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This thesis is an evaluation of a new design concept for statorfeets in Gallejaur hydro
power plant. Founder of the work is Vattenfall AB Vattenkraft. During the 70- and
80´s nuclear power began to be phased in to the Swedish grid, which meant that
hydropower became an important source of rules. The generators began running in
so called intermittent operations instead of basic operations, which meant 300-600
start/stop per year instead of one-ten numbers start/stop per year. In order to deal
with the thermal forces that arise at every start and stop suppliers began to mount so
called sliding joints, which is to take advantage of these forces and maintain the stator
shape. This, however, led to unforeseen consequences.
The evaluation is a part of a major project, witch started in 2005 with regards to
bring down the shutdown time on generators because of the sliding joints, witch are
mounted on many older machines today. The sliding joints have tended to stick during
operation resulting in serious consequences. Consequences such as cracks in the
concrete foundations and stator core buckling causing long shutdown and providing a
high level of production lost.
VG Power who delivered the concept has developed a foot, which ensures that the
stator retains its shape when it expands due to the thermal forces arising from the
boot and stop of the generator. Analysis and validation of design and calculations
made at VG Power shows that the concept is very well dimensioned and can handle
the demands that Vattenfall has in the specification. Analysis and validation of
operational data from five operational cases also shows that the concept works very
well. The concept shows among other things that:
* Movement of the new feet’s follows a clear pattern of movement when starting and
stopping the unit.
* The concept is well dimensioned, good margins for safety and stability are provided.
* The concept is suited well for older units.
* The design allows for a safer operation because of reduced maintenance that the
concept requires.
* High availability.
Further studies concerning the test of the concept strength is to start a fatigue rig to
test whether the concept can handle the intense stress of the micro – movement that
occurs during operation. It is important that Vattenfall is examining and doing an
analysis on the micro – movement that occurs in the blocks where Vattenfall
surveillance system Conwide not allow sufficiently high sampling rate. During a visit to
Vattenfall Research And Development in Älvkarleby rust was discovered on the
attachment, which requires further consideration of VG Power. It is and important
parameter relevant to maintenance and durability.
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Sammanfattning
Det här examensarbetet är en utvärdering av ett nytt konstruktionskoncept för fjädrande
statorfötter i Gallejaur kraftstation. Finansiär av arbetet är Vattenfall AB Vattenkraft.
Under 70- och 80 talet började kärnkraften att fasas in på det svenska elnätet vilket
medförde att vattenkraften blev en viktig reglerkälla. Generatorerna började köras i så
kallad intermittent drift istället för basdrift, vilket innebar 300-600 start/stopp per år
istället för ett tio tal start/stopp per år. För att kunna handskas med de termiska krafterna
som uppstår vid alla start och stopp började leverantörer att montera så kallade glidande
förband som har till uppgift att ta vara på dessa krafter och bibehålla statorns form.
Detta ledde dock till oanade konsekvenser.
Utvärderingen är en del i ett stort projekt som startades 2005 med avseende på att få ner
avställningstiden på generatorer på grund av de glidande förband som sitter monterade
på många äldre maskiner idag. Förbanden har haft en tendens att fastna vid drift vilket
ger stora konsekvenser. Följder så som sprickor i betongfundament samt
statorplåtbuckling som orsakar lång avställningstid vilket ger ett högt
produktionsbortfall.
VG Power som har levererat konceptet har tagit fram en fot som ser till att statorn
behåller sin form när den expanderar på grund av de termiska krafterna som uppstår vid
uppstart respektive stopp. Analys och validering av konstruktion och beräkningar gjorda
av VG Power visar att konceptet är väldimensionerat och klarar av de krav som
Vattenfall har i specifikationen. Analys och validering av driftdata utifrån fem stycken
driftfall visar också att konceptet fungerar mycket väl i praktiken. Konceptet visar bland
annat att:
•
•
•
•
•

Rörelsen på fötterna följer ett tydligt rörelsemönster vid start respektive stopp av
aggregat.
Konceptet är väl dimensionerat, goda marginaler till säkerhet och stabilitet hålls.
Konceptet lämpar sig bra på åldrade maskiner.
Konstruktionen tillåter en säkrare drift på grund av det minskade underhåll som
konceptet kräver.
Hög tillgänglighet

Vidare studier gällande test av fotens hållfasthet skall påbörjas i en utmattningsrigg för
att testa om konceptet klarar den hårda påfrestning av den mikrorörelse som uppstår
under drift. Det är viktigt att Vattenfall undersöker och gör en analys på den
mikrorörelse som sker i lamellerna då Vattenfalls bevakningssystem Conwide inte
tillåter tillräckligt hög samplingshastighet. Vid ett besök på Vattenfall Research And
Development i Älvkarleby upptäcktes det rost på statorfoten vilket bör undersökas
närmare av VG Power, det är en viktig parameter gällande underhåll och livslängd.

Nyckelord: Generator, Vattenfall AB, VG Power, vattenkraft, statorfot, utvärdering
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1 Inledning
På uppdrag av Vattenfall AB, Vattenkraft har ett nytt konstruktionskoncept för
vattenkraftgeneratorer studerats. Konceptet är framtaget av VG Power som är leverantör
inom vattenkraftbranschen. Konceptet testkörs på en generator i Gallejaure kraftstation
som ligger vid Skellefteälven. Utvärderingen görs som en del i projektet om fjädrande
statorfötter som skall se till att avställning, samt underhållsarbete kan minimeras på
generatorn på grund av den stora kostnad för företaget som uppkommer vid ett
stillestånd. Rapporten är skriven som ett examensarbete på 30 Hp för programmet i
Maskinteknik vid Uppsala Universitet.

1.1 Syfte
Syftet med examensarbetet är att utvärdera leverantörens koncept på fjädrande
statorfötter på generatorn i Gallejaure kraftstation. Utvärderingen är intressant på så sätt
att ingen sammanställning av arbetet har gjorts tidigare i denna utsträckning.
Förhoppningsvis kommer rapporten till stor nytta när man i framtiden skall ta beslut om
att eventuellt implementera konceptet i andra stationer. Det är en av frågorna som
rapporten kommer att ge svar på. Är konceptet tillräckligt bra för att satsa på i andra
kraftanläggningar? Samt har leverantören uppfyllt den tekniska specifikationen.
Utvärderingen görs inte bara med hänsyn till leverantören utan kommer även att
utvärdera Vattenfalls del i projektet. Vad kan Vattenfall ta med sig från projektet och
vad kan göras bättre i framtiden.

1.2 Bakgrund
I dagens tekniksamhälle är det av största vikt att våra el-producerande kraftverk
fungerar efter det utbud på elektricitet som krävs, det medför att möjligheten till
reglerad kraft har blivit mycket viktig. En av de viktigaste energikällorna som finns i
Sverige idag är vattenkraften. Med dess förnyelsebarhet samt snabba reglerbarhet bidrar
den till att vara en mycket viktig kugge för det svenska elnätet. Vattenkraften är även en
energikälla där man kan lagra energin i form av lägesenergi, i vattenmagasin samt i
forsar och vattenfall. Se figur 1.

1

Figur 1:

Energin kan lagras i vattenmagasin

I dag står vattenkraften inför många nya utmaningar, bland annat nya
driftförutsättningar, åldrande anläggningar och ett ökat behov av just reglerkapacitet
som nämndes tidigare. Driften i kraftverken har ändrats allt mer från en basdrift till en
så kallad intermittentdrift, vilket innebär många starter och stopp av aggregatet. Detta
medför att maskinen kräver mer underhåll och bevakning eftersom de inte var
konstruerade för detta från början. Det medför att vissa underhållsåtgärder kan vara så
omfattande och svåra att det kan vara enklare att bygga bort dem, mycket för att öka
säkerheten av drift och samtidigt öka aggregatets livslängd.
Ett exempel på det är det glidande förband som sitter mellan statorn och fundamentet i
generatorn.
När generatorn startas och stoppas uppstår det variationer i temperatur som gör att
konstruktionen utsätts för termiska krafter som orsakar att statorn expanderar i storlek
vid uppstart samt drar ihop sig vid stopp, detta för att verkningsgraden inte är
hundraprocentig utan en viss del uppstår i förluster, i form av exempelvis värme. På
grund av denna expansion finns det förband, infästningar som gör att statorn skall
fortsätta vara stabil och hålla sin form samt kunna röra sig i radiell riktning utifrån
rotorcentrum. Utseendet på förbandet kan vara olika beroende på modell samt
tillverkningsår. En vanlig modell består av en statorplatta, en kil samt en
fundamentplatta. Statorplattan svetsas fast i generatorn och fundamentplattan kan vara
fastgjuten i omgivande betongkonstruktion. Förutom den radiella rörelsen skall
förbandet klara av egenvikt från generatorn, krafter på grund av magnetisk obalans
m.m. De radiella rörelser som uppstår har medfört att förbanden inte kunnat uppfylla
funktionen på ett tillfredsställande sätt. Det har medfört att plattorna har fastnat och
ibland har det orsakat att fundamenten har spruckit. Kostnaden för att återställa
funktionen på förbandet är stor. Exempel på kostnad vart tredje år kommer nedan:
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Underhållskostnad
1 vecka á 4 stycken montörer = 160 timmar á 500kr/tim = 80 000kr
Utlägg (hotell, bilhyra m.m.) 4*5000+20000 = 40 000kr
Material = 50 000kr
Vattenfalls Interna kostnader (projektering m.m.) = 80 000kr
TOTALT 250 000kr
Produktionsbortfall
Antal dagar * timmar/dag * effekt på aggregat * kostnad/MWh = 7*12*200*300 = 5040
000kr
Den totala kostnaden vart tredje år blir 1,763,333kr vilket är mycket pengar för att byta
glidplåtar.
Under våren 2005 tillsattes en projektgrupp som i uppdrag av Vattenfall AB,
Vattenkraft skulle göra en förstudie och titta närmare på nya idéer som kan eliminera
problemet med de glidande förbanden.
Förutsättningarna som projektgruppen utgick ifrån var dessa:
•
•
•
•
•
•
•

Den nya konstruktionen ska kunna hantera uppkomna laster från generatorn.
Antalet element på den nya konstruktionen skall vara så få som möjligt för att
uppnå en stabil lösning.
Statorns egenskaper får ej ändras.
Konceptet ska vara reversibelt.
Konceptet skall om möjligt vara underhållsfritt.
Konceptet skall kunna anpassas till olika konstruktioner.
Det måste finnas tillräckligt med utrymme, dels för möjliggöra installation men
det skall även finnas plats för underhållsarbete.[1]

Dessa grundstenar är väsentliga för Vattenfall samt till stor vikt för leverantören att ha i
åtanke vid utförandet av konstruktionskonceptet, mer om detta under avsnitt 5.2,
Kravspecifikation.

1.3 Mål
Huvudmålet är att presentera en utvärdering på konceptet där man efteråt kan ta ett
beslut om konceptet är värt att satsa på i framtiden. Målen som har satts upp är:
•

Hur har VG Power dimensionerat förbandet? – genomgång och analys av
beräkningar som leverantören har gjort och jämföra mot kraven i specifikationen
samt med driftdata.

•

Analys av olika driftsituationer – de mest kritiska faserna i driften är vid uppstart
då statorn expanderar samt vid nedkylning där statorn krymper ihop till normal
diameter, men även analys av drift vid olika effekter tas upp.

•

Kvalitetssäkring av processen mellan VG Power och Vattenfall AB – studera
projektets processkedja från konstruktion till tillverkning och montage/drift.
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•

Har VG Power uppfyllt kraven? – Är det något som hade kunnat göras bättre?
Är det något som behövs ändras innan framtida beslut kan tas?

•

Är konceptet något att satsa på i framtiden? Är konceptet bättre än det glidande
förbandet?

•

Vad behöver Vattenfall tänka på inför framtiden?

1.4 Avgränsningar
Eftersom själva projektet är stort och är av stor omfattning så är begränsningar väldigt
viktiga. Det var viktigt att sätta snäva avgränsningar eftersom en stor del av arbetet
handlar om att utvärdera konceptet och ingenting annat på generatorn eller
anläggningen. Avgränsningarna är:
•

Bara konstruktionskonceptet – ingenting på generatorn utöver det fjädrande
förbandet tas upp. En beskrivning på vattenkraftverk samt dess vitala
komponenter behandlas under avsnitt 3.

•

Endast en leverantör – Kommer bara att utvärdera konceptet/anbudet som VG
Power kom med.

•

Kommer inte att utvärdera ”site” montage mer än att en beskrivning kommer att
göras.

•

Ingen detaljbeskrivning på det gamla konstruktionskonceptet kommer att göras.
En bakgrund kommer att ges till de gamla förbanden samt att mätdata från en
specifik station kommer att finnas med i utredningen.

•

Inga ekonomiska kalkyler kommer att göras då det ligger utanför ämnet.

•

Mätsystemet – Signalbehandling tillhörande mätsystemet som används för att
mäta data kommer inte att granskas eller beskrivas i detaljerad form.
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2 Metoder
Under arbetets gång används ett antal metoder. Metoderna valdes utifrån den
bakgrunden beträffande statorfötter samt den dokumentation som fanns. Metoder som
användes var:
•
•
•
•
•
•
•

Litteraturstudie,
Studiebesök,
Insamling av driftdata,
Analys av data,
Intervjuer,
Referens gruppmöten,
SWOT-analys,

I projektet finns det en stor dokumentation gjord på en tekniskspecifikation, anbud,
ritningar och kvalitetsplaner och dessa är väsentliga för att kunna förstå problemet till
varför man vill införa ett nytt koncept samt för att och kunna följa projektet fortlöpande
från anbud till idrifttagning.
Studiebesök på Gallejaurkraftstation samt hos VG Power som är leverantör inom
branschen och ett besök på Vattenfall Research And Development (VRD).
Insamling av data är en annan metod som används, detta för att få fram tillförlitliga data
från drift samt teoretiska data som är framtagna genom tekniska beräkningar hos VG
Power. Driftsdata samlas in från ett bevakningsprogram som Vattenfall är ägare till, se
avsnitt 6.2 Datainsamling.
För att få fram information och data har intervjuer gjorts med leverantören samt med
insatta medarbetare på Vattenfall. Dessa medarbetare ingår även i handledningen genom
en grupp som har referensgruppsmöten en gång i veckan eller varannan vecka beroende
på hur arbetet fortskrider.
I kapitel 6, Analys har även en enkel SWOT-analys utförts. Detta för att se hur
konceptets styrkor och möjligheter står sig mot hot och svagheter.
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3 Energisystemet vattenkraft
I mitten av 1800 – talet byggdes de första elsystemen i Sverige. Den produktion som
fanns då var till stor del den koleldade kraften. Vid distribution av elen till industrier
användes likström som innebar stora överföringsförluster vid låga spänningar.
Konsekvensen var att det blev en begränsad distribution, vilket ledde till att alla inte
kunde få tillgång till elsystemet utan det var ofta industrin eller innerstaden som fick ta
del av produktionen. I slutet av 1800-talet uppfann svensken Jonas Wennström trefasväxelström. Det medförde att man kunde transportera elektriciteten mycket längre
sträckor. Detta hade till följd att elektrifieringen både blev tekniskt möjlig samt
ekonomiskt lönande. I början av 1900 – talet beslutade staten att bygga de första
vattenkraftverken. Det första storskaliga kraftverket som byggdes i Sverige var Olidan
som ligger utanför Trollhättan och utnyttjar fallhöjden i Göta älv.[2] Se figur 2. Olidan
kraftverk.

Figur 2:

Olidan kraftverk, det första aggregatet togs i bruk 1910

Mellan 1940 och 1970 byggdes de flesta vattenkraftverken, antalet har varit få som har
byggts efter 70 – talet. Dagens kraftsystem är väl utbyggt där industrier, kraftverk,
ställverk och bostadsområden är integrerat i ett och samma system. Se figur 3.
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Figur 3:

Elsystem från kraftverk till konsument

Det som skiljer industrier och bostadsområden åt är ofta vilken spänning som levereras
till varje kund. Stora industrier kan ofta ta in 400kV som de själva transformer till eget
behov medan vanliga bostadsområden använder 0,4kV ledningar. Idag sker det en hel
del ombyggnationer och rehabiliteringar av anläggningar runt om i Sverige. Detta beror
på att komponenterna börjar komma upp i maximal ålder samt att det är ett sätt för
Vattenfall att öka effekten med nya smarta tekniska lösningar. Dessutom så stoppades
utbyggnaden av vattenkraftanläggningar efter ett lagbeslut från regeringen där man inte
ville bygga ut fler älvar och vissa älvsträckor. Det är viktigt att inse att en
vattenkraftanläggning är en del i ett större system. Grunden är att vattenkraften har sitt
ursprung från solen. Detta på grund av att solen avdunstar det vatten som finns i hav och
andra vattensamlingar och gör att det bildas regn. Eftersom det är höjdskillnad mellan
de platser vattnet strömmar omvandlas lägesenergin till rörelseenergi och
vattenkraftverken kan ta vara på detta. [12]

3.1 Anläggning
En vattenkraftanläggning består av många komponenter. Man kan säga att generatorn
samt turbinen är hjärtat i anläggningen. Den lägesenergi som omvandlas till
rörelseenergi passerar genom kraftverkets turbin som sätts i rotation. Turbinen består av
ett antal vitala delar så som löphjul, inloppstuber, sugrör och ett inlopp som är format
som en spiral. Vattnet strömmar ner för inloppet, som har öppningar som öppnas med
jämna mellanrum, sedan kommer vattnet in till löphjulet. Se figur 4 för vy av
anläggning.
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I öppningarna sitter så kallade ledskenor som är till för att justera riktningen på vattnet
för att få högsta möjliga verkningsgrad. En annan funktion är att skenorna även kan
utestänga vattnet helt vid ett driftstopp.

Figur 4:

Vy av anläggning.[5]

Det finns olika turbintyper beroende på vilken fallhöjd man har. Vid stor fallhöjd kan
man använda en så kallad aktionsturbin eller impulsturbin som den också kallas.
Turbinen arbetar vid atmosfärstryck vilket betyder att vattnet inte behöver genomgå
någon tryckförändring i turbinen. Dessa turbiner förekommer dock inte i Sverige, detta
på grund av den låga fallhöjd som finns här. Reaktionsturbiner är den andra typen av
turbin. Skillnaden är att turbinen är innesluten i vatten och jobbar således under ett visst
tryck. Dessa turbiner är mer kända som Francis- och Kaplanturbiner. Vid medelhöga
fallhöjder används Francisturbinen medan vid låga fallhöjder används Kaplan.
Francisturbinen fungerar som så att vattnet leds radiellt genom ledskenorna in i
löphjulet, för att sedan ta sig vidare till sugröret som sitter under. Om fallhöjden är låg
så används Kaplanturbin, då löphjulet är placerat något lägre än ledskenorna vilket
innebär att vattnet strömmar in ovanifrån och ner på löphjulet. [3]
Vid konstruktion av turbinen vill man kunna utnyttja fallhöjden så bra som möjligt
vilket gör att turbinen skall vara under ett stort tryckfall hela tiden. Det vill säga, ett så
lågt tryck som möjligt i sugröret. Ett problem som kan uppstå i turbinen är så kallad
kavitation, vilket innebär att trycket sjunker vilket orsakar ångblåsor i vattnet. Detta
medför lägre verkningsgrad samt att turbinen tar skada. Fördelen med att ha stort tryck
är att kraften mot turbinbladen blir större. Efter att vattnet strömmat genom turbinen
passerar det sugröret, i mynningen är det atmosfärstryck. Efter att vattnet passerat
sugröret rinner vattnet ut i en avledningstunnel eller ned i ett magasin. Därefter rinner
vattnet nedströms för att skapa energi för nästkommande kraftverk som ligger
därefter.[3]
Kopplingen mellan turbin och generator sker via en axel som överför kraften från
turbinen. I generatorn sker omvandlingen från rörelseenergi till elektrisk energi. Den
spänning som produceras är inte redo att kopplas upp till elnätet utan måste
transformeras upp till en högre spänning innan spänningen transporters ut på nätet. [4]
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3.2 Generator
Statorfötterna är en del av generatorn och för att få en uppfattning om vilka rådande
krafter som uppstår från generatorn så krävs de förståelse för hur en generator fungerar.
Se figur 5 för snitt av generator.

Figur 5:

Generatorsnitt.

Generatorn är en vital del i ett vattenkraftverk, utan generatorn kommer det inte att
produceras någon elektricitet. Detta eftersom att generatorn omvandlar turbinens
rörelseenergi till elektrisk energi. Man kan säga att generatorn består bland annat av två
stycken viktiga kretsar. Den ena är den magnetiska kretsen som består utav rotor, poler,
luftgap och statorplåten. Den andra är den elektriska kretsen som består utav
fältlindning och statorlindning. [5]
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Rotorn fungerar som en stor roterande elektromagnet. Det magnetiska flödet ändras
genom att reglera mängden likström genom rotorns magnetspolar. Se figur 6 för rotor.

Figur 6:

Rotorkoncept och tillverkad rotor.

Magnetfältet som bildas är proportionellt mot strömmen och antalet varv i spolen. För
att magnetfältet skall kunna bestå så har den magnetiska kretsen en statisk del. Detta är
den så kallade statorplåtkärnan som leder magnetfältet mellan rotorns nord- och
sydpoler. [5]
Vid magnetiserig av rotorn uppträder det en kraft mellan statorn och rotorn som har sitt
absoluta toppvärde mitt för varje pol och som avtar till noll mellan polerna. Se figur 7.

Figur 7:

Max- respektive minvärde.

Då det bildas ett magnetiskt fält induceras en elektrisk spänning i den så kallade
statorlindningen. Den spänning som bildas beror på statorlindningens utformning,
magnetiseringsströmmens styrka samt rotorns periferihastighet. Statorplåtkärnan har till
uppgift att hålla upp statorlindningen. Statorplåtkärnan har också en funktion som består
i att överföra krafter som är tangentiella på grund av belastningsmoment samt vid en
eventuell kortslutning. I kärnan uppstår även radiella krafter på grund av temperaturen
samt av magnetkrafter. Vilka också överförs genom kärnan.
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Generatorn består även av ett bärlager och styrlager. Bärlagret är monterat på ett
bärlagerarmkors och skall överföra de roterande lasterna från axel, generator – rotor,
turbin och vattenlast. (3 i figur 8) För att centrera axelsträngen (turbinaxel &
generatoraxel) (2 i figur 8) samt att överföra eventuella obalanskrafter som kan uppstå
vid drift till fundamentet har man så kallat styrlager och styrlagerarmkors. [5]

Figur 8:

(2) Axelsträng (3) Armkors med integrerat bärlager [6]

Generatorn designas inte bara för att klara normaldrift utan även onormal samt så kallad
transientdrift. Med onormaldrift menas att generatorn ska klara högre elektrisk
påkänning, högre mekaniskpåkänning samt högre termiskpåkänning. Med transientdrift
menas att generatorn skall klara av så kallade transienter som kan uppstå i systemet,
från exempelvis åsknedslag eller nödstopp i station. När generatorn designas så görs det
för att klara en livslängd på minst 40 år.
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4 Statorfotens utveckling
För att fixera statorn i fundamenten använde man sig länge av så kallade bultade
statorfötter som var helt statiska. Det fungerade bra så länge man körde maskinen enligt
gammal bas drift, vilket då innebar ett tiotal stopp per år då service behövde göras. Se
figur 9. [8]

Figur 9:

Bultat förband [8]

När kärnkraften började fasas in under 70- och 80talet blev vattenkraften en viktig
reglerkälla, detta för att den tid det tar att få full effekt i ett vattenkraftverk är så pass
mycket kortare än att få full effekt i en kärnreaktor. Det medförde att generatorns
statortemperatur inte längre var konstant utan skiftningarna var ganska stora vilket
innebar att statorn expanderade på grund av värmen. Expansionen av statorn orsakades
av radiella krafter som uppstod, och dessa gjorde så att betongfundamentet som statorn
var fastbultad i sprack. Förutom fundament som sprack var det heller inte helt ovanligt
med att statorplåten bucklades för att statorn expanderade så mycket på grund av
värmen. Detta medförde en övervägande stor risk för haveri av generatorn. [5]
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4.1 Glidande förband
Problemen med fundament som sprack och plåt som bucklades försökte man hitta en
lösning på. Ett nytt koncept togs fram på grund av det nya driftförhållande som uppkom
samt för att generatorerna växte storleksmässigt. Konceptet var det så kallade glidande
förbandet. Förbandet bestod av två stycken plattor med en kil i mitten som glider mot en
plåt som är bearbetat med ett material med låg friktion. Se figur 10.

Figur 10:

Förenklad bild på glidande förband. [6]

Problemen med dessa är, vilket nämns i avsnitt 1.2 Bakgrund, att de fastnar vilket
orsakar sprickor i fundament samt ett aggregat utsätts för stora laster.

Figur 11:

Glidande förband monterat på generator. Sprickor i fundament.
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4.2 Fjädrande förband
På dagens generatorer som byggs används ofta andra koncept än ovanstående för att ta
upp statorns termiska expansion. Ett koncept fungerar som så att statorn byggs på pelare
som består av fjäderstål vilket ger en fjädring vid expansion. Se figur 12.

Figur 12:

Fjädrande statorpelare.

Fördelen med statorpelare är att man sänker fundament krafterna medan nackdelen är att
det är mycket svårare att bygga om en gammal maskin. Dels för att den gamla maskinen
är mer komplex, eftersom grundkonstruktionen är att den inte skall vara fjädrande. En
annan orsak är att det är mycket svetsjobb med att svetsa in pelare i statorn. En annan
risk är att när väl generatorn startas kommer kontamineringsrester från svetsning med
mer att flyga runt på grund av det magnetfält som bildas i generatorn. [5]
En annan teknik som används är så kallade oblique element som vrider sig vid
påkänning av den termiska expansionen. Fördelen är även här att fundamentkrafterna
sänks, men även att ett låglegeratstål kan användas vilket gör att det blir billigt samt
enkelt att svetsa. Nackdelen förutom att designen på generatorn inte är anpassad för
konstruktionen är att det blir mycket svetsjobb vilket även det orsakar mycket
kontaminering. Se figur 13.
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Figur 13:

Obliquepelare.
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5 Från koncept till drifttagning
Idag finns maskiner i Vattenfalls maskinpark som behöver renoveras och ibland som
tidigare nämnts så kan det löna sig att bygga bort ett problem istället för att laga. För att
slippa all den tid som aggregatet står still för att man är tvungen att byta glidplåtar m.m.
så bestämde man sig för att försöka hitta en ny lösning på problemet. Man skrev en
artikel som var en så kallad provokation för att få upp ögonen hos leverantörer och
beställare där man tog upp problemet och kom med några förslag på hur nya förband
skulle kunna konstrueras. Efter artikeln bjöd man in folk i branschen (ägare,
leverantörer och service) för att ”brainstorma” och komma med förslag på nya koncept,
detta gjordes i en workshop anordnad av Vattenfall.

5.1 Workshop
Workshopen hanterade en komponent på generatorn vilken var statorfoten. Detta för att
statorfoten har visat sig vara en kritisk del som fungerar bra i teorin och även ibland i
praktiken men som har gett Vattenfall stora bekymmer i höga underhållskostnader och
otillgänglighet. Fjädrande förband ger långsiktigt en mer robust och kostnadseffektiv
drift. Det är dock problematiskt att bygga om en gammal maskin med glidande förband
till de lösningar som fanns vid tidpunkten för workshopen.
Vid workshopen arbetade deltagarna i grupper för att spåna fram idéer och förslag. Det
var viktigt att medverkande visade ett öppet sinne för att komma på nya idéer på
lösningar, inspireras av andra branscher och ifrågasätta gamla lösningar.
Några av frågorna som kom upp till diskussion var:
1. ”Kommer intermittenta driften att öka i framtiden?”
Med representanter från energibranschen var ett JA ganska självklart. De senaste 15-20
åren har man kört med intermittent drift. Maskinparken har också utvecklats mot att
klara denna typ av drift. I framtiden kommer nya krav att ställas på vattenkraften då det
kommer nya energislag så som vindkraft och vågkraft. Detta kommer att medföra att
vattenkraften kommer att jämna ut belastningstoppar eller svackor på ett bra sätt.
2. ”Vattenkraften är en konservativ bransch. Finns det plats för nytänkande?”
Med en hög medelålder vilket innebär att många i branschen är på väg mot pension är
branschen mogen för nytänkande på grund av generationsskiftet.
3.

”Tillgängligheten är viktig, hur får vi kvalitetssäkring i ”nya lösningar?”

De synpunkter som kom fram var bland annat:
•

Bygg en testrigg där utmattningen kan testas

•

Utveckla tills man erhåller en acceptabel lösning ur samtliga aspekter

•

Pilotprojektet måste utvärderas under en tillräckligt lång tid
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5.1.1 Förslag på nya koncept
Under workshopen gjordes ett antal gruppövningar där personerna fick tänka fritt och ge
förslag på nya koncept. Efter att olika förslag presenterats tog Vattenfall beslut att gå
vidare med att sätta ihop en budgetförfrågan som sedan leverantörerna svarade på samt
att egna idéer presenterades för Vattenfall. Några förslag som kom upp under övningen
var:
•
•
•
•
•
•

Tryckolja under statorfoten
Pelare
Rullellips
Betongstatorstomme
Utnyttja gummimaterial i statorfotkonstruktionen
Fjäder i statorfotkonstruktion

Vattenfall tog sedan beslut om att använda två koncept på två olika anläggningar och ett
av förslagen utvärderas i denna rapport och är framtaget av VG Power i Västerås.

5.2 Kravspecifikation
När Vattenfall beslutat att gå vidare och köra ett pilottest skrev man ihop en så kallad
teknisk specifikation. En teknisk specifikation skriver Vattenfall alltid när det är en
upphandling som skall göras. I specifikationen står det utförligt om de krav som
Vattenfall ställer för konceptet. De avsnitt som finns i specifikationen och som anses
viktiga för denna utvärdering är:
1. Lagar, föreskrifter, normer, standarder och instruktioner
Om inga andra krav föreskrivs i förfrågningsunderlaget skall följande föreskrifter,
normer och standarder tillämpas i nämnd ordning; ELSÄK-FS 2004:1, SS, SS-EN,
EN, IEEE, ASTM, IEC, ISO, ANSI, NEMA samt i AFB.22 pkt6 åberopa riktlinjer
och instruktioner.
2. Översiktsbeskrivning
I detta kapitel behandlas bakgrunden till förfrågan och specifikationen. Syfte och
mål tas upp samt var anläggningen ligger någonstans. Det står även att
modifieringar av konceptet får göras så länge det görs inom specifikationens
gränser. Det står även vilka åtgärder på generatorn som skall ingå i entreprenaden.
Kontroll samt eventuellt åtgärdande av statorns formfel. Återmontage av allt som
påverkats av entreprenaden och idrifttagning inklusive rundhetsmätning av statorn
före och efter entreprenaden skall göras.
3. Leveransomfattning
Under leveransomfattning står det med att entreprenören skall demontera maskinen
i sådan omfattning som krävs för att säkerställa att det finns tillräckligt god åtkomst
till specifikationens angivna åtgärder. En viktig punkt är att beställaren gör
vibrationsmätningar före och efter och det är mycket viktigt att det inte har skett
någon försämring. En annan viktig punkt är att stor vikt skall läggas på
instruktioner samt utbildning av all personal som skall vistas i och kring maskinen.
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4. Reservdelar och dokumentation
I kapitlet står det att samtliga kontroller och åtgärder skall dokumenteras och
överlämnas till Vattenfall. En slutdokumenation skall även överlämnas från
leverantören.
5. Provning och idrifttagning
Vatttenfall AB svarar för ledning och samordning vid idrifttagning. Entreprenören
skall även lämna förslag till provprogram för idrifttagningen. Detta kommer att
utgöra underlag för det slutgiltiga gemensamma idrifttagningsprogrammet som
upprättas av Vattenfall AB. Provdriften påbörjar efter genomförd idrifttagning.

5.2.1 Generator G1 i Gallejaurkraftstation
Eftersom att generatorn är en viktig del i utvärderingen går rapporten djupare på denna
punkt i den tekniska specifikationen. Rengöring skall göras av de ytor i generatorn och
dess hjälpsystem vilka berörs av åtgärderna i specifikationen. Statorn är en annan
mycket viktig del i utvärderingen vilket gör att den beskrivs utförligt nedan.
Stator
Under detta avsnitt tas alla krav upp som måste uppfyllas av leverantören för infästning
av stator: Taget från specifikation:
•

Det nya infästningskonceptet skall kunna hantera förekommande laster från
generatorn. För dimensionering skall hänsyn tas till 350 termiska cykler per
år och 700 mekaniska cykler per år.

•

Det nya infästningskonceptet får inte förändra statorns (armkorsets)
befintliga egenskaper.

•

Det nya infästningskonceptet skall vara reversibelt. Om den nya lösningen
inte fungerar ska det vara möjligt att återgå till den ursprungliga
konstruktionen och funktionen. Minimal åverkan på befintlig konstruktion
skall beaktas, t.ex. Nedre tjockplåtring får inte svetsas eller slipas.

•

Det nya infästningskonceptet skall vara underhållsfritt.

•

Det nya infästningskonceptet skall vara anpassningsbar till olika
statorkonstruktioner.

•

Det nya infästningskonceptet skall kunna installeras i de befintliga
utrymmena i aggregatsinkapslingen.

•

Det nya infästningskonceptet skall inte hindra servicearbeten samt
utrymning.

•

Det nya infästningskonceptet skall vara utformat så att injustering av
statorfötterna kan utföras utan att påverka konstruktionen. Injustering skall
kunna utföras efter montage om behov föreligger

•

Det nya infästningskonceptets ingående delar ska kvalitetssäkras.
Laborationsprotokoll eller kända data på utmattning och hållfasthet ska
bifogas.

Det som mer finns under avsnittet generator är att kontroll av statorrundhet skall göras i
samband med demontage och återmontage. Detta görs efter krav Vattenfall har enligt
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vissa instruktioner. Det skall även göras en kontroll av konceptets funktion mot
fundament. Kontrollen skall ske under en hel termisk cykel, vilket innebär från kall till
varm och åter till kall. Detta skall loggas under cykelns gång. Även metod för
kontinuerlig långtidskontroll av konceptet skall finnas. I slutskedet skall entreprenören
ta fram en plan som skall godkännas av Vattenfall. Planen innehåller kontroller av
systemet samt skall vara anpassat efter aktuell maskintyp. Kontroller som görs på det
mekaniska är: axelrakhet, lutning, stator- och rotorrundhet, samt lagerspel radiellt före
och efter åtgärder. Ingen försämring av axlar, statorns eller rotorns form eller
centreringar accepteras. Andra elektriska kontroller som görs är: isolationsresistans och
polarisationsindex. Självklart skall en kontroll av funktionen av statorfötterna också
ingå.

5.3 Konstruktion
VG Powers mål var att finna en lösning som kan anpassas till både nya och befintliga
generatorer där glidande samt fast förbindning med fundamentet används. Lösningen
skall minska lasterna och slitaget och kunna bibehålla generatorns egenskaper samt vara
underhållsfritt. Lösningen togs fram med tanke på att inte behöva dimensionera om
förbandet för ombyggnad av varje maskin. Figur 14 visar komplett statorfot monterad.

Figur 14:

Komplett statorfot monterad i Gallejaur.
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VG Powers koncept vid nybyggnation av stator och statorfötter är så kallade
statorpelare. Som tidigare nämnts krävs det omfattande beräkningar på statorn bland
annat för svetsar uppe i statorn. En annan grundtanke var att göra den axiella höjden
mindre vilket krävs för montage i befintliga maskiner samt svetsa så lite som möjligt i
konstruktionen på grund av eventuella problem med utmattning som kan uppstå.
I början av projektet så görs det en riskanalys av VG Power. Detta för att få en
uppfattning om möjliga konsekvenser av händelser samt för att försöka eliminera många
av dessa i konstruktions/beräkningsstadium. Se figur 15.

Figur 15:

Risk/känslighetsanalys.

Figur 15 visar vad som kan hända samt vilken konsekvens det inträffade har.
Sannolikhet, konsekvens samt prioritet är graderade från 1-5. Det finns även med
beskrivning av åtgärden som skall göras för att händelsen inte skall inträffa.För att
Vattenfall skall kunna följa VG Powers flöde genom alla processer som sker under
projektet så har Vattenfall krav på uppvisande av ITP eller Inspection Test Plan som det
heter. Den är till för att kunden skall få insyn i projektet och i de olika processer som
leverantören innehar i projektet. Planen visar även de kontroller som görs under
projektets gång så som konstruktionsgenomgångar samt åtgärder på generatorn vid
diverse montage, idrifttagning m.m. ITP´n använder VG Power som ett sätt att styra och
hålla en hög kvalitet på projekten.
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5.3.1 Förbandets delar
Konceptet bygger på att statorn ställs på lameller som kan uppta den radiella rörelse
som uppstår av den termiska expansionen, tangentiella laster som uppstår på grund av
driftmoment samt axiell last med avseende på egenvikt från bland annat generator.
Konstruktionen består av två stycken huvudelement, lamellpaket (A i figur 16) samt en
säkerhetskil (B i figur16). Lamellpaketet skall ta upp alla laster och deformationer.

Figur 16:

Fjädrande statorfot.

De svarta skruvarna i mitten i figur 16 är till för att kunna förspänna förbandet vid
montage. Säkerhetskilen fungerar som redundans om lamellerna skulle ge vika vid för
stora krafter. Kilen fungerar i sådana fall som en vanlig glidkil i ett glidande förband.
Det kan om möjligt inträffa vid en kortslutning då förbandet kommer att utsättas för ett
stort moment. Detta har VG Power satt väldigt högt i riskanalysen där konsekvensen är
värderad till fem om kilen skulle ge vika. Detta leder säkerligen till haveri av maskinen.
Figur 17, visar spelet på 2 mm mellan säkerhetskilen och lamellpaketet då förbandet
inte är förspänt.

Figur 17:

Statorfot från sidan.
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Förspänningen görs för att kunna utnyttja den radiella slaglängden på +-2 mm. När
förbandet är installerat demonteras skruvarna för att den radiella rörelsen skall kunna
utnyttjas. Se figur 18 för snitt på statorfot.

Figur 18:

Snitt på statorfot.

Om inte skruvarna tas bort, kommer skruvarna att gå av då maskinen blir varm. Den
termiska expansionen som orsakar den radiella rörelsen kommer att utveckla en
tvärkraft mellan lamellerna. För att kraften skall kunna hanteras har man valt att
använda ett skruvförband och ett limförband för säkerhet. Förbanden gör att
lamellpaketet blir styvt i båda ändarna. För att ta ge en liknelse blir deformationen som
vid skjuvning av en spelkortlek.
Paketet med lameller består utav 150 stycken lika element som är 0,5 mm tjocka.
Mellan lamellerna ligger det plåtar så kallade mellanläggsplåtar. Antalet element beror
på vilken typ av generator förbandet monteras på samt hur den är dimensionerad och
designad. Lamellerna är tillverkade av ett fjäderstål, se avsnitt 5.3.2 Materialval.
Konstruktionen på statorfoten är kompakt vilket medför att den går att anpassa till både
små och stora aggregat vilket var ett av kraven i specifikationen. Ett annat krav var att
konceptet skall vara reversibelt, vilket det är. Förbandet kan ersättas med ett gammalt
glidande förband om det skulle krävas.
Förutom lameller, säkerhetskil och montageskruvar ingår de även andra delar. Se figur
19.
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Figur 19:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Statorfotens delar.
Nedre platta
Övre platta
Nedre fäste
Övre fäste
Täckplåt
Distansplåt
Hylsa
Distansbricka
Yttre kil/Inre kil
Yttre kil/Inre kil
M10X50 + Rundbricka
Flexibel statorfotkil
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5.3.2 Materialval
För att lamellerna skall kunna röra sig i radiell riktning används ett fjäderstål med
beteckning enligt standard, EN 1.4310+2H. Fjäderstålet kan deformeras utan att form
samt egenskaper försvinner. Stålet är rostfritt och vid stålets tillverkning hårdvalsas det
för att uppnå lämplig brottgräns. Att stålet är rostfritt innebär att förbandet blir
underhållsfritt vilket är ett av kraven från Vattenfall. [7]
För att få förbandet styvt och få lamellerna att sitta på plats gjordes ett limförband i
ändarna. Limförbandet består av ett epoxilim med beteckning NM Laminering 650).
Limmet klarar en arbetstemperatur (Tg) över 80 grader Celsius och har en
draghållfastighet på 72Mpa. Fördelen med epoxilimmet är att det har en väldigt bra
hållfasthet för drag och skjuvkrafter vilket är väsentliga i detta fall. [9]
VG Power hade även en tanke på att göra en prototyp av ett kompositmaterial. Fördelen
med en plast är att det har en lägre E-modul vilket innebär att plasten klarar töjning
bättre, samt att storleken kan göras mindre. Nackdelen är dock att materialet är
känsligare än stål på grund av miljön foten vistas i samt att plast/komposit inte är
standard i en generator vilket innebär att kompetens på området saknas inom VG
Power. [11]

5.4 Beräkningar på konceptet
För att få en uppfattning om vad Vattenfall kräver i sin specifikation är det viktigt att
beräkningarna som leverantören har gjort gås igenom. Detta för att dels kunna se hur
VG Power tänkte vid dimensionering men även för att jämföra hur konceptet fungerar i
verkligheten med hjälp av driftdata analys. Detta bland annat för att se om rätt
säkerhetsmarginaler har använts.
Vid dimensionering är det viktigt att förbandet dimensioneras efter de driftfall som
maskinen utsätts för. I dimensioneringen av statorfoten är det två stycken parametrar
som är viktiga att titta på. Det är dels hur generatorn kommer att påverkas av
statorfoten. Kommer statorfoten att ändra maskinens stabilitet? Den andra parametern är
den mekaniska dimensioneringen av statorfoten. Detta för att se om lamellerna håller
för de påfrestningar som konceptet utsätts för. Då beräkningar är komplicerade och
svåra att lösa fullständigt analytiskt så passar datasimuleringar bra. Detta har VG Power
gjort och använt sig av FEM-analys, eller Finita Element Metoden som den heter.
Programmet som använts är ANSYS Professional NLS.
I avsnitt 7.1, Analys av leverantörens beräkningar, analyseras nedanstående beräkningar
och jämförs med data från drift av aggregatet.

5.4.1 Kritiskt varvtal & magnetisk stabilitet
På grund av konstruktionen ger den nya statorfoten en minskad styvhet hos statorn samt
för övrearmkorset. När styvheten minskas kan stabiliteten hos generatorn påverkas. För
att undersöka det görs beräkningar med avseende på magnetisk stabilitet och kritiskt
varvtal. Beräkningarna visar att det kritiska varvtalet inte minskar nämnvärt mycket,
vilket är bra. Detta kan utläsas från Campbell diagrammen nedan, se figur 20 och 21.
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Figur 20:

Campbell diagram från ny statorfot.

Figur 21:

Campbell diagram av gammal statorfot.
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I denna rapport kommer inte en närmare beskrivning av rotordynamik att ges.
Diagrammen finns med för att visa att de kritiska varvtalen inte minskar nämnvärt
mycket. Vilket anses nog för Vattenfall eftersom att det inte står någonting om det i den
tekniska specifikationen.
Eftersom statorns styvhet har minskat något på grund av den nya statorfoten resulterar
det i att säkerhetsfaktorn mot magnetisk instabilitet har sjunkit från 4,9 till 4,4. Med
magnetisk instabilitet menas att den mekaniska styvheten är 4,4 gånger större än
gränsen för okontrollerad luftgapsförändring. Faktorn är högre än VG Powers interna
krav som är 2,3 på magnetisk stabilitet.

5.4.2 Kortslutningsrespons
Ifall en kortslutning skulle inträffa så medför den nya statorfoten inga större skillnader
för generatorn jämfört mot tidigare. Med kortslutningsrespons menas den respons som
statorn ger vid en eventuell kortslutning, dvs. på vilket sätt påverkar kortslutningen
statorn Se figur 22 för deformation vid kortslutningsrespons

Figur 22:

FEM-modell av deformationen vid kortslutningsrespons.

Statorns tangentiella egenfrekvens ligger nära 50Hz, vilket kan leda till att
kortslutningsmomentet kan ge en förstärkningsfaktor på upp till tre gånger, vilket kan
hända i teorin. Dock så finns det andra komponenter som skulle haverera innan kraften
skulle kunna överföras till statorfoten, t.ex. moment överföringsdon mellan rotorn och
statorn. Se figur 23 för förstärkningsfaktor.
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Figur 23:

Visar förstärkningsfaktor vid kortslutning. [11]

Statorfoten som VG Power har tagit fram dimensioneras för att klara kortslutningar som
är tre gånger större än normalt. Närmare beräkningar på hur statorfoten påverkas av
kortslutning kommer nedan i avsnitt 5.4.5 Beräkning av lamellpaket under drift.

5.4.3 Termisk expansion
Då maskinen startas expanderar, som tidigare nämnts, statorn på grund av värmen. VG
Power har beräknat den termiska deformationen på statorn och visar att den utvidgas
maximalt 3,7 mm radiellt. Denna beräkning är den som har tittats mest på vid
utvärderingen. Detta för att det är så viktigt att veta hur mycket statorn kan röra sig.
Utvidgningen är vid drifttillfällen då temperaturen går från 15 grader vid start till 90
grader. Driftfallet är dock sällan förekommande eftersom maskinen körs mestadels i
intermittent drift vilket gör att temperaturvariationen aldrig blir så stor. Se figur 24.
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Figur 24:

FEM-modell av radiell termisk expansion.

5.4.4 Dimensionering av lamellpaket
Som tidigare nämnts är statorfoten uppbyggd av 150 stycken lameller som skall ta upp
laster i radiellt, tangentiellt och axiellt led. Det kräver att lamellerna är tillräckligt
dimensionerade. Den radiella reaktionskraften i en lamell vid 2mm deformation är
186N. Detta ger en total förpänningskraft på 150*186 = 27900N, vilket innebär att
lamellpaketet kan förspännas med två stycken M10 skruvar. Förpsänningskraften från
en M10 skruv är 27100N. Säkerhetsfaktorn med två stycken M10 skruvar blir således
1,9. VG Power har även använt sig av beräkningar med hjälp av FEM-analys.
Programmet som använts är även där ANSYS Professional NLS.
För att beräkna ut påkänningar och styvheter på lamellerna så används en modell
bestående av en lamell, fyra stycken mellanläggsplåtar samt en plåt som används för att
lägga på egenviktslasten, se figur 25).[11]

28

Figur 25:

FEM-modell av lamell.

Modellen delas sen in i många små element eller byggklotsar, så kallade brick element.
Parametrar för material förs in i modellen
•
•
•
•
•

EN 1.4310+2H
E = 2.1*1011 Pa
ν = 0,3
G = 0,808*1011 Pa
ReL = 1400 MPa

Fjäderstål
Elasticitetmodul
Poissonstal
Skjuvmodul
Sträckgräns

För att ge en bra beskrivning av verkligheten så används randvillkor. Randvillkoren
representerar alla delar i modellen så som lamell, mellanläggsplåtar samt plåt för
egenvikt. Se figur 26.
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A

D

B

C
A: 2mm förskjutning, normal till planet = 2mm deformation.
B: Antisymmetri = låst för rotation i planets normalriktning och låst för translation i de
två andra riktningarna.
C: Fixerad = lamellen är fast.
D: Symmetri = låst för translation i planets normalriktning och låst för rotation i de två
andra riktningarna.
Figur 26:

Randvillkor.

I övrigt är randvillkoren lika för alla nedanstående beräkningar.
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5.4.5 Beräkning av lamellpaket under drift
Under drift utsätts lamellerna för radielldeformation av värmen samt axiella krafter på
grund av egenvikt samt tangentiella krafter av driftmoment. Den radiella deformationen
som VG Power har använt i beräkningarna är 2mm. Eftersom att en förspänning av
lamellerna görs med 2mm vilket uppkommer då maskinen är som varmast. Samt –
2mm, från förspänningen då maskinen är som kallast. Så finns det möjlighet för en
radiell rörelse på 4mm. [11]
Under normal drift så anser VG Power att deformationen är strax över noll. Egenvikten
har beräknats till 17000kg/fot, detta ger en last på 1110N/lamell. [11]
Driftmomentet har beräknats till 7.32MNm och fundamentsradien är 5,032m. Detta ger
en tangentiell last på 808N/lamell. Se figur 27.

Figur 27:

FEM-modell av lamell under drift.
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Max spänningarna vid drift visar sig vara ca ± 457 MPa vilket är under materialets
utmattningsgräns som är ± 555MPa . Se figur 28 För resultat vid normal drift.

Figur 28:

FEM-resultat spänning på lamell under normal drift.

Om det mot all förmodan skulle uppstå en kortslutning blir kortslutningseffekten
1050MW. Då kommer det att uppstå en kraft per lamell som är 7380N. Figur 29 visar
resultat vid kortslutning.
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Figur 29:

FEM-resultat, spänning vid kortslutning.

Figur 29 visar att lamellerna inte kommer att deformeras. Detta på grund av att den
största spänningen är ca 870Mpa vilket är under lamellernas sträckgräns som är
1400MPa. VG Power har även gjort en beräkning på tre gånger kortslutningsmomenten.
Analysen visar dock att lamellerna bucklas. Deformationen blir så pass stor att
säkerhetskilen kommer att hjälpa till att ta upp kraften. Det visar att förbandet innehar
stor driftsäkerhet eftersom att kilen i sådana fall fungerar som en glidkil. Se figur 30 för
tre gånger kortslutningsmomentet.
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Figur 30:

FEM-resultat tre gånger kortslutningsmoment.

Möjligheten att kortslutningsmomentet kan bli tre gånger kortslutningsmomentet har
som tidigare nämnts att göra med förstärkningsfaktorn (se figur 23) som uppkommer på
grund av statorns egenfrekvens ligger nära 50Hz.
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5.4.6 Dimensionering av skruvförband
När generatorn utsätts för de termiska krafter som uppstår vid uppstart kommer den
skjuvande kraften att försöka bryta isär lamellerna (röd pil i figur 31). För att förhindra
skjuvkraften använder VG Power ett skruvförband som förspänns. De blåa pilarna
(figur 31) är de friktionskrafter som uppstår på grund av förspänning i skruvarna.[11] I
figur 31 är maskinen inte förspänd.
Kall maskin

Figur 31:

Varm maskin

Spänningar i lameller.

VG Power har med hjälp av en FEM-modell beräknat tvärkrafterna mellan lamellerna
till ca 9000N. Det kräver en skruvförspänning på 75000N med friktionskoefficient 0,12.
Detta motsvarar förspänning med 6 stycken M10 skruvar som kommer att ge en
förspänningskraft på 162 600N vilket ger en säkerhetsfaktor på 2,17. För att inte
förbandet skall sätta sig används spännbrickor till skruvarna. Som nämnts tidigare under
avsnitt 5.3.2 Materialval så har lamellpaketet även limmats i ändarna för att höja
säkerhetsfaktorn ytterligare. [11]
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5.5 Produktion
Förbandets delar är tillverkade på två olika företag. Lamellerna är tillverkade på
Lesjöfors som är specialiserade på fjädrar. Tillverkning av skruvförband samt ihop
montering av statorfot utfördes av Sörby järn och metall. Fjäderstållamellerna bearbetas
med laserskärning med kvävgas för att få fina skärytor. Kvävgasen används för att inte
utmattningsgränsen skall ändras. Vattenfall var även med på besök och granskning hos
underleverantörerna för att kunna godkänna det fortskridande arbetet samt säkra att
ITP´n följdes. [8]

5.6 Montage och idrifttagning
Vid idrifttagning av generatorn så kördes maskinen under olika cykler där effekt och
temperatur hela tiden kontrollerades. För att idrifttagningen skulle kunna äga rum med
de nya statorfötterna gjordes det ett antal åtgärder för att aggregatet skulle kunna få en
rimlig förutsättning på grund av den höga ålder generatorn har.

5.6.1 Åtgärder vid montange
Det mekaniska skick som generatorn befann sig i vid generatorentreprenaden var i
behov av flera åtgärder. För att entreprenaden skall kunna fortskrida är det viktigt att
generatordata finns tillgänglig. Allmänt är att data för generatorn redan är viktig redan
vid konstruktionen för att kunna konstruera och dimensionera rätt. Data för Gallejaur
G1 lyder:
Typ GS 3422.
Märkspänning är 15 kV.
Märkström är 4,8113 kA.
Märkeffekt är 125 MVA.
Märkvarvtal är 150 rpm.
Statorns innerdiameter är 7750 mm.
Antal spår i statorn är 324.
Spårbredden är 25 mm.
Antal statordelar är 4.
Antal spår mellan uppströms och närmast medurs följande skarv i stator är 40.
Antal statorfötter är 12.
Antal spår mellan uppströms och närmast medurs följande fot är 0.
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Nominellt luftgap är 25 mm.
Antal poler är 40.
Rotationsriktning är medurs.
Skicket på generatorn är som sagt inte det bästa och aggregatet är mekanisktföråldrat
efter att ha tagits i drift 1964 [12], det har konstaterats av Vattenfall från mätningar som
har gjorts med hänsyn till bland annat vibrationer och SARA (stator, axel och rotor
analys) där man undersöker hur axelsystemet är samt om det finns någon excentricitet i
systemet.
Ett antal förebyggande åtgärder var tvungna att göras i samband med montage av
konceptet samt idrifttagning av aggregatet. Ett exempel var demontage av övre styrlager
som utfördes för att kontrollera lutningen på generatorn. Vid demontage upptäcktes
inbuktningar på stommen vilka åtgärdades med urfräsning av kilspår vilka
kompenserades med shims för rätt läge.
Vid montage av de nya statorfötterna pallades statorn upp och demontage av gamla
statorfötterna genomfördes med tigersågar, vilket var speciellt på grund av. de långa
statorpelarna som fanns på generatorn. För att få plats med statorfötterna kolbågades
den befintliga fotplattan bort. Nedre fotplattan monterades därefter och riktades in mot
den övre. Därefter sattes statorn ner samt schimsades in mot fundamentplattan. Figur 32
visar monterad statorfot medan figur 33 Visar hur statorfötterna sitter monterade.
Statorfot 1 sitter uppströms.

Figur 32:

Färdigmonterad statorfot i Gallejaur kraftstation.
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Hur statorfötterna är monterade
Statorfot 1 sitter uppströms
1
12

2

11

3

10

4

9

5

8

6
7

Figur 33:

Hur statorfötterna är monterade på statorn, samt delningen.
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6 Analys av driftfall
För att kunna verifiera de beräkningar som leverantören har gjort och för att se hur
konceptet fungerar i praktiken har mätdata analyserats utifrån olika driftsituationer.

6.1 Mätsystem
På generatorn sitter det tolv stycken statorfötter monterade. Varje förband har en bgivare monterad på insidan som mäter den radiella rörelsen som uppkommer vid start
och stopp. Givarna som är monterade är så kallade induktiva givare. Givaren har hög
kopplingsfrekvens samt hög noggrannhet. En annan fördel är att de fungerar väl i den
miljö som krävs under mätningen, en miljö som består av smuts och vibrationer.
Dessutom kan de i hög grad mäta på alla sorters metaller.[10] Informationen som mäts
skickas till en koncentrator som sedan skickar över data till ett bevakningssystem som
heter Conwide.

6.2 Datainsamling
Datainsamlingen är gjord ur bevakningssystemet Conwide som Vattenfall använder sig
av. Programmet fungerar som så att alla sensorer, givare och aktiva mätsystem som
Vattenfall har installerat på anläggningar loggas och kan analyseras genom Conwide. Ur
dessa data har signaler från de induktiva givarna loggats som rörelse i radiellt led [mm]
hos statorfötterna. Även data på aktiv effekt respektive temperatur på statorlindningen
har samlats in. Fördelar med Conwide är att det sker onlinemätningar hela tiden vilket
är bra för bevakning. En annan fördel är att många parametrar loggas inte bara effekt
och temperatur, utan mycket annat vilket gör att analyser går att göra på ett enkelt sätt.
Dock finns det svagheter med Conwide. Några nackdelar är att det är låg
samplingshastighet samt överföringshastighet, detta gör att den mikrorörelse som
lamellerna utför inte kan loggas med tillräckligt bra mätnoggrannhet. Den koncentrator
som sitter monterad i Gallejaur är av äldre slag och kan i sin tur inte ta in fler än åtta
stycken signaler i en trendvisning, samt sparar endast data i tre månader. En annan
nackdel är att endast 20 stycken mätningar kan användas vid skapande av
spindeldiagram ur Conwide. Det medför dock inget problem i utvärderingen eftersom
att aggregatet körs i intermittent drift. Det innebär att antalet mätningar ofta räcker. Det
går även att göra egna spindeldiagram. genom att exportera mätvärden till Excel, dock
går det inte använda mer än ett visst antal dataserier i Excel vilket är en begränsning av
programmet.

6.3 Resultat
Alla resultat och diagram som presenteras under detta avsnitt är gjorda i Microsoft
Excel. En typ av diagram som valt att skapas är effekt/temperaturdiagram som visar hur
temperaturen påverkas av effekten. Detta för att få en överblick hur aggregatet kördes
under tidpunkten. Den andra sortens diagram som har skapats är spindeldiagram.
Spindeldiagrammet är uppbyggt på sådant sätt att varje statorfot är representerad av en
axel, således tolv stycken för det nya konceptet och åtta stycken för det gamla glidande
förbandet i Seitevarekraftstation. Den tredje typen av diagram är skapat för att jämföra
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rörelsen mellan varje fot, den så kallade relativa rörelsen. Alla rörelser är i mm. De
driftfall som presenteras nedan är följande:
•
•
•
•
•
•

Seitevare driftfall – Uppstart av aggregat
Driftfall 1 Gallejaur – Uppstart av aggregat
Driftfall 2 Gallejaur – Konstant maximal effekt
Driftfall 3 Gallejaure – Stopp av aggregat
Driftfall 4 Gallejaur – En hel driftcykel
Driftfall 5 Gallejaur – 100MW konstant effekt

Antalet mätningar för varje driftfall varierar, detta på grund av att aggregatet körs olika
länge beroende på vilket behov som behövs på nätet. Antalet mätningar är mellan 10 till
20 stycken beroende på hur driften såg ut vid tillfället. Exempel på datatabell i figur 34
Statorfötter:
A045 G1 Statorfot nr1 B-givare
A053 G1 Statorfot nr2 B-givare
A054 G1 Statorfot nr3 B-givare
A043 G1 Statorfot nr4 B-givare
A047 G1 Statorfot nr5 B-givare
A048 G1 Statorfot nr6 B-givare
A046 G1 Statorfot nr7 B-givare
A049 G1 Statorfot nr8 B-givare
A050 G1 Statorfot nr9 B-givare
A044 G1 Statorfot nr10 B-givare
A051 G1 Statorfot nr11 B-givare
A052 G1 Statorfot nr12 B-givare

Vid start:
Mätning 1
Mätning 2
Mätning 3
Mätning 4
2,167760134
2,157634974
2,132059097
2,254924297
2,383911133
1,890366316
1,881703973
1,843551278
1,981536746
2,10303998
2,007217407
1,999069214
1,967036724
2,098925829
2,22535491
2,262893915
2,241219282
2,263117313
2,385828972
2,494388819
2,135599375
2,126680374
2,133574486
2,233813047
2,373455286
2,114231825
2,103191614
2,09485507
2,187899828
2,320359468
1,965606689
1,96432972
1,960089326
2,089666843
2,20407629
1,929960251
1,921518445
1,892632723
2,013985872
2,122956991
2,122716665
2,113577366
2,060049772
2,172470808
2,284475327
2,193171501
2,187569857
2,166585207
2,257568359
2,374060631
2,101043224
2,092857838
2,074172497
2,141033411
2,249241829
2,014523983
2,005051851
1,966796756
2,068414211
2,205226421

Tid för mätning
Övriga mätningar:

2009-09-20 08:30 2009-09-20 08:45 2009-09-20 09:00 2009-09-20 09:30 2009-09-20 10:00

A007 G1 Aktiv effekt
A025 G1 Lindning U stator temperatur

Figur 34:

0,078125
52,77099609

0,081521742
52,54072571

113,5879593
65,44048309

114,0434418
80,43400574

114,5486145
84,70865631

Exempel på tabell med driftdata.

6.3.1 Glidande förband i Seitevare kraftverk
Driftfallet för Seitevare kraftverk är vid uppstart, från noll till full effekt. Generatorn i
Seitevare är större än Gallejaur, 220MW är märkeffekten. Se figur 35 för
temp/effektdiagram.
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Effekt/Temperatur vid start i Seitevare
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

A018 G1 Aktiv effekt
[MW]

20
0
20 9-1
0 020 9-1 03
0 0- 05
20 9-1 03 :30
0 0- 05
20 9-1 03 :45
0 0- 06
20 9-1 03 :30
0 0- 07
20 9-1 03 :30
0 0- 08
20 9-1 03 :30
0 0- 09
20 9-1 03 :30
0 0- 10
20 9-1 03 :30
0 0- 11
20 9-1 03 :30
09 0-0 12
-1 3 :30
0- 13
03 :3
14 0
:3
0

A001 T1
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Figur 35:

Effekt & Temperatur vid start i Seitevare.

I spindeldiagrammet nedan (figur 36) så ser man påtagligt hur statorfötterna rör sig i
Seitevare. Det syns tydligt att några av fötterna rör sig mycket lite medan andra rör sig
mer. Det beror på är att några av fötterna får ta upp större krafter vilket kan leda till just
sprickor i fundament eller i värsta fall plåtbuckling i statorn.

Rörelse hos statorfötterna (mm) vid start i Seitevare
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Figur 36:

Spindeldiagram över rörelse (mm) hos glidande fötter i Seitevare.

Spindeldiagrammet fungerar som en bra överblick av driftfallet och det är inte svårt att
se skillnaden mellan rörelsen hos fötterna. Dock så har även ett diagram med avseende
på relativ rörelse gjorts i Excel. Detta för att kunna se om det är någon fot som rör sig
mer eller mindre jämfört med de andra, vilket i det här fallet syns tydligt. Se figur 37.
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Figur 37:

Relativ rörelse (mm) på glidande fötter i seitevare.

Den maximala rörelsen som fötterna har under fallet är 0,64mm.

6.3.2 Driftfall 1 – Uppstart av aggregatet versus tiden
Figur 38 visar en start av aggregatet där samband mellan effekt och temperatur visas.
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Figur 38:

Effekt & Temperatur vid start i Gallejaur

Figur 39 visar ett spindeldiagram där rörelsen för de nya statorfötterna visas.
Diagrammet visar att rörelsen är markant mycket jämnare än vid Seitevare fallet.
Statorfötterna rör sig jämnare på grund av att ingen fot kan fastna. Diagrammet visar
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även ganska tydligt att statorn expanderar vid start. Antalet mätpunkter valdes till 20 på
grund av att uppstart är ett kritiskt läge för statorn och statorfötterna.
Rörelse över statorfötterna (mm) vid uppstart
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Figur 39:

Mätning 20

Spindeldiagram över rörelse (mm) hos nya statorfötter i Gallejaur

Den relativa rörelsen (figur 40) visar att fötterna rör sig mindre i förhållande till
varandra än vad de gör i figur 37.
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Figur 40:

A051 G1 Statorfot nr11 Bgivare
A052 G1 Statorfot nr12 Bgivare

Relativ rörelse (mm) på nya statorfötter i Gallejaur

Det är dock två fötter i figur 40 som utmärker sig mer i jämförelse med de övriga och
det är statorfot fyra samt elva. Statorfot elva visar dock inga tendenser i övriga driftfall
att den rör sig så pass mycket mer än de restrerande elva som i detta fall. Den maximala
rörelse som någon av statorfötterna har under fallet är ca 0,55mm.

6.3.3 Driftfall 2 – Konstant maxeffekt versus tiden
Driftfall två valdes till konstant effekt för att se hur statorfötterna rör sig vid konstant
maxeffekt som maskinen ganska ofta körs på. Antalet mätpunkter valdes till tio stycken
och effekten pendla mellan ca112-114MW och temperatur på statorlindningen mellan
88-90 grader Celsius. Figur 41 nedan skildrar effekt/temperatur.
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Figur 41:

Effekt & Temperatur vid konstant effekt i Gallejaur

Figur 42 visar rörelsen hos statorfötterna under konstant drift.
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Figur 42:

Spindeldiagram över rörelse (mm) vid konstant effekt i Gallejaur.

Enligt spindeldiagrammet kan man tycka att statorfot två rör sig mindre än de andra på
grund av att den ligger under 2,5 axeln, men det är inte hela sanningen. Fot fyra rör sig
även här mer än de övriga. Figur 43, visar den relativa rörelsen.
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Figur 43:

Relativ rörelse på statorfötterna vid konstant effekt i Gallejaur

Som synes i figur 43 så rör sig statorfot fyra jämförelsevis mycket i förhållande till de
andra.. Den största rörelsen uppmätt under fallet är ca 0,08mm.

6.3.4 Driftfall 3 – Stopp av aggregatet
Figur 44 visar effekten/tiden. Från max effekt till att generatorn stoppas och går ner till
noll i effekt. Antalet mätpunkter är 20 stycken.
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Figur 44:

Effekt & Temperatur från full effekt till stopp.

Figur 45 visar spindeldiagram över rörelsen hos fötterna.
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Figur 45:

Spindeldiagram över rörelse vid stopp i Gallejaur
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Figur 46 visar den relativa rörelsen mellan fötterna vid stopp i Gallejaur. Även här syns
det att statorfot fyra rör sig mer än de andra då aggregatet fortfarande går på full effekt
men att foten stabiliserar sig sen vid nedkylningen av generatorn.

Relativ rörelse mellan statorfötterna vid stopp

A053 G1 Statorfot nr2 Bgivare

0,05

A054 G1 Statorfot nr3 Bgivare

0

A043 G1 Statorfot nr4 Bgivare

20
09
20 -09
09 -20
20 -09 17
09 -20 :00
20 -09 17
09 -20 :30
20 -09 18
09 -20 :30
20 -09 19
09 -20 :30
20 -09 20
09 -20 :30
20 -09 21
09 -20 :30
20 -09 22
09 -20 :30
20 -09 23
09 -21 :30
20 -09 00
09 -21 :30
-0
9- 01:
21 30
02
:3
0

Rrörelse [mm]

0,1

A045 G1 Statorfot nr1 Bgivare

-0,05

A047 G1 Statorfot nr5 Bgivare
A048 G1 Statorfot nr6 Bgivare

-0,1

A046 G1 Statorfot nr7 Bgivare

-0,15

A049 G1 Statorfot nr8 Bgivare
A050 G1 Statorfot nr9 Bgivare

-0,2

A044 G1 Statorfot nr10 Bgivare
-0,25

A051 G1 Statorfot nr11 Bgivare
A052 G1 Statorfot nr12 Bgivare

-0,3
Mätning

Figur 46:

Relativ rörelse över statorfötterna vid stopp av generatorn i Gallejaur.

Den största rörelse uppmätt under driftfallet är ca 0,27mm.

6.3.5 Driftfall 4 – En hel driftcykel
Driftfallet visar en ”hel” temperaturcykel. Eftersom aggregatet körs intermittent så går
inte maskinen med en hel driftcykel egentligen, dvs. generatorn hinner aldrig kyla ner
sig till montagetemperatur innan den startas igen. Det här är ett exempel på de närmaste
man kommer en hel termisk cykel då aggregat fungerar normalt. Antalet mätpunkter
valdes till 20 stycken. Se figur 47.
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Figur 47:

Effekt & Temperatur vid en hel driftcykel

Figur 48 visar spindeldiagram på rörelsen över en hel driftcykel. Det syns ganska tydligt
hur fötterna rör sig efter den termiska expansionen av statorn.
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Figur 48:

Spindeldiagram över rörelse vid en hel driftcykel i Gallejaur

49

I figur 49 visas den relativa rörelsen. Statorfot fyra rör sig lite mer än de andra. Det syns
dock inte lika tydligt som vid de andra fallen.
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Figur 49:

Relativ rörelse hos statorfötterna vid hel driftcykel.

Den största rörelse uppmätt under driftfallet är ca 0,79mm.

6.3.6 Driftfall 5 – 80-90% av maxeffekt vid konstant drift
I Gallejaur kraftstation finns två stycken aggregat, G1 och G2. Under tiden denna
utvärdering har gjorts har en revision av G2 aggregatet utförts. För att man då inte skall
spilla så mycket vatten körs G1 aggregatet med basdrift under den period revisionen
pågår. Den effekt maskinen körs på är mellan 90-100MW ca 80 – 90 % av full effekt.
Antalet mätpunkter valdes till 9 stycken. Figur 50 visar effekt & temperatur
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Figur 50:

Effekt & Temperatur vid 80-90 % av maxeffekt.

Figur 51 visar spindeldiagram på rörelsen vid 80 – 90 % av maxeffekt.
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Figur 51:

Spindeldiagram över rörelse vid 80 – 90 % av maxeffekt.
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Mätning 9

Figur 52 visar den relativa rörelsen och man ser även här att statorfot fyra rör sig mer än
de andra.
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Figur 52:

Relativ rörelse hos statorfötterna vid 80 – 90 % av maxeffekt.

Den största rörelse uppmätt under driftfallet är 0,13 mm.
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7 Analys av koncept samt diskussion
Konceptet har utvärderats utifrån den tekniska specifikation som Vattenfall AB har
skickat ut till VG Power samt de beräkningar och slutsatser som VG Power har gjort.
Driftdata har sedan analyserats med hjälp av Vattenfalls bevakningssystem Conwide,
för att få en uppfattning om hur väl konceptet fungerar i praktiken. En jämförelse
mellan fjädrande statorfotkonceptet monterat i Gallejaure med en referens generator
med glidande förband som är monterat i Seitevare visar en stor skillnad på rörelse. Det
har fram till idag inte gjorts en liknande utvärdering vilket innebär att Vattenfall
kommer att ha nytta av utvärderingen vid framtida beslut.

7.1 Analys av leverantörens beräkningar
På grund av generatorns komplexa design och de höga krav som ställs på maskinen
gällande stabilitet är det oerhört viktigt att beräkningar blir rätt från leverantörenssida.
Idag har FEM program blivit oerhört viktiga för att kunna göra beräkningar och
dimensionera maskinelement efter de krav som ställs. Detta medför att analytiska
beräkningar blir oerhört komplexa på grund av just design krav som ställs på
generatorn. Det som tog 10 ingenjörer 3månader att göra för 20 år sedan tar en ingenjör
ett par dagar nu med dagens FEM program. Den fjädrande statorfoten är en prototyp.
Vanligt gällande prototyper är att de överdimensioneras för att kund och leverantör inte
skall riskera ett haveri. Inom branschen är det stora krafter och spänningar som uppstår
som påverkar komponenterna och konsekvenserna blir stora och många om någonting
går fel. Det har gjort att VG Power har dimensionerat förbandet mycket väl.
Spänningarna blir aldrig riktigt kritiska vid något driftfall och hålls under
utmattningsgräns vid normaldrift. Detta i kombination med att säkerhetskilen kan ta
över vid för stora krafter om lamellerna skulle ge vika. Det innebär att konceptet är väl
dimensionerat och säkert. Det leder till att konstruktionen är robust samt att extra
säkerhet finns som kan vara nödvändig i denna form av pilottest. Den radiella
expansionen som i det här fallet är möjlig till 4mm är väl dimensionerad vid
värmeutvidgning, detta för att största rörelse vid drift hos statorfötterna är ca 0,8mm, se
avsnitt 5,9 Resultat. Förbandet är dimensionerat för en temperatur cykel mellan
montagetemperatur som är 15 grader Celsius till genomvarm plåttemperatur på ca 90
grader vilket kan ge en deformation på 3,7 mm. I dagens drift förekommer detta aldrig,
4
= 5 gånger
det gör att säkerhetsfaktorn är hög,
0,8
Eftersom VG Powers beräkningar är gjorda i FEM-program vilket inte används i denna
utvärdering görs endast en enkel beräkning på den termiska expansionen nedan: Att
beräkningarna stämmer är helt säkert med tanke på att resultat från driftdata antyder det.
Statorns expansion på grund av temperatur beräknas på följande sätt:
1 
°
C 

α stål = 12 • 10 −6 • 
r=

d 7750
=
= 3875mm
2
2

statorns radie
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∆T = 90° − 15° = 75°

Temperatur förändring

∆r = α • r • ∆T = 3,5mm

(1)

Statorn utvidgas ca 3,5 mm radiellt enligt formeln. Det stämmer ganska bra överens
med leverantörens beräkning som är på 3,7 mm i FEM programmet ANSYS. Att inte
beräkningen blir exakt lika beror på att i ANSYS tas även hänsyn till inspänd stator vid
övre styrlagerarmkors, vilket är svårt i den enkla beräkningen ovan samt att temperatur
skillnaden blir något annorlunda i statorstommen. Skruvförbandet som skall se till att
foten är stum i ändarna är dimensionerat med 6 stycken M10 skruvar som ger en total
förspänningskraft på 162200N och det krävs en förspänning på 75000N. Det ger en
säkerhetsfaktor på 2,17. Förbandet är även limmat vilket ökar säkerhetsfaktorn något.
Beräkningarna kan sammanfattas med att säkerhetsfaktorerna hålls höga och Vattenfalls
krav på 300 termiskacykler- respektive700 mekaniska inte skall vara i någon fara
eftersom att säkerheten hålls så pass högt.

7.2 Glidande förband mot nytt koncept
Seitevare är ett utmärkt exempel på hur dåligt det kan fungera med ett glidande förband.
Det visar sig att några av statorfötterna på aggregatet i Seitevare rör sig mycket lite eller
väldigt mycket, vilket betyder att förbandet har fastnat samt att krafter påverkar rörelsen
hos de glidkilar som har stor rörelse. Det kan komma att resultera i sprickor i betongen
och möjligen plåtbuckling i statorn.
Förbandet i Gallejaure fungerar mycket väl. Repeterbarheten hos statorfötterna är bra
eftersom de visar samma mönster vid rörelse vid olika driftfall. Statorfot fyra har en
relativt stor rörelse vid flera punkter under driftfallen. Det har inte helt kunnat utredas
varför foten beter sig som den gör, men det har uppenbarligen ingen större inverkan på
hur maskinen fungerar idag. En inverkande parameter kan vara hur statorn är tillverkad.
Statorn i Gallejaure är tillverkad i fyra delar, så kallade kvartar. Det kan ha betydelse
beroende på om förbandet sitter vid en skarv eller ej. Fot fyra sitter vid en skarv, vilket
möjliggör denna slutsats. Se figur 53.
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Fötterna samt delningen av statorn

1
3
12

2

2,5

Mätning 1
Mätning 2

2
11

10

Mätning 3

3

1,5
1

Mätning 4

0,5

Mätning 5

0

4

Mätning 6
Mätning 7
Mätning 8

9

5

Mätning 9
Mätning 10

8

6
7

Figur 53:

statorfötter i drift samt statordelning.

Om man tittar till den relativa rörelsen så skiljer det dock mer i rörelse mellan fot fyra
än de andra statorfötterna som sitter närheten av en statorskarv. Det kan även vara så att
vid montage av förbandet användes shims för att få rätt anliggning, det kan om möjligt
hänt att shimsen har vridit sig och tappat anliggningen vilket gör att foten rör sig lite
mer än de andra. En annan anledning kan vara att turbinaxeln inte är fullständigt rak
vilket orsakar större krafter samt en orund stator vilket kan påverka fotens rörelse.
Ytterligare en orsak kan vara att under start och stopp byggs det upp en spänning i
maskinen som gör att statorfot fyra får ta en något större kraft. Det kan i sin tur påverka
rörelsen. Den största rörelsen som uppmätts är 0,79mm vilket inträffa vid en hel
driftcykel. Det är inte konstigt eftersom att foten rör sig inte bara vid uppvärmning eller
vid nedkylning utan över hela cykeln. Om man då skulle jämföra mellan hur foten har
dimensionerats så ser man att säkerhetsfaktorn för termisk expansion är stor. VG Power
har dimensionerat foten till att klara en radiell rörelse på 4mm. Detta ger en
säkerhetsfaktor på 5,0 som även nämns i ovanstående avsnitt.
Det skulle vara intressant att se hur rörelsen ser ut vid en ombyggnation av en generator
i bra mekanisktskick dvs. där axelsträng och rotor är bra centrerade och felfria. Detta för
att om möjligt jämföra skillnaden mellan rörelserna av generatorn i Gallejaure och den
nya maskinen. Dock är testet i Gallejaur viktigt på så sätt att foten testas under svåra
förhållanden vilket är bra ur Vattenfalls synvinkel.
Provriggen som skall byggas på Vattenfall AB, Research And Development kommer att
vara till stor nytta när den mekaniska utmattning som statorfoten utsätts för skall
analyseras. Tyvärr är inte riggen monterad i dagsläget vilket innebär att ingen analys
kan göras utifrån den. Troligen är det en pusselbit som måste läggas för att få en klarare
bild av konceptet och se om den mikrorörelse som foten utsätts för under drift påverkar
utmattningen i större utsträckning.
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7.3 Uppfylls kravspecifikationen?
Under utvecklingen av konceptet har VG Power haft kravspecifikation som en tydlig
röd tråd igenom hela projektet, från koncept till idrifttagning. Det har gjort att kraven
som Vattenfall har haft har uppfyllts på alla punkter. Nedan kommer en tabell som visar
krav från Vattenfall och vad VG Power har levererat i sitt nya koncept.

Enligt kravspecifikation

Leverantör

Krav uppfyllt

Klarar konstruktionen de
krav som ställs på
mekaniska samt termiska
laster?

Lamellpaketet är väl
dimensionerat samt att
säkerheten för den
termiska expansionen
ligger en bra bit över
kravgränsen. Likaså den
mekaniska. (Se avsnitt
5.4.4)

JA!

Har konceptet förändrat
generatorns egenskaper?

Konceptet har sänkt
styvheten på statorn
vilket ger en något
mindre magnetisk
stabilitet, men ligger
fortfarande inom tillåten
gräns hos leverantör. (Se
avsnitt 5.4.1)

JA, men det kommer inte
att påverka generatorns
funktion. Dock så sjunker
den magnetiska
stabiliteten något.

Är konceptet reversibelt?

Ja det går att bygga
tillbaka till de gamla
glidandefötterna. (Se
avsnitt 5.3)

JA, det går att bygga
tillbaka till ett glidande
förband. Montera in en
glidkil med samma storlek
som lamellförbandet.

Är konceptet underhållsfritt?

Lamellerna är tillverkade
av rostfritt stål vilket inte
behöver underhållas.
Dock är ej
mellanläggsplåtarna av
rostfritt. (Se avsnitt 5.3.2)

JA egentligen, dock har
det påträffats rost på en
fot som skall testas i
utmattningsrigg. Det gör
att det uppstår frågor om
hur monterade
statorfötterna ser ut?

Är konceptet
anpassningsbart till olika
generatorer?

Anpassas genom antalet
lameller i paketet. (Se
avsnitt 5.3)

JA, konceptet kan
anpassas till andra
maskiner,
anpassningsbart genom
att skala antalet lameller
beroende på om
generator har
överliggande- eller
underliggande bärlager.

56

Går det nya konceptet att
installera på befintligplats i
anläggningarna?

Konceptet behöver inte
större plats än ett vanligt
glidförband. (Se avsnitt
5.3)

JA

Hindrar det nya konceptet
service arbeten?

Tar inte större plats än ett
vanligt glidandeförband
vilket gör att det inte är i
vägen. (Se avsnitt 5.3)

JA

Går konceptet att justeras in
efter montage om så behövs.

JA, konceptet kan
justeras in efter montage
med hjälp av
montageskruv. (Se
avsnitt 5.3.1)

JA

Figur 54:

Uppfylls kravspecifikationen?

7.4 SWOT-analys
En SWOT-analys används ofta inom företagsekonomin för att se hur styrkor och
möjligheter står sig mot svagheter och hot men den används även för att utvärdera
konstruktioner. SWOT, står för Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats. Det är
intressant att se hur statorfotkonceptets styrkor och möjligheter står sig mot dess
svagheter och hot. Om man sammanställer konceptet i en tabell kommer man fram till
följande. [13] Figur 54 visar en så kallad SWOT-analys.
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Figur 55:

SWOT analys av konceptet fjädrande statorfot.

Analysen visar att styrkor och möjligheter väger tyngre än svagheter och hot vilket är
bra. Hoten skall man inte ta som enbart negativa i det avseende som utvärderingen av
konceptet befinner sig i nu utan det är bra att hoten upptäcks och kan lösas så fort som
möjligt. Den magnetiska stabiliteten är egentligen inget hot. Det är däremot viktigt att
Vattenfall överväger att lägga in något i den tekniska specifikationen angående detta.
Hotet mot utmattning är även det en prioritet som Vattenfall redan har börjat titta på
med hjälp av VRD och utmattningsriggen som byggs där. Att mellanläggsplåtarna
rostar är ett hot eftersom konceptet bygger på att lamellpaketet kan hållas styvt i
ändarna samt vara underhållsfritt. Detta måste VG Power undersöka i sin
vidareutveckling av konceptet.

7.5 Felkällor
När en utvärdering görs som i det här fallet finns det många aspekter som spelar in t.ex.
mätdata. Det kan inte uteslutas att givarna t.ex. inte är riktigt bra, utan kan möjligen
glappa. Det som talar mot detta är att rörelsen inte borde se likadan ut i sådant fall vid
varje mätning, vilket den gör. En annan möjlig felkälla kan vara att det riktiga nolläget
på givaren inte är helt korrekt från första start av generatorn efter installation. Detta
medverkar till att de mätdata som har samlats in på rörelsen av statorfötterna inte är
korrekta. Det kan ge större mätvärden än vad det egentligen skall visa.
En ganska säker felkälla är övervakningsprogrammet Conwide som möjligen inte är det
ultimata programmet för att analysera mätningar, utan det kanske skulle behövas ett
separat program som kan ta hand om mätningarna på ett mer tillfredsställande sätt.

58

Detta på grund av att Conwide mer är till för att bevaka istället för att göra en
grundläggande analys.
En möjlig felkälla om man ser till förbandet sätt kan vara materialet, exempelvis
fjäderstålet som lamellerna är tillverkade av. Det finns en möjlighet att det har skett
något fel i framställningsprocessen. Vid en närmare kontroll av en testfot, så visar det
sig att korrosion har inträffat på lamellerna samt mellanläggsplåtar. Denna fot skall
användas till utmattningsriggen. Detta är inte bra om det skall vara underhållsfritt,
därför kan det vara till yttersta vikt att fötterna i Gallejaur kontrolleras vid en framtida
revision.

59

8 Slutsatser och kommentarer
Rapporten är skriven utifrån att uppfylla de mål som finns under kapitel 1,3 Mål samt
de avgränsningar under kapitel 1,4 Avgränsningar.
Till dagens datum visar all utvärdering av driftdata på att konceptet uppfyller
kravspecifikation (Se figur 54). VG Powers beräkningar visar att förbandet är väl
dimensionerat (Se avsnitt 5,4 Beräkningar) samt att den analys av driftdata som har
gjorts (Se kapitel 6 Analys av driftfall) visar att det finns god marginal till de krav som
ställs på förbandet. Driftdata tyder även på att VG Power har dimensionerat förbandet
mycket väl på grund av den höga säkerhet som hålls (Se avsnitt 7.1 Analys av
leverantörens beräkningar). Förbandet visar sig vara tillförlitligt och man ser att fötterna
rör sig på samma sätt vid uppvärmning som vid nedkylning.
Om slutsatser skulle dras med hänsyn på kvalitetssäkring av projektet så har både VG
Power och Vattenfall gjort ett bra arbete. VG Power har med sin ITP (Se avsnitt 5,3
Konstruktion) och sitt ständiga förbättringsarbete med riskanalyser (Se avsnitt 5,3
Konstruktion) lyckats ta fram ett koncept som Vattenfall kan använda i sina
rehabiliteringar och ombyggnationer av kraftverk. Detta i sin tur ger en ökad kvalitativ
elproduktion på grund av den ökade tillgänglighet som konceptet ger. Vattenfall är även
en stor kund hos VG Power vilket gör att leverantören själva i fråga är angelägna om att
ta fram ett koncept som fungerar bra och som dem kan använda i deras egen
produktportfölj.

8.1 Fördelar och nackdelar
Som tidigare nämnts var generatorn i mindre bra skick på grund av det åldrande som
den har genomgått. Det medförde att leverantören var tvungen att göra vissa
förbättringsåtgärder innan montage av förbandet gjordes. Att generatorn är åldrad kan
ses ur två aspekter, bra och dåligt. Fördelen är att förbandet testas under högsta möjliga
krav vilket är bra för att se hur förbandet ser ut under svåra förhållanden. Nackdelen är
att utvärderingen blir mer komplex då det är flera parametrar som måste vägas in och
inte bara funktionen på förbandet utan även hur generatorn fungerar.
En slutsats är att den fjädrande statorfoten fungerar bättre på en generator i sämre skick
jämfört med om man hade ett monterat glidande förband. Detta kan om möjligt ses ur
två aspekter. Förbandet kräver mer av rotorn eftersom styvheten minskas i statorn på
grund av att konstruktionen i foten är mindre styv än konstruktionen i ett glidande
förband (se avsnitt 5.4). Samtidigt är rörelsen mer förlåtande än ett glidande förband. En
anledning är att det fjädrande förbandet tillämpar sig bättre just för att det klarar av de
olika krafterna (tangentiella, radiella, axiella) och kan röra sig på ett mer flexibelt sätt
utan att fastna, vilket innebär mindre krafter i statorn. En annan fördel är att konceptet
kommer att öka tillgängligheten på generatorn, detta på grund av att det exempelvis inte
behövs bytas några glidplåtar. Det medför att avställning och produktionsbortfall kan
minimeras. I slutändan är det de som är viktigast för Vattenfall. En nackdel som
upptäcktes är att foten som skall testas i utmattningsriggen har korroderat vilket utgör
ett hot. Rosten har högst troligt uppkommit från mellanläggsplåtarna som inte är
rostfria. Detta medför helt klart tankar om hur fötterna ser ut i Gallejaur där miljön är
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sval och fuktig. Ett framtida lyft av statorn är därför nödvändigt för att studera
statorfötterna närmre.
En nackdel idag är att det är en prototyp vilket gör att tillverkningen blir dyrare än i
vanliga fall. Detta blir bättre och bättre med tiden eftersom det finns ekonomisk
besparing med avseende på tillverkning och montering.
Vid en sammanfattning är fördelarna med konceptet:
•

Konstruktionen är robust. Den går att anpassa till olika generatorer samt att foten
har bra repeterbarhet enligt mätdata. (se avsnitt 6.3 Resultat)

•

Fötterna rör sig lika enligt samma mönster vid uppstart som vid nedkylning.

•

Elva av tolv fötter rör sig jämt vid konstant drift.

•

Förbandet fungerar på generatorer som är i sämre skick.

•

Bra att det finns redundans om lamellerna skulle knäckas, en säkerhetskil som
då skulle fungera som en vanlig glidkil.

•

Mycket väl dimensionerat, både mot mekaniska påkänningar samt termiska.

Nackdelarna är:
•

Fot fyra rör sig mer relativt de andra fötterna.

•

Prototypen är dyr.

•

Maskinen får lite sämre magnetisk stabilitet, dock ligger fortfarande säkerheten
högre än VG Powers interna säkerhetsfaktor.

•

Krävs mer av rotorn beroende på hur styv statorn är konstruerad. Konceptet
sänker styvheten i statorn.

•

Rost på mellanläggsplåtar har upptäckts. Vilket kan utgöra ett hot mot
lamellerna.

Utvärderingen är en del i hela projektet, men bör vägas in ganska tungt i slutskedet. För
att Vattenfall skall kunna hantera alla ombyggnationer och rehabiliteringar som görs
just nu så verkar inte dessa fjädrande fötter medföra några problem. Istället elimineras
problemen genom den enkla konstruktionen och den robusthet som tillför konceptet.
Likväl som att Vattenfall byter glidplåtar vid ett stillestånd så kan maskinen istället
byggas om till fjädrande förband och därmed få en stabilare maskin. Det här är ett sätt
för Vattenfall att ”köpa sig tid” just för att många aggregat börjar bli gamla och utslitna
och kommer att behöva renoveras inom en snar framtid.
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9 Vidareutveckling
Om man tittar till resultaten är det ett koncept som är tillförlitligt utifrån de resultat från
beräkningar samt driftfall som har analyserats i rapporten. Detta kan tydligt ses om man
jämför rörelsen hos det glidandeförband som är monterat i Seitevare G1. Konceptet
skulle kunna utnyttjas till andra komponenter på generatorn som t.ex. vid termisk
expansion för bärlagerarmkors.

9.1 Vad kan Vattenfall ta med sig in i framtiden
Vattenfall har mycket nyttigt att ta med sig ifrån denna pilottest. Inför framtiden finns
det några åtgärdspunkter man bör se över och undersöka.
•
•
•
•
•
•
•

Mätning bör göras där statorfötternas mikrorörelse mäts. Detta kräver ett bättre
mätsystem än Conwide som har använts i denna utvärdering. Detta på grund av
samplings- samt överföringshastighet.
Idag har aggregatet varit i drift i ca ett år med de nya statorfötterna. Det skulle
vara nyttigt om Vattenfall lyfter statorn och titta hur fötterna ser ut. Är de så
underhållsfria som VG Power utlovar dem att vara?
Vid lyft av statorn, kontrollera att shims, kilar m.m. sitter rätt.
Åtgärda de problem som aggregatet har idag, vilket bland annat innebär att fixa
axelsträng och lager samt utföra en ny SARA mätning (1998 gjordes den senaste
av Vattenfall).
Få igång utmattningsriggen. Utmattningsriggen skall tas i bruk januari 2010. Det
skulle ha varit bra om riggen redan hade varit igång sommaren 2009. Diverse
dröjsmål gjorde så att den inte är i bruk än.
Testa konceptet på andra maskiner, exempelvis en maskin som fortfarande har
bultade förband. Detta för att se om statorfötterna rör sig likvärdigt i fallen.
Kan det behöva införas krav på viss styvhet i den tekniska specifikationen på
statorfötterna? Idag finns inga sådana krav.

9.2 Vad kan VG Power ta med sig in i framtiden
VG Power har tagit fram en statorfot som fungerar under de svåraste förhållanden men
samtidigt högt troligt fungerar mycket väl på en nytillverkad generator. Dock medför
framtagning av en prototyp som i det här fallet en kostsam lösning. Därför är det viktigt
att VG Power fortsätter arbeta vidare med att förbättra foten och få en lösning som både
är billigare och enklare att montera.
Det VG Power bör ta med sig in i framtiden är:
•

•

Göra en uppföljning på Risk/känslighetsanalysen – Det kan vara bra att gå
tillbaka till den analys som gjordes och titta igenom. Var det något vi skulle ha
tänkt mer på? Hur har vi lyckats med eliminering av de risker som sattes upp i
analysen? Var det någon risk som inträffade? Vad blev konsekvensen? Hur
klarade man av den eventuella åtgärden?
Förbättra foten med avseende på tillverkning och montering.
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•
•

Våga offertera konceptet till andra projekt – Offertera till olika service- och
rehabiliteringsprojekt för att visa att man tror på konceptet.
Undersöka material i fjäderstål – Rost hittades på lamellerna och
mellanläggsplåtarna (vad man kunde se med ögat, möjligt krävs mikroskop)
vilket inte är bra i den miljö som fötterna vistas i.

Idag har VG Power förbättrat konceptet utifrån tillverkning samt ur
monteringssynpunkt. Se bilaga 1.

9.3 Framtida examensarbeten på Vattenfall AB
Utvärderingen av VG Powers koncept av fjädrande förband är som sagt bara en början
av den slutgiltiga utvärderingen. Många bra och viktiga slutsatser har kommit fram men
också många nya frågor har uppkommit. För Vattenfall är det bra att ta in studenter som
gör sina examensarbeten här för att studenterna slussas in i energibranschen och får upp
ögonen för nya saker. Dessutom är det viktigt för Vattenfall att få en utomståendes syn
på saker och ting. I regi av Mats Berg på Vattenfall AB, Vattenkraft kommer nedan ett
antal förslag på framtida examensarbeten som är bra för studenter som läst
Maskinteknikprogrammet vid Uppsala Universitet.

9.3.1 Utvärdera utmattningsrigg
Studera och utvärdera data från utmattningsriggen som startas i januari 2010. Kommer
det fram några nya data från utmattningsriggen som är viktiga att ta hänsyn till i den
fortsatta utvärderingen? Är kravet från Vattenfall på 300 termiska- respektive 700
mekaniskacykler för väl tilltaget?

9.3.2 Ta fram ett mätsystem
Studera och ta fram ett mätsystem som kan studera den mikrorörelse som uppstår. I
utvärderingen ovan framkom det att Conwide som användes i analysen och resultat
delen inte har tillräckligt hög samplingshastighet för att analysera den mikrorörelse i
förbandet.

9.3.3 Analysera koncept i Porsi kraftstation
En annan leverantör har tagit fram ett koncept för en generator i Porsi kraftstation.
Konceptet har samma syfte men bygger på en annan teknik och har en helt annan
konstruktion. Göra en lika utvärdering som har gjorts i denna rapport. Hur ser rörelsen
ut på det konceptet? Är konceptet något att fortsätta arbeta med inom Vattenfall?
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Ordlista

Intermittent drift

Många starter & stopp av aggregat.

Termisk

Värme som uppstår vid energiavgivning.

Driftvarvtal

Varvtal vid normaldrift.

Kritiskt varvtal

Det varvtal vid vilket en axel får hög svängningsamplitud på
grund av resonans mellan rotationsfrekvens och
egenfrekvens.

Egenfrekvens

Antal svängningar per tidsenhet hos en konstruktion som
svänger utan yttre påverkan.

Elasticitetmodul

En parameter som är materialberoende och beskriver
förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation.

Poissonstal

Materialparameter som säger hur material reagerar på tryck
och spänningar.

Skjuvmodul

Det linjära förhållandet mellan skjuvspänning och
skjuvtöjning.

Sträckgräns

Högsta spänning som ett metalliskt material tål utan att
deformeras plastiskt, dvs. materialets egenskaper förändras.

Shims

En tunn bricka som justerar läget mellan två element.

Ekoccil

En två komponents epoxihertz, en stor egenskap är att den
är låg viskös.

Kolbågning

Skärmetod

Koncentrator

En hub som skickar data från givare till bevakningssystemet
Conwide.
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Bilaga 1 Förbättrad statorfot

Den förbättrade statorfoten har förbättrats med avseende på tillverkning och montering.
VG Power har beslutat att inte använda sig av limförband på grund av det svåra
montage som limmet utgjorde samt att det blev svårhanterligt vid slipning av
lamellerna. Större spel till säkerhetskilen i bak samt att kilarna på sidan monteras lite
annorlunda. Som synes är även fästena lite annorlunda, för lättare tillverkning och
montering. VG Power har även beslutat att måla hela foten med Ekoccil. Ekoccilet
motverkar eventuell rost på grund av den skyddande ytan som skapas, samt att ekoccilet
har limmande egenskap vilket innebär att lite högre säkerhet fås.[11]

i

Bilaga 2 Bilder från Gallejaurkraftstation samt statorfot
Monterad statorfot.

Statorplåt på Gallejaur G2, vid revision.

i

Gallejaur G1.

Dam tillhörande Gallejaur kraftstation.

ii

Rost syns ganska tydligt på statorfoten.

Lameller samt mellanläggsplåtar.

iii

Förbandet från sidan.

Rost syns tydligt!

iv

