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Sammanfattning 
 
Fundament för vattenkraftgeneratorer: Analys av krafter och deformationer 
  
Ett relativt stort upprustnings- och förnyelseprogram pågår för att säkra framtida svensk 
vattenkraftproduktion och för att möta nya riktlinjer för dammsäkerhet. Under dessa 
förnyelseprojekt har vissa skador i form av sprickor i betongfundamenten upptäckts, bland 
annat kring statorfötternas upplag. Orsaken till dessa sprickor härleds till statorfötternas 
funktion, samt till temperaturvariationer vid förändrade driftsmönster. Tidigare gick 
generatorerna kontinuerligt medan det nu är vanligt med flera starter och stopp varje dygn. 
 
Denna rapport har som syfte att förtydliga det kraftspel som finns i dagens 
generatorfundament, att beräkna uppträdande spänningar och att försöka hitta data som 
bekräftar sprickbildningen. Känsligheten för sprickbildning skall också undersökas. 
 
I examensarbetet beskrivs inledningsvis bakgrunden till problemställningen. Därefter ges en 
redogörelse för de krafter som belastar ett generatorfundament. Denna kunskap gör det 
möjligt att analytiskt och numeriskt beräkna spänningsförhållandet i generatorfundamentet. 
De numeriska beräkningarna har genomförts med finit element metod (FEM) i programmet 
Abaqus.  
 
Examensarbetet påvisar att dragspänningarna vid flera lastfall är högre än betongens 
uppskattade draghållfasthet som är ca 2 MPa. Dessa dragspänningar uppkommer i samma 
områden på fundamenten där man har observerat sprickbildning. 
 
Arbetet visar också att de beräknade värdena av deformationerna i stator- och armkorsupplag 
stämmer överrens med de uppmätta värdena på 0,2 till 0,4 mm. Detta styrker att de modeller 
som skapats i stora drag är korrekta. 
 
Det är mycket som tyder på att det i huvudsak är de termiska pulserande belastningarna som 
skapar dragsprickorna i fundamenten kring upplagen. Speciellt höga laster uppstår vid den 
termiska kontraktion som uppkommer då en generator stoppas och kyls av.  
 
Vid sprickbildning i betongen måste armeringsstålet ta upp huvuddelen av dragspänningarna. 
Vid ytterligare pålastning kommer stålet att nå sin sträckgräns och börja plasticera. 
Beräkningar visar att strukturen, lokalt kring sprickbildningen, blir cirka 25 gånger vekare då 
betongen spricker upp och stålet tar upp dragspänningarna. Detta innebär att 
deformationshastigheten kommer att öka synbart och att sprickorna propagerar snabbare. 
 
Generatorfundament är utsatta för utmattande laster. Lokalt kring stator- och armkorsupplag 
kan dessa ha relativt stor inverkan. Det är där vibrationerna från generator och axel tas upp. I 
material som utsätts för periodiska laster och vibrationer kan mikrosprickor uppkomma som 
med tiden propagerar och blir större. 
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Abstract 
 
Foundations for Hydro Power Generators: Analysis of Forces and Deformations 
 
There is currently a rather extensive program going on for improvement of the Swedish 
hydropower plants. The aim is to secure future production and to meet demands of higher 
dam safety levels. During the program, structural damage in the form of cracks has been 
discovered around some of the stator supports. The cracks are related to the function of the 
stator supports and to new patterns of generator operation. In earlier times, the generators ran 
continuously while nowadays there can be many stops and starts during one and the same day. 
 
The purpose of this report is to clarify the complex forces roaming the generator foundation of 
a hydropower plant, to calculate them and to find relations between the forces and the 
cracking in the concrete. 
 
The most time consuming part of the project have been to gather and process information 
from different sources. The presentation of the problem has been revised a number of times 
during the process. 
 
The report first summarizes the background knowledge needed to understand the problem. . 
Then calculations are made, both analytical and numerical, and a general picture of what 
happens in the concrete foundation is shown. The numerical calculations have been carried 
out with the finite element method (FEM) with the program Abaqus. 
 
The report shows that in several of the load cases the tensile forces are higher than the tensile 
resistance of the concrete, which is about 2 MPa. These tensile forces arise in the same areas 
as where cracks have been discovered in operational hydropower plants. 
 
The report also shows that the results from the calculated amounts of deformation agree well 
with the measured ones, which are of the order 0,2 to 0,4 mm. The results suggest that the 
models created are correct in most parts. 
 
Indications are that it is mainly the thermal expansion and contraction that create the tensile 
cracks in the foundations around the supports. Notable high loads arise during the thermal 
contraction that occurs after a generator has been shut off during the cool down period. 
 
Cracks in the concrete will transfer the tensile loads to the steel reinforcement. The steel may 
eventually start to deform plastically and the rate of deformation of the materials will 
increase. The structure as a whole will then appear around 25 times weaker than before 
cracking occurred. 
 
Hydropower foundations are structures where material fatigue is of importance. It is 
especially important locally around the stator and crossbeam supports, where the vibrations 
from generator and turbine axis are taken in. Materials exposed to periodic loads and 
vibrations may obtain micro-cracks, which will propagate and increase in width over time. 
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Förord 
 
Denna rapport behandlar spänningar och kraftspel i generatorfundament i svenska 
vattenkraftverk. Förutsättningarna har ändrats sedan tiden då fundamenten konstruerades. 
Tidigare gick stationerna mer eller mindre kontinuerligt medan driften idag är intermittent, 
ofta med ett flertal stopp och starter varje dygn. Detta skapar nya och oförutsedda problem, 
och vid ett flertal platser har sprickor och skador observerats i generatorfundamenten. 
 
Arbetet genomfördes i huvudsak under 2008 i Älvkarleby och i Luleå. 
 
Författaren vill tacka sina handledare professor Lennart Elfgren och adjungerad professor 
Manouchehr Hassanzadeh för deras stöd under processen. Tack går även ut till Erik 
Nordström och Linn Forsberg på Vattenfall Vattenkraft, Jonas Björnström på Vattenfall 
Power Consultant samt Mats Rhen och Per Sundqvist på Vattenfall Research & Development 
som alla har varit till stor hjälp. 
 
Luleå 2008-12-12 
 
Mattis Larsson 
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Nomenklatur 
 
Använda variabler listade i bokstavsordning. 
 

 
Kod Beskrivning         SI-enhet 

α Termisk längdutvidgningskoefficient      [m/m,K] 
 
δ Deformation         [m] 
δmax
δ

 Maximal deformation innan sprickbildning     [m] 
s

 
 Deformation av stålet        [m] 

ε Töjning         [-] 
εs
ε

 Töjning i stålet        [-] 
spr

 
 Den maximala töjningen innan materialet spricker    [-] 

θ Vinkeländringen vid vridning       [rad] 
 
κ Värmekonduktivitet        [W/m·K] 
 
υ Poissons tal         [-] 
 
ρ Densitet         [kg/m3

 
] 

σ Spänning         [Pa] 
σmax
σ

 Maximal spänning        [Pa] 
min

 
 Minimal spänning        [Pa] 

A Tvärsnittsarea         [m2

A
] 

a Armeringsarea         [m2

 
] 

B Punkt i tvärsnittet        [-] 
B1 
B

Punkt i tvärsnittet        [-] 
2

b Tvärsnittets bredd        [m] 
 Punkt i tvärsnittet        [-] 

Δb Lutning av betongkurvan i last-deformationsdiagrammet   [MN/mm] 
 
C Rotationscentrum        [-] 
c Ringens inre radie        [m] 
cp
 

 Specifik värmekapacitet       [J/kg·K] 

D Punkt i tvärsnittet        [-] 
d Ringens yttre radie        [m] 
 
E Elasticitetsmodul eller Youngs modul     [Pa] 
 
F Tryck- eller dragkraft        [N] 
Farm
F

 Dragkraft i armeringsjärn       [N] 
spr

f
 Betongens sprickkraft        [N] 

ct Draghållfastheten i betong       [Pa] 



  vii 
 

 
h Höjden av tvärsnittet        [m] 
 
Ix Tröghetsmoment kring x-axeln      [m4

 
] 

M Totalt vridande moment       [Nm] 
MA
M

 Totala momentet från belastning på armkorsupplag    [Nm] 
PS

M
 Vridande moment från belastning på statorupplag    [Nm] 

PA
M

 Vridande moment från belastning på armkorsupplag    [Nm] 
S

M
 Totala momentet från belastning på statorupplag    [Nm] 

t
M

 Böjande moment per längdenhet      [Nm/m] 
tot

m
 Det totala momentet som belastar ringen     [Nm] 

tS
m

 Böjande moment per längdenhet från belastning på statorupplag  [Nm/m] 
tA

 
 Böjande moment per längdenhet från belastning på armkorsupplag  [Nm/m] 

nS
n

 Hävarm till statorupplag       [m] 
A

 
 Hävarm till armkorsupplag       [m] 

O Total omkrets         [m] 
 
PS Total vertikal last på statorhyllan      [N] 
PSs 
PA Total vertikal last på armkorshyllan      [N] 

Vertikal last per statorupplag       [N] 

PAs
p Avståndet mellan B och C       [m] 

 Vertikal last per armkorsupplag      [N] 

 
R Kvoten mellan σmax och σmin       
r Radie till godtycklig fiber       [m] 

[-] 

Δr En förändring av radien       [m] 
ΔrA
Δr

 En förändring av armkorsets radie      [m] 
S

 
 En förändring av statorns radie      [m] 

Δs Lutning av stålkurvan i last-deformationsdiagrammet   [MN/mm] 
 
ΔT En förändring av temperaturen      [°C/K] 
 
y Vinkelräta avståndet från yttre fiber till centrumlinjen   [m] 
ymax
             

 Maximala vinkelräta avståndet från yttre fiber till centrumlinjen  [m] 
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1 Inledning 
 
Inledningskapitlet syftar till att sätta problemställningen i ett större sammanhang. Det 
innehåller den bakgrund som behövs för att förstå problemställningen och också de 
avgränsningar och antaganden som har gjorts i rapporten. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Vattenkraften står idag för cirka hälften av Sveriges elproduktion. I Sverige finns ungefär 
1200 vattenkraftverk, varav de flesta är småskaliga (Energimyndigheten, 2008). Av de större 
kraftverken är de flesta byggda under 30- till 60-talen (Kuhlins, 2008) och börjar bli till åren, 
vilket innebär att ett relativt stort upprustnings- och förnyelseprogram pågår för att kunna 
säkra den framtida vattenkraftsproduktionen och möta nya riktlinjer för dammsäkerhet. 
 
Under dessa förnyelseprojekt har i vissa fall skador i form av sprickor i betongfundamentet 
upptäckts kring statorfötternas upplag. Anledningen till dessa sprickor härleds till problem 
med statorfötternas funktion, samt temperaturvariationer vid förändrade driftsmönster (M. 
Rhen och P. Sundqvist, 2008). Från att tidigare ha körts mer eller mindre kontinuerligt, har 
vattenkraftverken nu en mer reglerad drift med starter och stopp flera gånger varje dygn. 
 
De nya driftsmönstren beror på ett flertal olika faktorer. Några av dem följer nedan (L. 
Forsberg, 2008); 
  
• Reglerande energikälla 

 
Vattenkraften är egentligen den enda snabbt reglerbara energikällan i Sverige. Detta 
innebär att den snabbt kan anpassas till de förändringar som sker i konsumtionen av el, 
t.ex. vid ett kärnkraftsverks driftsstopp, vid storhelger som eller vid plötsliga köldknäppar. 
Vattenkraften har under det senaste årtiondet använts mer och mer i sin reglerande 
funktion. 
 

• Dynamisk energimarknad 
 
Energimarknaden har blivit mer dynamisk i och med att man nu säljer energi per timme på 
Nord Pool, den skandinaviska elbörsen. Detta gör att även elprisets fluktuationer påverkar 
när man kör och inte kör ett vattenkraftverk. 

 
• Nya kraftkällor 

 
Vindkraften tar större och större marknadsandelar i och med dess utbyggnad. Människor 
börjar även göra aktiva val i hur den energi de använder skall produceras, då vissa 
energibolag ger kunden möjligheten att välja el producerad t.ex. enbart från vindkraft. 
Även här måste vattenkraften täcka upp när andra energikällor inte kan producera. 

 
• Varierande elbehov 

 
Elbehovet är mindre nattetid och då det är varmt ute och uppvärmning inte behövs. Då är 
det att föredra att låta vattenkraftverken stå och istället buffra energin i magasinen 
uppströms. 
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Dessa faktorer gör att många vattenkraftverk nu startar och stannar på dygns- eller 
veckobasis, driften är intermittent. 
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1.2 Problemställning och syfte 
 
Sveriges vattenkraftverk är inne i en underhålls- och renoveringsfas. Under dessa 
förnyelseprojekt har bland annat statuskontroller på generator och omgivande struktur 
genomförts. Skador i form av sprickor i betongfundamentet har då upptäckts kring 
statorfötternas upplag, se figur 1-1. Anledningen till dessa sprickor härleds till problem med 
statorfötternas funktion, samt temperaturvariationer vid förändrade driftsmönster. Tidigare 
gick vattenkraftverken kontinuerligt, men på grund av olika faktorer är driften nu mer 
intermittent, ofta med flera starter och stopp varje dygn. 
 
Dessa starter och stopp skapar temperaturvariationer i materialen, som då växelvis expanderar 
och drar ihop sig. För att tillåta dessa rörelser, men samtidigt hålla statorn fast i alla övriga 
riktningar, har man använt sig av ett slags friktionsförband vid statorupplaget. Detta förband 
har på många platser inte kunnat fylla sina funktionskrav då de kärvat eller fastnat, vilket har 
medfört skador i infästningar och på betongfundament. 
 
En utredning behövs för att förtydliga de spänningsförhållanden som råder i 
generatorfundamentet och vilka krafter som generatorn skapar. 
 
Uppgiften består i att studera ett ideellt fall, där en stator vilar på upplag som fungerar i 
enlighet med sin konstruktionstanke. Effekterna av krafterna på omgivande struktur 
analyseras tillsammans med omgivande strukturs egenrörelser och kondition. Därefter 
studeras effekten av förändrade förutsättningar så som sprickbildning i upplagsfundamenten. 
 
Rapporten kan förhoppningsvis leda fram till en ökad förståelse om varför skadorna på 
betongfundamenten uppstår och varför de ser ut som de gör. Rapporten bör kunna vara till 
hjälp vid framtida förbättringsåtgärder, och möjligtvis ge ägaren ett verktyg för att bättre 
kunna planera sin underhållsverksamhet. 
 

 
Figur 1-1, sprickbildning kring statorupplag. Sprickan är markerad med en ljusare bakgrund. 
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1.3 Metod 
 
För att lättare kunna nå målen med projektet genomgås ett antal steg. Dessa steg hjälper att få 
en djupare förståelse av problemställningen, samt att ge kunskapen som krävs för att kunna 
lösa uppgiften. Det är till en början ofta svårt att avgränsa problemet till en storlek lämplig för 
ett examensarbete. Metodprocessen är ett viktigt verktyg för att bestämma dessa 
avgränsningar. 
 
 
1.3.1 Litteraturstudie, intervjuer och insamling av data 
 
Det första steget i metodprocessen var att göra en litteraturstudie. Denna studie omfattades 
bland annat av: 
 

• Energiproduktion via vattenkraft 
• Vattenkraftverket och dess uppbyggnad 
• Generatorns uppbyggnad och funktion 
• Betong som konstruktionsmaterial 
• Konstruktion av maskinfundament 
• Tidigare rapporter och publikationer i ämnet 
• Ritningsstudier 
• Studier av konstruktionskoder och byggnadsnormer 
 

Litteraturstudien ger den bakgrund och djupare insikt som krävs för att förstå problematiken 
och lösa uppgiften. 
 
För att försöka att undvika så mycket dubbelarbete som möjligt spenderades en hel del tid 
med att insamla data och att läsa tidigare rapporter och publikationer som behandlar ämnet.  
 
Möten och intervjuer genomfördes med kunniga personer inom olika områden, t.ex. 
betongkonstruktioner, maskinkonstruktion och vattenkraftskonstruktion. Samtal med 
konstruktörer och vattenbyggare gav mycket nyttig information som ledde till att 
problemställningen kunde klargöras och modifieras. Detta låg också till grund för de 
huvudsakliga avgränsningarna. Ganska tidigt blev det klart att det finns skillnader i synsätt 
mellan folk verksamma inom maskinkonstruktion och folk verksamma inom bygg- och 
anläggningskonstruktioner, vilket delvis försvårade identifiering av problemställningen. 
 
 
1.3.2 Studiebesök 
 
Ett par olika studiebesök genomfördes, främst på vattenkraftanläggningar i Sverige. Syftet 
med dessa studiebesök var att få en översiktlig bild över hur ett vattenkraftverk fungerar och 
hur det är konstruerat. Det gavs möjlighet att komma in i generatorkammaren och studera hur 
de olika upplagen såg ut, samt att fotografera och ställa frågor. 
 
 
1.3.3 Analytisk modell 
 
Huvudsyftet med rapporten är att modellera det ideella fallet och undersöka de laster och 
spänningar som belastar strukturen. 
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Konstruktionen skall också undersökas för känslighet mot sprickbildning samt dess 
konsekvens. 
 
Det ideella fallet anses vara där generatorn, dess laster och de vertikala lasterna från turbin, 
axel och vatten verkar på fundamentet enligt dess konstruktionstanke. Nominella värden på 
laster skall användas. 
 
Kraftspelet i ett vattenkraftverk är avancerat, och det kan vara svårt att modellera det 
kompletta problemet analytiskt med handberäkningar. I samråd med handledare hittades en 
teori av Stephen Timoshenko där ett cirkulärsymmetriskt tvärsnitt belastas med en vridande 
kraft. Även en del elementära beräkningar genomfördes, t.ex. belastning från 
temperaturutvidgning i materialen. 
 
En beräkning för hand kräver förenklade modeller, och det huvudsakliga målet var att få fram 
värden som någorlunda överstämmer med dels de uppmätta värdena, men också de i den 
numeriska modellen framräknade resultaten. 
 
 
1.3.4 Numerisk modell  
 
Den numeriska modelleringen sker med hjälp av Finita Element Metoden (FEM). Denna bit 
låg till en början utanför problembeskrivningen, men författaren ville ha med den för att lära 
sig tekniken och metoden FEM-analys, samt för att få ytterligare medel att jämföra med 
uppmätta värden. 
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1.4 Avgränsningar och antaganden 
 
Under sammanställningen gjordes genomgångar av informationen tillsammans med beställare 
och handledare, både vid personlig kontakt men också i gemensamma telefonmöten. Under 
dessa möten kunde informationen diskuteras och lämpliga avgränsningar fastställas. De 
huvudsakliga avgränsningarna och antagandena följer nedan. 
 

• Ekonomiska resurser 
 
I projektet finns inte de ekonomiska resurserna för att utföra mätningar och experiment. Det 
optimala fallet hade varit att mäta och observera ett aggregat under en längre tid och 
tillhandahålla ordentliga ritningar som sedan kunde ligga som bas för den modell som skapas. 
Denna modell skulle sedan kunna kalibreras och verifieras mot de faktiska uppmätta värdena. 
 

• Unika konstruktioner 
 
Då varje vattenkraftverk är en unik konstruktion med sina unika lösningar är det omöjligt att 
täcka upp alla olika varianter med en modell (J. Björnström, 2008). Efter diskussioner och 
jämförelser kunde två intressanta kraftverk tas fram. 
 
Det ena kraftverket hade en stor mängd intressanta mätdata, större tillgänglighet och bättre 
dokumentation. Dess nackdel var att dess konstruktion inte ansågs representera den 
huvudsakliga andelen av maskinparken. 
 
Det andra kraftverket hade också en viss mängd mätdata, men dess dokumentation och 
tillgänglighet var sämre. Dess konstruktion ansågs dock representera maskinparken mycket 
bättre, vilket var det grundläggande skälet till att vattenkraftverk nummer två valdes. Denna 
anläggning skulle fungera som bas för det ideella fallet och dess utformning (M. Rhen och M. 
Berg, 2008). 
 

• Olika infästningar 
 
Infästningen mellan stator och fundament kan konstrueras på ett flertal olika sätt. Varje 
variant skulle innebära en stor mängd extra arbete, vilket var skälet till att det mest 
representativa alternativet valdes. 
 

• Komplicerat fundament 
 
Generatorfundamentet är egentligen en stor och avancerad konstruktion med många olika 
tvärsnitt. Det går från ovanför generatorn hela vägen ner till grundläggning, med ett antal 
olika övergångar (J. Björnström, 2008). Att modellera fundamentet i sin helhet är för 
komplicerat och omfattande för ett examensarbete, och begränsades därför till att bara omfatta 
statorupplaget och det undre armkorset. Detta ansågs täcka in de huvudsakliga laster som 
påverkar den bit av generatorfundamentet där sprickbildning har upptäckts (M. Hassanzadeh 
och L. Elfgren, 2008). 

 
• Randvillkor 

 



  14 
 

Randen kring fundamentet anses vara fixt och oeftergivlig mot den övriga konstruktionen 
samt mot berggrund eller grundläggningen i underkant. Dessa antaganden anses vara rimliga, 
och samtidigt nödvändiga för att göra det möjligt att beräkna spänningarna i fundamentet. 
 

• Bristfällig dokumentation 
 
De flesta vattenkraftverken med aktuell konstruktion i Sverige är byggda mellan 30- och 60-
talen, och i många fall är dokumentationen bristfällig eller saknas helt. Det är därför svårt att 
veta många materialparametrar och mått med säkerhet. En del antaganden har därför gjorts. 
 
Dessa olika avgränsningar och dess tekniska innebörd presenteras utförligare senare i 
rapporten. 
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2 Metod 
 
I metoddelen ligger den teori och de data som ligger till grund för resultatet i rapporten. 
Metoden utformas efter ett antal olika steg som hjälper till att få en djupare förståelse för 
problemställningen.  
 
 
2.1 Litteraturstudie, intervjuer och insamling av data 
 
Litteraturstudien genomfördes parallellt med informationsinsamlingen och intervjuerna. 
Tillsammans kunde dessa tre delar ge en komplett bild av problemet. Vissa delar av 
litteraturstudien presenteras i rapporten. Först redovisas grundläggande kunskap om hur 
vatten fungerar som energikälla och hur ett vattenkraftverk är uppbyggt, för att sedan gå lite 
mer på djupet med generatorn och dess fundament. Till sist behandlas de olika laster som 
belastar fundamentet. 
 
 
2.1.1 Vatten som energikälla 
 
Solen värmer upp ytvattnet i världens sjöar och hav så att det avdunstar och stiger uppåt. När 
vattenångan når en högre altitud kondenseras den och bildar moln. Dessa moln ger i sin tur 
regn och snö, som samlas längs bergssidor och i dalgångar där floder, älvar och åar leder 
vattnet tillbaka till sjöarna och haven, se figur 2-1. 
 

 
Figur 2-1, vattnets kretslopp i vattencykeln. 
 
Teorin bakom att använda vatten som energikälla består av följande delar. Mellan två olika 
höjdnivåer finns en potentiell energiskillnad. Om vatten flödar från den högre nivån till den 
lägre kommer vattnet att få en viss mängd rörelseenergi. Denna rörelseenergi omvandlas till 
mekanisk energi då vattnet passerar och roterar ett hjul av någon form (US Geological 
Survey, 2008). 
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Elektricitet i sig är omöjligt att lagra och måste användas i samma stund som den produceras. 
För att kunna reglera energiproduktionen byggs därför dammar i anslutning till 
vattenkraftverken. Dessa dammar fungerar som vattenmagasin och ett lager av energi. 
Dammarna ger ett sätt att kontrollera vattenflödet, men dess huvudsakliga uppgift är att skapa 
en potentialskillnad mellan två olika vattennivåer. Från den övre vattennivån i magasinet kan 
vatten strömma genom ett vattenkraftverk ner till den lägre vattennivån i älven nedströms 
(Vattenfall – så produceras el, 2008). 
 
 
2.1.2 Grundläggande principer för elproduktion i vattenkraftverk 
 
Ett vattenkraftverk består av många olika komponenter som alla är viktiga för att processen 
skall fungera. 
 

 
Figur 2-2, schematisk bild över vattnets väg genom vattenkraftverket. 
 
Vattnet leds in i vattenkraftstationen via intagsluckan och inloppstuben (1, figur 2-2). 
Inloppstuben övergår i spiralen, vilken har formen av en snäcka. I anslutning till spiralen finns 
ledskovlar monterade, vilka har som uppgift att reglera och fördela vattnet jämnt till löphjulet, 
turbinen (2, figur 2-2).  
 
I turbinen övergår vattnets rörelseenergi till mekanisk energi då vattnets kraft på 
löphjulsskovlarna får turbin och axel att rotera. Efter turbinen lämnar vattnet kraftstationen 
via sugröret. 
 
Turbinen roterar turbinaxeln, vilken i sin tur driver generatorn (3, figur 2-2). I generatorn 
omvandlas den mekaniska energin till elenergi. Spänningen transformeras sedan upp till högre 
nivåer i transformatorn (4, figur 2-2) för att minimera transportförlusterna i elnätet (L. 
Forsberg, 2008). 
 
 
2.1.3 Generatorn 
 
En generator för vattenkraft består av rotor, stator och en bärande struktur med kopplingar. 
Rotorn är den roterande delen i generatorn och statorn är den fasta delen som omsluter rotorn. 
Elektriciteten alstras då rotorn snurrar i statorringen. Generatorns uppställning ser olika ut 
beroende på leverantör och när den byggts. 
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Figur 2-3, rotor under montering. Figur 2-4, stator under montering. 
 
 
2.1.3.1 Rotorn 
 
Rotorn består av en serie av magneter och statorn innehåller spolar av koppartråd. När vattnet 
får turbinen att rotera driver den turbinaxeln, som i sin tur driver rotorn.   
 
Vid drift skapas ett magnetiskt fält som gör att elektrisk spänning induceras då rotorns 
magneter passerar de stationära lindningarna i statorn (Energimyndigheten, 2008). 
 
 
2.1.3.2 Statorn 
 
Statorn är den stillastående delen av generatorn. Dess tre huvudkomponenter är statorstomme, 
plåtkärna och statorlindning, se figur 2-5. 
 

 
Figur 2-5, generator i genomskärning. Ena halvan av generatorn visas och centrumaxeln ligger till vänster i 
bilden. 
 



  18 
 

Det är i statorlindningens kopparkärna som strömmen induceras vid drift. Stommen är den 
stabiliserande ramen i hela konstruktionen och dess uppgift är att hålla fast de olika delarna, 
samt överföra laster till fundamentet. Statorstommen är en svetsad konstruktion uppbyggd av 
plåt och profiler, med den utvändiga formen av en lik- eller oliksidig månghörning. Om 
transport- och monteringsmässiga skäl tillåter kan stommen vara odelad (S. Burén, 2004). 
 
De olika delarna av stommen som t.ex. de horisontella ringarna, vertikala stödplåtarna och 
mantelplåtarna delar tillsammans in stommen i fack. Genomgående pelare leder genom 
stommen ned till statorstöden eller statorupplagen (J. Björnström, 2008). 
 
Vid dimensionering av statorn är de viktigaste momenten att se till att tryckspänningarna i 
statorn är små, att de magnetiska obalanskrafterna ger små deformationer, samt att få så liten 
orundhet som möjligt p.g.a. temperaturförändringar (S. Burén, 2004). 
 
För att klara de två första kriterierna utformas statorstommens tvärsnittsarea till att vara så 
liten som möjligt för att få statorn tillräckligt styv. Vid instabilitet finns risk för hopslagning i 
luftgapet. 
 
Då generatorn inte har en hundraprocentig verkningsgrad genereras en del spillvärme vid 
drift. Detta gör att maskinen och dess omgivning värms upp, materialen expanderar och 
temperaturrörelser uppkommer. Då generatorn är cylindrisk i sin form kommer den expandera 
radiellt i alla riktningar (cirkeln ökar i diameter). Detta skapar spänningar i statorupplaget (M. 
Nässelqvist, 2008). 
 
 
2.1.3.3 Statorupplag 
 
Utformningen av statorupplaget och dess infästning i fundamentet beror huvudsakligen på när 
vattenkraftverket byggdes. Tidigare var generatorerna så pass små att betongens inneboende 
hållfasthet kunde ta upp de spänningar som uppkom från temperatursvängningarna. När 
generatorerna sedan fick större dimensioner räckte inte längre betongen till, utan man fick 
skapa andra konstruktionslösningar (M. Rhen och P. Sundqvist, 2008). 
 

• Utböjande pelare 
 
Statorn vilar på pelare i betong eller stål som tillåter elastisk utböjning vid termisk expansion. 
Pelarna är fast inspända i fundamentet. Då statorringen expanderar kommer dessa pelare att 
elastiskt böjas ut i toppen där infästningen till stator finns. Detta ger en jämn radiell expansion 
utan några egentliga konstruktionsmässiga problem förutom utmattning i statorpelarna. Denna 
utmattning ses dock som ett underordnat problem i jämförelse med att lösa problemet med de 
termiska lasterna. Den enda egentliga nackdelen med denna lösning är att de av naturliga skäl 
kräver mycket utrymme i vertikal led, vilket i många kraftanläggningar inte är ekonomiskt 
försvarbart eller ens möjligt (S. Burén, 2004). 
 

• Friktionsupplag 
 

Den andra lösningen som togs fram är två plattor med friktionsförband, se figur 2-6. Genom 
att låta statorfötterna glida mot friktionsytor på en kil i radiell riktning skapas en lösning där 
vertikala och tangentiella rörelser hindras, samtidigt som radiell expansion tillåts. De 
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tangentiella rörelserna hindras genom att den undre plattan är fastgjuten i betongfundamentet 
och den vertikala lasten belastar den övre plattan. 
 
Tanken med friktionsförbandet är att friktionen skall vara tillräckligt stor för att dämpa 
rörelser från magnetiska obalanskrafter och vibrationer, men samtidigt vara liten nog för att 
tillåta temperaturrörelser i statorn (M. Nässelqvist, 2008). 
 
Lösningen med friktionsförband har varit norm både i Sverige och utomlands under många år. 
För att komma runt de problem som uppkommit i friktionsförbanden har man på vissa 
kraftverksstationer modifierat förbandets utformning, med varierande resultat. Det är denna 
lösning med friktionsförband som delvis behandlas i denna rapport (M. Rhen, 2008). 
 

 
Figur 2-6, friktionsförband med kil och glidande plattor. 
 
Numera finns det mer moderna lösningar, där den mest effektiva är framtagen av Alstom; 
 

• Oblique elements 

 
Figur 2-7, generatorlösning med oblique elements. 
 
Alstom kallar denna lösning ”oblique elements” eller fritt översatt ”snedställda element”. 
Pelare svetsas högre upp i statorringen och läggs horisontellt istället för vertikalt, vilket löser 
de utrymmesproblem man har då statorn står på flexande pelare, se figur 2-7.  
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Snedställda plåtar fungerar sedan som statorfötter, vilka tillåter temperaturutvidgning genom 
vridning i plåten. Detta ger en uniform radiell deformation då de snedställda elementen böjs 
och strukturen roterar, se figur 2-9. 
 
Den största fördelen med denna konstruktion är att den klarar asymmetriska krafter utan att 
statorn och rotorn tappar precision i förhållande till varandra. Man kan välja pelarnas styvhet 
genom att variera plåtens dimensioner, eller dess uppställningsvinkel i planet. Alstom har helt 
gått ifrån lösningen med friktionsförband som lösning för statorfötter (Alstom Power Hydro, 
2008). 
 

  
Figur 2-8, klassisk statorinfästning. Figur 2-9, lösning med snedställda element. 
 
 
2.1.4 Bärande struktur 
 
Vattenkraftsmaskinens bärande struktur består av bär- och styrlager, turbinlock, armkors samt 
fundament, se figur 2-10. 
 
 
2.1.4.1 Komponenter 
 
Bärlagret tar upp den vertikala lasten från vattenlast, turbin, axel, rotor och andra mindre 
komponenter. De är i regel konstruerade som oljebaserade glidförband. 
 
Styrlagren hjälper till att hålla axeln och rotorn i rät linje med varandra och är utformade för 
att kunna ta upp de radiella krafter som uppkommer i strukturen. Dessa uppkommer främst 
från magnetisk obalans i generatorn samt hydrauliska oroligheter i vattenvägen, men också av 
temperaturrörelser i materialen. Målet är alltid att ha så små magnetiska obalanskrafter som 
möjligt. Detta fås genom att ha en centrerad och rak axel som roterar i rotorns och statorns 
centrum.  
 
En perfekt centrerad axel är emellertid svår att åstadkomma, utan kraven ligger istället inom 
vissa toleranser. Asymmetri inom dessa toleranser skapar radiella snedbelastningar som nöter 
och sliter på komponenterna. Dessa snedbelastningar tas upp av styrlagren (M. Nässelqvist, 
2008). 
 
Turbinlocket är den kon av metall som ligger ovanför turbinen. Dess huvudsakliga uppgift är 
att vara tätning och en avskiljare mellan turbin och generatorkammare, men den fungerar även 
uppstyvande för hela strukturen samt tar upp lasterna från turbinstyrlagret (L. Forsberg, 
2008). 
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Figur 2-10, schematisk bild over den bärande strukturen. 
  
Lasterna från lagren leds ut till den omgivande strukturen via det övre och det undre 
armkorset samt turbinlocket. Armkorsen består oftast av åtta I-balkar i stora dimensioner. 
Dessa vilar mot ett cirkulärsymmetriskt betongfundament som i sin tur är förankrat i 
byggnaden och i grunden. 
 
 
2.1.4.2 Generatorfundamentet 
 
Huvuddelen av rapporten kommer att behandla generatorfundamentet. Det är ett 
cirkulärsymmetriskt tvärsnitt av gjuten betong som fungerar som skalet och ramen för de 
innersta komponenterna i vattenkraftverket. På detta fundament vilar de belastningar som 
uppkommer från egenvikt i form av turbin, axel, generator och andra komponenter, men 
också den last som vattnet skapar då det transporteras genom turbinen. Ytterligare laster som 
tillkommer är spänningar från temperaturutvidgning och magnetiska obalanskrafter i 
generatorn. Fundamentet vilar i sin tur mot resten av byggnaden samt berggrunden eller annan 
grundläggning. 
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Figur 2-11, generator, armkors och fundament i genomskärning. 
 
På den övre hyllan vilar statorn på åtta upplag (figur 2-12), och på den undre hyllan tas 
lasterna från det undre armkorset in i åtta upplag (figur 2-13). 

 
 

Figur 2-12, fundamentets åtta statorupplag. Figur 2-13, fundamentets åtta armkorsupplag. 
 
 
2.1.5 Komponenternas belastning på strukturen 
 
I ett vattenkraftverk råder ett komplicerat spänningsförhållande med många olika aspekter och 
dynamiska laster som t.ex. vattenlast. Alla laster kommer inte att behandlas i denna rapport, 
men de krafter som anses påverka spänningsförhållandet i betongfundamentet har studerats.  
 
Vid konstruktion av generator och dess omgivande struktur är det ofta generatorns varvtal 
som avgör vilken lösning som väljs. Varvtalet bestäms i sin tur av turbintyp och fallhöjder. 
Två generella alternativ finns; 
 

• Varvtal mellan 150 till 200 rpm 
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För varvtal i detta spann används ofta ett armkors med radiallager som håller rotorn på plats. 
Detta är monterat ovanpå statorn och för över de radiella krafterna från rotorn till statorn. 
Statorn tar upp armkorsets last. Ett undre armkors tar upp lasterna från turbin, axel och vatten 
(S. Burén, 2004). 
 

• Varvtal höge än 200 rpm 
 
För varvtal högre än 200 rpm väljs istället att statorn tar upp all last från turbin, axel, rotor och 
vatten. 
 
I Sverige är det dock ovanligt med båda dessa lösningar, utan i regel tar statorn endast upp sin 
egenvikt. Lasten av rotor, axel, turbin och vatten tas upp i ett armkors placerat under 
generatorn som leder in lasterna till fundamentet. Detta är grundskälet till att fundamentets 
avgränsningar valdes till just statorupplag och upplaget för det undre armkorset. Detta täcker 
in de relevanta laster som generatorfundamentet belastas med (M. Rhen, 2008). 
 
 
2.1.6 Teckenkonvention och laster 
 
I rapporten kommer ett flertal olika krafter att beröras. De kommer att grupperas utifrån hur 
de angriper betongfundamentet och deras riktning i förhållande till det cirkulärsymmetriska 
tvärsnittet. 
 
 

   
 
Figur 2-14, vertikala krafter. 

 
Figur 2-15, tangentiella krafter. 

 
Figur 2-16, radiella krafter. 

 
• Vertikala krafter 

 
De vertikala krafterna är de laster som belastar i lodrät riktning längs med turbinaxel, eller om 
man vill uppifrån och ned. De vertikala lasterna väljs positiva nedåt, se figur 2-14. 
 

• Tangentiella krafter 
 
De tangentiella krafterna är de krafter som i varje punkt i cirkelrörelsen verkar rakt ut längs 
tangentens linje. De tangentiella krafterna väljs positiva i rotationsrörelsens riktning (moturs), 
se figur 2-15. 
 
 
 
 
 
 

• Radiella krafter 
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De radiella krafterna verkar utåt ur cirkeln. Om en cirkulär form expanderar radiellt ökar dess 
diameter, och i samma riktning verkar krafterna. De radiella krafterna väljs positiva utåt från 
cirkeln, se figur 2-16. 
 
 
2.1.6.1 Vertikala krafter 
 
De vertikala krafterna uppkommer i huvudsak från permanent last som egenvikt av de olika 
komponenterna, t.ex. stator, rotor, turbinaxel och turbin, samt eventuella komponenter som 
vilar på dessa. Till detta tillkommer vattenlasten som är en variabel last. 
 
 
2.1.6.2 Tangentiella krafter 
 
Den tangentiella kraften är en direkt följd av reaktionsmomentet som uppkommer vid drift då 
statorn vill rotera med rotorn. Kraften verkar lika på varje statorstöd. Kraften har ett normalt 
driftsvärde, men i extrema driftsfall kan den bli större ifall kortslutning sker i generatorns 
poler. Kortslutningslasten verkar som en dynamisk störkraft på statorn och kan, om den 
sammanfaller med statorns egenfrekvens, orsaka en kollaps av statorn. Statorn måste alltså 
dimensioneras så att dess egenfrekvens inte sammanfaller med kortslutningskraftens 
störfrekvens (VG Power, 2008). 
 
 
2.1.6.3 Radiella krafter 
 
De radiella krafterna uppkommer dels som pendlande last vid temperaturvariationer och dels 
som magnetiska obalanskrafter. 
 

• Temperaturlaster 
 
Temperaturlaster uppkommer under start och avstängning av aggregatet på grund av att 
materialet i generatorn expanderar respektive drar ihop sig (M. Rhen, 2008). Kraften 
uppkommer på molekylnivå och betraktas därför i regel som en faktisk förskjutning av 
materialet och en kraft uppkommer endast om förskjutningen förhindras. Temperaturlaster 
uppkommer i hela konstruktionen, och tas upp i dels statorupplaget men även i 
armkorsupplaget. 
 

• Laster från magnetisk obalans 
 
Den magnetiska obalansen uppkommer då rotor och stator inte är perfekt runda och 
centrerade i förhållande till varandra. Detta skapar laster som verkar i radiell riktning. 
Problemet med dessa krafter ökar om rundheten hos statorn försämras, t.ex. om statorfötterna 
hindras att utvidgas vid uppvärmning.  
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2.2 Studiebesök 
 
Tidigt under examensarbetet genomfördes studiebesök på olika anläggningar i Sverige. Målet 
med studiebesöken var att ge en grundläggande bild över hur en vattenkraftsanläggning är 
uppbyggd och för att få ett bättre grepp kring hur de olika komponenternas upplag fungerar.  
 
En kunnig guide berättade systematiskt om varje del och svarade tålmodigt på alla frågor. 
Lyckosamt nog var det driftsstopp på den ena anläggningen, vilket gjorde det möjligt att gå in 
i själva generatorkammaren, både på ovan- och undersida.  
 
 

 
Figur 2-17, vy utanför ett av de besökta vattenkraftverken. 
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2.3 Analytisk modell 
 
 
2.3.1 Inledning 
 
Målet med den analytiska modellen är att få fram värden som är jämförbara med de uppmätta 
och numeriskt framräknade resultaten. Det var svårt att hitta applicerbara teorier som passade 
för det komplicerade kraftspel som finns i ett vattenkraftfundament. Ett flertal olika 
ansättningar gjordes, och nedan redovisas några av dem.  
 
 
2.3.2 Vridning 
 

 
Figur 2-18, ring belastad med vridande moment. 
 
Då ett cirkulärsymmetriskt tvärsnitt, eller en cirkulär ring, belastas med last jämnt utbredd 
längs dess längd skapas inre spänningar i tvärsnittet, enligt Stephen Timoshenko (1956). 
 
Vi betraktar halva ringen (figur 2-18) som en fri kropp. Med hänsyn till villkoren för 
momentjämvikt kring sektion O ser vi att det måste finnas ett böjande moment i sektionerna m 
och n av storleken; 
 

aMM t ⋅=           (2.1) 
 
(Där a = radien av centrumlinjen och Mt
 

 = böjande moment per längdenhet av centrumlinjen.) 

 
Figur 2-19, variabler i ett tvärsnitt av ringen. Origo C ligger på avståndet a från ringens mittpunkt O i figur 2-
18. 
 
Låt oss nu betrakta ringens deformationer i ett godtyckligt tvärsnitt med C på avståndet a från 
centrum O (figur 2-18 och 2-19). Från symmetrivillkoren kan det avgöras att vid vridning 
kommer varje tvärsnitt att rotera i sitt eget plan genom vinkeln θ, vilken antages vara liten i 
den följande diskussionen. Låt C vara rotationscentrum och B en punkt i tvärsnittet placerat på 
avståndet ρ från C. 
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På grund av rotation i tvärsnittet kommer punkten B att beskriva en liten båge ρθ=1BB . På 
grund av denna förskjutning kommer en fiber i ringen, som är vinkelrät till sektionen i 
punkten B, att öka sin radie från O med 12 BB . Om koordinataxlarna väljs enligt figur 2-16, 
får vi via triangelolikheten och trianglarna 21BBB  och BDC ; 
 

yy
BC
DBBBBB θ

ρ
ρθ ==






= 121        (2.2) 

 
(Där y = vinkelräta avståndet från en yttre fiber till centrumlinjen.) 
 
Låt oss först betrakta fallet då ringens dimensioner är små i jämförelse med 
centrumlinjens radie a. Detta är inte det fall vi har i problemställningen, men det underlättar 
förståelse att först gå igenom det och sedan betrakta det mer avancerade fallet. 
 
Om ringens tvärsnittsdimensioner är små i förhållande till ringens radie a kan antagandet att 
en ringfibers radie är lika stor som a göras utan att det ger större fel. Detta ger att töjningen ε i 
fibern B, på grund av förskjutningen i (2.2) blir; 
 

a
yθε =         (2.3) 

 
Om det inte finns något sidotryck på ringfibrerna kommer töjningen ge fiberspänningen σ; 
 

a
yEθσ =         (2.4) 

 
(Där E = materialets elasticitetsmodul eller Youngs modul.) 
 
Nu kan vi, från den halva ringens jämvikt, se att summan av alla normalkrafter som agerar på 
ringens tvärsnitt måste vara noll, samt att momentet från dessa krafter kring x-axeln måste 
vara lika med M. Om dA är en elementärarea i tvärsnittet och integrering sker över arean A, 
kommer ekvationerna (2.3) och (2.4) bli; 
 

∫ =
A

dA
a

yE 0θ         (2.5) 

 
och; 
 

∫ =
A

MdA
a
yE 2θ         (2.6) 

 
Den första av dessa ekvationer visar att det geometriska centrumet i tvärsnittet måste ligga på 
x-axeln. Den andra ekvationen visar att; 
 

x

t

x EI
aM

EI
Ma 2

==θ         (2.7) 
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(Där Ix
 

 är tvärsnittets tröghetsmoment kring x-axeln.) 

Ersättning av (2.4) i (2.7) ger; 
 

x

t

I
ayM

=σ           (2.8) 

 
D.v.s. fördelningen av normalspänningar i ringens tvärsnitt är densamma som vid böjning av 
raka element. Spänningen är proportionell mot avståndet till den neutrala axeln x, med de 
maximala spänningarna i punkterna längst ifrån denna axel. 
 

x

t

I
ayM max

max =σ          (2.9) 

 

 
Figur 2-20, variabler vid genomskärning av ring. 
 
Nu betraktar vi fallet där tvärsnittets dimensioner inte är små i jämförelse med 
centrumlinjens radie a. Detta är det fall som är applicerbart på uppgiften och problemet. 
Enligt figur 2-20 tilldelas c ringens inre radie och d ringens yttre radie. r är radien för 
godtycklig fiber inne i ringen, och anta som tidigare att ringens deformation kommer från en 
rotation i dess tvärsnitt genom vinkeln θ.  
 
Töjningen av en godtycklig fiber på radien r blir precis som i det tidigare fallet; 
 

r
yθε =           (2.10) 

 
Och den motsvarande spänningen; 
  

r
yEθσ =           (2.11) 

 
Jämviktsekvationen analog med ekvation (2.6) blir då; 
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som efter integration blir; 
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M
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e =log
12

3θ          (2.13) 

 
Löser vi vinkeln θ ur (2.13) får vi; 
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==θ        (2.14) 

 
Kombinerar vi nu detta värde på θ med motsvarande löst ur ekvation (2.11) får vi; 
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Den maximala spänningen hittar vi i ringens inre diameter där cr =  och 
2
hy = ; 
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För att gå tillbaka till det andra fallet, där ringens dimensioner är små i förhållande till 
centrumlinjens radie a, kan följande steg tas; 
 

2
bad +=  
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ger; 
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För små värden på 
a
b  är logaritmen 
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ekvation (2.14) och med 
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3bhI x =  (kvadratiskt tvärsnitt) ger nu förenklingsstegen; 
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Vilket är samma som ekvation (2.7) i det tidigare fallet. Den vinkeländring som ger 
deformationer samt spänningar beror på det böjande momentet Mt

 

, centrumlinjens radie a 
samt materialparametrarna E och I. 

 
2.3.3 Temperaturbelastning 
 

 
Figur 2-21, armkors under termisk expansion. 
 
Temperaturutvidgning sker då materialet i armkorset och statorn värms upp vid drift. När 
maskinen sedan stängs av sker det omvända förloppet och materialet drar ihop sig igen. 
 
Betong och stål har ungefär samma längdutvidgningskoefficient; 61012 −⋅=α [mm/m,K] 
 
 
2.3.4 Magnetisk obalans 
 
De magnetiska obalanskrafterna uppkommer då rotor och stator inte är perfekt runda och 
centrerade i förhållande till varandra (M. Nässelqvist, 2008). Dessa krafter verkar radiellt inåt, 
och är alltså negativa enligt rapportens teckenkonvention. Problemet med dessa krafter ökar 
om rundheten hos statorn försämras, t.ex. om statorfötterna hindras att utvidgas vid 
uppvärmning. Det finns i huvudsak tre olika fall för hur obalanskrafterna uppkommer.  
 

 

 
 
 

 

Figur 2-22, magnetisk obalans, fall 1.  
 
I det första fallet (figur 2-22) ligger statorn centrerad korrekt i förhållande till strukturen, men 
rotorns centrum är inte centrerat kring turbinaxeln. I detta fall kommer turbinaxeln att svänga 
fram och tillbaka i luftgapet och skapa en periodisk last. 
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Figur 2-23, magnetisk obalans, fall 2.  
 
I det andra fallet ligger rotorn centrerad korrekt i förhållande till turbinaxeln, men statorn är 
monterad felaktigt med sitt centrum ur fokus. Detta kommer att skapa en jämn nötande last i 
en riktning (figur 2-23). 
 

 

 
 

 
 
 
 

Figur 2-24, magnetisk obalans, fall 3.  
 
I det tredje fallet (figur 2-24), som är det värsta, kommer båda dessa fenomen in. Då rotor och 
stator har maximal excentricitet och båda är felaktigt inställda i förhållande till turbinaxeln 
kommer en pulserande last fås kring det förhöjda lastfallet. Detta är mycket dåligt för 
generatorns funktion och livslängd (M. Nässelqvist, 2008). 
 
 
2.3.5 Krympning, vibrationer och utmattning 
 

• Krympning 
 
Krympning av betong fungerar på samma sätt som för textilier, dvs. då vattnet torkar ur 
materialet så minskar dess volym. Man skiljer på plastisk krympning (uttorkning i tidigt 
skede), uttorkningskrympning (då porsystemet torkar ut) och kemisk krympning (då 
cementets och vattnets totala volym minskar på grund av kemiska reaktioner).  
 
Krympningen varierar mellan 0 och 1 mm per meter beroende på cement-, vattenmängd, 
kornstorlek samt aktuell uttorkningsgrad i betongen (J. Holmgren, 2004). 
 
Det tar oftast lång tid innan den fulla krympningen har skett, och om man då förhindrar 
krympningen genom att på något sätt förankra betongfundamentet kommer stora 
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dragspänningar att uppstå. Krympgradienterna ger dragspänningar i ytan och tryckspänningar 
inne i kroppen, och då dessutom olika betongtjocklekar torkar olika snabbt, skapas interna 
spänningar i materialet (L. Elfgren, 2008). 
 

• Vibrationer 
 
Vibrationer är ett problem vid dimensionering av alla typer av maskinfundament. De 
uppkommer under drift, och några av dem är: 
 

• Vibrationer på grund av att rotorn inte är rund. Denna störning är en magnetisk 
kraft och dess frekvens är beroende av rotorns varvtal och form. Statorstommens 
styvhet dimensioneras för maximal amplitud hos denna störning. 

• Magnetkrafter mellan rotor och stator kan, under dåliga omständigheter, samverka 
och utsätta statorn för vibrationer med dubbla nätfrekvensen. 

• Statorstommens hela struktur utsätts för vridande torsionssvängningar i planet på 
grund av de tangentiella krafterna. Om dessa svängningar har liknande frekvens 
som stommen riskerar den att hamna i egensvängning. 

• Mekanisk obalans i generatorn, t.ex. vid dålig uppriktad axel. 
• Vibrationer från turbin och vattenlast, förmedlad via armkorset. 

 
Närbesläktat med vibrationsproblematiken ligger utmattningsfenomenet, som är vanligt i 
maskinfundament som vibrerar och utsätter materialet för cykliska laster. 
 

• Utmattning 
 
August Wöhler (1819 – 1914) var en tysk ingenjör som specialiserade sig på just utmattning. 
Han fokuserade på problem med brott beroende av utmattning i järnvägsaxlar. Från hans 
försök stammar Wöhler-kurvan, se t.ex. figur 2-25, där den relativa spänningen S anges som 
funktion av antalet lastcykler N. Wöhler-kurvor används fortfarande vid beräkning av 
utmattning. 
 
En utmattningsspricka startar med mikroskopiska deformationer som så småningom 
propagerar till synliga sprickor. Sprickorna växer med tiden och med antalet lastcykler. 
Skadan är permanent och med varje cykel läggs ytterligare skada på – materialet återhämtar 
sig inte om det får ”vila”. 
 
Ett materials förmåga att motstå utmattning kallas utmattningshållfasthet. Alla material har 
olika bra utmattningshållfasthet, och med en hög sådan menas att materialet inte tappar 
särskilt mycket av sin hållfasthet då det belastas med cyklisk last under lång tid. De faktorer 
som påverkar hastigheten som utmattningen propagerar med är många. Förutom 
lastamplituden så påverkar effekter som exempelvis temperaturväxlingar, kemikalier och 
inneboende spänningar materialets utmattningshållfasthet till det sämre. 
 
Vissa stål och legeringar har en utmattningsgräns. Vid belastning under denna nivå försämras 
inte hållfastheten på grund av upprepad last (J. Andersson, 2000). 
 
Betong är ett material som ofta utsätts för utmattning, t.ex. i maskinfundament eller broar. I 
figur 2-25 nedan presenteras betongens S-N-diagram, eller Wöhler-kurva. Betongen utsätts 
för en cyklisk last och med tiden kommer dess hållfasthetsförmåga att försämras. 
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Hastigheten av försämringen beror huvudsakligen på förhållandet mellan σmax och σmin

 

, 
maximal och minimal belastning, se figur 2-25. I figuren visas S-N-kurvorna för betong 
under tre olika lastförhållanden (lastamplituder) (L. Elfgren, 2008). 

 
Figur 2-25, S-N-diagram för betong. 
 
 
2.3.6 Sprickbildning 
 
Betong som byggmaterial har mycket hög hållfasthet för tryckspänningar, men bara en tiondel 
av hållfastheten i drag. Då betongens tryckhållfasthet överskrids krossas den, och då 
betongens draghållfasthet överskrids spricker den. Betong är i grund och botten ett sprött 
material och har ingen särskild plastisk deformation att tala om. På grund av betongens dåliga 
egenskaper i drag använder man stål i form av armeringsjärn i betongen för att öka dess 
draghållfasthet. När betongens maximala draghållfasthet har nåtts och sprickor bildas tar 
armeringen vid och håller ihop konstruktionen. Stålet är ett segt material som tillåter plastisk 
deformation, vilket gör att deformationsprocessen har ett mer kontrollerat förlopp. 
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2.4 Numerisk modell 
 
2.4.1 Inledning 
 
Det enda sättet att effektivt ta med hela det komplicerade kraftspelet är att göra en ickelinjär 
beräkning på fundamentet och dess laster. 
 
 
2.4.2 Finita element metoden 
 
Finita Element Metoden (FEM) är ett kraftfullt verktyg för att utföra strukturmekaniska 
beräkningar. Metoden bygger på diskretisering av en geometri till många så kallade finita 
element, som har en enkel geometri och på vilka enkla ansatser för kraft- och 
förskjutningssamband kan göras (O. Zienkiewicz, 2004). Lösningen är approximativ och fås 
konvergera med större precision med ett ökande antal finita element (D. Hutton, 2003). 
 
Det finns en del risker med denna typ av beräkningar, och speciellt då avancerade program 
används. Ett avancerat program har många inställningsmöjligheter och tar lång tid att lära sig 
och förstå. Utan ordentlig kunskap och erfarenhet av hållfasthetsproblem kan det därför vara 
svårt att skapa en korrekt modell. De beräknade resultaten visar bara hur modellen beter sig, 
inte den verkliga konstruktionen (Simulia, 2008). 
 
Syftet med att göra en sådan beräkningsmodell är att få kunskap om hur fundamentet beter sig 
under last, samt att få stöd för de hypoteser som formulerats. Modellen skall kunna visa hur 
fundamentet rör sig under belastning, samt vilka spänningar som uppkommer i de relevanta 
zonerna.  
 
 
2.4.3 Val av programvara 
 
En diskussion med dels handledare, men också med kunniga inom området, fördes om vilken 
programvara som var lämplig att användas. Det finns en uppsjö av program med varierande 
bredd och olika specialiteter. De huvudsakliga alternativen för mer avancerade beräkningar av 
betongkonstruktioner var; 
 

• ATENA 
• DIANA 
• Abaqus 

 
ATENA (Advanced Tool for Engineering Nonlinear Analysis) är ett komplett program 
utvecklat av Cervenka Consulting. Det är specialiserat på betong och betongkonstruktioner 
(Cervenka Consulting, 2008). 
 
DIANA är ett liknande program, utvecklat av TNO DIANA, som förutom att kunna behandla 
betong också klarar av exempelvis jord, tunnlar och brand. Det klarar av både linjär och 
ickelinjär analys i 2D och 3D och har CAD-stöd (TNO DIANA, 2008). 
 
Abaqus, utvecklat av SIMULIA, är en mer flexibel men svåranvänd programvara som riktar 
sig till alla former av ingenjörsapplikationer (W. Husson, 2008). 
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Då alla tre programmen har kapaciteten att lösa problemet blev det till slut tillgängligheten 
som avgjorde vilket av dem som valdes. De licenser som behövs för att köra programmen är 
dyra och det finns inte utrymme i ett examensarbete att köpa in en ny licens. Av denna 
anledning blev valet av Abaqus enkelt eftersom det fanns tillgängliga licenser på Luleå 
Tekniska Universitet, samt god handledning i programvaran. 
 
 
2.4.4 Abaqus 
 
Abaqus är ett mycket kraftfullt verktyg för FEM-beräkningar. Det utvecklas av företaget 
Simulia och används över hela världen. För att skapa en modell i Abaqus gås ett antal steg 
igenom (Simulia, 2008). 
 

• Preprocessing 
 
I detta steg definieras modellen av ett fysiskt problem. Modellen skapas grafiskt efter ett antal 
förutbestämda steg i programmet. 
 

• Simulation 
 
Under simuleringen löser programmet det numeriska problem som definierats i modellen. 
Resultatet fås i form av spänningsanalys, förskjutningar och töjningar. Beroende på hur 
komplex problemställningen är, och den datorkraft som finns tillgänglig, kan simuleringen ta 
allting från ett par sekunder till flera dagar att gå igenom. 
 

• Postprocessing 
 
Då beräkningssteget är avklarat skall resultatet utvärderas. Utvärderingen sker normalt 
visuellt, och Abaqus har många olika alternativ för hur det skall presenteras samt vilka 
variabler som beräkningarna skall spotta ut. 
 
För den som vill lära sig mer om Abaqus och hur den tillämpar finita element metoden så 
rekommenderas att läsa dess manual, då den är ypperligt utförlig, omfattande och mycket 
välskriven. 

 
Figur 2-26, det modellerande fundamentet. 
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2.4.5 Modellen 
 
Modellen är i grund och botten en ”deformable solid”, det vill säga ett solitt element som 
innehar deformationsegenskaper. Dess geometri byggs upp med hjälp av olika typer av 
geometriska objekt och hålen för inspektionsluckor och gångar skärs ut ur dessa med hjälp av 
skisser, se figur 2-26. För denna process har mycket hjälp erhållits från Jonas Björnström, 
Vattenfall Power Consultant. 
 
Modellen ”meshas” sedan genom att dela upp dess struktur i de element som används vid 
FEM-beräkningen. De två huvudsakliga geometriska elementtyperna som används för att dela 
upp strukturen är tetraeder och/eller hexagoner.  
 

 
Figur 2-27, den meshade modellen med dess nätstruktur. 
 
Hexagonen, eller sexhörningen, är en polygon med sex sidor. Sidorna kan ha alla olika 
storlekar, så dess geometri kan variera i stort, t.ex. från en vanlig kvadrat till en romb. 
Tetraedern har fyra sidor och kan lättast beskrivas som en pyramid.  
 
Efter litteraturstudier samt samråd med kunniga valdes hexagonen som den lämpligaste 
elementtypen. Skälet till detta var att tetraeder vanligtvis innebär mer datorberäkningar då de 
skapar fler frihetsgrader, samt en något sämre precision vid konvergering. Fördelen med 
tetraeder är att det är lättare att skapa bra elementnät med dem. Med hexagoner krävs det mer 
arbete för att meshen skall bli bra (G. R. Liu, 2003). 
 
Näten som skapades innehåller 12262 element, se figur 2-27, och de gavs egenskapen 
”coupled temperature-displacement”. Detta innebär att elementens noder kan deformeras och 
förskjutas i relation till de andra noderna, samt att de har temperaturegenskaper. 
 
 
2.4.6 Materialdata 
 
När strukturen är skapad kan ett material definieras och appliceras på den. 
 
I detta fall består hela fundamentet av samma typ av betong. De materialegenskaper som 
användes för betongen är tagna från tidigare rapporter och undersökningar gjorda på det 
aktuella vattenkraftverket, se tabell 2-28. 
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Materialdata, betong   
Variabel Värde Enhet 
ρ (Densitet) 2300 kg/m3 

E (Youngs modul) 25e Pa 9 
υ (Poissons tal) 0.2 - 
κ (Värmekonduktivitet) 2.5 W/(m ∙ K) 
α (Termisk längdutvidgningskoefficient) 12e m/˚C -6 
cp 1000  (Specifik värmekapacitet) J/(kg ∙ K) 
Tabell 2-28, betongens materialparametrar.   

 
Materialet betong skapades och applicerades på hela strukturen. 
 
 
2.4.6 Ytor och randvillkor 
 
Det viktigaste då man skapar en FE-modell är att hitta lämpliga randvillkor. Ett randvillkor är 
ett villkor som kan ansättas ett problem, vilket är ett grundläggande koncept vid beräkningar 
av ekvationer, och ännu mer så i fallet differentialekvationer. Med dessa villkor är det möjligt 
att styra beräkningarna som sker genom att t.ex. bestämma gränsvärden på temperatur eller 
förskjutning i vissa punkter eller zoner, se figurerna 2-29 till 2-32. 
 
Först definierades emellertid olika ytor i strukturen. Dessa ytor används för att definiera var 
randvillkoren gäller och var laster verkar. 
 

  
Figur 2-29, yta definierad som statorupplag. Figur 2-30, yta definierad som armkorsupplag. 
 

  
Figur 2-31, yta definierad som insida. Figur 2-31, yta definierad som utsida. 
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Då ytorna hade satts ut kunde randvillkoren definieras. Dessa villkor diskuterades fram och 
tillbaka med handledare och sakkunniga inom området. De valdes enligt nedan; 

 
Figur 2-33, inspänning i bjälklag. 
 

Bjälklagen, eller våningsplanen, ligger i de punkter som visas i figur 2-33. I dessa punkter 
antas fast inspänning som är oeftergivlig i radiell expansion samt rotation. 

Inspänning i bjälklag 

 

 
Figur 2-34, fast stöd i underkant. 
 

Fundamentet antas vila på ett fast underlag som inte deformeras, enligt figur 2-34. 
Fast stöd i underkant 
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Figur 2-35, temperatur 10 grader applicerad på insidan av fundamentet. 
 

På insidan av fundamentet sätts temperaturen till 10 grader enligt figur 2-35. Observera att 
värdena som ansätts inte representerar faktiska temperaturer (som exempelvis 10°C och 0°C), 
utan det är endast temperaturdifferensen mellan insida och utsida av fundamentet som spelar 
roll. 

Temperatur insida 

 

 
Figur 2-36, temperatur 0 grader på utsidan av fundamentet. 
 

På utsidan av fundamentet sätts temperaturen till 0 grader, se figur 2-36. Mellan insidan och 
utsidan kommer nu en temperaturgradient som varierar 10 grader att uppstå. 

Temperatur utsida 

 
 
2.4.7 Modelleringssteg och lastfall 
 
För att testa de olika lastfallen skapas modelleringssteg. Anledningen till detta är att 
randvillkoren och lasterna kan definieras olika i varje steg. Genom att definiera de olika 
lastkombinationerna i olika steg kan eventuella synergieffekter studeras mer tydligt.  
 
Tabell 2-37 visar några av de olika lastfallen som studerats under arbetets gång. Under steg 1 
till 6 beräknas mekanisk last i olika former. I steg 7 beräknas de spänningar som uppkommer 
från en temperaturgradient. I steg 8 görs ett försök att simulera ett verkligt fall genom att 
kombinera alla laster som anses verka samtidigt, inklusive betongens egentyngd. 
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Modelleringssteg     
Steg 1 2 3 4 
Namn Radiell last Vertikal last Vertikal last All vertikal last 

Verkar på Stator Stator Armkors Armkors, stator 
Lastkombination Magnetisk obalans st. 

Termisk exp. st. 
Vertikal last st. Vertikal last arm. Vertikal last st. 

Vertikal last 
arm. 

Förklaring All radiell belastning 
appliceras på 
statorupplag 

Vertikal last från 
stator och kylare 
appliceras på 
statorupplag 

Vertikal last från 
armkors appliceras 
på armkorsupplag 

Vertikal last 
från stator, 
kylare och 
armkors 
appliceras på 
sina upplag 

 
 

Steg 5 6 7 8 
Namn Termisk expansion Tangentiell 

last 
Temperaturgrad
ient 

”Verkligt fall” 

Verkar på Stator, armkors Stator Fundament Stator, armkors, 
fundament 

Lastkombination Termisk exp. st. 
Termisk exp. arm. 

Tangent. last 
st. 

Temperatur ∆10 Egentyngd 
Temperatur ∆10 
Vertikal last st. 
Vertikal last arm. 
Termisk exp. st. 
Termisk exp. arm. 
Magnetisk obalans st. 

Förklaring All radiell 
belastning från 
expansion av 
material appliceras 
på stator och 
armkors 

Den 
tangentiella 
lasten 
appliceras på 
statorupplag 

En 
temperaturgradi
ent skapas i 
betongen 

Ett verkligt fall simuleras 
i två steg, först med 
termisk expansion, sedan 
med termisk kontraktion. 

Tabell 2-37, de olika modelleringsstegen och dess lastkombinationer. 

 
Angreppspunkter för de olika lasterna definierades i Abaqus enligt figur 2-38. De laster som 
verkar i radiell och tangentiell led definieras som typen ”surface traction”, d.v.s. en 
angripande kraft som verkar längs med ytan på materialet. De vertikala lasterna definierades 
som utbredda laster verkandes på upplagens ytor. 
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Figur 2-38, exempel på de olika lasternas angreppspunkter i Abaqus. 
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3 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas resultaten av arbetet. Först summeras litteraturstudien, sedan studeras 
de analytiska beräkningarna och till sist resultaten av de olika körningarna av den numeriska 
modellen. 
 
 
3.1 Litteraturstudie, intervjuer och insamling av data 
 
Den kunskap som litteraturstudien gett genomsyrar hela rapporten, från början till slut. 
Litteraturstudien fungerade mycket väl, och då den var avklarad var det möjligt att se 
sambanden mellan de olika delarna av problemet. 
 
Utgår man från vattencykeln och vattnets väg längs floder och älvar, där varje centimeter av 
vattnets fallhöjd är potentiell energi, förstår man varför det är så viktigt att kunna dämma upp 
vattnet och kontrollera dess flöde. När vattnet i sin tur strömmar genom vattenkraftverket och 
turbinen övergår vattnets rörelseenergi till mekanisk energi. Turbinaxeln driver generatorn 
och den mekaniska energin övergår till elektrisk energi då rotorns magneter passerar de 
stationära lindningarna i statorn. Den elektriska spänningen transformeras upp till högre 
nivåer i transformatorn för att minimera transportförlusterna i elnätet. 
 
Generatorns verkningsgrad är visserligen mycket bra, men den är inte 100 %. Den energi som 
tappas övergår istället i värme genom friktion i lager och liknande. Denna överskottsvärme 
värmer upp generatorns komponenter, samt den omgivande luften och generatorkammaren. 
 
Då stator och armkors värms upp vill de expandera. Om de då sitter fast inspända i sina 
upplag kommer spänningar att skapas. Dessa spänningar sliter sönder betong och infästningar 
om de inte tas upp någonstans. Det finns olika konstruktionslösningar för detta, men de 
vanligaste är flexande pelare, friktionsförband och snedställda element. 
 
Flexande pelare är en äldre metod som inte är applicerbar på dagens stora generatorer på 
grund av utrymmesskäl. Snedställda element är en nyare lösning som Alstom tagit fram. Den 
fungerar väl och används i nyare konstruktioner. Lösningen med friktionsförband är den som 
primärt använts i Sverige under 1900-talet, och den har fungerat relativt bra. 
 
Då driftsmönstren det senaste årtiondet har övergått från kontinuerlig drift till mer intermittent 
drift, med flera starter och stopp varje dygn, har nötningen på friktionsförbanden ökat. 
Ändringarna i driftsmönster beror bland annat på dagens energimarknad med varierande 
elpriser, men också t.ex. på att vindkraften fått mer utrymme och att vattenkraften då blir en 
något mer reglerande energikälla. 
 
Då friktionsförbanden fungerar ojämnt kommer ”byrålådeeffekten” att göra sig känd. Då vissa 
av upplagen tillåter radiell expansion, och andra inte gör det, kommer statorn att tvingas bli 
oval. Detta gör att rotor och stator inte längre är centriskt placerade i förhållande till varandra. 
De magnetiska obalanskrafterna kommer nu att öka, och med dem de radiella lasterna – vilket 
i sin tur förvärrar saken ytterligare. Detta är mycket dåligt för generatorns funktion och 
livslängd. 
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3.2 Studiebesök 
 
Studiebesöken var mycket lyckade och gav möjligheten att ställa frågor som kom upp. Det var 
också ett ypperligt tillfälle att fotografera detaljer och få ett se hur de olika komponenterna 
ligger i relation till varandra.  
 
De fotografier som togs har sedan vid ett flertal tillfällen använts som underlag då 
frågeställningar har uppkommit under arbetets gång, t.ex. som komplement till svårförstådda 
ritningar. Med hjälp av fotografierna var det också lätt att sätta in andra i problemet då det har 
behövts. 
 
Några av de bilder som togs under studiebesöken finns nedan, figur 3-1 till 3-6. 
 

 

 
 
 
 

 
Figur 3-1, ingången in till generatorkammaren. Figur 3-2, kylare i generatorkammaren. 
 

  
Figur 3-3, statorupplaget med friktionsförband. Figur 3-4, den spiralformade inloppstuben. 
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Figur 3-5, under generatorkammaren, en av 
armkorsets armar och dess upplag. 

Figur 3-6, spricka i fundamentet vid ett av 
armkorsupplagen. 
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3.3 Analytisk modell 
 
3.3.1 Inledning 
 
Nedan redovisas de resultat som tagits fram genom de analytiska beräkningarna. Först görs ett 
försök att applicera Timoshenkos teorier om vridning av ett cirkulärsymmetriskt tvärsnitt, 
sedan diskuteras temperaturlaster, magnetisk obalans samt utmattning och sprickbildning. 
 
 
3.3.2 Lastvärden vertikal last 
 
I tabellerna nedan presenteras storleken på de laster som verkar på stator- respektive 
armkorsupplagen (J. Björnström, 2005), se tabell 3-7 och 3-8. 
 
Statorupplag   
Del Typ Lastvärde [kN] 
Stator Permanent 1200 
Statorkylare Permanent 100 
 Summa 1300 
Tabell 3-7, vertikal last på statorupplag. 
 
 
Armkorsupplag   
Del Typ Lastvärde [kN] 
Generator/rotor Permanent 2890 
Turbin Permanent 1200 
Armkors + lager Permanent 250 
Turbinlock Permanent 530 
Vattenlast Variabel 5720 nom. (8140 exc.) 
 Summa 10590 (13010) 
Tabell 3-8, vertikal last på armkorsupplag. 
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3.3.3 Vridning 
 
Det första steget för att analytiskt kunna beräkna problemet var att förenkla tvärsnittet. Figur 
3-9 nedan visar fundamentet i genomskärning och de olika förenklingsstegen; 
 

 
Figur 3-9, förenklingsgång av struktur. 
 
Hela den förenklade strukturen ser då ut enligt figur 3-10. 
 
Mått är tagna från ritningsunderlag på det vattenkraftverk som fallet är baserat på. 
 

 
 

Figur 3-10, översiktsbild struktur. Figur 3-11, vertikal last på upplag. 
 
De laster som initierar vridningen i fundamentringen är de vertikala lasterna. Dessa laster 
verkar både på statorupplaget och i armkorsupplaget enligt figur 3-11. PS är den vertikala 
lasten på statorupplagen och PA motsvarande last på armkorsupplagen. 
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Armkorsupplaget och statorupplaget har båda 8 stöd vardera mot fundamentet. Dessa stöd tar 
på grund av sin symmetri upp lika stor vertikal last; 
 

1300=PS kN 
 

5,1628/1300 ≈=sPS  kN 
 

10590=PA kN 
 

13248/10590 ≈=sPA  kN 
 
Lasterna antages angripa i ytterkant på tvärsnittet. De vridande momenten från belastningen 
och hävarmarna nS och nA
 

 till tänkt momentpunkt i mitten av tvärsnittet blir då; 

( )( ) 2515,0*5,16205,12/4,25,162 ==−⋅=⋅= ssPS nPSM kN 
( ) 15892,1*13242/4,21324 ==⋅=⋅= AsPA nPAM kN 

 
Fundamentets hela omkrets är; 
 

9,33
2

8,1022 ≈== ππrO m 

 
Enligt Timoshenko blir då det böjande momentet; 
 

6

8
9,33

25
≈==

stöd

PS
tS

n
O

M
m kNm/m 

 

375

8
9,33

1589
≈==

stöd

PA
tA

n
O

Mm kNm/m 

 
Det totala momentet som angriper hela ringen som struktur blir då, för statorupplaget; 
 

4,324,56
2

8,106
2

=⋅=⋅=⋅= stator
tSS

d
mM kNm 

 
För armkorsupplaget; 
 

20254,5375
2

8,10375
2

≈⋅=⋅=⋅= stator
tAA

d
mM kNm 

 
Det totala momentet som orsakar vridning i ringen blir; 
 

206020254,32 ≈+=+=⋅= ASttot MMaMM kNm 
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Den maximala spänningen fås i innerkant av ringen, Timoshenko ekvation 2.16 ger; 
 

147

3
4,5log36

1020606

log

6

log

6
2

3

22
max =

⋅⋅

⋅⋅
===

ee

t

e c
dch

aM

c
dch

Mσ kPa 

 
Det bör diskuteras om huruvida höjden h verkar med hela sin längd. Tvärsnittet är högt i 
förhållande till sin bredd, och eftersom σ är omvänd proportionell mot h i kvadrat har värdet 
som väljs på h stor inverkan. Exempelvis, om endast halva höjden på tvärsnittet belastas av 
det vridande momentet blir 586max =σ kPa. 
 
För att kontrollera detta värde räknas samma sak med Hookes lag. För detta behöver vi 
deformationen. Enligt Timoshenko ekvation 2.14 får vi; 
 

6.

39

3

3
10856,5

3
4,5log61025

10206012

log

12 −⋅=
⋅⋅

⋅⋅
==

ee

t

c
dEh

aM
θ rad 

 
Värdet på E är en uppskattning av betongkvaliteten. Denna uppskattning har stöd i rapporter 
och har använts i tidigare undersökningar och beräkningar (J. Björnström, 2005). Vid 
diskussion med handledare och kunniga anses betongkvalitet K25 vara ett rimligt antagande, 
då inga betonghållfasthetsdata har hittats för det vattenkraftverk som ligger som bas för 
rapportens ideella fall. I detta projekt finns inget ekonomiskt utrymme för att göra 
betongprover och på så sätt fastställa betongens kvalitet. 
 
Den deformation som denna vinkeländring skapar blir; 
 

6
6.

min

10856,5
4,24,5

310856,5 −
−

⋅=
−

⋅⋅
==

r
yθε m 

 
Spänningarna som orsakas av denna deformation blir; 
 

14710856,51025 69 ≈⋅⋅⋅=⋅= −εσ E kPa 
 
Detta är samma resultat som vid beräkning med Timoshenkos formel. Spänningen från 
vridning är relativt liten, men teorin anses vara viktig för den generella förståelsen. 
 
 
3.3.4 Temperaturbelastning 
 
Temperaturutvidgning sker då materialet i armkorset och statorn värms upp vid drift. När 
maskinen sedan stängs av sker det omvända förloppet och materialet drar ihop sig igen. 
 
Betong och stål har ungefär samma längdutvidgningskoefficient; 61012 −⋅=α [mm/m,K] 
 
Komponenternas totala längder är; 
 
Stator: 9,9 m 
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Undre armkors: 7,1 m 
 
Skillnaden i radiell längd på komponenterna blir, se figur 3-12 och 3-13; 
 

Trr ∆=∆ α [mm] 
 

T∆  är ungefär 10 C vid normal drift (M. Rhen, 2008). 
 
Detta ger de radiella förändringarna Sr∆  för stator och Ar∆  för armkors; 
 

 
Figur 3-12, statorkropp under termisk expansion. 
 

594,0
2

9900101012 6 =⋅⋅⋅=∆ −
Sr mm 

 

 
Figur 3-13, armkors under termisk expansion. 
 

426,0
2

7100101012 6 =⋅⋅⋅=∆ −
Ar mm 

 
Figur 3-14 nedan visar uppmätta värden på den radiella expansionen gjorda under 2006 på ett 
kraftverk med en liknande generatorlösning. Mätningarna visar att de beräknade värdena är 
rimliga (M. Rhen, 2007). 
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Figur 3-14, uppmätta värden på radiell expansion. 
 
För att få en uppfattning av vilka spänningar temperaturförändringarna innebär kan en snabb 
överslagsräkning genomföras. 
 
Betrakta statorupplagen i det ideella fallet som belastas av en vertikal last på 1300 kN, d.v.s. 
162,5 kN/stöd. Vid antagande av friktionskoefficient 0,2 i friktionsförbanden blir dragkraften 
i varje stöd 5,322,05,162 =⋅ kN innan glidning sker mellan stator och upplag. En 
temperaturutvidgning skapar ytterligare spänningar som tas upp av upplaget. Vid avsvalning 
kommer statorns radie att minska och upplagen utsätts då för en radiell dragkraft inåt mot 
turbinaxeln.  
 
Upplagsmaterialet kommer också att expandera samtidigt som statorn, men då dess 
temperaturskillnad blir lägre kommer det att expandera mindre. Skillnaden i förändring ligger 
i storleksintervallet 0,1 – 0,3 mm, beroende på temperaturdifferens och upplagsdiameter (M. 
Rhen, 2007). 
 
Betrakta nu den vertikala last som de roterande komponenterna påverkar det undre armkorset 
med. De uppgår till 10590 kN vid nominell drift, d.v.s. 1324 kN/stöd. Förenklat kan 
armkorsets upplag ses som fast inspända. 
 
De krafter som bildas i en balk blir proportionella till balkens längdändring. Från mätningar 
på ritningar uppskattas denna balks tvärsnittsarea till 0,1045 m2

 

. Den tryck- eller dragkraft 
som uppkommer vid en uppvärmning respektive avkylning på 20 ˚C blir då; 

6271045,02010121025 69 =⋅⋅⋅⋅⋅=∆= −TAEF α kN 
 
Spänningen ökar med högre temperaturer, och då armkorset uppvärms olika längs sin längd 
uppkommer även interna spänningar i elementet. Denna spänning bidrar med största 
sannolikhet till att materialet spricker upp kring upplagen för stator och armkors, speciellt då 
kraften verkar växlande utåt- eller inåtriktad med start och stopp av generatorn. 
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3.3.5 Magnetisk obalans 
 
De magnetiska obalanskrafterna uppkommer då rotor och stator inte är perfekt runda och 
centrerade i förhållande till varandra, se figur 3-15. Problemen med dessa krafter ökar om 
rundheten hos statorn försämras, t.ex. om statorfötterna hindras att utvidgas vid uppvärmning.  
 

 
 
Figur 3-15, översikt magnetisk obalans. Stator och rotor felaktigt placerade i relation till turbincentrum. 
 
Den magnetiska dragningen beror på generatortyp och storlek. I ett vattenkraftverk av 
storleken som undersöks i rapporten är 300 kN/mm en god uppskattning av den magnetiska 
dragningen (M. Nässelqvist, 2008). Lasten bestäms av aktuell rotorposition i förhållande till 
statorringen, och verkar hela tiden dynamiskt i den riktning som symmetrifelet ligger. 
 
Lasten varierar beroende av maskinens effekt och ökar ju mer förskjuten som rotorn är relativt 
statorns centrum. Det radiella lagerspelet i radiallagret är normalt cirka 0,4 mm. 
 

 
Figur 3-16, pulserande last. 
 
En excentriskt monterad rotor innebär att man får en periodiskt radiell last som verkar på 
statorn med en periodtid som motsvarar generatorns varvtal. Det nominella luftgapet hos en 
vattenkraftsgenerator är cirka 20 mm, och maximalt tillåten excentricitet är 3 % av luftgapet. 
Detta medför en maximal excentricitet på 6,003,020 =⋅ mm. Den maximala periodiska lasten 
blir alltså 1803006,0 =⋅ kN, se figur 3-16. 
 

 
Figur 3-17, statiskt nötande last. 
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Om statorn inte är centrerad relativt lagercentrum uppkommer istället en statisk radiell last. 
Maximalt tillåten excentricitet av luftgapet är även här 3 %, vilket ger en motsvarande statisk 
last på 1803006,0 =⋅ kN, se figur 3-17. 
 

 
Figur 3-18, kombinationslast. 
 
Det värsta fallet sker då maximal excentricitet nås av både rotor och stator. En dynamisk last 
på 180 kN kommer att pulsera kring en förhöjd statisk last, också 180 kN, se figur 3-18. 
 
Statorovalitet, rotorovalitet samt massobalans har även en viss inverkan på de radiella 
lasterna, men om maskinen följer norm skall dessa vara klart lägre än lasterna från 
excentricitet (M. Nässelqvist, 2008). 
 
 
3.3.6 Utmattning och vibrationer 
 
Generatorn i ett vattenkraftverk strävar alltid efter att gå med frekvensen 50 Hz (Svensk 
Energi, 2008). Med en enkel överslagsräkning kan man uppskatta hur länge det tar innan 
fundamentet har tappat en betydande del av sin hållfasthet. 
 
Antar man att en vattenkraftsgenerator är i drift 50 % av året kommer den att utföra 

81085,036524606050 ⋅≈⋅⋅⋅⋅⋅=N  cykler per år. 
 
Redan efter ett halvt dygn är generatorn uppe i 106

 
 cykler. 

Slutsatsen av detta är att generatorfundamentet kan klassificeras som en struktur där 
utmattning har stor betydelse. Det är vidare troligt att utmattning har stor betydelse på grund 
av det höga antalet cykler som genomgås. Lokalt kring stator- och armkorsupplag är det 
sannolikt att utmattning och vibrationer påverkar materialet.  
 
Expansionen och kontraktionen av statorfötterna har å andra sidan så pass låg frekvens att det 
är klart att sprickbildningen inte primärt är ett resultat av utmattning. Om deformationerna är 
stora kan dock även så kallad lågcyklig utmattning bidra till sprickbildning och 
deformationer. 
 
 
3.3.7 Sprickbildning 
 
Betong som byggmaterial har hög hållfasthet för tryckspänningar, men bara en tiondel av 
hållfastheten i drag. Av denna anledning använder man stål i form av armeringsjärn i 
betongen för att öka dess draghållfasthet. Då betongens tryckhållfasthet överskrids krossas 
den, och då betongens draghållfasthet överskrids spricker den. Vid sprickbildningen tar stålets 
armering vid och håller ihop konstruktionen. 
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För att få insikt i vad konsekvenserna av sprickbildning är för en betongkonstruktion kan man 
jämföra de olika materialens E-moduler. Betong är ett sprött material medan stål är segare och 
tillåter plastisk deformation.  
 

 
Figur 3-19, spänning-töjningsdiagram för betong. 
 
Vid pålastning av en dragkraft kommer betongen att sakta deformeras upp till sin 
dimensionerande draghållfasthet fct

 

, se figur 3-19. När ytterligare last läggs på kommer 
betongen att spricka upp och tappa hållfasthet medan deformationerna växer. Sprickorna ökar 
i storlek samtidigt som betongens hållfasthet minskar. 

 
Figur 3-20, spänning-töjningsdiagram för stål. 
 
När stål belastas med en dragkraft beter det sig likadant som betongen upp till sin flytgräns σy

 

, 
då stålet går in i den plastiska zonen. I denna fas deformeras materialet snabbare, men det 
bibehåller sin hållfasthet, se figur 3-20. Vid tillräckligt hög belastning går dock även stålet till 
brott.  

Antag en armerad betongbalk med längden 10 m, bredden 1,0 m och höjden 1,5 m Denna balk 
belastas av en normalkraft F, se figur 3-21. 
 
 

 
Figur 3-21, betongbalk belastad med normalkraft F. 
 
Från armeringsritningar uppskattas armeringsmängden, armeringens totala tvärsnittsyta, i en 
motsvarande del av fundamentet till 8800 mm2

 
. 

8800=aA mm
 

2 

Draghållfastheten fct för normalbetong är ungefär 2 MPa. 
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2=fct MPa 
 
Storleken på kraften F för att betongen skall spricka blir då; 
 

320,15,1 =⋅⋅=⋅= fctAFspr MN 
 
Den maximala töjningen εspr 
 

fås enligt Hookes lag med E = 30 GPa; 

6
9

6

107,66
1030
102 −⋅=
⋅
⋅

==
Espr
σε  

 
Deformationen δ som betongen kan ta innan den spricker blir; 
 

667,0m1067,6m107,6610 46
max =⋅=⋅⋅=⋅= −−

sprl εδ mm 
 
Figur 3-22 visar grafiskt de beräkningssteg som genomförts. 
 

 
Figur 3-22, betongens brottlinje till maximal sprickkraft och maximal deformation. 
 
Nu vill vi göra samma sak med stålet. Vi väljer en dragkraft Farm
 

 i armeringsjärnen. 

1=armF MN 
 
Kraften Farm
 

 töjer stålet; 

4
9

6

1068,5
102000088,0

101 −⋅=
⋅⋅

⋅
=

⋅
==

EA
F

E a
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s

σε  

 
Den totala deformationen av stålet blir; 
 

68,5m1068,5m1068,510 34 =⋅=⋅⋅=⋅= −−
ss l εδ mm 

 
Samtidigt vet vi att stålets flytkapacitet är: 
 

8800500 ⋅=⋅= syflyt AfF N = 4,4 MN 
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När betongen spricker för F = 3 MN och förlorar sin bärförmåga, åtminstone lokalt vid 
sprickan, kan därför stålet ta över lasten och fortsätta att deformeras elastiskt upp till lasten F 
= 4,4 MN innan det börjar flyta. 
 
Sätter vi in detta i vår figur kan vi se relationen mellan betongens och stålets deformation. När 
betongen spricker kommer emellertid lasten till stor del att tas över av stålet varför 
deformationen växer ytterligare. 
 

 
Figur 3-23, balkens last-deformationskurva (strax innan betongen spricker) för den begränsade zon där 
sprickan uppkommer, linjen på stålets F-δ-kurva har lagts till. 
 
Nu har vi skapat ett samband mellan betongen och stålets deformationer. Jämför vi nu 
lutningen på de två kurvorna i figur 3-23 kan vi sätta siffror på sambandet. 
 

5,4
667,0
3

==∆b  MN/mm 

 

176,0
68,5
1

==∆s MN/mm 

 

6,25
176,0

5,4
==

stål
betong  

 
Konsekvensen av sprickor i betongen är alltså att i just denna begränsade zon blir styvheten 
ungefär 25 gånger sämre. Om stålet dessutom når sin flytgräns, dvs. blir plastiskt ökar 
deformationerna drastiskt i jämförelse med när betongen fortfarande är intakt. Sprickorna 
propagerar och blir synliga för ögat. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna minskning 
av strukturens hållfasthet är lokal kring sprickan och att i övriga delar av 
betongkonstruktionen är betongen fortfarande hel och bibehåller sin hållfasthet. 
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3.4 Numerisk modell 
 
I detta kapitel behandlas de mest relevanta och intressanta beräkningar som genomförts på 
den numeriska modellen i Abaqus. 
 
 
3.4.3 Temperaturlaster 
 
I det första steget undersöktes vilken effekt generatorns uppvärmning har på betongstrukturen. 
 

 
Figur 3-24, temperaturgradienten i fundamentet. 
 
Alla material vill expandera då de värms upp. I och med att materialet värms upp successivt 
från insida till utsida kommer det att skapas en temperaturgradient där emellan. Genom att 
ansätta ett randvillkor med temperatur 10 grader på insidan och temperatur 0 grader på 
utsidan kan detta förhållande simuleras, se figur 3-24. 
 
Då betongen närmast den varma generatorn expanderar snabbare än utsidan av fundamentet 
kommer det att skapas inre spänningar i materialet.  
 

 
Figur 3-25, maximala dragspänningar från temperaturgradient. 
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Enligt figur 3-25 skapas signifikanta dragspänningar i utsidan av fundamentet. 
Dragspänningarna i den yttre kanten ligger mellan 1,1 till 1,7 MPa, med värden upp till 2,3 
MPa under håltagningar. Spänningarna övergår successivt till tryck på insidan av 
fundamentet. Detta överrensstämmer med teorin för temperaturspänningar. 
 
De största tryckspänningarna (figur 3-26) är av storleksordningen 1,0 MPa till 2 MPa och 
verkar på insidan av fundamentet. Extremvärden återfinns kring håltagningar för 
inspektionsgång där spänningarna uppgår till nästan 3 MPa. 
 

 
Figur 3-26, maximala tryckspänningar från temperaturgradient. 
 
Det är också intressant att studera huvudspänningsriktningarna. I figur 3-27 nedan illustreras 
huvudspänningarna vid belastning från temperaturgradienten med hjälp av en vektorplot. De 
röda pilarna visar dragspänningar medan de blå pilarna visar tryckspänningar. Här syns det 
tydligt hur den svalare utsidan blir dragen samtidigt som den uppvärmda insidan blir tryckt. 
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Figur 3-27, huvudspänningsriktningar vid temperaturbelastning. 
 
Dragspänningarna kring håltagningar visade sig vara höga och studerades därför närmre. 
Figur 3-28 visar en håltagning för en inspektionslucka där dragspänningarna uppmäter 3,6 
MPa i skarv underkant. Detta är dock inom ett mycket begränsat område och dessa maximala 
dragspänningar anses ha liten relevans för strukturens hållfasthet i helhet. Dessa spänningar 
sprids förmodligen till armeringen och tas upp där. 
 

 
Figur 3-28, detaljbild av en inspektionslucka kring vilken höga dragspänningar observeras. 
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3.4.2 Radiell belastning statorupplag 
 
Nästa steg var att undersöka den radiella belastningen på statorupplaget. Det är kring denna 
sektion som sprickor har upptäckts och den anses speciellt intressant. De laster som verkar på 
fundamentet är magnetisk obalans samt den termiska expansionen i statormaterialet.  
 

 
Figur 3-29, maximala dragspänningar vid radiell belastning på statorupplag. 
 
Figur 3-29 här intill är ett resultat från denna beräkning i Abaqus. De olika färgerna 
representerar olika grader av belastning. Denna belastning kan vara t.ex. dragspänningar, 
tryckspänningar, temperatur eller deformationer. I tabellen till vänster om modellen ser man 
vad de olika färgerna representerar för värden. 
 
Denna bild visar dragspänningarna i fundamentet då den radiella belastningen verkar. Här ser 
man hur dragspänningarna når upp till maximalt 1,93 MPa, och att de koncentrerar sig kring 
statorupplagets infästning. Det är också tydligt att den radiella belastningen påverkar utsidan 
av fundamentet.  
 

 
Figur 3-30, maximala tryckspänningar vid radiell belastning på statorupplag. 
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Figur 3-30 visar tryckspänningarna i fundamentet vid samma belastning. Betydande 
tryckspänningar uppkommer som väntat endast i statorupplagen. De uppgår till maximalt 2,3 
MPa. 
 
Figur 3-31 presenterar en vektorplot då statorupplagen belastas i radiell riktning. De blå 
pilarna visar tryckspänningar och de röda pilarna dragspänningar. Signifikanta 
dragspänningar propagerar i överkant längs med fundamentet i tangentiell riktning. Dessa 
dragspänningar övergår till tryckspänningar ju närmare underkant av armkorsupplaget man 
tittar. 
 

 
Figur 3-31, huvudspänningsriktningar vid radiell belastning på statorupplag. 
 
 
3.4.3 Vertikal last stator och armkors 
 
I detta lastfall läggs all vertikal last på både stator- och armkorsupplag. Den största delen av 
den vertikala lasten tas upp i det undre armkorsupplaget, medan statorupplaget endast belastas 
av statorns egenvikt samt statorkylarna.  
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Figur 3-32, maximala dragspänningar vid vertikal belastning på stator- och armkorsupplag. 
 
De vertikala lasterna på armkorset är så pass dominanta att lasterna från statorn inte 
registreras i spänningsbilden. Den maximala dragspänningen uppgår till 1,53 MPa och 
återfinns längst in i skarven vid armkorsupplaget, se figur 3-32. 
 
 
 

 
Figur 3-33, maximala tryckspänningar vid vertikal belastning på stator- och armkorsupplag. 
 
Vid studier av tryckspänningsbilden, figur 3-33, ser man att statorn skapar tryckspänningar i 
sina upplag, men att de i relation till armkorsets laster är mycket små. De maximala 
tryckspänningarna uppgår till 3,25 MPa och återfinns längs den vertikala väggen under 
armkorsupplaget. 
 
Huvudspänningsriktningarna, här illustrerade som en vektorplot i figur 3-34, består av 
markanta tryckspänningar emot armkorsens upplag samt dragspänningar som sprider sig 
vinkelrätt till tryckspänningarna längs fundamentet i tangentiell riktning. Dessa 
dragspänningar minskar allt eftersom man tittar närmare fundamentets utsida. 
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Figur 3-34, huvudspänningsriktningar vid vertikal belastning på stator- och armkorsupplag. 
 
 
3.4.4 Lastkombination ”normalfall” 
 
I denna lastkombination görs ett försök att simulera ett verkligt fall. Alla de laster som anses 
verka samtidigt på fundamentet ansätts, samtidigt som en temperaturgradient på 10 grader 
verkar. Nytt för detta lastfall är att även betongens egenvikt belastar fundamentet. Denna last 
definieras i Abaqus som en nedåtriktad gravitationskraft med storleken 9,81 som verkar på 
alla elementnoder i strukturen. 
 
De yttre lasterna som belastar är vertikal last på stator- och armkorsupplag, magnetisk obalans 
i radiell riktning på statorupplag och termisk expansion i både stator- och armkorsupplag. 
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Figur 3-35, maximala dragspännigar vid lastkombination “normalfall”. 
 
Figur 3-35 visar att spänningsbilden blir mer homogen då alla laster verkar samtidigt. De 
maximala dragspänningarna uppgår till 4,43 MPa och återfinns mycket lokalt kring 
håltagningar. Det är i huvudsak utsidan av fundamentet samt hyllan vid statorupplagen som 
blir dragna, med värden mellan 1,1 och 2,2 MPa.  
 

 
Figur 3-36, maximala tryckspänningar vid lastkombination “normalfall”. 
 
Som figur 3-36 visar är det främst insidan av fundamentet som blir tryckt. Nominell 
tryckspänning uppskattas till omkring 1,9 MPa, med toppvärden på upp till 3,9 MPa. Dessa 
extremvärden hittas i armkorsets upplag samt kring håltagning för inspektionsgångar. 
 
Huvudspänningarnas riktningar illustreras i figur 3-37. Här ser man tydligt hur de olika 
lasterna påverkar fundamentet. 
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Figur 3-37, huvudspänningsriktningar vid lastkombination “normalfall” 
 
Då vattenkraftverket stängs av och generatorn kyls ned kommer materialen vilja dra ihop sig 
igen. För att simulera detta görs ett andra beräkningssteg på detta fall. 
 
I det andra beräkningssteget ändras den termiska expansionen till termisk kontraktion. Detta 
simulerar då materialet avsvalnar och drar ihop sig igen. I denna fas är generatorn avslagen, 
och därför tas belastningen från den magnetiska obalansen bort. I figur 3-38 nedan syns de 
dragspänningar som skapas. 
 
Spänningsbilden ändras tydligt vid upplagen för stator och armkors. Dragspänningarna ökar 
och blir mer markanta både vid stator- och armkorsupplagen. Lokalt ökar dragspänningarna i 
statorupplagen från 1,0 till 1,7 MPa, och motsvarande i armkorsupplagen från 0,6 till 1,2 
MPa. Extremvärden hittas kring inspektionsgångarna i underkant av fundamentet. 
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Figur 3-38, maximala dragspänningar vid lastkombination “normalfall” och termisk kontraktion. 
 
 
3.4.5 Deformationstendenser 
 
Då lastkombinationen ”normalfall” approximerar en verklig driftssituation är det intressant att 
titta på några ytterligare resultat. Bland annat är det intressant att se hur fundamentets struktur 
vill deformeras då lasterna läggs på. Figur 3-39 nedan visar i genomskärning med överdriven 
deformationsfaktor hur fundamentet beter sig. 
 

 
Figur 3-39, fundamentets deformation vid lastkombination “normalfall”, överdriven deformationsfaktor. 
 
En vridning av fundamentet sker i dess midja, medan överkant och underkant trycks inåt. Man 
ser också hur betongen trycks utåt i upplagen kring stator och armkors. Eftersom 
sprickbildning uppkommer kring stator- och armkorsupplag är det intressant att undersöka 
deformationerna inom dessa områden. 
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Figur 3-40, den radiella deformationen vid lastkombination “normalfall”, överdriven deformationsfaktor. 
 
Figur 3-40 representerar de radiella deformationerna under lastfall ”normalfall”. Grafiskt är 
bilden överdriven för att det skall vara enklare att se deformationerna. Det syns här tydligt hur 
fundamentet ger vika radiellt utåt vid upplagen för stator och armkors, med ett maxvärde på 
0,33 mm. 
 
Dessa deformationer kommer att pulsera fram och tillbaka i och med att generatorn startar och 
stoppar. 
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3.5 Sammanställning 
 
I denna sektion återfinns tabeller med de laster och deformationer som uppkommer i 
generatorfundamentet under drift. Jämförelser är gjorda med dels handberäknade värden men 
också eventuella uppmätta värden. 
 
 
3.5.1 Laster 
 
Aktuell betongklass C20/25 har en karakteristisk draghållfasthet på cirka 1,45 MPa. 
 
Laster, analytisk beräkning  
Last Typ Verkar Värde 
Tyngdacceleration Permanent Fundament -9,81 m/s2 
Vertikal last Permanent Stator 1300 kN 
Vertikal last Perm. / Var. Armkors 10590 kN 
Vridning Permanent Fundament 188 kPa 
Temperaturutvidgning Variabel Armkors 627 kN 
Magnetisk obalans Variabel Stator 180 (360) kN 
Tangentiellt moment Variabel Stator 4,974 MNm 
Tabell 3-41, sammanställning laster från analytisk beräkning. 

  
Dragspänningar, numerisk beräkning 
Last Verkar Värde [MPa] Notering 
Vertikal last Stator 0,125  
Vertikal last Armkors 1,56 Dragsp. över betonghållfasthet vid uppl. 
Vertikal last St./Arm. 1,53 Dragsp. över betonghållfasthet vid uppl. 
Termisk expansion Stator 1,55 Dragsp. över betonghållfasthet vid uppl. 
Termisk expansion Armkors 0,55  
Termisk kontraktion Armkors 2,5 Hög dragspänning innanför statorupplag 
Magnetisk obalans Stator 0,37 Stämmer bra med beräknade värden 
Total radiell last St./Arm. 1,93 Termisk expansion + magnetisk obalans 
Temperaturgradient ∆10 Fundament 1,1 - 2,0 Extremvärde 3,9 håltagning 
Tabell 3-42, sammanställning dragspänningar från numerisk beräkning. 

 
Det finns ett flertal värden där spänningarna ligger över den karakteristiska hållfastheten för 
betongen, märkta med orange bakgrund i tabellen. Speciellt intressanta är den radiella lasten i 
statorupplag, den termiska kontraktionen i armkors, samt den vertikala lasten i 
armkorsupplaget. I regionerna kring dessa upplag finns dokumenterad sprickbildning. 
 
Tryckspänningar, numerisk beräkning 
Last Verkar Värde [MPa] 
Vertikal last Stator 0,37 
Vertikal last Armkors 2,9 
Vertikal last St./Arm. 3,25 
Termisk expansion Stator 1,85 
Termisk expansion Armkors 2,3 
Termisk kontraktion Armkors 4,64 
Magnetisk obalans Stator 0,44 
Total radiell last St./Arm. 2,3 
Temperaturgradient ∆10 Fundament 1,0 – 2,0 
Tabell 3-43, sammanställning tryckspänningar från numerisk beräkning. 
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3.5.2 Deformationer 
 
Radiella deformationer, statorupplag 
Beräkning Värde [mm] Kommentarer 
Analytisk beräkning 0,43 För ∆T = 10 oC 
Radiell last, expansion 0,33  
Radiell last, kontraktion 0,28 Endast kontraktion, ingen magnetisk obalans. 
Mätning 1 0,4 Mätning utförd mellan armkors och vägg. 
Mätning 2 0,14 – 0,18 Mätning gjord på annan (liknande) anläggning. 
Tabell 3-44, sammanställning radiella deformationer vid statorupplag. 

 
Beräkningarna av deformationerna redovisas i tabell 3-44. Dessa beräkningar stämmer bra 
överrens med uppmätta värden. Dock är de mätningar som är gjorda inte utförda på samma 
anläggning som beräkningarna och modellen är baserad på – utan en anläggning som är 
mycket lik i sin konstruktion och effekt. Detta borde göra att värdena kan jämföras. 
 
Deformationer i samma storleksordning tyder på att de framtagna modellerna till största delen 
är korrekta. 
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4 Slutsatser 
 
4.1 Sammanställning 
 
Lasterna som råder i generatorfundamentet i ett vattenkraftverk är ibland svåra att tyda. 
Huvuddelen av tiden för examensarbetet har gått åt att samla information från olika källor och 
sammanställa dessa. Problemställningen har under resans gång fått revideras ett antal gånger. 
 
I examensarbetet beskrivs inledningsvis bakgrunden till problemställningen. Därefter ges en 
redogörelse för de krafter som belastar ett generatorfundament. Denna kunskap gör det 
möjligt att analytiskt och numeriskt beräkna spänningsförhållandet i generatorfundamentet. 
De numeriska beräkningarna har genomförts med finit element metod (FEM) i programmet 
Abaqus.  
 
Examensarbetet påvisar att dragspänningarna vid flera lastfall är högre än betongens 
uppskattade draghållfasthet på ca 2 MPa. Dessa dragspänningar uppkommer i samma 
områden på fundamenten där man har observerat sprickbildning. 
 
Arbetet visar också att de beräknade värdena av deformationerna i stator- och armkorsupplag 
stämmer överrens med de uppmätta värdena på 0,2 till 0,4 mm. Detta styrker att de modeller 
som skapats i stora drag är korrekta. 
 
Det är mycket som tyder på att det i huvudsak är de termiska pulserande belastningarna som 
skapar dragsprickorna i fundamentet kring upplagen. Speciellt höga laster uppstår vid den 
termiska kontraktionen som uppkommer då generatorn stoppas och kyls av. 
 
Vid sprickbildning i betongen måste armeringsstålet ta upp huvuddelen av dragspänningarna. 
Vid ytterligare pålastning kommer stålet att nå sin sträckgräns och börja plasticera. 
Beräkningar visar att strukturen, lokalt kring sprickbildningen, blir cirka 25 gånger vekare då 
betongen spricker upp och stålet tar upp dragspänningarna. Detta innebär att 
deformationshastigheten kommer att öka synbart och att sprickorna propagerar snabbare. 
 
Generatorfundament är utsatta för utmattande laster. Lokalt kring stator- och armkorsupplag 
kan dessa ha relativt stor inverkan. Det är där vibrationerna från generator och axel tas upp. I 
material som utsätts för periodiska laster och vibrationer kan mikrosprickor uppkomma som 
med tiden propagerar och blir större. 
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4.2 Felkällor 
 
Under arbetets gång har olika aspekter uppkommit som kan anses vara föränderliga eller 
påverka resultaten. Dessa felkällor är; 
 

• Starkt förenklade antaganden vid analytiska beräkningar. 
• Begränsad tid vid förstudier på plats och vid studiebesök kan bädda för missförstånd. 
• Kort inlärningstid av programvara vid numerisk beräkning ger osäkerhet i utförande 

och tolkande av resultat. 
• Begränsad dokumentering av befintlig konstruktion. 
• Det finns många olika varianter på konstruktionslösningar kring stator, rotor, armkors 

och upplag. Hur dessa väljs är av stor betydelse för modellen. 
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4.3 Förslag på fortsatt arbete 
 
Nedan ges några förslag till fortsatta studier för att vidareutveckla kunskapen om fundament 
och vattenkraftgeneratorer: 
 

• En studie av generatorns funktion på motsvarande sätt som gjorts här för ett 
fundament. 

• En studie av hur variationer i materialegenskaperna påverkar funktionen. 
• En vidareutveckling av statorupplagen. 
• Mätningar på befintliga fundament för att bekräfta de modeller som studerats. 

 
 

 
Figur 4-1, spricka kring armkorsupplag. Sprickan är markerad med en ljusare bakgrund. 
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