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Sammanfattning 
Krav på kortare ledtid och lägre kostnader för att kunna öka produktionstakten gör att 
bottenramen till turbinerna behöver modifieras. Nuvarande beräkningar ska 
uppdateras med nya förutsättningar eftersom bottenramen har ändrats en del sedan 
man tog fram dagens konstruktionslösning på den. 
Genom att göra en beräkningsmodell av bottenramen till en SGT-600 som den ser ut 
idag och genomföra beräkningar med de lastfall som den kan tänkas utsättas för har 
optimeringsförslag och uppdaterade beräkningar tagits fram. Besök hos 
underleverantör och diskussioner med personal som arbetar med bottenramen har 
resulterat i statiska och dynamiska beräkningsresultat samt förslag på optimering av 
bottenramen. 
Slutsatser som drogs var att bottenramen uppfyller de krav som företaget har på den 
samt att det är möjligt att få fram en mindre kostsam och snabbare tillverkning genom 
att göra modifieringar. 



Abstract 
The demand on lower price and shorter production time made it necessary to modify 
the turbine skid. New calculations have been performed due to the design changes 
introduced.  
A F.E. model was created according to the present SGT-600 skid geometry. Both 
static and dynamic analyses have been performed for a number of different load cases. 
The outcome of the analysis in conjunction with input from sub suppliers and 
designers resulted in a suggestion for improvement of the skid. 
It can be concluded that the skid fulfils the company stated demands and that, by 
introducing some design changes, the price can be reduced and the manufacturing 
time shortened. 
 
 



Förord 
I civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik vid Luleå Tekniska Universitet ska ett 
examensarbete omfattande 20 poäng ingå som ett avslutande moment. Arbetet ska 
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1 Inledning 

1.1 Företaget 
Siemens Industrial Turbomachinery AB utvecklar, tillverkar och servar gas och ång- 
turbiner samt levererar kompletta kraftverk. Turbinerna används för att generera 
elektricitet, ånga och värme men även för att driva pumpar och kompressorer. 

1.2 Bakgrund 
Kravet på kortare ledtid gör att modifieringar på bottenramen till turbinerna behöver 
göras för att nå kortare produktionstid samt sänka kostnaderna. Nuvarande 
beräkningar behöver uppdateras till befintligt utförande eftersom bottenramen har 
ändrats en del sedan den togs fram. 

1.3 Syfte 
Kortare ledtid hos företagets underleverantörer är ett krav för att uppfylla målen med 
ökad produktionstakt. Minskad kostnad är en förutsättning för att produktionen av 
tyngre mekaniska konstruktioner i Sverige ska kunna fortsätta.  

1.4 Mål 
Målet med detta examensarbete är att ge förslag på förbättringar på turbinens 
bottenram som ska leda till kortare ledtid samt lägre kostnad. Beräkningsunderlag för 
nytt utförande ska tas fram samt uppdatera underlag för befintligt utförande. 

1.5 Tillverkning 
Tillverkningen av bottenramen sker idag på Sonstorps Mekaniska. Där görs en del av 
bearbetningen och större delen av svetsningen av bottenramen enligt de ritningar som 
görs här på Siemens. 

1.6 Tidigare arbeten 
Tidigare har det gjorts en hel del arbeten som berör bottenramen. De flesta arbeten är 
dock projektspecifika och innehåller bara data för uppställning av turbinen vid ett 
specifikt operationsställe. Rapporter från tidigare arbeten har varit till stor hjälp för att 
se hur tillvägagångssättet brukar vara vid dimensionering av bottenram. Rapporterna 
har även använts för att jämföra en del resultat. 
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2 Projektets uppbyggnad 
Projektet är i stora drag upplagt efter dokumentet som tilldelades i samband med att 
arbetet började. Detta dokument finns i bilaga 13.  
Ytligt beskrivet så ska en ny beräkningsmodell, så allmänt beskrivande som möjligt, 
göras för att se hur resultaten på beräkningarna ser ut för dagens utseende på 
bottenramen. Utefter dessa resultat ska sedan en utvärdering göras för att få en 
överblick på var och hur man kan gå in och angripa eventuellt optimeringsarbete. 
Ett förslag på förbättring när det gäller bland annat pris och ledtid ska sedan tas fram. 
Detta förslag ska också beräknas med samma lastfall och krav som på dagens 
utförande av bottenramen för att se om den håller hållfasthetsmässigt med de 
belastningar som den kan tänkas utsättas för på operationsplatsen. 
 
Undersökning av vad konkurrenter har för lösningar när det gäller bottenramens 
konstruktion ska också göras. Ett eller flera besök hos underleverantören Sonstorps 
Mekaniska föreslås för att få en uppfattning om hur bottenramen tillverkas. Även en 
del idéer på vad som kan göras bättre prismässigt, tidsmässigt och eventuella 
flaskhalsar mm kanske kommer fram.  

2.1 Begränsningar 
Enbart bottenramen till SGT-600 studeras eftersom den maskinen är i störst behov av 
en genomgång. 
För att få ett allmänt utförande av SGT-600 gjordes en modell på det vanligaste 
utförandet nämligen en turbin som driver en generator för att generera ström. Det är 
svårt att få en modell som beskriver alla utföranden eftersom de är så pass olika. Vilka 
utföranden som finns är ytligt beskrivet i kapitel 3 Företagets produkter. Hur 
utförandet med generator ser ut beskrivs närmare i kapitel 3.3 Bottenramens 
uppbyggnad och i kapitel 5.1 Modellering, figur: 5-9. 
Även en begränsning att inte göra någon helt ny konstruktion av bottenramen gjordes 
i ett tidigt skede. Det bestämdes att endast eventuella små ändringar skulle göras eller 
föreslås. En beräkning av en eventuell optimering kan vara svår att hinna med. 
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3 Företagets produkter 
Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång utvecklar, tillverkar, säljer och 
servar gas- och ångturbiner till kunder över hela världen. Produkterna som tillverkas 
används för att generera elektricitet, ånga, värme samt som drivkällor till bland annat 
pumpar och kompressorer.  
De gasturbiner som görs på Siemens i Finspång är SGT500, SGT600, SGT700 samt 
SGT800. Skillnaden mellan dessa är framförallt storleken och effektgenereringen men 
de har också större eller mindre skillnader i användningsområden beroende på vilka 
man jämför. 
Flertalet av gasturbinernas hjälpsystem levereras av underleverantörer till Siemens. 
Bottenramen till SGT-600 maskinen tillverkas av Sonstorps Mekaniska i Hällestad 
som bara ligger några mil utanför Finspång. 

3.1 Turbinens uppbyggnad 
Turbinen och all dess kringutrustning byggs upp på lite olika sätt beroende på vad den 
ska ha för arbetsuppgift. Vanligast är att turbinen och större delen av utrustningen 
som behövs för att driva den monteras på en bottenram, en ram av stål som i 
huvudsak består av sammansvetsade balkar och plåtar.  

3.1.1 Kort om hur turbinen fungerar 

 
 

 

Figur 1: En SGT-600 i genomskärning. 

Figur 2: Processchema för en turbin.  
Luft kommer in i turbinen via luftintaget och plenumet. GG (GasGenerator) delen i 
turbinen komprimerar luften i flera olika steg beroende på hur många skoveldiskar 
GG-rotorn har. Den komprimerade luften kommer in i förbränningskammaren där 
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bränsle, oftast i form av gas men det förekommer även flytande bränsle, tillförs till 
luften. Brännarna gör sedan sitt jobb genom att tända blandningen. Energin från 
förbränningen sätter fart på PT (Power Turbin)-delen i turbinen. Effekten på den 
roterande PT-rotorn går seden via växeln för att få ett anpassat varvtal och in i 
generatorn som genererar elektricitet. 
SGT-600 maskinen har delad rotor för att GG-rotorn och PT-rotorn ska kunna snurra i 
olika hastighet i förhållande till varandra. Alla turbiner har inte den uppbyggnaden. 
En del typer har bara en enda rotor genom hela turbinen. Det blir skillnad i 
verkningsgrad men beroende på vad man ska driva för något så är det olika fördelar 
med respektive uppbyggnad. 

3.2 Bottenramens huvudsakliga uppgift 
Bottenramen finns för att bära turbinen och en del av dess kringsystem. Den 
sammansätter alla komponenter till en mer hanterbar del som är lättare att transportera 
mm. Den är också till stor hjälp vid montering. Den ska också skydda turbinen från 
yttre och inre krafter då turbinen rör sig samt växer lite av värmen och vibrationerna 
som uppkommer vid operation. 

3.3 Bottenramens uppbyggnad 
Bottenramen är oftast uppdelad i två delar, en turbindel och en generator/kompressor-
del. Dessa två delar är sedan sammansatta med skruvförband. 
Bottenramen är byggd för att klara av alla påfrestningar som den kan tänkas utsättas 
för på operationsplatsen. Eftersom operationsplatsen ser olika ut beroende på var den 
ska stå i världen så är bottenramen byggd efter normer. Detta för att inte en ny 
bottenram ska behöva utvecklas för varje projekt. Idag har varje turbin en egen 
utformning av bottenramen. SGT-600 och SGT-700 maskinernas bottenram har dock 
lika konstruktion, det är bara lasternas storlek och placering som skiljer dem åt. 
Bottenramen för dessa två maskiner är dimensionerad efter SGT-600, den mindre av 
dem och har sedan anpassats för att även kunna klara av att bära SGT-700 maskinen. 
Ramen, se figur 3, är till större delen uppbyggd av HEB balkar och plåtar av stål. 
Även några få UNP balkar och fyrkantsprofiler förekommer som bland annat stöd och 
förstärkningar. Utformningen är gjord efter hur turbinen ser ut och vad för 
kringutrustning som ska bäras upp av den. Bottenramen är i dagsläget uppdelad i olika 
delar. En huvuddel för turbinen och utrustning som behövs för att driva den, så som 
oljetank, insug och utblås. En del som kopplas till turbinens bottenram, den delen ska 
generatorn och växeln stå på. Bottenramen som växeln och generatorn står på ser 
olika ut beroende på vad turbinen ska driva men det är generator och växel som står 
på den delen i det här projektet. Bottenramen har ett antal tvärgående balkar för att 
bära upp komponenterna. Två balkar för att bära upp turbinen, en balk mellan 
lyftplattorna för att styva upp och även för att placera det flexibla stödet till turbinen 
på. Det flexibla stödet gör det möjligt för turbinen att växa i axiell led. En balk för 
fixpunkt och pendelstöd. Balken som ska bära upp det flexibla stödet är uppbyggd 
med hopsvetsade plåtar som en låda med hål i för att placera turbininfästningen. 
Balken som bär upp fixpunkten och pendelstöden är en modifierad HEB-800 balk. Ett 
flertal mindre HEB-100 och HEB-140 balkar ligger också mellan två plåtar i botten 
på bottenramen för att göra konstruktionen styvare och även för att bära upp 
komponenter som bränsleenheter mm. En urtagning i de yttre HEB-900 balkarna är 
gjord för att kunna leda ut avgaser åt sidorna om det är önskat av kunden. Ett flertal 
hål finns i de flesta balkarna för att leda rör och kablar mm genom dem.  
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Två balkar sitter mellan balken för turbinens flexibla infästningspunkt och en HEB-
600 balk sitter mellan turbinstödsbalkarna. Dessa två balkar används som räls vid 
montering för att kunna skjuta turbinen i axiell led genom ett stöd med hjul på som 
sitter under turbinen. Den uppställning som används i det här projektet står på tre 
stycken fötter (figur 4), två stycken under växel/generatorns bottenram som är 
placerade under lyftplåtarna och en fot under turbinens bottenram som är placerad 
under balken som det flexibla stödet till turbinen står på. Dessa fötter är fastsatta i 
fundamentet på olika sätt för att inte bygga in spänningar. Mer om Låsningarna finns 
beskrivet i kapitel 5.5 Randvillkor. 

 Figur 3: Bottenramen med turbindel och generator/växel-del.  
 
 

 
 Figur 4: Fötterna som bottenramen står på. 
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4 Benchmarking 
Det var lite knepigt att få tag på information om konkurrentlösningar men en del 
grundläggande saker kom fram.  
Konkurrenter och dess turbiner som är mest relevanta och som tittats på är: 
Rolls Royce, RB211 
Hitachi, H25  
Pratt and Whitney, FT8 
General Electric, LM2500 
Pärmar om konkurrenters lösningar [4] lånades av Martin Östemar på Siemens 
Industrial Turbomachinery i Finspång. Där fanns en del information, men begränsat 
om just bottenramen. Några broschyrer med bilder var bra som till exempel [2] som 
har en bottenram de kallar DR-61G ”Torque Tube base plate”. Den konstruktionen 
går ut på att alla hjälpsystem ska monteras under ramen. Mycket snygg och smart 
lösning, man skulle även kunna integrera oljetanken i bottenramen med den 
lösningen. Internet har också varit en källa framför allt en sida där alla företag som 
tillverkar gasturbiner är listade [3]. Där kan man klicka sig vidare till en mängd olika 
företag som tillverkar gasturbiner. 
De flesta konkurrenter använder sig av en bottenram i form av stålbalkar oftast I-
balkar, Siemens använder H-balkar. Antingen är det en hel bottenram där all 
utrustning är monterad på och/eller vid sidan om bottenramen. Det andra vanliga 
utförandet är en tvådelad bottenram där gasturbinen står på ena delen av bottenramen 
och generator samt växel står på en egen bottenram som är fastsatt i gasturbinens 
bottenram. Även andra fall förekommer som till exempel gasturbinen ståendes på en 
ram medan växeln har en egen bottenram sen står kompressorn på en ram eller direkt 
på fundamentet efter växeln. Det finns en massa olika uppställningar och utföranden.   
Konkurrenterna har antingen en grov eller en klen bottenram beroende på var den ska 
stå och även på vilka hjälpsystem som ska monteras på eller vid sidan om på egna 
bottenramar. Även naturförhållanden på platsen har en avgörande roll. Offshore-
installationer kräver till exempel en stabil bottenram då de är hårt utsatta för 
naturkrafter. Åtkomlighet vid montering och service är något som ofta återkommer i 
rapporter, är den bra eller dålig? 

4.1 Slutsatser för benchmarking 
Det som kom fram under utvärderingen av konkurrenter var att det är bäst att behålla 
befintlig konstruktion och koncentrera sig på att utvärdera och ge eventuella förslag 
på om mindre modifieringar kan göras för att förbättra bottenramen. Modifieringar 
som att minska dimension, byta ut balkar, ta bort balkar, materialval och försöka få 
bort operationer vid tillverkning skulle kunna bli aktuella. Vikt är både dyrt och 
osmidigt vid till exempel transport mm. 
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5 Metod och resultat 

5.1 Modellering 
Modelleringen av alla komponenter har gjorts i programmet I-DEAS 12m2. 
Modellerna har gjorts med hänsyn till att det ska bli så enkelt som möjligt att göra en 
beräkningsmodell av det. För att en så verklighetstrogen beräkningsmodell som 
möjligt på bottenramen ska kunna göras har även modeller av de största 
komponenterna som står på ramen gjorts. Detta för att få med den styvhet och massa 
som de bidrar med på bottenramens struktur. Styvheten är viktigt att få med 
framförallt när det gäller de dynamiska beräkningarna. Genom att modellera 
komponenterna som står på bottenramen fås vikter samt läget där respektive 
komponent påverkar bottenramen med i beräkningarna. 
De komponenter som har tagits med i helhetsmodellen kan ses i figur 5-10 och är: 
Gasturbinens bottenram 
Generator/växelns bottenram 
Gasturbin 
Växel 
Generator 
Terminalbox 
Utloppshus 
Plenum 
Oljetank 
Startmotor 
Ljudhuv 
 
Modeller från tidigare beräkningar av bottenramen har använts för att se hur modellen 
var uppbyggd. Beslut om att en helt ny modell skulle göras togs för att undvika extra 
problem vid ändringar och för att få en modell som är uppdaterad efter dagens 
ritningar samt i det utförandet som önskas. 
Ritningar som använts är turbinens bottenram [20], generator/växel bottenram [26], 
växel [21], generator [11], generatorrotor [22] och ljudhuv [23]. När det gäller 
Plenum, Oljetank och Terminalboxen har mått tagits ur [24]. Utefter dessa mått har 
approximativa modeller gjorts på dessa komponenter. Turbinen har också modellerats 
väldigt approximativt. 
Modelleringen av de tvärgående HEB-100 och HEB-140 balkarna är vridna och 
förskjutna i modellen men det har fixats till i indatafilen till ABAQUS, se kapitel 5.4. 
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Ljudhuv 

 Figur 5: Hela turbinekipaget med ljudhuv.
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Figur 6: Hela turbinekipaget utan 
ljudhuv, Komponenternas plats och 
utseende kan ses.
Figur 8: Bild från
flexstödet och fixp
stora är flexstöde
Figur 7: Hela turbinekipaget utan ljudhuv 
från andra hållet. 
 PDMS
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 Figur 9: Överblick på turbinekipaget med yttermått. 
 

 
Figur 10: Fixpunkt och pendelstöd, bild ur PDMS [18]. 
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5.2 Beräkningsmodell 
En FE-modell har gjorts på varje komponent för sig. Skalelement och balkelement har 
lagts på alla ytor och linjer i modellerna. De flesta balkelement är gjorda på 
skalelementen, nod till nod. Tjocklek respektive balktvärsnitt och materialegenskaper 
tilldelas elementen och skiljer sig beroende på var de sitter i modellen. Skalelement 
har använts på alla plåtar och på de stora balkarna. På de stora balkarna har 
skalelement använts för att få med hål och urtagningar som är i dem. Balkelement har 
annars använts på alla balkar som har ett kontinuerligt tvärsnitt genom hela balken. 
Skalelement och balkelement har använts enligt beräkningsspecifikation [6] och ger 
en modell som inte är allt för stor. 
Alla element har gjorts enligt kriterierna Distortion = 0,4 och Stretch = 0,3 i I-DEAS 
elementcheck efter rekommendationer från vana användare av FEM-programmet 
ABAQUS. Elementlängden har ställts in med målet att få så stora och så litet antal 
element som möjligt utan att få några varningar från elementchecken. 
För att få rätt vikt samt tyngdpunktsläge på respektive komponents modell har 
densiteten ändrats på materialet i elementen. Även elementtjockleken har modifierats 
i vissa fall då tyngdpunkten ska flyttas. Dessa modifieringar görs för att modellerna på 
komponenter som står på bottenramen är modellerat väldigt approximativt. 
Tyngdpunktsläge och vikt har tagits från ett dokument där alla komponenters vikt och 
läge för tyngdpunkter är listade för en SGT-600 [7]. Genom att få tyngdpunkt och vikt 
rätt kan man få en modell som beskriver verkligheten tillräckligt bra. 
Alla komponenter har modellerats med skal och balkelement utom startmotorn och 
rotorerna i turbinen som är modellerade med masselement. Masselementet ska 
representera komponentens vikt och tyngdpunksläge. Startmotorns masselement 
kopplas till oljetankens skalelement med stela element där den står i verkligheten. 
Turbinrotorn representeras av fyra stycken masselement, två stycken som ska 
föreställa gasgeneratorns rotor och två stycken som ska föreställa kraftturbinens rotor. 
Massans storlek på dessa element har tagits från [8] till gasgeneratorns rotor och från 
[9] till kraftturbinens rotor. Dessa vikter står som krafter på lagerlägena och har 
räknats om till en massa. Dessa masselement är sedan kopplade till turbinstatorn med 
hjälp av vanliga balkelement. Lagerlägenas belastning är enligt följande: lager1: 
671,079 kg, lager 2: 921,589 kg, lager 3: 768,84 kg, lager 4: 258,66 kg. Även oljan är 
modellerad som ett masselement, placeringen på oljan har approximerats till mitten på 
oljetanken. Resterande olja som befinner sig i systemets rör och i lager mm är så pass 
liten del av all olja. Det finns nästan 9 m3 olja i systemet och oljans densitet är 870 
kg/m3 vilket ger en ungefärlig vikt på 8000 kg efter att ett litet pålägg har gjorts för att 
vara på den säkra sidan. Fixpunkten och flexstödet (se figur 8) är modellerade med 
fjäderelement, ABAQUS *SPRING2 för att kunna välja styvhet i olika riktningar. 
Styvheten är inställd efter tidigare rapport [10] och tidigare modellerade stöd i IDEAS 
och är för flexstödet: 
Kx= 1,09649*105 N/m  
Ky= 1,389*108 N/m  
Kz= 1,1669*109 N/m 
Fixpunkten har styvheten Kx=Ky=1*107 N/m och är fri i z riktning. Pendelstöden till 
turbinen är modellerade med balkelement och är kopplade med MPC kopplingar till 
turbinstatorn och bottenramen för att simulera leder. 
Alla komponenter har slutligen satts ihop till en modell med hjälp av funktionen 
APPEND i I-DEAS. Detta kommando lägger ihop alla FE- modellerna till en stor 
enhetlig modell. I denna enhetliga modell kopplas komponenterna sedan ihop 
matematiskt med MPC kopplingar och randvillkor sätts in för att göra beräkningarna.  
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5.2.1 Kopplingar 

5.2.1.1 Kopplingar mellan komponenter 
Kopplingar som binder ihop alla komponenters FE- modeller matematiskt till 
varandra för att få en enda stor slutmodell måste göras. Dessa kopplingar har gjorts 
men hjälp av MPC (Multi Point Constraints)-kopplingar i I-DEAS. Noder från fötter 
på respektive komponent har kopplats till anslutande noder på bottenramen. Även 
mellan plattorna som ska sätta ihop turbinens bottenram och generator/växelns 
bottenram har MPC-kopplingar använts. Ett godtyckligt antal noder på respektive yta 
har tagits och kopplats till varandra. 
Kopplingar mellan balk och skalelement har gjorts med stela element ABAQUS 
kommandot *MPC-BEAM för att även ta hänsyn till avståndet mellan skalet och 
balken i modellen. 
MPC-kopplingarna är låsta i alla frihetsgrader mellan komponenterna, förutom mellan 
ljudhuven och bottenramen då rotationerna lämnats fria för att undvika inre 
spänningar. MPC-kopplingarna mellan pendelstöttorna och turbinen är också fria i 
alla rotationsriktningar för att få det att representera leder. 

5.2.1.2 Kopplingar rotorer 
Kopplingar som ska sätta ihop rotorerna i generator, växel och turbin med modellen 
och varandra har gjorts. MPC-kopplingar har används för att koppla rotorn i 
generatorn till dess stator. Dessa MPC-kopplingar är låsta i radiell led, för att få det att 
föreställa en fritt upplagd rotor i dess lagerlägen, likaså axlarna i växeln. Växelns 
lågfartsaxel är sedan kopplad till växelns högfartsaxel med MPC-kopplingar som är 
fixa i alla riktningar och rotationer. Från växelns ingående axel går sedan en stel balk 
till lagerläget på turbinen där hela rotorsträngen från generator till kraftturbinrotor är 
lagrad axiellt. Kopplingar mellan generatorns rotor och växelns utgående axel är ett 
balkelement mellan ändarna på rotorerna. 

5.3 Materialdata 
Säkerhetsfaktor enligt [16] γm= 1,15. 
Bottenramen är tillverkad i stålet S355J2G3 
Materialdata för S355J2G3 enligt tabell 1. 
 
Thickness 
[mm] 

Yield strength 
[MPa] 

Design strength 
[MPa] 

≤1 355 308 
>1      ≤16 355 308 
>16    ≤40 345 300 
>40    ≤63 335 291 
>63    ≤80 325 282 

Tabell 1: Materialdata för materialet i bottenramen. 
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5.4 Beräkningar 
Alla beräkningar har gjorts i FEM-Programmet ABAQUS 6.5-7. En indatafil 
exporteras från I-DEAS. 
I indatafilen gjordes en del ändringar innan beräkningarna sattes igång, eftersom de 
gick snabbare att göra direkt i filen istället för i I-DEAS. Några vridningar och 
parallellförflyttningar av balkar som inte låg på rätt platts i modellen gjordes genom 
ändring av koordinataxlar på balktvärsnitt samt omräkningar av tröghetsmomentet 
enligt Steiners sats. Beräkningar med Steiners sats redovisas i bilaga 6 och ändringar 
av koordinataxlar gjordes med hjälp av [5]. Även vissa ändringar i de lastfall som 
innehåller accelerationer gjordes på grund av en liten misstolkning mellan I-DEAS 
och ABAQUS. 
För att sedan Post Processa resultaten importeras resultaten i I-DEAS igen. För att 
kunna se resultaten i .fil filen i I-DEAS görs en .unv fil och en .sum fil. För att slippa 
göra filerna med min egen datorkraft genom direkt import i I-DEAS så använde jag 
mig av skriptet ABAQUS.dlabq från UGS som gör dessa filer på en annan server. 
Den .unv fil som skapas importeras sen i I-DEAS för att Post Processas och resultaten 
är färdiga att utvärderas. 
För att utföra de dynamiska beräkningarna har några olika metoder testats. Det första 
testet som gjordes var att försöka utföra frekvensanalysen i ABAQUS med 
*FREQUENCY kortet för att sedan Post Processa och göra responsen i I-DEAS. Det 
gick bra att utföra frekvensanalysen i ABAQUS men filerna blev så stora att 
ABAQUS.dlabq inte kunde göra någon .unv fil av det. Frekvensintervallet delades då 
upp på flera mindre intervall, men frekvensintervallet var tvunget att delas upp i så 
små delar för att få hanterbara filer att det inte var värt att fortsätta med den metoden. 
Andra metoden som testades var att göra frekvensanalysen och responsen direkt i 
ABAQUS genom att använda kommandot *STEADY STATE DYNAMICS och 
sedan titta på resultatet i ABAQUS Viewer. Filerna blev ändå för stora för att jobba 
med och ett tredje sista försök gjordes för att försöka få fram några resultat. 
Tredje metoden var att enbart göra en frekvensanalys med kommandot 
*FREQUENCY i ABAQUS och skriva ut resultaten till en .fil-fil. Ett FORTRAN-
program plockar ut alla egenvärden ur .fil-filen och strukturerar upp värdena på ett 
läsligt och smidigt sätt. Resultaten i filen från FORTRAN skriptet innehåller 
förskjutningen i x, y och z led och frekvensen. Alla frekvensintervall körs med 
FORTRAN programmet för de valda noderna enl. figur 11 och sätts sedan ihop till en 
fil som innehåller hela frekvensintervallet 0-192Hz för respektive nod. När man fått 
fram filer med egenvärden läggs de in i ett program i Matlab och obalansfaktorer som 
beräknats fram enligt bilaga 12, läggs på för att undersöka responsen. Ett antal noder 
där det är mest intressant att se respons togs ut enl. figur 11 för att begränsa mängden 
data. Matlab skriptet som är skrivet av Mattias Viberg modifierades för att kunna 
användas till filerna. Matlab-skriptet deriverar fram hastigheten från förskjutningarna 
som tabellerats upp i utdatafilen från FORTRAN-programmet och räknar om dem till 
Vrms (hastighet, root mean square) samt plottar varje nods respons i vertikal, 
horisontell och axiell riktning med pålagda obalanser i utförande enligt Tabell 1. 
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Figur 11: Noder och deras placeringar som kurvor på 
responsen gjorts på i alla dynamiska lastfall. 

 
 

5.5 Randvillkor 

5.5.1 Supportlåsningar 
Det är tre stycken fötter på bottenramen i fallet då en generator ska drivas. Dessa 
fötter är låsta till fundamentet enligt figur: 12,13. Fötterna är låsta i olika riktningar 
för att tillåta bottenramen att röra sig. Detta görs för att hindra inre spänningar att 
byggas in i strukturen. 

 
 

 
 
 

Figur 12: De tre fötterna under bottenramen, två stycken under 
generator/växel delen och en under turbin delen. Låsningarnas 
frihetsgrader vid respektive fot visas enligt pilarna. 

 

 
Figur 13: Låsningarna i foten från 
IDEAS. 
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5.5.2 Låsningar vid lyft 
Låsningarna vid lyft är satta till punkter där lyftutrustningen sätts i bottenramen. En 
punkt i rymden har tagits från ritning [14]. Den punkten är sedan låst till lyftplattan 
med stela element enligt figur 14 för att sprida ut kraften i den delen av lyftplattan 
som påverkas. Punkterna är sedan låsta i olika riktningar på respektive av de fyra 
lyftplattorna för att inte bygga in spänningar vid lyftsimuleringen. Låsningarna är 
enligt följande, en lyftpunkt är låst i x,y,z -riktning, en i y,z -riktning, en i z riktning 
och en i x,z -riktning alla rotationer är fria. Lyftplattorna är placerade i ändarna på de 
balkar som fötterna sitter. 

 
 Figur 14: Punkten för låsning och stela element mot plattan. 

5.5.3 Låsningar vid transport 
Randvillkor som ska användas är väldigt olika beroende på hur ekipaget ska skeppas. 
Det beror bland annat på om skeppets ägare är villig att svetsa i durken på båten eller 
inte, så låsningarna blir olika beroende på hur ekipaget låses fast. I detta fall har hela 
underdelen av bottenramen låsts i bottenramens z riktning som ska simulera ett fall 
där bottenramen står på durken. Även låsningar i sidled har gjort med hjälp av stående 
H balkar och så kallade ”Dog & Wedge” som är fastsvetsade i durken. Låsningarna vi 
transport är uppskattade efter bilder på transportexempel enligt figurerna 15, 16 och 
17. Bättre genomgång av randvillkor bör göras för att man ska kunna lita på 
resultaten. 

                     
 Figur 15: Låsningar i sidled vid 

transport. HE- balkar som svetsas i 
durken. 

Figur 16: Triangelstöd för låsning i 
axiell riktning vid transport på båt. 
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 Figur 17: Dog & Wedge låsningar för att låsa 

bottenramen i y och z riktning.  

5.6 Laster 
De statiska och dynamiska lastfall man räknar på för att dimensionera bottenramen är 
tagna från [6]. 

5.6.1 Statiska lastfall 

5.6.1.1 Egenvikt 
En gravitation läggs på för att se hur bottenramen påverkas av dess egenvikt samt 
vikten från alla komponenter som står på. Gravitationen har höjts med en faktor 1,172 
för att få den totala vikten på den slutliga modellen rätt eftersom modellen väger 
147,4 ton och den ska väga 162 ton torr och ca:178 ton med vätskor. Modellen har 
inte samma vikt som i verkligheten på grund av att inte alla komponenter som står på 
bottenramen har tagits med utan bara de största. Alla rör och små saker som också är 
anslutna till bottenramen väger en hel del tillsammans. Ett antagande att de saknade 
komponenterna inte påverkar systemets tyngdpunkt gjordes. 
Beräkningar på viktkompenseringen visas i bilaga 5. Detta lastfall förekommer med 
alla randvillkor supportlåsningar, transportlåsningar och lyftlåsningar enligt kapitel 
5.5 Randvillkor.  
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5.6.1.2 Operationslaster 
Krafter som påverkar bottenramen under driftmoment samt lägen på krafterna har i 
det här projektet tagits från rapport [10]. Tabell 2 visar storlek och lastpunkt för 
operationslasterna. Låsningar för operationslasterna är enligt Supportlåsningar i 
kapitel 5.5.1 Supportlåsningar. 
 
Operations laster           

Komponent 
Lastpunkt  
(enl. Fig. 35, bilaga 1) Last [kN] z riktning 

Turbin A1 20,5 
Turbin A2 -20,5 
      
Växel B1 -68 
Växel B2 -68 
Växel B3 0 
Växel B4 0 
Växel B5 0 
Växel B6 0 
Växel B7 68 
Växel B8 68 
      
Generator C1 19 
Generator C2 19 
Generator C3 19 
Generator C4 19 
Generator C5 -19 
Generator C6 -19 
Generator C7 -19 
Generator C8 -19 

 
 
Tabell 2: Visar krafter som har lagts på vid operation vid respektive 
lastpunkt på bottenramen. Lastpunkterna visas i bild 35 bilaga1. 

5.6.1.3 Lyftlast 
Lyftlasten är pålagd som en acceleration i z-riktning. Accelerationen beräknas enligt 
bilaga 7. Låsningarna vid detta lastfall är enligt lyftlåsningar i kapitel 5.5.2 Låsningar 
vid lyft. 

5.6.1.4 Dynamiska krafter som betraktas som statiska 
Krafter vid skovelbrott och vid kortslutningsmoment är dynamiska men behandlas 
som statiska pga. att de är transienter som snabbt klingar av med tiden. 

5.6.1.5 Skovelbrott 
Krafter pga. tappade skovlar vid något av turbinstegen. Den vinkel skoveln befinner 
sig i då den släpper som ger störst påverkan på ramstrukturen betraktas som 
dimensionerande. I det här projektet har det räknats på två fall. Ett fall då en skovel 
släpper i transversell riktning och ett fall då skoveln släpper i vertikal riktning. En 
beräkning har gjorts för att få fram de krafter som verkar i lagerlägena på 
kraftturbinen. Centrifugalkraften har beräknats vid tyngdpunken på skoveln. Genom 
en jämviktsuppställning av rotorn har sedan krafterna i rotorns lagerlägen beräknats 
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och lagts på i beräkningsmodellen. Beräkningar visas i bilaga 10. Randvillkor i detta 
fall är enligt Supportlåsningar i kapitel 5.5.1 Supportlåsningar. 

5.6.1.6 Kortslutningsmoment 
Hur bottenramen påverkas av en kortslutning i generatorn. Krafterna som uppstår vid 
kortslutningsmomentet ges av underleverantören och inkluderar en dynamisk 
förstärkningsfaktor. Den riktning på momentet som ger störst verkan på bottenramens 
struktur beaktas. I det här fallet har krafter tagits och placerats på fötterna på 
generatorn enligt restriktioner i ritning [11]. Krafterna har lagts på efter momentets 
riktning i rotorn. Ett fall med motsatt riktning på momentet har även undersökts för att 
se vilken riktning som ger störst verkan på bottenramen. Krafterna som verkar i 
generatorns fötter enligt [11] har sedan använts för att räkna ut storleken på moment i 
generatorns rotor. Storleken på momentet används sedan för att räkna fram krafterna 
som påverkar växel vid kortslutningen. Beräkningarna redovisas i bilaga 9. Låsningar 
i detta fall är enligt Supportlåsningar. Se kapitel 5.5.1 Supportlåsningar. 

5.6.1.7 Yttre laster 

5.6.1.7.1 Vindlaster 
Krafter som påverkar bottenramen pga. vind. Lasten beräknas fram enligt [12] och 
läggs på i modellen som ett tryck på alla ytor som utsätts för vind. Vinden ger bidrag 
till en sidokraft och en uppåtriktad kraft. Två fall av vindriktningar har tagits hänsyn 
till i den här studien. Ett fall i transversell riktning (y riktning enligt figur 5&12) och 
ett i axiell riktning (x riktning enligt figur 5&12). Storleken på vindlasterna är 
beräknade med 60 m/s samt 40 m/s som dimensionerande vindhastigheter enligt 
standard på företaget. I simuleringarna har endast 60m/s tagits med för att få ett värsta 
fall. 
Beräkningar på vindlaster finns redovisat i bilaga 11. I detta fall används randvillkor 
enligt Supportlåsningar se kapitel 5.5.1 Supportlåsningar. 

5.6.1.7.2 Seismiska laster 
Krafter som uppstår pga. jordbävning beräknas utifrån [12]. Dimensionerande zon vid 
jordbävning är ett fall i zon 4 och ett fall i zon 1. I den här rapporten har endast zon 4 
tagits med i beräkningen för att simulera ett värsta fall. Beräkningar redovisas i bilaga 
8 och belastningen på modellen läggs på som accelerationer. Accelerationen är i detta 
fall också skalad med faktor enligt kapitel 5.6 Laster. 
Laster för varje enskild komponent har inte beräknats, utan en last för hela 
slutmodellen har simulerats eftersom det inte är intressant i mitt fall att se hur en 
jordbävning påverkar respektive komponent som står på bottenramen. Låsningar i 
detta lastfall är satta enligt Supportlåsningar som beskrivs i kapitel 5.5.1 
Supportlåsningar. 
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5.6.1.8 Transportlaster 
Laster som hela ekipaget utsätts för vid transport. Transport kan ske på många olika 
sätt och det är transportörens ansvar att det blir på rätt sätt. Ett lastfall där ekipaget 
transporteras på båt har räknats på. Accelerationer har lagts på som last för att 
simulera ett värsta fall. Dessa accelerationer är skalade på samma sätt som i lastfallet 
egenvikt med en faktor på 1,172. Ursprungsaccelerationerna har tagits från rapport 
[13] och har storleken enligt tabell 3. Låsningar som lagts på i det här lastfallet är 
Transportlåsningar och beskrivs i kapitel 5.5.3 Låsningar vid transport. 
 
Riktning Acceleration [m/s2] 
X 0,8 g 
Y 0,8 g  
Z 1,6 g  
 Tabell 3: Accelerationer i respektive riktning vid transport, g är tyngdaccelerationen . 

5.6.1.9 Lastkombinationer 
Lastkombinationer som gjorts finns tabellerade i Tabell 5 bilaga 2. Många av dem 
enligt [6] men även några till som är intressanta och bottenramen kan tänkas utsättas 
för på operationsplatsen. 
Kombinationer av alla lastfall görs sedan i I-DEAS Post Processor, där resultaten i 
respektive lastfall adderas ihop med de kombinationer man vill simulera. 

5.6.1.10 Förskjutning av rotorändar 
Rotorernas ändar får inte förskjutas för mycket i förhållande till varandra. Det sitter en 
stel axel mellan växeln och generatorn, en ”Quill shaft” som inte får förskjutas för 
mycket i radiell riktning. Absoluta förskjutningen mellan ändarna, abs∆ i tabell 7, 
bilaga 14, får inte överskrida 0,3 mm vid drift enligt [27]. Vid katastroflaster 
undersöks om förskjutningen ligger under sträckgränsen enligt rapport [27] beaktat i 
lagerlägena. 
Mellan växeln och turbinen sitter det en axel med flexibla kopplingar. Totala vinkeln i 
ändarna på den axeln får inte vara större än värdet i diagram, figur 36, bilaga 15. 

Detta innebär att arcsin ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
axellängd

abs∆ , vinkeln pga. offset + vridningen i lagerläget inte 

får gå över tillåtet värde i diagram, figur 36, bilaga 15. Axellängden är 1065mm lång 
och abs∆ värdet hittas i tabell 8, bilaga 14, för varje fall. 
 
Det är lite tveksamma värden i resultatet för de här beräkningarna eftersom 
generatorstatorn, växelstatorn och turbinstatorn är approximativt modellerade. Det 
visade sig att statorn gav vika vid vissa lastfall vilket var tvunget att korrigeras med 
stela element mellan rotorn och bottenramen. Detta gör att ändarna på rotorn förskjuts 
efter hur mycket bottenramen rör sig vilket är det intressanta. Dessa stela element kan 
inte användas vid axiella krafter eftersom rotorn ska vara lagrad axiellt i turbinen. 
Med de stela elementen blir rotorn lagrad axiellt i varje lagerläge vilket inte är enligt 
verkligheten. I de fall då en axiell last förekommer har en modell där rotorn är 
ihopkopplad använts för att inte bortse från axiallagrets placering. 
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5.6.2 Dynamiska laster 
Obalanskrafter som påverkar bottenramen genom roterande delar. Obalanskraftens 
amplitud beräknas enligt F=emω2 där m= rotorns massa, e= excentricitet och ω= 
vinkelhastighet. En balanskvalitet eω=2,5 mm/s enligt ISO 1940 kan antas. Detta gör 
att obalanskraften vid respektive rotors driftvarvtal kan beräknas. Kraften läggs på 
som en med varvtalet konstant roterande last vid lagerlägena. Responsen vid en sådan 
last beräknas vid intervallet 0-1,2 ggr driftvarvtalet för rotorn. Beräkningar visas i 
bilaga 12 och är enligt standard [15]. En obalans för respektive rotor är beräknad. En 
för genoratorns rotor, en för utgående axel i växeln, en för kraftturbinens rotor och en 
för gasgeneratorns rotor. Halva den uträknade obalansen läggs sedan på i respektive 
lagerläge på rotorn. En fasförskjutning på 180 grader ska också analyseras. Responsen 
undersöks vid pålagd obalans i y- respektive z-riktning enligt Tabell 4 och figur 18. 
 

 
 Figur 18: Rotorsträngen uppifrån. Siffrorna visar lagerlägena för 

rotorerna.  
 
  Obalans U med placering enligt figur ovan [gmm]  

Rotor 
Lastfall 
enl.Bilaga 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gasgenerator 1 1986 1986       
Gasgenerator 2 -1986 1986       
Kraftturbin 3   1533 1533     

Kraftturbin 4   
-
1533 1533     

Växelkugg 5     55480 55480   

Växelkugg 6     
-
55480 55480   

Generator 7       130105 130105
Generator 8       -130105 130105

(”-” betyder att det är 180 graders fasförskjutning.) 
 
 
 

Tabell 4: Dynamiska lastfall, placering och storlek på 
obalansfaktorn för respektive fall och lagerläge. 
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5.6.3 Kriterier 
Kriterierna på bottenramen följer [6]. 

5.6.3.1 Statiska beräkningar 
Beräknade spänningar skall inte överskrida tillåtna värden enligt bestämmelser för 
Stålkonstruktioner [30]. 
Förskjutningar mellan kopplingsändar på roterande komponenter får inte överskrida 
värden specificerade av ansvarig för rotorsträngen enligt bilaga 14. 

5.6.3.2 Dynamiska beräkningskriterier 
Globala egenfrekvenser för bottenramen får inte ligga i intervallen 0,8-1,2 ggr 
driftvarvtalet för någon rotor. Om detta inte är möjligt skall responsanalysen tydligt 
visa att inga farliga vibrationer uppkommer runt driftvarvtalen. Vid en responsanalys 
skall Vrms (root mean square) värdet inte överstiga 2,8 mm/s vid någon balk som 
påverkar komponenternas lagerstabilitet. 
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6 Diskussion 

6.1  Diskussion av resultat för de statiska beräkningarna 

6.1.1 Egenvikt 
Förskjutningarna uppnår 4,79 mm som mest och det är i överhänget på bottenramen, 
vid de balkar som håller upp oljetanken och de komponenter som i sin tur belastar 
den. Det är stora lokala spänningar med upp till 256 MPa i övergångar mellan balk 
och skalelement. Dessa spänningar bortses ifrån pga. bristfällig koppling mellan balk 
och skalelement i modellen. MPC-kopplingarna är kopplade nod till nod och är i 
verkligheten hopsvetsade vilket ger en mer utbredd påkänning i kopplingen. 
Spänningen utöver dessa uppnår till 125 MPa i balken för flexstödet och foten vilket 
är rimligt, där är tillåten spänning 300MPa enligt tabell 1. Resultatbilder presenteras i 
bilaga 3, figur: 37-39. 

6.1.2 Operationslaster 
Väldigt små förskjutningar uppstår vid operationslaster vilket är rimligt. 
Förskjutningarna uppnår 0,315 mm som mest och är i de yttre HEB-900 balkarna 
samt in mot pendelstöden. 
Spänningarna håller sig också på en rimlig låg nivå med upp till 27,3 MPa och det är 
vid fästena mellan pendelstöden och bottenramen. Plåttjockleken är 30 mm vid 
fästena för pendelstöden, vilket ger en sträckgräns på 300 MPa enligt tabell 1. 
Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 40-41. 

6.1.3 Seismisk last axiellt 
En maximal förskjutning på 9,1 mm uppträder i fixpunktsbalken, om man bortser 
ifrån att kugghjulen i växeln kan gå emot statorn och hålla emot. Det är ganska stora 
krafter som påverkar bottenramen i det här katastroffallet beroende på att nästan hela 
rotorsträngen är lagrad axiellt i ett av lagerlägena på kraftturbinen som får ta upp all 
kraft från rotorn i generatorn och växeln. 
Likaså gäller för spänningarna som är ganska höga runt fixpunkten för turbinen med 
upp till 261 MPa, också det beror på att generatorrotorn och växelaxlarna är lagrade i 
axiell led i kraftturbinens ena lagerläge. Fixpunkten sitter på baken och in i turbinen 
vilket gör att momentet blir lite större i verkligheten. Hur mycket fixpunkten klarar av 
beskrivs bättre i [13]. Tillåten spänning vid området där max spänning uppstår är 300 
MPa enligt tabell 1, med plåttjocklek 33 mm. Resultatbilder presenteras i bilaga 3, 
figur: 42-44. 

6.1.4 Seismisk last transversellt 
Mindre förskjutningar här än för axiella jordbävningskrafter. Största förskjutningen är 
3,28 mm och är längst ut i överhänget på bottenramen. Man ser tydligt att fötterna 
håller emot och bidrar till mindre förskjutning runt dem. 
Mindre spänningar finns i fixpunktens läge samt i balken för flexstödet. Störst 
spänning uppstår vid en av fötterna på generatorns bottenram där uppnår spänningen 
205MPa. Tillåten spänning är 300 MPa enligt tabell 1, plåttjocklek 40,5 mm. 
Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 45-47. 
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6.1.5 Lyftkrafter 
Väldigt höga påkänningar uppstår. Förskjutningen uppnår 7,71 mm i balkarna under 
oljetanken. 
Spänningarna är höga runt lyftplattorna med upp till 286 MPa vid lyftplattans 
infästning mot balken för det flexibla stödet där tillåten spänning är 300 MPa enligt 
tabell 1, plåttjocklek mellan 16 mm och 40 mm. Spänningen är som störst 170 MPa 
vid lyftplattorna på generator delen, där är tillåtna spänningen också 300 MPa. Störst 
påkänning är i balken under oljetanken på 499 MPa men den är lokal och kan bortses 
ifrån pga. bristfällig koppling mellan skal och balkelement i modellen. Generellt så är 
troligtvis spänningarna högre vid MPC-kopplingarna då endas nod till nod har 
kopplats. Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 48-50. 

6.1.6 Kortslutningsmoment i negativ riktning 
Väldigt låga förskjutningar uppstår vilket är lite förvånande då det är ett katastroffall. 
Förskjutningen uppnår maximalt 1,15 mm och beror troligtvis på att det är grova 
balkar som generatorn och växeln står på. 
Spänningarna är också väldigt låga upp till 138 MPa vid en av fötterna till generatorn 
och vid en av växelns fötter. Tillåten spänning vid generatorns fot är 300 MPa och vid 
växelns fötter 308 MPa enligt tabell 1. Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 51-
53. 

6.1.7 Kortslutningsmoment i positiv riktning 
Resultaten liknar kortslutningsmoment i negativ riktning fast åt andra hållet. 
Egentligen så är negativ och positiv riktning samma fall då rotorn byter håll ett antal 
gånger vid en kortslutning. Ett fall åt varje håll har räknats på för att ha underlag vid 
en statisk analys. Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 54-56. 

6.1.8 Transportlaster 
Inte så stora förskjutningar, de går upp till 3,94 mm i fixpunkten. 
Spänningarna är däremot väldigt höga. Upp till 521 MPa i bottenplåten vid balken 
som fixpunkten sitter på. Det är mycket över 308 MPa som är vad materialet klarar av 
med en plåttjocklek på 15,5 mm enligt tabell 1. Bottenplåten har inte någon 
avgörande roll i bottenramen hållfasthetsmässigt. Spänningen i figur 58, bilaga 3, har 
däremot en avgörande roll i strukturen, där är plåten 10mm tjock och tål 308 MPa 
enligt tabell 1 vilket är en kritisk punkt. 
Randvillkoren vid denna simulering är lite tveksamma då låsningarna var svåra att få 
till helt korrekt. Dessutom är det några extra stag som sitter mellan turbinen och fix 
balken vid transport som inte är modellerade. Det är också svårt att simulera en 
transport då den sker på olika sätt beroende på tillfälle. Tror inte man ska ta dessa 
resultat på för stort allvar även om det säkert är så att det blir höga påkänningar i 
bottenramen vid transport. 
Det skulle säkert gå att simulera detta mer noga om man har mer information och 
bättre randvillkor gällande transporter. Det tycks ändå vara ett kritiskt moment. 
Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 57-59. 
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6.1.9 Vindlaster axiellt 
Förskjutningarna uppnår en storlek på 1,14 mm i ändarna på bottenramen. Det är 
ljudhuven som tar upp större delen av vindlasterna eftersom den har störst yta som 
utsätts för vind. 
Spänningarna är upp till 13,8 MPa i storlek på balken som det flexibla stödet sitter på 
och upp till 61,1MPa lokalt i infästningarna för ljudhuven på generator delen. De 
största spänningarna på 61,1 MPa kan bortses ifrån pga. MPC-kopplingarna. Tillåten 
spänning vid balken för det flexibla stödet är 300 MPa enligt tabell 1, plåttjocklek 20 
mm. Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 60-62. 

6.1.10 Vindlaster transversellt 
Maximal förskjutning är 3,82 mm i yttre HEB-900 balken, ganska långt ut på 
överhänget på bottenramen. 
Spänningarna är ganska höga, upp till 267 MPa i plåten under ljudhuvens koppling till 
generator/växel-delens bottenram. Tillåten spänning i punkten där maximal spänning 
finns är 308 MPa enligt tabell 1, plåttjocklek 10 mm. Utöver de maximala 
spänningarna är det låga påkänningar. Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 63-
64. 

6.1.11 Skovelbrott vertikal riktning 
Förskjutningen uppnår 2,86 mm vid fixpunktens balk vilket är rimligt pga. att skoveln 
lossnar från kraftturbinens rotor i det här fallet och den rotorn är lagrad över 
fixpunkten. Spänningen uppnår 101 MPa och är utbredd över balkarna som turbinen 
står på. Tillåten spänning ligger runt 300 Mpa i balkarna som turbinen står på. 
Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 65-67. 

6.1.12 Skovelbrott i transversell riktning 
Förskjutningen blir som störst i fixpunkten och är upp till 1,62 mm stor. Spänningen 
är också som störst i fixpunkten med upp till 198 MPa och befinner sig på ett rimligt 
ställe. Tillåten spänning vid spänningskoncentrationerna runt fixpunkten är 308 Mpa 
enligt tabell 1, plåttjocklek 10 mm. En tanke på att fixpunkten sitter en bit över plattan 
som är modellerad i det här fallet bör man ha. Detta gör att momentet och där med 
påkänningen i fixpunktens balk blir lite större i verkligheten. Mer om vad fixpunkten 
klarar av finns i [13]. Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 68-70. 

6.1.13 Egenvikt och operationslast kombinerat 
Maximala förskjutningen på 4,76 mm är lite mindre än för enbart lastfallet Egenvikt, 
vilket troligtvis beror på att maximala förskjutningen för de båda fallen delvis tar ut 
varandra vid det stället där max förskjutning uppstår i bottenramen. Tittar man på 
spänningen ser man att spänningen är 126 MPa istället för 125 MPa på samma ställe 
när enbart egenvikt påverkar bottenramen. Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 
71-73. 
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6.1.14 Egenvikt, vindlast i transversell riktning och operationslaster 
Förskjutningarna ser rimliga ut, man ser tydligt att de blir större ut mot kanten och 
uppnår en maximal förskjutning på 4,51 mm. 
Spänningarna är 104 MPa som mest i balken som flexstödet står på, om man tittar 
utanför de lokala spänningarna i plåten under ljudhuvens infästning på 
generatordelen. Den lokala spänningen i infästningarna för ljudhuven är 281 Mpa, den 
spänningen beror troligtvis på vindlasten om man jämför med det enskilda fallet för 
vindlaster i transversell riktning. Tillåtna spänningar är 300 Mpa i balken som 
flexstödet står på och 308 MPa i plåten under ljudhuvens infästning på 
generatordelen. Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 74-76. 

6.1.15 Egenvikt, vindlast i axiell riktning och operationslaster 
Man kan tydligt se att det är vindlasten som förstorar förskjutningarna ut mot kanten i 
föregående lastkombination med vindlast i transversell riktning, eftersom den inte gör 
det nu med vindlast i axiell riktning. Den blir även mindre nu än i föregående fall, den 
uppnår 3,98 mm som max under oljetankens stöd längst ut på överhänget. Det är 
rimligt då axiella vindlasten belastar bottenramen mindre än transversella då det är 
större yta som den transversella verkar på. 
Spänningarna uppnår max 112 MPa i balken som det flexibla stödet står på när man 
bortser från lokala spänningar i kopplingar mellan skal och balkelement. Dessa 
spänningar beror på att foten till bottenramen sitter under den balken. Tillåten 
spänning i balken som det flexibla stödet står på är 300 Mpa enligt tabell 1, 
plåttjocklek 20 mm. Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 77-79. 

6.1.16 Egenvikt och seismiska krafter i transversell riktning delat på 1,4 
Förskjutningen har ett max på 7,13 mm ute på överhänget. Kan tydligt se att fötterna 
på bottenramen håller emot. 
Spänningarna blir ganska höga, upp till 236 MPa vid ena foten till bottenramen på 
generatordelen och upp till 219 MPa i balken som flexibla stödet står på. Max tillåten 
spänning är runt 300 MPa vid områdena där maximal spänning uppstår enligt tabell 1. 
Ganska höga påfrestningar, men det är ett extremfall då turbinen utsätts för 
jordbävning. Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 80-82. 

6.1.17 Egenvikt och seismiska krafter i axiell riktning delat på 1,4 
Den maximala förskjutningen är 9,91 mm och uppstår vid fixpunkten, vilket förklaras 
med lagringen av rotorsträngen i axiell led. Om man bortser från lokala spänningar så 
uppnår spänningen 280 MPa som störst i balken där fixpunkten sitter, intill HEB-900 
balken. Det är en plåttjocklek på 30 mm vid den maximala spänningen och en 
sträckgräns på 300 MPa enligt tabell 1. Man bör nog lagra rotorn axiellt i växeln 
också då det finns risk för jordbävning på operationsplatsen för att få lite större 
marginal. Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 83-85. 

6.1.18 Egenvikt och kortslutningsmoment i negativ riktning 
Det blir förskjutningar upp till 4,96 mm i överhänget på bottenramens turbindel. 
Spänningarna uppnår 138 MPa under generatordelen runt foten och 126 MPa i balken 
där flexibla stödet till turbin står. Tillåten spänning är runt 300 MPa vid områdena där 
maximal spänning uppstår. Resultatbilderna presenteras i bilaga 3, figur: 86-88. 
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6.1.19 Egenvikt och kortslutningsmoment i positiv riktning 
Lite högre förskjutningar och spänningar än för fallet med kortslutningsmoment i 
negativ riktning och bilderna visar tydligt åt vilket håll positiv respektive negativ 
riktning är. Max 4,72 mm i förskjutning ute på överhänget vid stöden för oljetanken. 
190MPa i spänning vid ena foten på generator delen och 128 MPa som mest i balken 
för det flexibla stödet. Tillåten spänning är 300 MPa. Resultatbilderna presenteras i 
bilaga 3, figur: 89-91. 

6.1.20 Egenvikt och skovelbrott i transversell riktning 
Förskjutningarna uppnår 4,92 mm ute på överhänget under stöden till oljetanken. 
Spänningarna är som störst vid fixpunkten med 194 MPa. Det är rimligt att 
spänningarna är störst vid fixpunkten och ner i pendelstöden, vilket det tydligt går att 
se i resultatet. Här ska också tas med i beräkningen att fixpunkten är lite högre i 
verkligheten än i modellen så momentet blir något större vilket medför något högre 
spänningar. Tillåten spänning i maximala spänningens område är 308 MPa enligt 
tabell 1, plåttjockleken är 10 mm i området. Resultatbilderna presenteras i bilaga 3, 
figur: 92-94. 

6.1.21 Egenvikt och skovelbrott i vertikal riktning 
Störst förskjutning är vid fixpunktsbalken och längst ut på överhänget i bottenramens 
turbindel. Förskjutningen är som störst 4,64 mm. Resultatet visar att fötterna på 
bottenramen håller emot. Det är skovelbrottet som bidrar med förskjutningen vid 
fixpunkten och egenvikten som bidrar med mest förskjutning ute på överhänget. 
Spänningarna är störst vid balken för det flexibla stödet med maximalt 166 MPa. 
Sträckgränsen är 300 MPa i balken där maximala spänningar uppstår. Fjäderelementet 
som ska föreställa flexibla stödet i modellen är dock mer utbredd i verkligheten än i 
modellen, vilket gör att det inte blir lika stora påfrestningar i just den punkten i plattan 
som fjäderelementet är kopplat till. Att det är större spänningar i flexibla balken än 
vid fixpunkten beror på att foten till bottenramen sitter under flexibla stödet och håller 
emot. Resultatbilderna presenteras i bilaga 3, figur: 95-97. 

6.1.22 Egenvikt och lyftkraft 
Det är mycket höga förskjutningar, upp till 12,5 mm under oljetankens 
infästningspunkter. Spänningarna är koncentrerade vid infästningarna av lyftplattorna 
i bottenramen vilket är rimligt. Man ser även hur spänningarna breder ut sig i balkarna 
mellan lyftplattorna. Spänningarna är som störst vid infästningen av lyftplattan i 
flexibla balken där den uppnår en storlek på 277 MPa. Tillåten max spänning i 
området där maximal spänning uppstår är 300 MPa enligt tabell 1, plåttjocklek mellan 
16 och 40 mm. Resultatbilderna presenteras i bilaga 3, figur: 98-100. 

6.1.23 Egenvikt och transportlaster 
Förskjutningarna är störst i fixpunkt samt i överhänget och uppnår en storlek på 4,93 
mm. Spänningarna är väldigt stora i området runt fixpunkten. Storleken på maximala 
spänningen är 524 MPa vilket är mer än 308 MPa som är vad materialet klarar av 
enligt tabell 1. Man får dock ha lite överseende med det här lastfallet då randvillkoren 
inte är exakt enligt verkligheten. Resultatbilderna presenteras i bilaga 3, figur: 101-
103. 
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6.1.24 Egenvikt, operationslaster och kortslutningsmoment i positiv riktning 
Förskjutningarna är maximalt 4,70 mm och breder ut sig på ett rimligt sätt. 
Spänningarna är också dominanta på rimliga ställen och är som störst 206 MPa under 
bottenramen på generatordelen i närhet till ena fotens anslutning. Sträckgränsen i 
området där maximal spänning uppstår är runt 300 MPa. Man ser även hur 
spänningen breder ut sig i balkarna som växeln står på och i balken som flexibla 
stödet står på. Resultatbilderna presenteras i bilaga 3, figur: 104-106. 

6.1.25 Egenvikt, operationslaster och kortslutningsmoment i negativ riktning 
Väldigt likt föregående fall fast omvänt. Operationslasterna och kortslutningslasterna 
tar dock ut och förstärker varandra på ett lite annat sett pga. symmetrin i strukturen. 
Lite mindre påkänning i generatordelen förekommer, med upp till 141 MPa. Tillåten 
spänning där är 300 MPa enligt tabell 1, plåttjocklek 35 mm. Resultatbilder 
presenteras i bilaga 3, figur: 107-109. 

6.1.26 Egenvikt, operationslaster och (seismiska laster i axiell riktning)/1,4 
Man ser tydligt hur de olika lastfallen i kombinationen bidrar. Förskjutning upp till 
7,36 mm koncentrerat i fixpunkt och i överhänget. Spänningarna är koncentrerade i 
fixpunktsbalken och har en maximal storlek på 212 MPa, tillåten spänning är 300 
MPa i området där maximala spänningar uppstår enligt tabell 1. Resultatbilder 
presenteras i bilaga 3, figur: 110-112. 

6.1.27 Egenvikt, operationslaster och (seismiska laster i transversell riktning)/1,4 
Förskjutningar i överhänget är maximalt 6,35 mm och man ser tydligt att fötterna 
håller emot. Spänningarna är som störst kring fötterna på bottenramen med maximalt 
169 MPa på generatordelen och 166 MPa i balken som flexibla stödet och foten under 
turbinens bottenram sitter anslutna till. Tillåten spänning enligt tabell 1 är 300 MPa. 
Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 113-115. 

6.1.28 Kombination: Egenvikt+ Operationslaster+ vind i transversell riktning+ 
(Seismiska laster i transversell riktning)/1,4 
Förskjutningar uppnår ett maximalt värde på 5,45 mm i överhänget på bottenramens 
turbindel. Spänningarna når ett maxvärde på 144 MPa i flexibla balken om man 
bortser från lokala spänningar. På generatordelen är det vindlaster som påverkar med 
upp till 182 MPa och övrigt runt 100 MPa runt fötterna. Tillåten spänning enligt tabell 
1 är 300 MPa runt fötterna i generatordelen samt i balken som flexstödet står på. I 
plåten under ljudhuvens infästning på generatordelen är tillåten spänning 308 MPa.  
Det är lägre spänningar i det här lastfallet än i kapitel 6.1.27 Egenvikt, 
operationslaster och (seismiska laster i transversell riktning)/1,4 vilket är svårt att 
förklara. Resultatbilder presenteras i bilaga 3, figur: 116-118. 
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6.2 Diskussion av resultat för de dynamiska beräkningarna 
Responskurvor med Vrms värdet i riktningarna x, y och z mot varvtalet på rotorn har 
plottats för respektive nod som har valts att titta på enligt figur 11. Ett medelvärde av 
de kurvor som finns i respektive diagram får inte överstiga ett Vrms värde på 2,5 
mm/s för att det ska vara godkänt enligt [6]. 
Driftvarvtalen för rotorerna där obalanser har lagts på är: 
 
Kraftturbinrotorn: 7700 rpm 
Gasgeneratorrotorn: 7700-9600 rpm 
Generatorrotorn: 1500 rpm 
Växelhjulet: 1500 rpm 
 
Vid dessa driftvarvtal ska helst inte någon hög resonans förekomma. En 
resonansfrekvens får passeras under start men helst inte för nära driftvarvtalet. 
Kurvorna på responsen finns i bilaga 4, figur: 119-134 och är ett urval av de noder 
som har valts att titta på, dessa noder är: 42198, 49345, 28047 och 124227. Läget för 
dessa noder kan ses i figur 11. Alla kurvor visas inte i rapporten pga. att de är så 
många. Kurvorna som inte visas i rapporten finns sparade elektroniskt i Siemens 
databas. 
 
Det är några Vrms värden som blir lite högre än 2,8 mm/s men dessa är i de noder 
som obalanskraften placerats på och kan därför bortse från dessa, då det är 
bottenramens noder som är intressanta. I övrigt ser det bra ut och responsanalysen på 
bottenramen håller sig inom kraven enligt [6]. 
De dynamiska beräkningarna kan kanske göras bättre genom att lagra rotorns 
lagerlägen med stela element direkt i bottenramen istället för att lagra dem fritt 
upplagt i statorn för respektive rotor. Komponenterna har modellerats ganska idealiskt 
och approximativt. Stel koppling mellan rotor och bottenram är kanske att föredra då 
man eliminerar inverkan från lokala noder. 
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7 Förbättringsförslag 
Förslag på förbättringar på bottenramen för att en billigare, smidigare och en mindre 
tidskrävande konstruktion har skissats på. 
Ett förslag sedan tidigare är att byta ut HEB-balkarna till HEA-balkar. Detta skulle ge 
en lättare och smidigare samt billigare konstruktion. Det finns en del fördelar med det 
men även några nackdelar. HEA-balkar har inte samma yttermått som HEB-balkarna. 
En HEB-900 balk är 900 mm hög medan en HEA-900 balk bara är 890 mm hög. Det 
skulle kanske hålla hållfasthetsmässigt men det är väldigt många komponenter som 
ska få plats i och på bottenramen. Det skulle troligtvis bli mycket tid och 
resurskrävande att få igenom en sådan ändring eftersom många komponenter är 
inpassade på ramen. En massa rör och kablar som är dragna nära och igenom balkarna 
skulle kanske behöva flyttas på, dessutom blir då åtkomligheten vid montering då 
troligtvis sämre. Förslaget undersöks inte närmare inom detta projekt, då tidsåtgången 
för att få allt som måste passa ihop och hålla anses vara för stor. Dessutom finns det 
redan en hel del dokumenterat om det [28]. 
Ett flertal exempel på förbättring av lådan (balken som det flexibla stödet står på) har 
skissats på. Något eller några av dessa förslag ser lovande ut när det gäller pris och tid 
och även åtkomlighet vid montering. 
Lådan är byggd för att klara av olika mått beroende på vilken turbin som ska stå på 
bottenramen. Det flexibla stödets plats är olika beroende på om det är en SGT-600 
eller en SGT-700 som ska placeras på bottenramen. Eftersom det ska vara en enhetlig 
bottenram för båda dessa turbiner ska båda dessa lägen på det flexibla stödet kunna 
hanteras. Dessutom ska den vara tillräckligt styv och hållfast för att sitta mellan 
lyftplattorna och klara av krafter från foten. Lådan är idag uppbyggd av 
sammansvetsade plåtar. Dessa plåtar måste skäras ut och passas in vilket är 
oekonomiskt både tids och prismässigt. Genom att ersätta en del av dessa plåtar med 
standardbalkar skulle man kunna spara både tid och pengar. 
Förslag på ändringar av lådan: 
Ett första förslaget är att byta ut lådan mot en HE-balk med liknande styvhet. 
Problemet med att kunna placera det flexibla stödet olika beroende på turbintyp 
kommer då fram. Detta skulle kunna lösas med att man gör en platta uppe på balken 
på vilken man kan flytta stödet. Detta förslag skulle medföra att en vridning uppstår 
då stödet placeras utanför centrum på balktvärsnittet vilket inte är önskvärt även om 
det kanske skulle hålla. Det flexibla stödet är även ganska högt och kräver en 
infästning längre ner än uppe på balken. Det problemet skissades på också. En ny typ 
av flexibelt stöd skulle användas, två stycken koniska stavar med ett spår fräst i skulle 
placeras uppe på plattan. Genom att vrida på dessa ändras styvheten i olika riktningar 
och styvheten skulle kunna ställas in efter hur man vill ha den. Tveksam om det skulle 
bli bra med den formen av flexibelt stöd. Det ska kunna flexa ganska mycket och det 
krävs lite längd på dem för att det ska bli möjligt vilket blir svårt om man ska placera 
dem så högt upp som på plattan uppe på balken. Det finns även en misstanke om att 
det blir för klent med en balk. 
Ett andra förslag är att placera 2st HE-balkar bredvid varandra och sedan svetsa en 
plåt mellan dem för att placera det flexibla stödet på. Detta förslag är liknande lådan 
och samma flexibla stöd kan användas. Fördelen är att man använder sig av 
standardbalk istället för att skära ut en plåt. Detta skulle kunna spara mycket tid och 
pengar och det blir en enklare konstruktion. Man undviker dessutom att ha skarpa 
hörn vid övergången till upphöjningen mitt på balken. En plåt, för att hålla 
bottenramens fot, svetsas på under dessa två balkar. Stag emellan balkarna kan sedan 
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sättas i den utsträckning som krävs hållfasthetsmässigt för att ersätta locket på lådan. 
Ett fortsatt arbete på det här förslaget kan vara värt att titta på. En modell gjordes för 
att visa det tänkta utseendet, se figur 19, 20 och 21.  

 Figur 19: Balken med det flexibla stödet på som det ser ut idag.  
 

 
 
 
 
 

Figur 20: Förslag på nytt utförande med 
två parallella HE- balkar istället för 
lådan. 

Figur 21: Förslaget med 2 st HE-balkar 
bredvid varandra i profil med platta för 
flexstöd och för bottenramens fot. 

 
 
Ett alternativ till de två HE-balkarna skulle kunna vara två U-balkar men inga bra 
standardbalkar hittades. Ett förslag med en enkel balk istället för lådan fanns med en 
typ av rullande fjädring på plattan uppe på balken som flexibelt stöd. Det krävs dock 
passningstillverkning för att få det bra, vilket är dyrt så inget mera arbete lades ner på 
det förslaget. 
 
Att se över materialvalet vore också bra, för att se om man kan hitta likvärdigt 
material till ett lägre pris. De som tillverkar HE-balkarna gör balkarna efter standard 
och det är ju en fördel om allt är i samma material. 
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8 Felkällor 
Det har kommit fram en del felkällor under projektets gång. Det gäller att ta hänsyn 
till felkällor när resultaten ska tolkas och utvärderas. Många av felkällorna påverkar 
inte resultatet men är dokumenterade. Modellen skiljer sig från verkligheten på några 
få ställen där approximationer och antaganden har gjorts. 
 
De felkällor som uppmärksammats och dokumenterats är: 
På de balkar som har modellerats med skalelement har elementen gjorts på ytor. När 
sedan tjocklek sätts på dessa skalelement så definieras denna tjocklek åt båda håll 
utifrån den ytan man lagt elementen på. Detta medför att till exempel en HEB-balk 
som har ritats med ytorna efter höjden enligt standard blir en elementtjocklek högre 
när elementindelningen görs. En halv elementtjocklek uppåt och en halv tjocklek 
neråt tillkommer. 
 
Vikten på alla komponenter har försökts få så korrekt som möjligt. Detta har i vissa 
fall varit svårt att få till. Placeringen av komponenterna är heller inte helt exakt men 
det är så pass små fel att det inte ger märkbar skillnad i resultatet. Vikten på den 
sammansatta modellen har även kompenserats genom att gravitationen har skalats 
upp. Detta medför att vikten på respektive komponent som hade rätt vikt innan också 
ändras och blir lite fel. Alla komponenter har heller inte tagits med i modellen pga. att 
det inte finns tid till att modellera allt. Rör och mindre komponenter har inte tagits 
med, vilket är förklaringen till att totalvikten inte blev vad den skulle. Alla största och 
tyngsta komponenter som ansågs påverka bottenramen betydelsefullt är med i 
modellen. 
 
Oljetanken och oljans vikt är approximerad till oljetankens mittpunk. All olja som 
befinner sig i systemet så som i rör och lager mm. är inte med i beräkningen på exakt 
rätt ställe. Kopplingarna mellan oljetanken och bottenramen är lite felplacerade. En 
mer lokal analys bör göras för att få fram resultat i det området. 
 
Förberedande beräkningar är approximerade. Otydliga mått samt olika mått beroende 
på vilken ritning som används som informationskälla. 
 
Fel som döljer sig i gamla rapporter som information hämtats ifrån kan finnas. 
 
Avstånd mellan bottenramen och turbincentrum är osäkert, lite olika beroende på vad 
som används för ritningar. 
 
Små missar har gjorts i elementindelningen. En mindre yta på modellen vid 
fixpunktsbalken har missats att elementindelas. 
 
Skalelement på HEB balkar gör att inte radien i övergången mellan fläns och liv 
kommer med. 
 
Fjäderelementen från turbinen ner i bottenramen är bara kopplade till en nod vilket 
inte är fallet i verkligheten. Det flexande stödet har en yta som ligger an mot 
bottenramen lika så fixpunkten. 
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Plattan som det flexibla stödet står på är approximerad att ligga i höjd med plåten i 
botten på bottenramen. I verkligheten sitter den en liten bit över bottenplåten. Denna 
approximation gjordes för att förenkla modellen. 
 
En stel balk har modellerats mellan växeln och turbinen. Detta för att all axiell kraft 
från rotorn ska tas upp av turbinlagret. Den stela balken är inte stel i verkligheten utan 
det är en flexibel axel. En approximation till en stel balk gjordes för att komma runt 
beräkningsproblem. 
 
Balkar som står på varandra har inte dubbla skalelement utan de har modellerats med 
samma yta med en adderad elementtjocklek. 
 
De dynamiska beräkningarna kan påverkas av att tröghetsmomentet på de 
komponenter som står på bottenramen inte är känd. De approximativa modellerna på 
komponenterna kan ha vissa avvikelser från verklighetens tröghetsmoment. 
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9 Slutsatser 
Bottenramen ser ut att uppfylla kraven Siemens har på den och den är dessutom lite 
överdimensionerad. Denna överdimensionering kan vara en förutsättning för att få en 
så pass styv bottenram att rotorsträngen kan hålla sig inom gränserna för hur mycket 
ändarna på rotorerna får förskjutas och vridas i förhållande till varandra. Det är svårt 
att få fram något bra värde på hur mycket rotorns ändar förskjuter sig till varandra då 
komponenterna i modellen är så approximativa, dessutom är inte lagren modellerade. 
I en ny modell bör nog färre element användas för att få en mer hanterbar modell.  
Resultaten verkar vara rimliga och optimeringar är med största sannolikhet möjliga. 
Det ser ut att vara höga påkänningar i bottenramen om den utsätts för jordbävning 
framförallt i axiell riktning. Detta beroende på att rotorsträngen från kraftturbin till 
och med generatorrotorn endast är lagrad i axiell riktning på ett ställe i 
kraftturbinrotorns lagerläge. Det är förberett för att kunna sätta in ytterligare ett 
axiallager i växeln ifall man vet att det är stor risk för jordbävning på 
operationsplatsen. Resultatet i det här projektet visar tydligt att det är nödvändigt med 
ett extra axiallager vid jordbävningsdrabbade ställen. 
Randvillkor vid transport är nödvändigt att titta närmare på för att kunna få ut några 
resultat som är rimliga. 
Beräkningar på optimeringsförslaget betraktas som möjligt fortsatt arbete om det 
anses vara ett bra förslag. Eftersom det är så mycket som ska få plats i bottenramen så 
som rör och kablar mm. anser jag att det är bättre om någon med erfarenhet tittar på 
förslaget innan beräkningar genomförs även om optimeringsförslaget möjligen skulle 
kunna göras i samma storlek som dagens konstruktion av lådan. 
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Bilaga 1. Punktnamn för operationslaster 

 
Figur 36: Namn för lastpunkter vid operationslaster. 
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Bilaga 2. Lastfall och resultat 

 
 

Tabell 5: Resultat för alla statiska lastfall som har beräknats. 
Maximala förskjutningar och spänningar samt vilka spänningar 
som är aktuella (utan lokala spänningar). 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall egenvikt. 

 
 Figur 37: Förskjutningar vid lastfall Egenvikt [mm].  

                                        
 Figur 38: Spänningar, lastfall egenvikt [MPa].  

 
 Figur 39: Spänningar utan lokala maxpåkänningar i 

flexbalk, lastfall egenvikt [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall operationslaster 
 
 
 
 

 
 Figur 40: Förskjutningar, lastfall operationslaster [mm]. 
 
 

 
 

 Figur 41: Spänningar vid lastfall operationslaster [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall seismiska laster i axiell riktning 

 
 Figur 42: Förskjutningar, lastfall seismisk kraft i axiell riktning [mm].  

                                               
 Figur 43: Spänningar, lastfall seismiska krafter i axiell riktning [MPa].  

 
 Figur 44: Spänningar, lastfall seismiska krafter i axiell riktning. Sett 

under bottenramens fixpunkt [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall seismiska laster i transversell riktning 

 
 Figur 45: Förskjutningar, lastfall seismisk kraft i transversell riktning [mm].  

                                               
 Figur 46: Spänningar, lastfall seismisk kraft i transversell riktning [MPa].  

 
 Figur 47: Spänningar i balken mellan lyftplattorna på generatorns 

bottenram. Lastfall seismisk kraft i transversell riktning [MPa]. 

 40



Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall lyft 

 
 Figur 48: Förskjutningar, lastfall lyft [mm].  

                                              
 Figur 49: Spänningar i flexbalk, lastfall lyft [MPa]. 
 

                       
 Figur 50: Spänningar, lastfall lyft. Generatorns bottenram samt lokala max 

spänningar i balk som oljetank står på vid flexbalk. [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall kortslutning i minus riktning 

 
 Figur 51: Förskjutningar, lastfall kortslutningsmoment minus riktning [mm].  

                                               
 Figur 52: Spänningar, lastfall kortslutningsmoment minus riktning [MPa]. 

 
 Figur 53: Spännningar, lastfall kortslutningsmoment minus riktning [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall kortslutning i positiv riktning 

 
 Figur 54: Förskjutningar, lastfall kortslutningsmoment plus riktning [mm].  

                                               
 Figur 55: Spänningar, lastfall kortslutningsmoment plus riktning [MPa]. 

 
 Figur 56: Spänningar, lastfall kortslutningsmoment plus riktning [mm]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall transport 

 
 Figur 57: Förskjutningar, lastfall transport [mm].  

                                               
 Figur 58: Spänningar, lastfall transport [MPa].  

 
 Figur 59: Spänningar under fixpunkten, lastfall transport [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall vindlaster i axiell riktning 

 
 Figur 60: Förskjutningar, lastfall vindlast i axiell riktning [mm].  

                                               
 Figur 61: Spänningar i flexbalken, lastfall vindlaster i axiell riktning [MPa].  

 
 Figur 62: Spänningar, lokalt i ljudhuvens infästningspunkter, lastfall 

vindlaster i axiell riktning [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall vindlaster i transversell riktning 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 63: Förskjutningar, lastfall vindlaster i transversell riktning [mm].  
 
 

 
 Figur 64: Spänningar lokalt, lastfall vindlaster i transversell 

riktning [MPa].  
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall skovelbrott i vertikal riktning 

 
 Figur 65: Förskjutningar, lastfall skovelbrott i vertikal riktning [mm].  

                                               
 Figur 66: Spänningar, lastfall skovelbrott i vertikal riktning [MPa].  

 
 Figur 67: Spänningar underifrån, lastfall skovelbrott i vertikal riktning [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall skovelbrott i transversell riktning 

 
 Figur 68: Förskjutningar, lastfall skovelbrott i transversell riktning [mm].  

                                               
 Figur 69: Spänningar, lastfall skovelbrott i transversell riktning [MPa].  

 
 Figur 70: Spänningar, lastfall skovelbrott i transversell riktning [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+OP 

 
 Figur 71: Förskjutningar, lastfall D+OP [mm].  

                                              
 Figur 72: Spänningar i generatorns bottenram, lastfall D+OP [MPa]. 
 

 
 

Figur 73: Spänningar i flexbalken utan lokala max spänningar, lastfall 
D+OP [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+Wtr+OP 

 
 Figur 74: Förskjutningar, lastfall D+Wtr+OP [mm].  

                                               
 Figur 75: Spänningar i flexbalk, lastfall D+Wtr+OP [MPa].  

 
 Figur 76: Spänningar lokala i ljudhuvens infästning, lastfall 

D+Wtr+OP [MPa]. 

 50



Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+Wax+OP 

 
 Figur 77: Förskjutningar, lastfall D+Wax+OP [mm].  

                                               
 Figur 78: Spänningar, lastfall D+Wax+OP [MPa].  

 
 Figur 79: spänningar i flexbalken utan lokala max spänningar, lastfall 

D+Wax+OP [MPa]. 

 51



Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+Etr/1,4 

 
 Figur 80: Förskjutningar, lastfall D+Etr/1,4 [mm].  

                                               
 Figur 81: Spänningar i flexbalk, lastfall D+Etr/1,4 [MPa].  

 
 Figur 82: Spänningar under generatorns bottenram, lastfall D+Etr/1,4 

[MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+Eax/1,4 

 
 Figur 83: Förskjutningar, lastfall D+Eax/1,4 [mm].  

                                               
 Figur 84: Spänningar, lastfall D+Eax/1,4 [MPa].  

 
 Figur 85: Spänningar, lastfall D+Eax/1,4 [MPa].  

Även mindre spänningar runt fötterna på generator delen. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+shmin 

 
 Figur 86: Förskjutningar, lastfall D+shmin [mm].  

                                              
 Figur 87: Spänningar, lastfall D+shmin [MPa].  

 
 Figur 88: Spänningar i flexbalk utan lokala max spänningar, 

lastfall D+shmin [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+shplu 

 
 

Figur 89: Förskjutningar, lastfall D+shplu [mm].  

                                              
 

Figur 90: Spänningar, lastfall D+shplu [MPa]  

 
 

Figur 91: Spänningar i flexbalken utan lokala max 
spänningar, lastfall D+shplu [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+Bt 

 
 Figur 92: Förskjutningar, lastfall D+Bt [mm].  

                                              
 Figur 93: Spänningar, lastfall D+Bt [MPa].  

 
 Figur 94: Spänningar utan lokala max spänningar., lastfall D+Bt 

[MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+Bv 

 
 Figur 95: Förskjutningar, lastfall D+Bv [mm]. 

                                              
 
 

 Figur 97: Spänningar utan
[MPa]. Även mindre spänn

 

Figur 96: Spänningar, lastfall D+Bv [MPa]. 
 
 lokala max, lastfall D+Bv 
ingar i balk på generator delen. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+lyft 

 
 Figur 98: Förskjutningar, lastfall D+lyft [mm].  

                                              
 Figur 99: Spänningar, lastfall D+lyft [MPa].  

 
 Figur 100: Spänningar flexbalk, lastfall D+lyft [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+transport 

 
 Figur 101: Förskjutningar, lastfall D+transport [mm].  

                                              
 Figur 102: Spänningar, lastfall D+transport [MPa].  

 
 Figur 103: Spänningar under fixpunkt, lastfall 

D+transport [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+OP+shplu 

 
 Figur 104: Förskjutningar, lastfall D+OP+shplu [mm]. 

                                              
 Figur 105: Spänningar, lastfall D+OP+shplu. Röda spänningen under [MPa].  

 
 Figur 106: Spänningar i flexbalk utan lokala max spänningar, 

lastfall D+OP+shplu [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+OP+shmin 

 
 Figur 107: Förskjutningar, lastfall D+OP+shmin [mm]. 

                                              
 Figur 108: Spänningar, lastfall D+OP+shmin [MPa].  

 
 Figur 109: Spänningar flexbalk utan lokala max spänningar, 

lastfall D+OP+shmin [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+OP.Eax/1,4 

 
 Figur 110: Förskjutningar, lastfall D+OP+Eax/1,4 [mm].  

                                              
 Figur 111: Spänningar, lastfall D+OP+Eax/1,4 [MPa].  

 
 Figur 112: Spänningar, lastfall D+OP+Eax/1,4 [MPa]. 

Även mindre spänningar under generator delen. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+OP+Etr/1,4 

 
 Figur 113: Förskjutningar, lastfall D+OP+Etr/1,4 [mm]. 

                                              
 Figur 114: Spänningar, lastfall D+OP+Etr/1,4 [MPa].  

 
 Figur 115: Spänningar i flexblak utan lokala max 

spänningar, lastfall D+OP+Etr/1,4 [MPa]. 
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Bilaga 3. Resultatplotter, lastfall D+OP+Wtr+Etr/1,4 

 
 Figur 116: Förskjutningar, lastfall D+OP+Wtr+Etr/1,4 [mm].  

                                              
 Figur 117: Spänningar, lastfall D+OP+Wtr+Etr/1,4 [MPa].  

 
 Figur 118: Spänningar utan lokala max spänningar, lastfall D+OP+Wtr+Etr/1,4 

[MPa]. 
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Bilaga 4. Obalans respons kurvor 

 

 Figur 119: Lastfall 3 enl. tabell 4 i y riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön 
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 

 
 

 

 Figur 120: Lastfall 4 enl. tabell 4 i y riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön 
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 
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Bilaga 4. Obalans responskurvor 

 

 Figur 121: Lastfall 3 enligt tabell 4 i z riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön 
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 

 
 

 

 
  

 

Figur 122: Lastfall 4 enl. tabell 4 i z riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 
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Bilaga 4. Obalans responskurvor 

 

 Figur 123: Lastfall 1 enl. tabell 4 i y riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön 
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 

 
 

 

 
Figur 124: Lastfall 2 enl. tabell 4 i y riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön 
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 
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Bilaga 4. Obalans responskurvor 

 

 Figur 125: Lastfall 1 enl. tabell 4 i z riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön 
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 

 
 

 

 
Figur 126: Lastfall 2 enl. tabell 4 i z riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön 
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 
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Bilaga 4: Obalans responskurvor 

 

 Figur 127: Lastfall 7 enl. tabell 4 i y riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön 
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 

 
 

 

 
Figur 128: Lastfall 8 enl. tabell 4 i y riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön 
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 
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Bilaga 4. Obalans responskurvor 

 

 Figur 129: Lastfall 7 enl. tabell 4 i z riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön 
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 

 
 

 

 
  

 

Figur 130: Lastfall 8 enl. tabell 4 i z riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 
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Bilaga 4. Obalans responskurvor 

 

 Figur 131: Lastfall 5 enl. tabell 4 i y riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön 
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 

 
 

 

 
Figur 132: Lastfall 6 enl. tabell 4 i y riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön 
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 
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Bilaga 4. Obalans responskurvor 

 

 Figur 133: Lastfall 5 enl. tabell 4 i z riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön 
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 

 
 

 

 
 

 

Figur 134: Lastfall 6 enl. tabell 4 i z riktning. Röd (x-riktn.) i axiell, grön
(z-riktn.) i vertikal och blå (y-riktn.) i transversell riktning. 
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Bilaga 5. Viktkompensering 
För att få totala vikten rätt har jag kompenserat det men att höja tyngdaccelerationen i 
beräkningarna. Detta medför naturligtvis också att komponenternas vikt ändras vilket 
jag får ta som en felkälla eftersom komponenterna vägde enligt verkligheten innan 
kompenseringen. Men anser att det är viktigare att hela modellen har rätt vikt. 
Dessutom ändras det bara till det värre vilket ger en inbyggd säkerhetsfaktor. 
 
Ändring av gravitation/accelerationer 
 
Nuvarande modells vikt: 147,4 ton 
Nuvarande verklighetsmått: 162 ton vid lyft (torrvikt) enligt ritning [17]. 
Total vikt med oljor mm är ca: 178 ton enligt dokument [18]. 
 
178-147,4= 30,4 ton 

178
4,30 =0,17078 vilket är ungefär 17,2% för lite vikt i modellen totalt. 

 
Gravitation efter viktkompensering 
g= 9,82*1,172=11,51 m/s2 

 
Accelerationer vid jordbävning utifrån beräkningar på seismiska laster 
avertikal= 4,05+(4,05*0,172)= 4,74 m/s2 

ahorisontell= 6,984+(6,984*0,172)= 8,19 m/s2

 
Accelerationer vid lyft 
a= 2,244*g= 2,244*11,51= 25,828 m/s2 beräknat efter lyftlaster i bilaga 7. 
 
Transport accelerationer 
Riktning Acceleration [m/s2] Gravitation 11,51 [m/s2] 
X 0,8g 9,208 
Y 0,8g 9,208 
Z 1,6g 18,416 
 Tabell 6: Transportlaster som lagts på efter att viktkompensering har 
gjorts.  
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Bilaga 6. Parallellförflytta balkar med Steiners sats 
 
HEB-100 

 

Figur 22: Balktvärsnitt på en HEB-100 balk som visar 
hur koordinatsystemet flyttas parallellt. 

 
Tibnor data HEB-100 [29]: 
A= Tvärsnittsarea= 2604 mm2

Ix= Tröghetsmoment kring x-axeln i figur 22=  449,5*104 mm4

Iy= Tröghetsmoment kring y-axeln i figur 22= 167*104 mm4

 
Nytt tröghetsmoment Ix enligt Steiners sats 
Iη= Ix+b2A (Steiners sats enligt [19])   (1) 
Iη= 449,5*104+(-50)2*2604= 1100,5*104 mm4

Nytt tröghetsmoment= 1100,5*104 mm4

 
HEB-140 

 

Figur 23: Balktvärsnitt på en HEB-140 balk som visar hur 
koordinatsystemet flyttas parallellt. 

 
Tibnor data HEB-140 [29]: 
A= Tvärsnittsarea= 4296 mm2

Ix= Tröghetsmoment kring x-axeln i figur 22= 1509*104 mm4

 
Nytt tröghetsmoment Ix enligt Steiners sats enligt (1). 
Iη= 1509*104+(-70)2*4296= 3614,04*104 mm4

Nytt tröghetsmoment= 3614,04*104 mm4

 74



Bilaga 7. Beräkning av Lyftlaster 
Lyftlasterna är beräknade efter [16]. 
 
En designkraft räknas ut enligt ekv. 2-2 DNV 2.4, 2.1 
Fdesign=DAF*γdesign*1,1*m*g (2) 
 
DAF = 1,2 Dynamic Amplification factor offshore enligt DNV table 2.1. 
 
γdesign= 1,7 enligt  DNV marine operation tabell 4.1 design factor. 
 
γdesign= γf * γc = load factor * consequence factor. 
 
Weight inaccuracy factor= 1,0 if weighing and 1,1 if estimated or calculated weight 
enligt DNV 3.5.2.1 
 
Detta ger en designkraft som är: 
 
Fdesign= 1,2*1,7*1,1*m*g 
 
Denna kraft räknas sedan om till en acceleration som sätts in i modellen. 

a= 
m

Fdesign = 1,2*1,7*1,1*g= 2,244g  (3) 

Denna acceleration läggs sedan på i modellens z riktning med en tyngdaccelerationen 
som är kompenserad enligt bilaga 5.  
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Bilaga 8. Beräkning av seismiska laster 
Beräkningar enligt [12], chap.16 div. IV 
 
E= earth quake load. 
Eh= earth quake load horisontell. 
Ev= earth quake load vertical. 
E= ρ*Eh+Ev ekv. (30-1) UBC 97  (4) 
Eh fås av V 
V= base shear 
ekv. (30-5) UBC 97 1630.2.1: 

W
R

ICaV **5,2
=   (5) 

Värsta fall jordbävning zon 4 
Soil type= SD (unknown soil) enligt UBC 97 1629.3 
 
Z= 0,4 Zone factor enl. Tabell 16-I Zone 4 
 
Ca= 0,44Na enl. Tabell 16-Q UBC 97 (6) 
 
Na= 1,5 för source type A closest distance to known Seismic Source. 
 
Ger: Ca= 0,44*1,5= 0,66 
 
I= Seismic Importance factor 
I= 1,25 enl. Tabell 16-K UBC 97 category 1. 
 
R= 4,5 enl. Tabell 16-N UBC 97 basic structural 3. 
R= 2,9 enligt tabell 16-P UBC97 Structure type 11. (kör på denna blir värsta fallet). 
 
W= mg  (7) 
 
Accelerationer som sätts in i modellen 

m
Va =   (8) 

V ger Eh 
enligt ekvation (30-1) UBC 97 där D= mg: 
Ev= 0,5*Ca*I*D  
E= ρ*Eh+Ev ρ= Reliability factor = 1 antas. (9) 
Detta ger accelerationskomposanterna: 

avertikal= 
m
Eh

m

gm
9,2

**25,1*66,0*5,2

= 
9,2

*25,1*66,0*5,2 g = 6,984 m/s2  (10) 

 

avertikal= 
m
Ev

m

gm
9,2

**25,1*66,0*5,0

= 
9,2

*25,1*66,0*5,0 g = 4,050 m/s2  (11) 

OBS Dessa accelerationer skalas upp med en faktor enligt bilaga 5! 
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Bilaga 9. Beräkning av Kortslutningsmoment i generator 
 
Generator 

 
Figur 24: Fötter på generatorn. 

 
Kraften är 306 kN på varje ben till generatorn. Det är 4st enligt generatorritning [11], 
de fötter som påverkas av den kraften är markerade C2 enligt figur 24. 
Det läggs alltså på en kraft i modellen på 306 kN i dessa ben riktade åt olika håll. 
För att få fram hur denna kraft påverkar växelns ben räknas dessa krafter om till ett 
moment, Mg, i rotorcentrum enligt figur 25. Detta moment är antaget vara samma i 
växelns utgående axel. Ett konservativt antagande att turbinrotorn har litet 
tröghetsmoment och är fast inspänd görs i det här fallet. Det påverkar hur mycket 
turbinen håller emot och därmed lasten på växelfötterna. 

 
 Figur 25: Jämviktsuppställning för moment i generatorn. 
 
F=2*306 kN 
Mg= (306*2)*2,5= 1530 kNm 

 
 Figur 26: Friläggning av rotorsträng sett uppifrån. 
 
Växeln har en utväxling på 1:5,36 enligt ritning [21]. Detta ger momentet Mt enl. 

figur 26. Mt=
36,5

Mg =285,5 kNm  (12) 
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Växel 

 
 

Figur 27: Visar momentjämvikt i växeln.  
 
Moment kring A: Mt+Mg-(Fb*2,33)=0  (13) 

Fb=
33,2
MgMt + =-779,18kN 

 
Figur 28: Fötterna på växeln numrerade.  

 
Fb/2 sätts in på fot 1 och 5 respektive fot 4 och 8 i motsatt riktning. 
 

2
Fb =

2
18,779 =289,59kN sätts alltså på fot 1,5,4 och 8 i riktningar beroende på 

kortslutnings riktning. 
 
Alltså för att simulera ett kortslutningsmoment i generatorn läggs 306kN på vid 
fötterna C2 enl. figur: 24 och kraften 390kN läggs på i fot 1,5,4 och 8 på växeln enl. 
figur 28. 
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Bilaga 10. Beräkning av laster vid skovelbrott 
Denna beräkning har gjorts för att få ett värsta fall. Måtten var lite svåra att få tag på 
så lite blandade källor har använts. Beräknat är skovelbrott på PT (Power turbin) 
rotorns disk 3 och disk 4. OBS denna beräkning har data från skovlarna i SGT700. I 
modellen sätts sedan det värsta fallet in. 

 
Figur 29: Lagerlägen och mått mellan infästningspunkter för turbin 
samt mellan pendelstöd/fixpunkt och lager 3. 

 
 
 

 
 

 

Figur 30: Mått mellan lagerlägen. 

Figur 31: Mått mellan skovelskivor och lagerläge 3. 
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Data enligt rapport [25] GT10C 
Disk 3 och 4 
m3= 1,3691 kg 
r3= 462,9 mm  
m4= 1,395 kg 
r4=496,3 mm 

ω= 7700 rpm =
60

2*7700 π =806,34 rad/s  (14) 

Centrifugalkraft 

Fc= m*r*ω2  (15) 
eller 

F= m
2

2v   (16) 

 Figur 32: Teorin bakom centrifugalkraften. 
 
Ekvation (15) ger: 
Fc3= m3*r3

*ω2= 1,3691*0,4629*(806,34)2= 412,058 kN 
Fc4= m3*r3

*ω2= 1,395*0,4963*(806,34)2= 450,148 kN 
 
Disk 3 

 
 Figur 33: Jämviktsuppställning av brott på disk 3. 
 
Jämvikt: Fl3-Fc3-Fl4= 0  (17) 
Moment runt Fl4: Fc3*1,30872-Fl3*0,988= 0  (18) 
Fc3 och (18) insatt i (17) ger: 
Fl3= 545,8 kN, Fl4= 133,76 kN 
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Disk 4 

 
Figur 34: Jämviktsuppställning av brott på disk 4. 

 
Jämvikt: Fl3-Fc4-Fl4= 0  (19) 
Moment runt Fl4: Fc4*1,18252-Fl3*0,988= 0  (20) 
Fc4 och (20) insatt i (19) ger: 
Fl3= 538,77 kN, Fl4= 88,626 kN 
 
Det visar sig att brott på disk 3 ger värsta fallet. Detta används i beräkningen. 
Lagerkrafterna (Fl) läggs på i lager 3 och 4. Det blir samma storlek på kraften vid ett 
vertikalt släpp men då i y riktning istället för i z riktning. 
 

 
Figur 35: Turbinen i genomskärning visar lagerlägenas placering.  
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Bilaga 11. Beräkning av Vindlaster 
Beräkningar har gjorts efter [12] chp.16 Div. III section1615, projected area method. 
Vindlaster har räknats ut vid 40 och 60m/s i vindhastighet. 
 
Wind design pressure 
P= Ce*Cq*qs*Iw ekv ( 21-1) UBC 97       (21) 
 
Ce=1,39 enligt tabell 16-G UBC 97, exposure D (most servere exposure), 0-4572 mm 
över medelhöjd. 
 
Cq= 1,3 horisontell riktning och 0,7 uppåt enligt tabell 16-H UBC 97, Strukture of 
part thereof 1. Method 2 (Projected area method). 
 
qs= enligt tabell 16-F UBC 97 
 
60m/s extrapolera (antar linjär kurva) 
 
m/s qs [kN/m2] 
53,67 1,768 
58,14 2,074 
60 X 
Detta ger efter extrapolering: X= 2,2013 kN/m2

 
40m/s interpolera (antar linjär kurva) 
 
m/s qs [kN/m2] 
35,78 0,786 
40 Y 
40,25 0,9963 
Detta ger efter interpolering: Y= 0,9845 kN/m2

 
Iw= 1,15 enligt tabell 16-K UBC 97 (occupancy category). 
 
Vindlast 
 
Hastighet [m/s] P horisontellt 

[kPa] 
P vertikalt 
[kPa] 

60 4,57 2,46 
40 2,046 1,1016 
 
 
 
Tabell 7: Vindtryck som läggs på vid vindhastigheterna 40 
respektive 60 m/s. 
Trycket läggs på i modellen på ytorna som vinden belastar beroende på vindriktning. 
Vertikala lasten sätts som en lyftkraft. 
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Bilaga 12. Beräkningar inför dynamisk analys  
Beräkningarna är framtagna utifrån [6]. 
 
kraftamplitud på bottenramen, F=emω2  (22) 
m= rotorns massa 
e= excentricitet, Obalanskvalitet eω= Q= 2,5mm/s antas enligt ISO1940. 
ω= vinkelhastighet 
 
U för respektive rotorvarvtal beräknas. 
U läggs på som roterande obalans vid lagerlägena. Beräknas i svep upp till 1,2ggr 
driftvarvtalet för rotorn. 
Obalans U beräknas från standard [15]. 
U= 9549*G*M/n  (23) 
n= varvtal 
M= massa 
G= balansgrad= 2,5 
 
U för generatorns rotor 
n= 1500rpm enligt ritning [22] 
m= 16350kg enligt ritning [22] 
U= 9549*2,5*16350/1500= 260210,25gmm 
 
U för växelns utgående axel 
n= 1500rpm från ritning [22] 
m=6972kg enligt rapport [9] 
U=9549*2,5*6972/1500=110959,38gmm 
 
U för kraftturbinens rotor 
n=7700rpm enligt www.powergeneration.siemens.com 
m=989kg enligt rapport [9] 
U=9549*2,5*989/7700=3066,22gmm 
 
U för Gasgeneratorns rotor 
n=9600rpm enl. ingenjör på Siemens 
m=1597kg enl. rapport [8] 
U=9549*2,5*1597/9600=3971,29gmm 
 
U/2 placeras på respektive lagerläge med och utan 180 graders fasförskjutning i z 
respektive y riktning. 
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Bilaga 13. Projektbeskrivning 
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Bilaga 14. Tabell, förskjutningar i ändar på rotorerna 

 
Tabell 8: Resultat på beräkningar av förskjutningar i ändar på rotorerna 
vid enkla lastfall. 
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Bilaga 14. Tabell, förskjutningar i ändar på rotorerna fort 

 
Tabell 8: Fortsättning. 
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Bilaga 15. Diagram max förskjutningar i ändar på rotor 
 

 

Figur 36: Diagram på tillåtna vinklar för axeln med flexibla 
kopplingar. 

 87




