid ett utlopp från ett kärl
eller i en tornado. I en fri virvel varierar strömningens vinkelhastighet med radien (och
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ökar in emot centrum). Vi får ! = rk2 . Detta är naturligtvis en idealisering. En verklig
virvel består ofta av en sammansättning av en tvungen och en fri virvel, där den yttre
delen är fri medan virvelcentrum roterar stelt, se gur 3.4.

Figur 3.5: Flödesriktingar i radiell (Vr ), axiell (Vz ), och tangentiell (V ) led.
Låt oss deniera ödes riktningar i ett cylindriskt koordinatsystem, och närmare studera
egenskaperna hos ödet i olika riktningar, se gur 3.5.
3.3.1 Den axiella hastigheten, Vz , och reverse ow

Vi kan identiera 3 typer av strömningar i axiell led, som förekommer vid virvelöden
genom ett rör [18], se gur 3.6.
I fall I går hela ödet i huvudödesriktningen, även om den axiella hastigheten minskar
mot centrum. I fall II går centralödet baklänges (reverse ow). Flöden av typ III där
centrala och perifera ödet går i huvudödesriktningen, medan en region där emellan går
baklänges, uppkommer i regioner med mycket hög virvelbildning1 , t.ex. vid ett inlopp [18].
Återödet som uppstår i fall II och III kan vara viktigt för omblandnings- och separeringstillämpningar och har en stabiliserande inverkan.
3.3.2 Den tangentiella hastigheten, V , och dess betydelse

Hastighetsfördelningen i tangentiell led, V (r), ger oss anledning att betrakta krafterna i
radiell led. Det är uppenbart att V (r) i någon mening avspeglar drivningen av systemet.
Låt oss studera det trumpetformade kärlet. Vi kan tänka oss ett antal sätt att driva på
eller bromsa systemet:

 Centripetala krafter från den yttre formen får vattnet att böja av.
 Bromselement i kanten bromsar det perifera ödet och riktar därmed indirekt vattenströmmen emot centrum.
1

Där förhållandet mellan Swirl och Reynolds tal ( Sw
Re ) är stort
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Figur 3.6: Olika typer av roterande öden, bifurkationer (övergångar) mellan olika tillstånd: (A) Allt vatten i samma riktning, (B) Återöde i mitten, (C) 3 ödesriktningar
(Ned/upp/ned)

 Vatten sprutar in tangentiellt i periferin och slår därmed in i vattenmassan och
accelererar den.
 Ett undertryck i centrum drar med sig vattnet emot mitten.
Det gäller således att skaa sig en känsla för vad som händer. Låt oss ta dessa fenomen i
tur och ordning.
En vattenmassa som roterar vill naturligtvis fortsätta rakt fram i tangentens riktning.
Efter en stunds betraktelse inses att de yttre liggande vattenlagerna utövar ett centripetalt tryck som balanserar trögheten och därmed håller vattenmassan på plats. Yttre
vattenlager trycker på varandra och ytterst trycker naturligtvis formen på vattnet. Den
yttre formen har därmed ett avgörande inytande på virvelns utseende, vilket däremot
inte hade blivit fallet om kärlet hade varit stort i förhållande till virveln, t.ex. i en sjö.
I en kvasi-fri virvel ökar rotationshastigheten in mot centrum, och det krävs därmed en
större kraft per vattenmassa för att upprätthålla centripetalaccelerationen som böjer av
ödet.
Om det i stället nns bromselement i kanten, så bryts den perifera virvelrörelsen upp.
Vattnet bromsas och slungas därmed inte utåt i lika stor grad (i tangentens riktning) eftersom dess rörelsemängd har minskats  det krävs således en mindre kraft från den yttre
formen för att upprätthålla balansen. Schauberger utnyttjade detta för odreglering [34],
för att hindra att meandringen skulle erodera stränderna mer och mer. Man föreställa sig
hur en transient våg emot periferin därmed bryts upp och delvis reekteras tillbaka in
mot centrum av strömningen/odfåran.
Om vattnet slår in tangentiellt i periferin får vi en tangentialacceleration där. Detta kommer att motverka den fria virvelbildningen (där ju accelerationen sker i centrum). Om
18
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Figur 3.7: Det centripetala trycket från den yttre formen. Utanförliggande vattenlager
utövar en centripetal kraft på de innanförliggande lagren, och åstadkommer därmed en
centripetalacceleration.
utödet i centrum är litet kommer hela vattenmassan att tendera att börja rotera stelt.
Ett centralt utöde stimulerar till uppkomsten av en fri virvel, som behöver en kombination av en tangentiell och axiell rörelse. (Naturligtvis är rörelsen även i någon mening
radiell, vattnet föryttar sig ju emot centrum, men inte rakt, utan i en synnerligen krökt
kurva.) Där nns det nödvändiga undertrycket som kan självorganisera mediet.
Låt oss nu studera eekten av ett undertryck i mitten. Drar det vattnet med sig, eller
lämnar det bara plats för vatten som trycks på bakifrån?
Poängen är att vattenmolekylerna inte bara skjuter på varandra, de drar också i varandra
på grund av de attraherande van der Waalskrafterna och vätebindningarna mellan molekylerna (som bl.a. ger upphov till vattnets viskositet och ytspänning). Om vi modellerar
ett medium utan attraherande krafter som plast- eller gummikulor som studsar omkring,
så kan vi tänka oss vatten som gummikulor med gummiband till de närmaste grannarna
 eller helt enkelt gummikulor med små magneter i. Dessa kommer då inte bara att
lämna plats för bakomvarande kulor när de rör sig, utan också dra dem med sig.2

Figur 3.8: [A] Plastkulor  en ideal gas eller uidiserade partiklar. [B] Kulor med små
magneter i  en vätska med attraherande krafter.
Utanpåliggande vattenlager kommer således att dras in av innanförliggande, en struktur
som kan liknas vid ett hoprullat papper eller måttband, se gur 3.9. Yttre lager tryc2

Dessutom kommer kulorna att försöka rikta in sina fält gentemot sina grannars, och därmed spinna
runt, i en dynamisk föränderlig process, på gränsen mellan ordning och kaos.
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ker även inåt på grund av att den yttre formen pålägger en centripetal kraft. Eftersom
omkretsen minskar in emot centrum, så måste vinkelhastigheten öka för att upprätthålla
ödet, och för att konservera rörelsemängds-momentet i någon mening  samma princip
som får en skridsko-ballerina att snurra fortare, då hon drar in armarna emot kroppen.

Figur 3.9: Måttbands-meddragningen.
Vi kan notera skillnaden mellan att trycka och att dra i ett hydrodynamiskt system. Den
blir speciellt tydlig vid en lufttratt, som uppför sig elastiskt. Medan det är enkelt att dra
en kätting (eller ett gummiband) genom ett rör, så är det väsentligt svårare att försöka
trycka igenom den.
I ett roterande öde åstadkommer lufttratten i mitten följaktligen en sammanhållande
kraft, och spelar precis som det meddragande ödet i mitten en roll för centripetalaccelerationen och virvelns stabilitet. Härav inses att en modell av friströmmande vatten
(vatten som strömmar med fria ytor) i någon mening måste fånga vattnets sammanhållande krafter, och därmed dess ytspänning.

3.4 Flödesbildsmodellering
I detta avsnitt ska vi studera sätt att modellera ödesbilden, speciellt det torusformade
virvelödet i tunnan. Vi ska här fokusera på att beskriva ödesbilden i systemet utan
att behöva känna till alltför mycket om de underliggande mekanismerna, som ändå är
svåra att få grepp om när vi har att göra med aktiva gränsytor, som t.ex. en lufttratt. Vi
kommer att diskutera angreppssätt för att kunna skapa en modell som fångar dynamiken
i systemet, och därmed kan fånga dess typiska beteenden  snarare än att fokusera på
systemets uppbyggnad av (innitesimala) ödeselement.
Vi kommer således inte att söka efter det mest detaljerade modellen utan efter enklast
möjliga modell som har samma fundamentala dynamiska egenskaper som systemet. Detta
synsätt ligger nära kaos-forskningens  som har visat att essensen i mycket olika och
till synes komplexa beteenden ofta kan fångas av nästan löjligt enkla modeller [14, 23].
Detta beror på att många dynamiska egenskaper och beteenden (t.ex. vid bifurkationer) i
stor utsträckning är universella och därmed uppträder i vitt skilda matematiska system.
Beteendet hos ett enkelt system (intelligent valt) kan därför säga oss något om system som
det inte skulle vara möjligt att analysera med partiella dierentialekvationer, på grund av
deras komplexitet (orsakad t.ex. av de hopplösa randvillkor som en lufttratt genererar).
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3.4.1 Näsduksdynamiken

Låt oss nu studera dynamiken i tunnan med det virvlande vattnet. Vattenytan dras ned i
en virvel i mitten och kastas sedan ut tangentiellt nedtill, samtidigt som ytan vrids ihop.

Figur 3.10: Näsduksdynamiken: Att vrida ihop och dra ut.
Processen kan liknas vid att dra en näsduk genom ett hål, genom att ta tag i mitten
och vrida ihop och dra. Det hela kan sammanfattas med principen: Drag, vrid och sprid.
Det är uppenbart att en dynamik av detta slag leder till en omblandning som principiellt
liknar den från kaos-forskningen klassiska hästskon  töj och böj ihop. Punkter som
ursprungligen benner sig nära varandra kommer att separeras för att till slut helt förlora
kontakten med varandra. Detta har naturligtvis betydelse för omblandningen i systemet 3.

Figur 3.11: Torusformat virvelöde.
Betrakta åter tunnan med det virvlande vattnet. Efter att processen sätts igång så självorganiserar sig ödet till en struktur som är stabil och virvlande. I tunnan uppstår ett
torusformat virvelöde. Flödet välvs runt i en torus, samtidigt som det roterar snabbare
in emot mitten. Denna struktur påminner mycket om så kallade twisted scroll rings som
dyker upp som lösningar till diverse dynamiska system [28, 44].
3
Om vi nu kunde nna ett dynamiskt system som i sitt fasrum beskrev en liknande dynamik, och
hade ett liknande globalt öde, så skulle vi kunna få en viss insikt om vårt hydrodynamiska systems
omblandning genom att studera mixningen i det dynamiska systemet [8, 27].
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3.4.2 Kaotisk pulsation i virveln

Den uppkomna lufttratten i centrum kan liknas vid ett hopvridet membran, som vill dra
ihop sig, men som sträcks nedåt av undertrycket, och naturligtvis även påverkas av det
komplicerade virvlande ödet. Den kan således betraktas som en slags olinjär fjäder, se
gur 3.12.

Figur 3.12: Den olinjära membranfjädern.
Den uppkomna lufttratten i centrum beter sig vid vissa öden kaotiskt och börjar pulsera
aperiodiskt. Situationen liknar mycket den vid en droppande vattenkran [40], med den
skillnaden att det här är luft och inte vatten som droppar! Det bör vara intressant att
undersöka eventuella säregna attraktorer i systemet [23, 42].
3.4.3 Bifurkationer

En annan aspekt på virveln är lufttrattens form i mitten (eller tryckminimums, om ingen luft kan dras ned). När pumpen startas och ödet börjar rotera sjunker vattenytan
mjukt i centrum, lite grand. Så, vid ett kritiskt öde, uppstår ett spjutformad lufttratt i
centrum, som snabbt vidgar sig till en trumpetform. Lufttrattsbildningen kan med andra
ord betraktas som en plötslig kollaps av ett jämviktstillstånd till ett annat, kvalitativt
annorlunda, jämviktstillstånd.
Den uppkomna luftpelaren verkar beskriva en minimiyta. Ytspänningen vill dra ihop ytan
medan det roterande ödet vill dra isär den. Kraftbalansen kan jämföras med den i såpbubblor [29], med den skillnaden att det inre övertrycket i såpbubblan har bytts emot
tröghetskrafter i det roterande vattnet, som drar utifrån.
Från att beskriva en enkel hyperbolisk rotationsform övergår tratten vid vissa kritiska
öden bifurkationer till mer komplicerade ytor  man kan tänka sig att en Hopfbifurkation lägger på en ytterligare frekvens till systemet4 Vid en sådan bifurkation kan ödesaxeln/tratten börja skruva sig runt sin egen axel och även beskriva en spiraliserande
(helixformad) rymdkurva genom det omgivande mediet.
4

Det nns era vägar från en stabil dynamik till ett kaotiskt öde [13, 16, 42]. Det vore intressant att
närmare undersöka hur bifurkationerna i virveln egentligen sker.
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Figur 3.13: Bifurkationer i lufttratten: [A] Hyperbolisk lufttratt [B] Överlagrad skruvning
efter en bifurkation [C] Mera komplicerad tratt efter ytterligare bifurkationer.
Man skulle kunna tro att den skruvande formen bara beror på att vi har en gränsyta
mellan luft och vatten. Hur ser ödet i centrum ut om luft inte dras ned? Flödet visar sig
ändå uppvisa spiraliserande och komplexa lager av vatten. Uppenbarligen råder en hög
grad av makroskopisk organisation hos ödet även i detta fall.
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Kapitel 4

Syresättning och jonutfällning
Vi ska nu studera hur den spontana uppkomsten av en organiserad virvel kan användas
för inblandnings- och omblandningstillämpningar. Den aktiva gränsytan mellan vatten och
luft leder tanken till tillämpningar som syresättning av vatten och stimulering av kemiska
reaktioner.

4.1 Principen för Planpumpen
Schauberger experimenterande med olika typer av omblandningsorgan och virvelturbiner.
Han utvecklade en metod för att dra ner syre till sjöbottnar, se gur 4.1. Den patenterades
senare (1968) av hans son Walter Schauberger [39]. Nackdelen med denna typ av direkta
omrörare är att det ofta är svårt att upprätthålla en virvel då systemet skalas upp. Ofta
bildas en roterande vattenkropp bara runt själva rotorn.

Figur 4.1: [A] Schaubergers syreneddragare [B] På grund av den huvudsakligen roterande
rörelsen bildas en roterande vattenkropp, med liten kontakt med det omgivande vattnet.
Vad vi egentligen vill åstadkomma är ett öde från vattenytan ned mot botten, dvs. ett
torusformat virvelöde. Genom att skapa ett undertryck i mitten kan vattnet självorganisera sig. Genom att utforma en sugpump på lämpligt sätt kan detta åstadkommas utan
de problem som uppstår då vattnet bara vispas runt i mitten. Aquagyro har utnyttjat
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denna princip i en omrörare [20] som suger ned vatten mot botten och slungar ut det i
periferin.

Figur 4.2: Aquagyrons princip.
I praktiken handlar det således om att skapa en pump som utnyttjar näsduksdynamiken,
och sedan låta vattnet organisera sig självt. På så sätt får vi både en eektiv syreinblandning och en eektiv omrörning med en förhållandevis låg energiinsats. Detta leder
naturligt fram till frågan hur detta kan åstadkommas på ett enkelt sätt i praktiken. Planpumpen, en centrifugalpump som utnyttjar undertrycket i mitten, visar sig vara en enkel
konstruktion som fångar dynamiken.

Figur 4.3: Planpumpens princip. Vatten sugs in genom röret i mitten och slungas ut
radiellt mot periferin.
Två cirkulära plattor, hopfästa med radiella ledskenor, bringas att rotera. Genom ett
rör i mitten av den övre plattan sugs vatten in och slungas sedan ut mot periferin på
grund av centrifugalkraften. Genom att röret kan göras smalt kan ett kraftigt undertryck
åstadkommas. Den virvlande eekten förstärks av att plattorna roterar. Det omgivande
mediet organiserar sig snabbt i ett virvelformat torusöde.
4.1.1 Experimentuppställning

En försöksuppställning med en planpump i botten av en stor tunna byggdes upp, se
gur 4.4. Tunnan, med diametern 50 cm, fylldes med vatten till 80 cm höjd. I botten
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av tunnan syns planpumpen, som drivs av en axel genom bottnen. Genom röret, som
utgör axeln, kan trycket mätas. (I separationstillämpningar kan även vätska sugas ut ur
centralströmningen genom axelröret.)

Figur 4.4: Principskiss av försöksuppställningen.
4.1.2 Undertryck och jämviktslägen

Först studerades hur ödet beter sig vid varierande drivning. Redan vid en låg eekt 3040W, organiserade sig vattnet till ett torusformat virvelöde. Olika typer av styrskenor
i pumpen provades1 . Raka skenor visade sig eektivare än bakåtkrökta. Skenor som var
riktade framåt2 visade sig mest eektiva för virvelgenerering.
Först bildades en vackert trumpetformad hyperbolisk yta. Vid en kritisk vinkelhastighet
(rotationshastighet) övergick tratten till att börja skruva sig, och bildade en komplicerad
minimiyta i en roterande (krökt) geometri. Vid högre varvtal började pumpen snörpa av
luftbubblor, men en kraftig luftinblandning som följd, se t.ex. Figur 3.13.
Låt oss uppskatta rörelseenergin i den roterade strömningen. Genom att analysera uttrycket för tröghetsmoment, och beakta att rotationen i en virvel vanligen inte sker stelt (dvs
! är inte konstant i vattenkroppen) erhåller vi uttrycket:
Wk =

1Z
2

!2 r2 dm = kmR2 !R2

Här är Wk rörelseenergin, dm ett masselement, ! vinkelfrekvensen och r radien. R är
virvelns ytterradie i någon mening och !R virvelns rotationshastighet (vinkelfrekvens) vid
denna radie. Efter integration kommer vi fram till ett uttryck som liknar det i högerledet,
där konstanten k beror på typen av strömning.
1

Notera att det faktum att en viss krökning på skenorna gör pumpen eektiv för att pumpa vatten
inte nödvändigtvis gör den eektiv för att skapa ett virvlande öde, eftersom det sätt vattnet lämnar
pumpen också är relevant för detta, inte bara pumpeektiviteten.
2
Vid periferin.
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Vid stel rotation av en cylinder är k = 14 . För en kvasifri virvel (som vi grovt uppskattar
vara cylindrisk), med !(r) = R!r R , får vi k = 12 . För en ideal fri virvel, !(r) = R2r!2 R ,
divergerar integralen i centrum. Om vi noterar att det nns en luftpelare i centrum,
och uppskattar innerradien till ca R/10, får vi k = ln(10)  2:3. Med R = 0:25 m,
!R   rad/s (ett halvt varv per sekund) och vattenmängden 100 l, motsvarar detta
energimängder på ca 15, 30 resp 140 Ws, för en stel rotation, kvasifri virvel respektive fri
virvel.
Den tillförda mekaniska eekten (från pumpen) är antagligen väsentligt lägre än de ca
70 Watt som matas in som elektrisk eekt vid fullt pådrag. Verkningsgraden (genom drivrem, lager, och friktion i pumpen) uppgår troligen till storleksordningen 20-40%, vilket
ger en nettoeekt på 15-30 W. Om vi beaktar att det kunde ta 10-20 sekunder för virveln
att utbildas, så nner vi att tillförd energi för att accelerera virveln ligger i samma storleksordning som för en fri virvel. Naturligtvis innebär beräkningen bara en mycket grov
uppskattning.
Förlusterna på grund av den inre friktionen i vattnet borde motsvara den eekt som
pumpen levererar, när virveln väl kommit igång. Dessa bör rimligen vara ganska små
eftersom pumpens varvtal kunde dras ned väsentligt (från 10-15 varv/sek till 3-4) med
bibehållen virvelformering.

Figur 4.5: Försöksuppställningen med tunnan, sedd från sidan
Det uppkomna undertrycket uppmättes med en tryckmätare, ett vätskefyllt stigrör, ansluten till centrum av planpumpen (underifrån). Mätningen är inte helt enkel. Vi kunde
notera att det inte krävdes en trycksänkning motsvarande hela den ursprungliga vattenpelaren, för att dra ner tratten ända till pumpens insugnings-rör. Detta kan ha betydelse
om tekniken används vid t.ex. syresättning av djupare sjöar eller dammar. Under normala
omständigheter räckte ett undertryck i pumpen motsvarande 60-70% av vattenpelarens
höjd för att åstadkomma en neddragning av luften till botten. Följaktligen bidrar den
roterande vattenkroppen till att sänka trycket i centrum  pumpen får således hjälp av
strömningen när denna väl har hunnit organisera sig.
Insugningsröret hade viss betydelse för stabiliseringen av virveln. Utan detta rör tenderade
virvelns nedre del att störas av den övre av de roterande plattorna.
Om en boll placerades i mitten av virveln hindrades luftneddragningen eektivt. Ett
kraftigt undertryck kunde då bildas. Det genererade undertrycket kom då att understiga mätområdet, -200 mBar. Insprutning av kaliumpermanganatlösning visade att ödet
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fortfarande var torusformat, och beskrev en komplicerad geometri i centrum, med överlagrade spiraliserande strömningar. Vid höga varvtal kunde en pulsation observeras genom
pumpen3 .
Bromselement som placerades i kanten kunde till viss del rikta den övre delen av ödet
in emot centrum. Det var emellertid viktigt att inte göra bromselementen för stora.

4.2 Syresättning av vatten
Hur kan nu detta användas för syresättning? Vi kan urskilja tre principiellt olika fall:

 En lufttratt dras ned och snörps av i pumpen, med en ström av luftbubblor utslungade längs periferin som följd. Detta leder till en kraftfull men eektiv syreinblandning,
lämplig för industriella tillämpningar.
 En stabil lufttratt dras ned mot pumpen och bildar en aktiv yta som underlättar
inblandning av luft i vattnet. Vattenytan yttas så att säga närmare botten, samtidigt som inblandningen ökar genom den ökade cirkulationen. Vattnet syresätts på
ett stillsammare sätt (som inte stör bottenlivet i en sjö i samma utsträckning).
 Syrerikt ytvatten dras ned utan att någon lufttratt bildas  t.ex. med hjälp av ett
insugningskärl.
Syresättning i mindre skala undersöktes 1988 av Nordell och Nordmark [26]. En liten
Aquagyro-omrörare placerades i ett äggformat kärl (en repulsator) med vatten varefter
en virvel drogs igång. En stabil virveltratt som understödde syreinblandning utbildades.
Efter 1 timme hade vattnet nått god syremättnad.

Figur 4.6: Repulsatorn.
3

Man kan diskutera hur ödesbilden i pumpen skulle se ut om bara den ena plattan roterade, eller vid
en geometri liknande Schaubergers rillskivor [1]. Detta skulle leda till en diskussion om Taylor-Couetteliknande öden mellan plattorna, med möjligheter till modlåsning av vattenkorvarna emot rillskivorna i
det senare fallet, men det skulle falla utanför ramen för denna rapport.
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Beskrivning
Före Efter Anm.
Temperatur[C] 22.5 23.2
O2 -halt[mg/l]
2.39 8.51 Full syremättnad
Tabell 4.1: Syresättning i äggformat kärl, repulsator, av Nordell och Nordmark.
Vid ett annat försök utfört av Aquagyro i Pålträsk vattenverk 1990 uppmättes en ökning
från 0.4 till 10.5 mg/l syre [6]. Man noterade även att lukten av svavelväte hade eliminerats.
För att undersöka syresättning i större skala genomförde vi försök i tunnan, 50 cm i diameter och 80 cm hög. I botten placerades en planpump, driven av en 70W symaskinsmotor,
med reglerbart varvtal. Syrehalten bestämdes med ett Macherey-Nagel titrertest, Visocolor Oxygen SA10 (0.210 mg/l).
Några sekunder efter att pumpen startats hördes ett sörplande ljud och en spjutformad
virvel bildades, som vidgade sig till en trumpetliknande form. Vattnet fylldes snabbt av
små luftbubblor. Redan med en så låg energiinsats som 40W, kunde en god syreinblandning uppnås. Med en riktigt utformad planpump syresattes vattnet på 1530 min, se
gur 4.7. Både kallt och rumstempererat vatten syresattes med god eekt, i båda fallen
till ca 90% av full syremättnad vid aktuell temperatur.

Figur 4.7: Syrehalt som funktion av tiden. [A] och [B] med generering av luftbubblor.
[C] med boll som hindrade luftneddragning. [D] med en stabil lufttratt, men utan några
luftbubblor.
Om ingen lufttratt drogs ned (t.ex. genom att placera en boll i centrum), skedde ingen
syresättning. Detsamma var fallet om enbart en trumpetformad lufttratt drogs ned, utan
att någon avsnörpning av luftbubblor skedde. Det verkar således som om det enbart är
de små luftbubblorna som spelar en viktig roll för syresättningen.

4.3 Jonutfällning
Vid experiment i Pålträsk vattenverk 1990, fann Aquagyro att deras omrörare verkade underlätta utfällningen av järn- och manganjoner [7]. Ett hyperboliskt kärl av ca 1 m höjd,
med en Aquagyroomrörare inuti, hade placerats i en 3m3 stor tank. Under behandlingen kunde järnutfällningar observeras i tanken. Vid en efterföljande ltrering i gruslter
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utfälldes manganjonerna till stor del, vilket traditionell behandling (med tryckluft) inte
åstadkom. Järnhalten det behandlade i vattnet befanns vid analys vara den samma som
i råvattnet, men järnet fälldes inte ut vid tryckluftning av provet, vilket ansågs anmärkningsvärt. Humushalten i vattnet var hög och man spekulerade därför över om järnet
kunde ha blivit organiskt bundet. En annan förklaring som fördes fram var att järnet
ingått någon from av komplexbindning, och därför inte fälldes ut vid luftningen.
Tillstånd
Mn Fe Anmärkning
Före behandling
0.26 0.23
Under behandling 0.29 0.24 Vattentemperatur 7.
Efter grusfällning <0.05 0.21 Järnet fälls ej ut vid
tryckluftning i labb.
Tabell 4.2: Utfällning av Mangan- och Järnjoner, Pålträsk vattenverk.
Vid tidigare försök i Nordmaling 1987 hade man funnit en minskning av Mn- och NO2joner. Ett försök i Vistbäckens vattenverk, med sitt extremt järnhaltiga vatten, hade visat
på en eektiv utfällning av järn (eektivare än traditionell tryckluftning, till skillnad från
experimenten i Pålträsk) och även en minskning av manganhalten [7].
Det skulle vara intressant att upprepa dessa försök mera systematiskt, med t.ex. planpumpen i tunnan, och med vatten med olika jonhalter.
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Kapitel 5

Separation
I det här kapitlet kommer vi att studera hur ett virvlande öde kan utnyttjas för att
avlägsna partiklar och separera vätskor av olika densitet. Vi kommer att börja med att
studera existerande hydrocyklonteknik och dess funktion, för att sedan se hur det självorganiserande öde som vi tidigare diskuterat kan användas för separationstillämpningar.

5.1 Hydrocyklonteknik
En hydrocyklon utgörs i princip av ett koniskt rör, se gur 5.1. Vattnet sprutas in tangentiellt under högt tryck (13Bar) i den övre delen, vilket skapar en kraftigt roterande
vätskepelare. De yttre lagren av vätskan kommer då att beskriva en (kvasi-)fri virvel,
medan de inre delarna roterar stelt. Innerst bildas ofta en luftpelare. På grund av ödets
variation i radiell led kommer lätta och långa partiklar att röra sig mera mot centrum än
tyngre och rundare. Genom att låta vattnet vid en viss radie avskiljas nedtill, rejektödet, och låta det centrala ödet gå ut upptill, acceptödet, åstadkommes en separation
av (speciellt tyngre) partiklar från vätskan.
Hydrocyklonteknik har visat sig användbar inom pappersindustrin (avskiljning av slipkorn
och spretor) [12, 15], för separation inom gruvindustrin [41], och för rening tvättvätskor
vid biltvättar [33]. Vanligen görs separationen i era steg.
Mindre hydrocykloner tenderar att ha bättre separationsförmåga än större. Små trådar
tenderar emellertid att skapa problem genom att sätta igen öppningen vid rejektödet,
vid t.ex. textilindustriella tillämpningar. Eektförbrukningen rör sig om några kilowatt
för en hydrocyklon av en meters längd.
5.1.1 Uppskattning av separationsegenskaper

I hydrocyklonen beror separationsförmågan av vilka partiklar som rör sig emot centrum,
eller mot det centrala ödet. Hur kan vi då uppskatta separationsegenskaperna numeriskt?
Ett sätt är att simulera olika partikelbanor och göra statistiska uppskattningar. Detta kan
dock i praktiken vara mycket svårt att utföra.
När det handlar om verkliga tillämpningar är man intresserad av att uppskatta storlek och
egenskaper hos partiklar som går med accept- eller rejektödet. Ofta nns ett gränsskikt
i ödet, där partiklar med rätt storlek står stilla i ödet  så till vida att de varken rör
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Figur 5.1: Hydrocyklonens princip.
sig i riktning mot accept- eller rejektutloppet. Detta blir tydligare om man betraktar ett
roterande öde  det går att föreställa sig en partikel som håller sig på en konstant radie,
och varken rör sig i riktning mot centrum eller periferin. Många simuleringar inriktar sig
därför på att bestämma jämviktsstorlekar på partiklar, dvs. partiklar som hamnar i ett
gränsskikt [9].
Att fokusera på en partikel tenderar att missa det globala ödet, men är naturligtvis en
bra metod för att bestämma separationskarakteristik då ödesbilden är någorlunda enkel,
som i hydrocyklonen. Vid de tillämpningar med självorganiserande strömning som vi har
diskuterat har ödet en större frihet, och är därför svårare att uppskatta numeriskt. Vi
kommer därför att välja ett mer empiriskt angreppssätt.

5.2 Principen för självorganiserande separation
Låt oss för ett ögonblick reektera över ödesbilden i Stuttgartexperimenten. Kan denna
utvecklas till en separationsteknik som kvalitativt skiljer sig från hydrocyklontekniken?
Vid Stuttgartexperimenten ansamlades suspenderat material i centrum. Två frågor uppstår naturligt:

 Var i röret sker koncentrationen av material emot mitten, och vilka faktorer påverkar
tendensen till ansamling?
 Hur kan den centrala strängen av partiklar avskiljas utan att ödet störs?
Man kan visa att den fria virvelregionen är viktig för den centrerande eekten på partiklarna [9]. I en sådan region uppstår en eekt liknande den när partikeln släpar efter
vattnet  en tryckgradient pressar partikeln emot centrum. Även tyngre partiklar kan
tryckas in emot centrum, åtminstone transient, tills de uppnått tillräckligt hög tangentiell
hastighet för att slungas utåt igen.
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Vi behöver därmed en acceleration av rotationshastigheten in emot centrum, tillsammans
ett bortförande öde (i t.ex. axiell led) för att få en eektiv separation. Om inloppskärlet
görs alltför stort tenderar hela vätskemassan att börja rotera nästan stelt i den yttre regionen. Det leder till en minskad centrering av partiklarna, och därmed en mindre eektiv
separation.
Olika möjligheter att lösa detta problem nns:

 Inloppskärlet görs smalare, och styr därmed upp virveln mera.
 Insprutningen justeras så att den gynnar uppkomsten av en fri virvelregion.
 Bromselement införs som bryter upp den stela rotationen i periferin, och således
tvingar vattnet att organisera sig emot centrum. I praktiken åstadkommer detta att
insprutningen justeras och att kärlet ser mindre ut för ödet.
 Kärlets proportioner och form anpassas för stimulera till rätt virvelbildning längs
en längre del av kärlet.
Separation som bygger på de två första principerna har undersökts av Rapp [32]:

Figur 5.2: Centripetens princip. I det smala kärlet uppstår en kraftig spiraliserande virvel,
som understödjer partikelseparationen väl.
I ett cylinderformat kärl kallat centripet, 40 cm högt och 9 cm i diameter, se gur 5.2,
strömmar vatten in tangentiellt upptill, genom 3 inlopp med en vinkel av 30 gentemot
radien. Förorenat vatten sugs ut genom ett centralt utlopp nedtill, medan behandlat
vatten tas ut i ett tangentiellt utlopp i periferin nedtill. Inödet är 6.6 l/min. Utödet är
3.3 l/min i både det centrala och perifera utloppet. Partiklar (en suspension av kokmalet
kaepulver) injiceras i tilloppsslangen ca 1 m före inloppen till centripeten.
Rapp fann att 9396% av partiklarna kunde samlas upp i det centrala utloppet. Vidare
observerades att tunga partiklar (använda kaepartiklar, som hade kokats med vatten) i
princip inte separerades alls, eller till och med tenderade att gå i det perifera utloppet
(4250% av de partiklarna gick i det centrala utloppet). Det verkar således vara väsentligt
att partiklarnas densitet ligger i närheten av vattnets.
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Om ett radiellt utlopp användes separerades en något lägre andel (91%) av partikelfasen.
Det kan bero på att det radiella utloppet stör virveln, se nedan. Ett tangentiellt utlopp
underhåller lättare den virvlande rörelsen i kärlets nedre del.

5.3 Separation med äggformat inloppskärl
För att undersöka självorganiserande separation genomförde vi följande experiment.

Figur 5.3: Stuttgartexperimentets uppställning med ett äggformat inlopp.
Stuttgartexperimentets inlopp byttes ut mot ett smalare och mer äggformat, med inloppen
placerade för att understödja en kraftig virvelbildning, gur 5.3. Suspenderat material
som injicerades tenderade att ansamlas emot mitten. I övre delen av röret observerades
ett roterande öde med Vz uppåtriktad i centrum, dvs. av typ II. Det innebar att det
material som hamnade i centrum inte sköljdes med ödet nedåt utan höll sig kvar i den
övre delen av röret  ett torusformat virvelöde, utdraget i höjdled. Ca 1.5 m under
inloppskärlet övergick ödet från typ II till typ I, dvs. rotationen hade avtagit så mycket
i förhållande till det axiella ödet att Vz där var nedåtriktad över hela rörets tvärsnitt.
Det kvasifria virvelödet innebär att ytor vrider sig runt varandra, snabbare och snabbare
mot centrum. Eftersom även den axiella hastigheten Vz varierar med radien beskriver
partiklarna i kärlet komplicerade skruvformade banor, gur 5.4.
För att separera partiklarna som samlades i centrum (som en central sträng) infördes ett
smalt rör, i = 4 mm, som kopplades till ett kärl med undertryck. En kran öppnade och
stängde förbindelsen till undertryckskärlet.
Ett tvärt (kraftigt krökt) utlopp för det perifera ödet visade sig störa ödet alltför
mycket. Genom att arrangera en mjukare övergång erhölls ett stabilare virvelöde även
i den nedre delen av röret. Flödet genom det tjocka röret var ca 0.6 l/s. (När kranen
öppnades gick en mycket liten del av ödet genom det centrala utloppet istället.)
En suspension av vatten och kokmalet kae tillfördes i överfyllningskärlet, som omgav det
äggformade inloppskärlet, och blandades snabbt upp med det inströmmande vattnet. När
det strömmade ner i röret koncentrerades materialet längs virvelcentrum.
36

5.3. SEPARATION MED ÄGGFORMAT INLOPPSKÄRL

Figur 5.4: Flöden inuti öden. Här virvlar ytor av vatten runt varandra. Partiklarna
beskriver en skruvformad dans.

Figur 5.5: Det böljande och spiraliserande centralödet har låst fast sig vid centralutloppet
 kaepartiklar som ansamlats i mitten avskiljs från resten av ödet.
När undertrycket var anslutet till det smala röret låste den centrala kaesträngen fast sig
vid utloppet, och kunde därmed separeras eektivt, gur 5.5. Då kokmalet kae användes,
 0.5-1.5 mm, huvudsakligen lättare än vatten, separerades över 90% av kaefraktionen
i en mängd vatten som uppgick till en bråkdel (ett par procent) av ödet genom det stora
röret. Bryggmalet kae, som består av mindre,  0.2-0.5 mm, och tyngre partiklar
(60-70% av fraktionen är tyngre än vatten), separerades betydligt sämre.
Två saker visade sig viktiga för en god separation:

 Att göra avsnörpningen för det perifera ödet mjuk, så att det roterande ödet inte
störs.
 Att tryckminimum genererat av inloppsvirveln fortfarande är förhållandevis väl de37
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Figur 5.6: Det övre och undre tryckminimat låses ihop.
nierat vid utloppet, så att tryckminimat vid separationsutloppet kan låsa fast sig
vid detta.
Det senare innebär speciellt att röret inte får vara för långt. Förhållandet mellan ödet
i tangentiell och axiell led (swirl) är också väsentligt. Vid tillfällen när tryckminimum
var dåligt denierat i den undre delen av röret kunde en temporär låsning observeras.
Den nedre delen av virveltratten  som ser mer ut som en tråd  uppförde sig då
som ett gummiband som sträcks (men längs en krökt kurva!) och sedan plötsligt släpps.
Denna gummibandsdynamik beror på att virvelcentrum (tryckminimum) beter sig som
ett hopvridet elastiskt membran  en olinjär membranfjäder.
5.3.1 Separation av tråd-delar

Experiment med separation av tråd-delar gav goda resultat. 714 cm långa sytrådsdelar
som uppblandats med vatten separerades mycket eektivt  i princip alla trådar hamnade
i det centrala utloppet. Även hoptrasslade trådar separerades nt. Styva långa partiklar
(t.ex. na rötter, eller små pinnar) ck dock inte vara närvarande, eftersom tråddelar då
lindade sig kring dessa, och satte igen utsuget. Rena trådsuspensioner visade däremot
inga tecken på att becka igen.

5.4 Självorganiserande separation i tunna
Separationen i föregående experiment förutsatte ett öde genom rör, eller omfattande
pumpning. Skulle det vara möjligt att använda tekniken för en mera smidig separation i
stora kärl, eller för uppsnabbning av sedimentering i bassänger? För att undersöka separationsmöjligheterna i ett större och vidare kärl, t.ex. en bassäng, utfördes några experiment
i tunnan, men en något modierad planpump. Ett smalt rör (ett centralutlopp) monterades i centrum, och det större röret kortades ner eller togs bort.
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Figur 5.7: Den modierade planpumpen. Ett smalt rör för utsugning av centralaxeln
monterades i centrum av axeln.
5.4.1 Separation av suspenderat material

Tunnan fylldes med vatten uppblandat med kokmalet kae. Då planpumpen sattes igång
organiserade sig vattnet i ett torusformat virvelöde i tunnan. Vatten och partiklar som
inte fångades i centrum, slungades ut i periferin, och återcirkulerade upp emot ytan, där
det åter fördes i emot centrum. Partiklar som var väsentligen tyngre än vattnet fångades
inte upp i centralödet, utan tenderade att ansamlas på botten av kärlet, under den
roterande planpumpen  precis som teblad samlas i mitten av en tekopp  speciellt om
pumpen kördes intermittent.
Det torusformade virvelödet ansamlade de lättare partiklarna i en trattformad struktur
i centrum. Genom att applicera undertryck under en korta perioder, kunde koncentratet i
mittsträngen separeras. Genom göra pulserna korta undveks att den separerade fraktionen
späddes ut. Bryggmalet kae separerades betydligt sämre  precis som vid äggrörsexperimenten. Större delen av detta ansamlades i den centrala virveln, utan sjönk sakta till
botten för att där sedimentera i närheten av virvelaxeln.
5.4.2 Avskiljning av olja från vattenytor

Förmågan att suga upp en koncentrerad mittsträng av ödet väckte frågan om det skulle
vara möjligt att avskilja olja som yter på ytan av vatten. Det skulle leda till tillämpningar
som oljesanering, något som föreslagits av Aquagyro [20].
För att undersöka detta närmare hälldes 200 ml olja (rapsolja) ut på vattenytan i tunnan
varefter planpumpen försiktigt startades. Ungefär 30% av oljan samlades vid mitten, och
bildade en ganska estetisk gul tratt, som kunde separeras. Om ödet var kraftigare blev
lösningen opak på grund av att oljan började suspenderas med vattnet. Detta inträade
om ödet var så kraftigt att luftbubblor började slungas ut. Endast olja som öt på ytan
kunde separeras. Det krävs således att omrörningen är mycket försiktig för kunna samla
upp olja, som kan extraheras med en liten pump som suger upp oljetratten uppifrån.
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Kapitel 6

Tillämpningar
Vi ska nu försöka skissa upp några tillämpningar av självorganiserande strömningsteknik.
Vi kommer även att diskutera möjligheterna att skala upp tekniken på olika sätt.

6.1 Behandling av dricksvatten
Experimenten med syresättning visar att tekniken kan användas för att syresätta vatten
och därmed för avluftning av dålig lukt, t.ex. från svavelväte. Joner av järn och mangan
fälls sannolikt ut eektivt. Detta innebär att tekniken har potentiella tillämpningar vid
behandling av dricksvatten, och implicerar en möjlighet att reducera kemikaliebehovet
vid metallutfällning. Man kan även tänka sig att syresätta akvarier med tekniken  detta
har fördelen att även ge en eektiv cirkulation av vattnet i akvariet.

6.2 Behandling av industriellt processvatten
I samband med ökande krav på miljöhänsyn i industrin ökar behovet av mera slutna system i processtillämpningar. Slutna system leder till problem med att få bort anaeroba
bakterier från systemet. Här kan den eektiva luftinblandande syresättning som vi studerat ha viktiga tillämpningar. Genom eektiv syreinblandning och cirkulation gynnas
aeroba bakterier (som bryter ner organiska tensider). Vi får en situation i vattensystemet
som mera liknar ett naturligt strömmande vattendrag än en stillastående damm.
En annan tillämpning är vid otation, eektiv inblandning av luftbubblor i en vätska,
som normalt är ganska energikrävande eftersom luftbubblorna hela tiden måste föras in
mot vattenpelarens tryck under processen. Med planpumpen löses detta eftersom luften
istället sugs in och nfördelas inuti pumpen. Eftersom vattnet strömmar i ett torusformat
öde kommer luftbubblorna inte att stiga direkt, utan föras ut åt sidorna i radiell led 
och därmed spridas eektivt.
Vad beträar separation kan tekniken ha användningar för speciellt för avlägsnande av
tråddelar i vatten inom textilindustrin.
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6.3 Behandling av avloppsvatten
En intressant tillämpning är behandling av avloppsvatten. Här är de intressanta områdena
separation av sediment, och eektiv syreinblandning för att förbättra nedbrytningsprocesserna.
Ett exempel skulle kunna vara följande: En planpump slungar ut luftbubblor samtidigt
som vattnet bringas att rotera. Eftersom luften nfördelar sig inuti pumpen, och sedan
eektivt sprids då blandningen slungas ut i radiell riktning, blir inblandningen av luft
(och följaktligen syre) både eektiv och ekonomisk. Istället för att trycka in vatten på
botten så drar vi så att säga ner vattenytan till botten.

Figur 6.1: Syresättning och separation vid behandling av avloppsvatten
Det går även att kombinera delar av sedimenteringsprocessen med ovanstående. Medan
tunga fraktioner av sedimentet sjunker till botten och koncentreras under planpumpen,
precis som teblad som samlas mitten av en kopp, så kan lättare fraktioner, med en densitet
i närheten av vattnets, åtminstone delvis separeras genom ett centralt utlopp i pumpen.
I detta fall bör planpumpen roteras på ett mera stillsamt sätt.
Det separerade koncentratet skulle kunna behandlas som rötslamm, medan den kombinerade rotationen och luftneddragningen från planpumpen hjälper sedimenteringen och
nedbrytningen av resterande föroreningar i bassängen.

6.4 Restaurering av dammar och vattendrag
Låt oss avsluta diskussionen med att studera hur ett självorganiserande perspektiv skulle
kunna användas i naturen t.ex. för syresättning eller reglering av vattendrag.
6.4.1 Syresättning av dammar och mindre sjöar

Om syresättningstekniken skalas upp skulle den kunna användas för syresättning av skdammar och mindre sjöar med syrebrist eller dålig naturlig cirkulation, se Figur 6.2. I
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Figur 6.2: Restaurering av vattendrag med tekniken.
dessa tillämpningar är det lämpligt att använda en stabil virveltratt eller att bara försiktigt dra ner syrerikt ytvatten mot botten, för att undvika att bottensediment rörs upp.
Aquagyro demonstrerade 1988 en uppskalad variant i en simbassäng [4]. För att skydda
virveln mot yttre störningar såsom undervattensströmmar utvecklade Aquagyro [5, 21] ett
hyperboliskt reaktionskärl som placerades ovanför inloppet till sugpumpen, se gur 6.3.
Kärlets from är troligen inte kritisk, och i lugna vatten, t.ex. en kanal, är kärlet kanske
inte ens nödvändigt. I grunda vatten kan man tänka sig speciellt utformade insugningsmunstycken, som ser till att dirigera in ytvattnet till insuget.

Figur 6.3: Aquagyros princip för syresättning i större skala.
Walter Schauberger refererar till ett experiment i sjön Pfäkersee vid Zürich [38]. Sjön
var i mycket dåligt skick. Tidigare hade ett experiment med traditionell tryckluftning
för att få ner syre till botten provats, men det hade rört upp syrefattigt bottensediment
till ytan med ganska förödande resultat, och hade fått avbrytas. Istället placerades två
virvelsyresättare i sjön. Virvelexperimentet för ganska väl ut, och indikerade att tekniken
skulle kunna användas i en ganska stor skala.
43

KAPITEL 6. TILLÄMPNINGAR
6.4.2 Reglering och restaurering av oder

Figur 6.4: Stabilisering av vattendrag genom utplacering av virvelinducerande kroppar.
Det självorganiserande perspektivet som Schauberger representerar innebär också ett annat perspektiv på odreglering. Istället för att leda in vattnet i speciella banor är fokus
på att låta strömfåran självorganisera sig. Figur 6.4 visar ett exempel på detta  hur
en indirekt generering av en självorganiserad virvel i den longitudinella riktningen kan
stabilisera odbädden, med minskad översvämning och stranderosion som följd.
Genom att sänka ner virvelinducerande kroppar i vattnet [36] bildas strukturellt stabila
virvlar i strömningens längsled, som kommer att bete sig elastiskt (som tryckminimum i
äggröret), och som stabiliserar strömfåran.
Denna typ av odreglering och stranduppbyggnad har studerats av Kullberg [17] och
Molin/Olsson [22] med lovande resultat.

Figur 6.5: Utdrag ur ett av Schaubergers patent [35] för reglering av vattendrag.
Ett annat exempel är att placera ut snedställda stockar tvärs över oden för att bromsa
upp det perifera vattenödet, se Figur 6.5 och 6.6, och på så sätt indirekt rikta vattnet
emot innerkurvan  en princip som Schauberger använde vid odreglering i Österrike [35].
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På så sätt stabiliseras odfåran och stranderosionen minskas, på det sätt som indikeras i
gur 6.5. En mera stillastående våtmarksregion bildas därmed i ytterkurvan. Följande
bild, med ett exempel på naturlig odreglering i Freinbach i Österrike ifrån Steyerlingbäcken i Österrike, får avsluta kapitlet.

Figur 6.6: Förskjutning av strömningsaxeln emot innerkurvan, genom snedställda stockar,
som bromsar ödet i ytterkurvan. Freinbach i Steiermarkområdet, Österrike.
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”näsduksdynamik” och ”torusformade virvelflöden” försöker vi skissa en
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Schaubergers.
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