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Rainpower – turbinteknologi for vannkraftverk
Rainpower er et teknologidrevet industrikonsern som leverer turbiner og kontroll- og reguleringsutstyr til
vannkraftproduksjon. Konsernet viderefører 150 års industriutvikling som ble startet av Kværner på 1850-tallet.
Det er opprettet egen produksjonslinje for turbiner i Norge. Etter et knapt tiår på utenlandske hender er selskapet
igjen norskeid, og satser videre på utvikling av turbinteknologi til store og mindre vannkraftverk i Norge og
internasjonalt.

Teknologi

Vannkraft - Turbinteknologi

Næringslivsaktør

Rainpower AS (tidligere Kværner og GE Energy)

Forskningsinstitusjon

SINTEF Energi AS

Andre samarbeidspartnere

Norske e-verk, ABB, Statkraft, NVE

Innovasjon

Turbindesign

Resultater og verdiskapning

Turbinteknologi, høyere energiproduksjon, kompetanseoppbygging, industri- og
kompetansearbeidsplasser

Forskningsrådets rolle

Forskningsrådet har gjennom mange år finansiert forskning på turbinteknologi for
vannkraftverk.

Behov for teknologiutvikling

Teknologi/produkt

Den norske vannkraftindustrien har lange tradisjoner. Siden
den første vannkraftutbyggingen på slutten av 1800-tallet har
norsk kraftnæring gjennomgått en betydelig utvikling.

Gjennom oppkjøpet av GE Energys vannkraftvirksomhet i
Norge fikk Rainpower en eksklusiv lisens til å benytte Kværner/GEs høytrykkteknologi i Norge. Dette gjelder både Francis-, Pelton- og reversible pumpeturbiner. Rainpower har også
en ikke-eksklusiv lisens for disse produktene i noen andre land
og regioner.

Rainpower ASA bygger i stor grad på historien om Kværner
Brug - bedriften som ble etablert i 1853 i Lodalen i Oslo.
Kværner var på hele 1900-tallet en viktig leverandør av store
vannkraftturbiner til de norske kraftverkene. Det tradisjonsrike
industrimiljøet var i noen år eid av GE Energy, men ble i 2007
kjøpt av det norske selskapet NLI.
Bred vannkraftkompetanse som inkluderer teknologiutvikling, konstruksjon, laboratorium, regulator, magnetisering og
produksjon er samlet under Rainpower ASA. Selskapet hadde
sitt første driftsår i 2008.

Forskningsprosjekter
Rainpower har overtatt turbinporteføljen til Kværner via GE
Energy. Forskningen har stort sett vært rettet mot forbedring
av virkningsgrad, men det er og gjennomført prosjekter innen
redusert slitasje ved drift (for eksempel kavitasjon) og metodikk for tilstandskontroll og vedlikehold.
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Peltonturbin. Ill: Rainpower

Francisturbin. Ill: Rainpower

Forskning under Kværner-tiden

Resultater og verdiskapning

Noen eksempler på gjennomførte prosjekter i tidligere faser
(Kværner tiden) er:
•
Numerisk simulering av 3D viskøs strømning i
strømningsmaskiner (1988-1990)
•
Energiomsetning i strømningsmaskiner (1988-1990)
•
Løpehjul for gamle anlegg. Oppgradering av Kaggefoss
kraftverk (1992-1994)
•
Optimalisering av høytrykks pumpeturbin (1992-1994)
•
Tilstandskontroll for vannkraftverk (1992)
Det sistnevnte prosjektet hadde som overordnet mål å utvikle
et system for tilstandskontroll. Resultatet var fire håndbøker
for tilstandskontroll av vannkraftanlegg: generatorer, turbiner,
kontroll-anlegg og vannvei, kjølevanns-, tømme og lenseanlegg.
Til tross for den direkte koblingen til konkrete anlegg, var
resultatene av allmenngyldig karakter, og åpnet for oppgradering og bedre utnyttelse av en rekke norske vannkraftanlegg.

RENERGI-programmet
I RENERGI-prosjektet ”Produktutvikling for småkraft” (2008
- 2011) som pågår, er planen å designe, bygge og teste en
turbinmodell hvert år i perioden fra 2008 til 2010. Det antas
at disse modellene kan benyttes ved de fleste småturbinanlegg i Norge.
Det har siden opprettelsen av Rainpower vært satset på
utvikling av ny og egen turbinteknologi. Teknologi for lav- og
mellomtrykks Francisturbin ble gitt førsteprioritet, siden
denne turbintypen har størst markedspotensial.

Teknologiutvikling/produktutvikling
Resultatet av teknologiutviklingen var Rainpower Storm, en
helt ny serie med lav- og mellomtrykks Francisturbiner, utviklet gjennom kombinasjon av teoretisk analyse, strømningsberegninger (CFD) og modellforsøk.
Sommeren 2008 ble den første Rainpower Storm-modellen
lansert. Siden da er ytterligere to Rainpower Storm-modeller
utviklet og testet i laboratoriet. Flere nye Rainpower Stormmodeller er under utvikling, og vil bli testet i laboratoriet i
løpet av 2010.
Rainpower er også i gang med å utvikle ny og egen Peltonteknologi. Selv om Peltonmarkedet på verdensbasis er mye
mindre enn Francismarkedet, er dette markedet svært viktig
for Rainpower, som har ambisjoner om å være verdensledende
på høytrykksturbiner.
Med bakgrunn i teknologi som er utviklet for vannkraft er
Rainpower er aktivt med i utviklingen av andre energisystemer som bølgekraft basert på ”Oscillating Water Column”prinsippet og høyeffektive systemløsninger som knytter
sammen vindmølleparker med pumpekraftverk.
Kompetanseoppbygging
Det er viktig for Norge å beholde og utvikle kompetanse om
turbinteknologi. Det norske kraftsystemet er solid tuftet på
vannkraft, og det vil være behov for høy kompetanse innen
dette feltet i fremtiden for å kunne opprettholde standard og
kvalitet i anleggene som bygges og rehabiliteres.

Laboratorium

Oppbygging av industri og arbeidsplasser

Selskapet har et turbinlaboratorium i Trondheim, som er
reetablert som egen virksomhet slik det var da Kværner eide
selskapet. Laboratoriet er et av verdens mest avanserte og
moderne i sitt slag, med spesialområde innen testing av
strømningsmaskiner.

Totalt er det ca 300 ansatte i Rainpower pr 2010. Av disse er
ca 130 fagarbeidere innenfor fagene platearbeid, sveising,
industrimekanikk og CNC-maskinering på verkstedet på
Sørumsand.
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