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Abstract

Förstudie för kvalitetssäkring av glidande förband vid
Hissmofors vattenkraftsstation
Feasibility study for quality assurance on unit G6 and
G7s sliding stator feet at Hissmofors hydro power
station
Alexander Rasmussen

Jämtkraft AB which is a power production company in Sweden has bought two new
hydro power units to their station in Hissmofors. The two new generators are using a
concept with sliding stator feet to handle the thermal expansion.

The concept with sliding stator feet on hydro electric generators has not been
working satisfactory on many hydro power stations in Sweden and has caused a lot of
costs due to long downtimes.

The new station in Hissmofors is very important for Jämtkraft AB, and therefore they
want to know how to make sure that the sliding stator feet are working as they
should. According to theories and a simplified model of the generator the stator feet
displacement should be around 1 -1,6 mm.

The generators are delivered with a surveillance system that will measure the
displacement of the sliding stator feet. The signal from the system isn’t accessible for
Jämtkraft AB but it will alarm when the sliding stator feet are malfunctioning.

To secure the function of the sliding feet a logger for the surveillance system or a
different measurement system must be used; if both systems are used Jämtkraft can
secure the function of the surveillance system.
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Sammanfattning 

Jämtkraft AB förnyar stationen i Hissmofors med två nya aggregat där vattenkraftsgeneratorerna 

använder sig av konceptet glidande förband för att hantera termisk expansion. Glidande förband 

började användas då effekterna i vattenkraftverken blev större och stoppen blev fler. Den tidigare 

konstruktionen med fastbultade statorfötter klarade då inte längre av den termiska expansionen 

vilket ledde till skador på generatorn och fundament.  

Konceptet med glidande förband har i många fall inte fungerat tillfredställande. Om den termiska 

expansionen blir ojämn kan statorn bli orund. En orund stator kan leda till stora pulserande krafter in 

i generatorns rotor och slita sönder t ex momentöverföringsdon och dylikt. En förhindrad termisk 

rörelse kan också orsaka statorplåtsbuckling eller sprickor i fundament. Dessa problem kan orsaka 

långa och kostsamma stilleståndstider och det är därför viktigt för Jämtkraft AB att funktionen för de 

glidande förbanden är tillfredställande.  

Den vanligaste orsaken till att funktionen inte har varit tillfredställande är att de glidande förbanden 

inte är riktade mot samma centrum och därför hindras en termisk expansion. Detta fel sker troligtvis 

direkt i samband med montage av de glidande förbanden eller att betongen rört sig under åren.  

Andritz Hydro som är leverantör av generatorerna har en konstruktion för de glidande förbanden 

som skiljer sig från de typiska glidande förbanden. Konstruktionen har istället för en kil i mitten två 

kilpar på kanterna av fundamentsplattorna som ska hålla konstruktionen på plats. 

Andritz lösning till problemet med felriktning är att de gjuter fast fundamentsplattorna då statorn är 

på plats och när alla mätningar och toleranser är godkända. På så vis minimeras risken att 

fundamentsplattorna kan röra sig då statorfötterna redan är placerade i fundamentsplattorna.  För 

att fundamentsplattorna skall kunna vrida sig måste hela statorn vrida sig vilket kräver stora krafter. 

Statorn kommer enligt statorstålets värmeutvidgningskoefficient expandera med 1,6 mm. Enligt 

Alstoms tumregel gällande termisk expansion hos en generatorstator skall den expandera 1,1 mm då 

statorn är ca 8 m i diameter och temperaturen på statorn ökar med 35 grader Celsius. I en förenklad 

modell som byggts upp i CAD-programmet SolidWorks har en expansion beräknats med finita 

elementmetoden vilket resulterat i att statorn skall expandera med ca 1,3 mm. Andritz Hydros 

monteringspersonal menar att statorfötterna skall röra sig med 1-1,5 mm. 

För att säkra att funktionen är tillfredställande krävs att den termiska expansionen mäts. De två nya 

aggregaten levereras med ett bevakningssystem som mäter hur mycket statorfötterna rör sig. 

Signalerna är inte tillgängliga för det mänskliga ögat men kan läsas av med en loggare eller 

signalskrivare. Statorfotrörelsen kan även mätas med ett externt mätsystem med B-givare, 

indikatorklockor eller att det installeras fixpunkter och det mäts med t ex en mätsticka eller 

skjutmått.  

För att kvalitetssäkra både statorfötter och bevakningssystem vid idrifttagning bör ett externt 

mätsystem användas för att lösa samma uppgift och så vis se att de olika systemen fungerar. Efter 

mätning bör en excentricitetsberäkning genomföras och den får inte överstiga 1 % vid drift.  

  



 
 

Förord 

Detta examensarbete behandlar konceptet glidande förband som Andritz Hydro har konstruerat och 
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bidragit med projektet och dess finansiering. Större delen av arbetet har gjorts vid Norconsult AB:s 

kontor i Uppsala men även genom mycket givande studiebesök hos Jämtkraft AB i Östersund. 

Jag vill tacka min referensgrupp (Anna Pettersson, Anna Wolfbrandt, Erik Fröberg, Thommy Karlsson), 

min ämnesgranskare Urban Lundin, Bert-Ola Lindström på Jämtkraft för värdefull information och 

snabba svar. Jag vill även tacka Mikael Roos på VG Power som tog sig tid att bidra med kunskap och 

tips kring att bygga upp en förenklad 3D-modell. Jag vill även passa på att tacka dem som har tagit sig 

tid att bli intervjuade. 

Jag vill speciellt tacka Thommy Karlsson och Erik Fröberg som har varit mina närmaste kontakter och 

handledare. Båda har inspirerat och varit mycket hjälpsamma under examensarbetets gång. 

Uppsala, Maj 2013 

Alexander Rasmussen 



 

3 
 

Innehåll 
1 Inledning ............................................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 6 

1.3 Mål ................................................................................................................................................. 6 

2 Metod ................................................................................................................................................... 7 

2.1 Avgränsningar ................................................................................................................................ 7 

3 Vattenkraft som energisystem ............................................................................................................. 8 

3.1 Bakgrund om vattenkraften .......................................................................................................... 8 

3.2 Vattenkraftsanläggning ................................................................................................................. 8 

3.3 Generator ...................................................................................................................................... 9 

3.3.1 Koncept för statorfötter ....................................................................................................... 10 

4 Glidande förband för Andritz Hydros generatorkonstruktion ........................................................... 14 

4.1 Konstruktionen för de glidande förbanden hos G6 & G7............................................................ 14 

4.2 Montage ...................................................................................................................................... 15 

4.3 Rörelse statorfot .......................................................................................................................... 17 

5 Bevaknings- och mätsystem för statorfotsrörelse ............................................................................. 19 

5.1 Bevakningssystemet från Andritz Hydro ..................................................................................... 19 

5.2 Externt mätsystem ...................................................................................................................... 21 

5.3 Temperaturmätning .................................................................................................................... 22 

5.4 Funktionsövervakning ................................................................................................................. 22 

5.5 Alternativ för funktionsmätning .................................................................................................. 23 

6 Validerings- och kvalitetssäkringsprogram......................................................................................... 25 

6.1 Idrifttagningsprogram ................................................................................................................. 25 

6.2 Excentricitetsberäkning ............................................................................................................... 25 

6.3 Gränsvärden ................................................................................................................................ 25 

6.5 Sammanfattning av valideringsprogrammet ............................................................................... 26 

7 Slutsatser och avslutade diskussion ................................................................................................... 27 

7.1 Förslag på framtida studier och examensarbeten ...................................................................... 29 

8. Litteraturförteckning ......................................................................................................................... 30 

9. Bilagor ................................................................................................................................................ 31 

Bilaga A. Excentricitetsberäkning ...................................................................................................... A1 

Bilaga B. Exempelberäkning excentricitet Kattstrupeforsen ............................................................. B1 



 

4 
 

Bilaga C. Förenklad modell och FEMsimulering av Andritz Hydros generatorkonstruktion för 

Hissmofors G6 & G7 .......................................................................................................................... C1 

 



 

5 
 

1 Inledning 

Hissmofors är det största vattenkraftverket Jämtkraft AB äger och utgör en stor del av Jämtkrafts AB 

totala elproduktion. Anläggningen i Hissmofors behöver ersättas eller förnyas då vissa delar är över 

70 år gamla. För att säkra produktionen förnyar Jämtkraft AB Hissmofors med den nya stationen som 

skall heta Hissmofors VI och är planerad att stå klar hösten 2013. [1]  

Detta examensarbete skall utreda funktionen och skapa ett valideringsprogram för att kvalitetssäkra 

de glidande förbanden hos den generatorkonstruktion som är inköpt från Andritz Hydro. 

Examensarbetet är på 30 högskolepoäng och görs för Jämtkraft AB i samarbete med Norconsult AB. 

1.1 Bakgrund 

Generatorerna till aggregat G6 och G7 i den nya stationen i Hissmofors är köpta från Andritz Hydro 

och generatorerna använder sig av konceptet med glidande förband för att hantera den termiska 

expansionen som uppstår på grund av värme från de elektriska förlusterna i generatorlidningarna. 

Konceptet glidande förband innebär att statorfötterna som generatorn vilar på kan glida mot 

fundamentsplattorna i radiell riktning. Rörelsen tillåts för att minska påkänningar i statorplåten och 

betongfundamentet, generatorn måste samtidigt vara rund och koncentrisk för att inte förödande 

krafter skall uppstå. 

Konceptet glidande förband har fungerat varierande för många olika kraftstationer i Sverige. 

Konceptet har i vissa fall orsakat stilleståndstid på grund av uppkomna skador på generatorer eller 

fundament för att de glidande förbanden inte fungerat korrekt. Om de glidande förbanden inte 

förskjuts lika på statorn kan den bli excentrisk eller orund vilket orsakar pulserande krafter in i rotorn 

och kan även orsaka stora vibrationer som förstör lager och annat. Anledningen till att statorfötterna 

inte fungerat felfritt kan vara att glidplåtarna mellan statorfot och fundamentsplatta har blivit 

utnötta, förbanden kan vara felmonterade eller att t ex temperaturen inte är homogen i statorn. [2] 

Konceptet med glidande förband sägs vara underhållsfritt från de flesta generatortillverkarna, men 

på vissa stationer i Sverige har man fått byta eller rikta om de glidande förbanden så ofta som var 

femte år. [3] Arbetskostnader som inkluderar personal-, material- och logikostnader blir ca 0,12 Mkr. 

Kostnaden för stilleståndstid till att åtgärda akuta problem kan uppgå till 1,6 Mkr. Den totala 

kostnaden för gällande storlek på generator kan då bli ca 1,7 Mkr för ett oförberett haveri för de 

glidande förbanden. [4] 

De stora kostnaderna som kan uppkomma vid haveri gör att det är mycket viktigt för Jämtkraft AB att 

de nya aggregaten som byggs i den nya stationen fungerar tillfredställande då stilleståndstid vid 

Hissmofors skulle vara mycket kostsamt. [1] 

Nu genomförs ingen omfattande bevakning av funktionen hos de glidande förbanden hos Jämtkraft 

AB:s övriga vattenkraftsaggregat med glidande förband. Istället löses eller utreds problemen i den 

takt de upptäcks. Kvalitetssäkring av funktionen på Jämtkrafts AB:s glidande förband kontinuerligt 

skulle eventuellt minska oplanerad stilleståndstid och på så vis öka tillgängligheten för ett aggregat 

och därmed öka elproduktionen. [2]  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att utreda hur Jämtkraft AB skall kunna kvalitetssäkra funktionen för de 

glidande förbanden hos generatorkonstruktionen som Jämtkraft köpt från Andritz Hydro till den nya 

anläggningen i Hissmofors.  

Rapporten syftar även till att bringa klarhet i hur förbanden skall röra sig och vilka rutiner och 

metoder Jämtkraft AB kan använda sig av för att säkra att funktionen är tillfredställande för både de 

glidande förbanden och systemet som skall bevaka dem. 

Frågeställningar: 

 Hur kan man mäta rörelsen för de glidande förbanden på ett tillförlitligt sätt? 

 Hur ska förbanden röra sig enligt teori? 

 Hur säkrar man funktionaliteten på bästa sätt för att påverka driften minimalt? 

 Hur monterar leverantören de glidande förbanden?  

 Hur minimerar leverantören risken för kända problem? 

 Hur kvalitetssäkras de glidande förbanden på ett enkelt sätt?  

1.3 Mål 

Målet med detta examensarbete är att utveckla ett komplett valideringsprogram för de glidande 

förbanden hos den gällande generatorkonstruktionen från Andritz Hydro. 

Valideringsprogrammet skall kunna  

 Utreda hur stor rörelsen på statorfötterna bör bli. 

 Beskriva hur monteringsprocessen går till. 

 Innehålla alternativ av olika mätsystem/mättekniker för att övervaka statorfötternas rörelse.  

 Programmet skall även innehålla ett utvärderingsprogram som skall kunna användas vid 

idrifttagning av generatorn. 
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2 Metod 

För att få in underlag till examensarbetet har ett antal olika metoder använts. Då dokumentationen 

kring kvalitetssäkring av glidande statorfötter är näst intill obefintlig har en sammanställning av 

erfarenheter och kunskap från erfarna personer inom vattenkraftsbranschen gjorts för att få fram 

underlag. 

Det metoder som har använts under examensarbetet är: 

 Litteraturstudier 

 Intervjuer 

 Studiebesök 

 Analys av konstruktionsunderlag 

 Samtal med personer i referensgrupp 

 FEM-analys i programmet SolidWorks av en förenklad 3D-modell 

Litteraturstudierna resulterade i övergripande bakgrundsinformation om vattenkraft och 

generatorer. Intervjuer med erfarna personer inom branschen och samtal med referensgruppen på t 

ex Norconsult AB, VG power, Alstom och Jämtkraft AB och andra kraftbolag i Sverige har bidragit till 

kunskap om problematik kring konstruktionen. Samtalen har även gett vetskap om hur 

kvalitetssäkring av funktionen hos de glidande förbanden kan utföras praktiskt för att inte inverka på 

det normala underhållsarbetet.  

Konstruktionsunderlaget har använts till att bygga upp en förenklad modell av generatorn i CAD-

programmet SolidWorks. FEM-simulering genererade data vilket kan utgöra referens till hur stor 

förskjutningen/rörelse det blir hos de glidande förbanden. FEM är förkortningen för Finita 

elementmetoden som innebär att modellen delas in i ett antal finita element och kan sedan på så vis 

lösa numeriska beräkningar på ett effektivt sätt. 

2.1 Avgränsningar 

 Utvärderingen och valideringsprogram kommer endast omfatta den inköpta konstruktionen 

från Andritz Hydro. 

 Mätsystemsalternativ för mätning av statorfötternas rörelse kommer enbart nämna tekniker 

eller metoder som kan användas och ungerfärlig kostnad för dessa. Inga specifika mätsystem 

kommer utredas. 

 Ingen utvärdering kommer göras vid idrifttagning då examensarbetet skall avslutas innan 

aggregatet är i drift. 

 Endast en mindre beskrivning av generatorer och vattenkraften som system omfattas i 

arbetet. 
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3 Vattenkraft som energisystem 

3.1 Bakgrund om vattenkraften 

Vid 1800-talets slut började vattenkraft för elproduktion att byggas i Sverige. De första 

vattenkraftsstationerna var i drift på 1880-talet för att förse städer och industrier med el till 

belysning. Vattenkraftsstationer vid Gådeå och Bofors som byggdes 1885 var bland de första 

vattenkraftsproducenterna som tillverkade el.  

Trefas växelström uppfanns under samma tidsperiod och ökade potentialen ekonomiskt för 

elproduktion på avlägsna platser. Under tidigt 1900-tal byggdes en vattenkraftsanläggning, 

Olideverket i Trollhättan av Kungliga Vattenfallstyrelsen, som senare blev bolaget Vattenfall. Tätt 

därpå byggdes kraftstationer i Älvkarleby och Porjus för att förse järnvägarna med elektricitet. [5] 

Den största delen av vattenkraften byggdes under 50-80 talet och då de mest vitala delarna har en 

livslängd på ca 50-60 år, är därför idag många vattenkraftstationer i Sverige i behov av renovering 

eller förnyelse. [6] 

3.2 Vattenkraftsanläggning 

En vattenkraftsanläggning utnyttjar lägesenergin hos vatten i t ex en älv för att utvinna elektricitet. 

De mest vitala delarna i ett vattenkraftverk är turbin och generator. I Figur 1 nedan visas en enkel 

schematisk bild som beskriver hur ett vattenkraftverk fungerar. 

 

Figur 1, illustrerar en schematisk bild över ett typiskt vattenkraftverk 

Vatten samlas i dammen och via intagsluckor faller vattnet genom tilloppstuben. Vattnets 

lägesenergi omvandlas då till rörelseenergi som leds igenom turbinen som sätter löphjulet i rotation 

och omvandlar på så sätt rörelseenergi i vattnet till rotationsenergi hos löphjulet. Löphjulet sitter 

ihop med en axel till en generator. Generatorn står i maskinsalen och omvandlar rotationsenergin till 

elektricitet.  
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Beroende på hur det ser ut vid vattenkraftverket så finns det olika typer av turbiner som kan 

användas och de olika lämpar sig bäst under olika förutsättningar. De vanligaste turbinerna som 

används idag är Francis-, Kaplan- och Peltonturbiner. Francisturbiner är anpassade för fallhöjder 

mellan 15 - 700 meter med medelhögt flöde och för moderna maskiner kan turbinen ha hög 

verkningsgrad. Kaplanturbiner arbetar vid låga fallhöjder upp till 70 m och vid stora flöden och har en 

hög verkningsgrad för olika flöden då skovlarna kan ställas om vid löphjulet för att optimera det för 

ett specifikt flöde. Peltonturbiner används vid höga fallhöjder och små flöden och kan också ha hög 

verkningsgrad för olika flöden. [7]  

3.3 Generator 

En generator omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi och består grovt sagt av två delar. Stator 

som är den fasta delen och rotor som är den roterande.  

Statorns funktion är att bidra med mekanisk styvhet och överföra krafter samt vara en del av den 

magnetiska kretsen mellan rotorns nord och sydpol. Statorn skall även leda och styra luften i 

generatorhuset. Statorn består av en statorstomme, statorkärna av elplåt och statorlindningar som 

är elektriska spolar. 

Rotorns mekaniska funktion är att överföra vridmomentet från turbin med dess axel till statorn och 

den måste även fungera som fläkt. Rotorn består av rotorring, rotorcentrum/rotorstomme och 

rotorpoler som kan vara permanent- eller elektromagneter.  

 

Figur 2, beskriver de olika delarna för en vattenkraftsgenerator 

Statorstommens funktion är att agera bärande struktur mot fundament och bära upp 

statorplåtskärnan. Statorplåtens uppgift är att bidra med styvhet till konstruktionen och agera ledare 

i den magnetiska kretsen. I statorplåten finns det spår där statorlindningen är lindad som skall 

fungera som elektriska spolar där spänning skall induceras från rotorns rotorpoler.  

Rotorn bär upp rotorpolerna med hjälp av rotorcentrum/rotorstomme och rotorringen. Rotorringen 

skall även bidra till ett tillräckligt tröghetsmoment. Den elektriska funktionen för rotorn är att 
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generera magnetflödet samt att överföra det från nord till sydpol via luftgap, statorplåtskärna och 

rotorring och på så vis inducera en spänning i statorlindningen i enlighet med Faradays lag. [7] 

3.3.1 Koncept för statorfötter  

Statorfötterna är konstruktionen mellan statorstomme och fundament, se Figur 2 ovan. 

Statorfötterna utsätts för krafter som kan vara radiella, tangentiella men även krafter som uppstår av 

egenvikt från statorn. 

Tangentiella belastningen uppkommer som ett reaktionsmoment då statorn vill följa rotorns rotation 

på grund av magnetiska krafter.  

De radiella krafterna på fundament och stator som kan uppstå kommer från termisk expansion och 

magnetisk obalans. Den termiska expansion som uppstår då stålet i generatorn blir varmare på grund 

av elektriska förluster i generatorn och de magnetiska krafterna uppstår då statorn och rotorn inte är 

helt runda eller excentriska. [8] 

Om termisk rörelse i en generatorstator förhindras eller om förskjutningen för de olika glidande 

förbanden blir ojämn leder det till en orund stator som resulterar i ett ojämnt luftgap. Ett ojämnt 

luftgap kan i vissa fall orsaka stora pulserande krafter in i rotorn som kan slita sönder 

momentöverföringsdon och leda till stora vibrationer som i sin tur kan åstadkomma skador i lager 

och annat. En förhindrad termisk expansion kan även ge upphov till skador som statorplåtsbuckling 

och sprickor i fundament då krafterna blir för stora. Det är därför väldigt viktigt för kraftbolag att 

funktionen för termisk expansion fungerar för att inte orsaka skador på generatorn som innebär 

långa stilleståndstider. [2] 

3.3.1.1 Fasta statorfötter (bultade förband) 

Fasta statorfötter användes på tidiga konstruktioner. Konstruktionen var stum och foten var 

fastbultad i fundamentet och klarade då av att hantera den termiska expansion som uppstod då 

effekterna i maskinerna var mindre och stoppen var få. Större effekter i vattenkraften och mer 

intermittent drift som uppstod under 70-80 tal då kärnkraft fasades in i energisystemet gjorde att 

konstruktionen inte längre höll. Den termiska expansionen från statorn gjorde att de radiella 

krafterna blev för stora och ledde till sprickor i betongfundament och statorplåtbuckling. 

 

Figur 3, visar en fast statorfot 
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3.3.1.2 Glidande förband 

Konceptet med glidande förband kom då de fasta fötterna inte längre klarade av att hantera den 

termiska expansionen. En vanlig konstruktion av de glidande förbanden är att de består av två plattor 

med en kil i mitten som glider mot en plåt med låg friktion, se Figur 4 nedan. 

 

Figur 4, visar en typisk glidande statorfot 

Konstruktionen tillåter rörelse endast i radiell riktning och en rörelse i allt annat än en radiell riktning 

skall hindras av kilen. Friktionen skall kunna hantera och dämpa rörelser från vibrationer och andra 

magnetiska krafter men friktionen behöver även vara tillräckligt låg för att tillåta rörelse på grund av 

den termiska expansionen. En fördel med de glidande förbanden är att det blir en mycket kompakt 

och enkel maskin att handskas med. [2]  

Funktionen hos de glidande förbanden har varit varierande på olika kraftverk i Sverige. Vattenfall AB 

som är ett stort kraftbolag med många vattenkraftsanläggningar anordnade i mitten på 2000-talet en 

workshop där de bjöd in folk från vattenkraftsbranschen. Detta gjordes för att informera om de stora 

problem Vattenfall AB hade/har med de glidande förbanden. Målet med workshopen var att 

generatorkonstruktörerna skulle ta fram en ny bättre lösning. Detta resulterade i en variant av 

fjädrande förband som VG Power har vidareutvecklat. [4]  

Vanliga fel som kan uppstå hos de glidande förbanden är: 

 Glidplåten utmattas och friktionen blir för hög vilket hindrar en termisk expansion  

 Fundamentsplattorna som förbanden vilar på inte är vinklade in mot samma punkt vid 

installation. 

 Betongen har rört på sig med åren och vinklat om fundamentsplattorna trots bra installation. 

När rehabilitering av glidande förband har utförts på äldre maskiner så har det visat sig att ofta är det 

inte glidplåten som har bristande funktion utan det är fundamentsplattorna som ofta är olika riktade 

och att de är vridna i förhållande till varandra. En rörelse i radiell riktning har då hindrats av kilarna. 

[9] 

Då radiell rörelse hindras och/eller blir olika för de olika glidande förbanden kan statorplåtstrycket bli 

för stort och plåtbuckling uppstår, statorn kan även bli orund och orsaka förödande krafter på 
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generatorn samt att påkänningar på fundamentet ökar vilket kan leda till sprickor i fundament som 

har beskrivits ovan i avsnitt 3.3.1. 

3.3.1.3 Förband med utböjande pelare 

Förband med utböjande pelare används då statorn står på pelare som är av stål eller betong som är 

elastiska och klarar av en termisk expansion. Pelarna är fast i fundamentet och då statorn expanderar 

böjs pelarna. Ett problem med denna konstruktion är att det krävs mycket utrymme i höjdled vilket i 

många fall inte är ekonomiskt försvarbart och i vissa fall inte möjligt. [8] 

3.3.1.4 Fjädrande förband 

Ett fjädrande koncept är att statorn byggs på en pelare av fjäderstål som ger en fjädring när termisk 

expansion sker. En sådan pelare sänker belastningen på fundament men gör det samtidigt svårare att 

bygga om en gammal maskin då en gammal maskin inte är tänkt att vara fjädrande från början. En 

sådan konstruktion leder också till mycket svetsjobb vid montage och risken för kontaminering ökar. 

Ett annat problem är också att det krävs höglegerat stål som är mycket känsligt för skador. [2] 

Ett annat fjädrande koncept är utvecklat av VG Power, se Figur 5 nedan. Konceptet är att statorn 

placeras på lameller vilka kan klara av den radiella rörelsen som uppstår vid termisk expansion, 

tangentiella laster och de krafter som uppstår på grund av egenvikt. Konstruktionen består av två 

delar, lamellpaket och en säkerhetskil. Säkerhetskilen skall fungera som ett vanligt glidande förband 

då krafterna blir för stora som t ex vid en kortslutning [4] 

 

Figur 5 visar VG Powers fjädrande förband 

3.3.1.5 Snedställda förband (Obliquea element) 

Snedställda element innebär att pelare svetsas högt upp på statorstommen och agerar som en 

flexibel pelare. De snedställda plåtarna fungerar sedan som fjädrar och klarar av termisk expansion 

genom att plåten vrider sig, se Figur 6 nedan hur elementen är placerade mot statorstommen. 
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Figur 6, Obliquea element 

Denna design skall då ge en koncentrisk och rund generator och ska minska termomekaniska 

krafterna och på så sätt ska det ge en ökad pålitlighet och livslängd. Nackdelen med detta koncept är 

att det krävs mycket mer plats i höjdled som kanske inte finns vid t ex en förnyelse samt att det krävs 

mycket svetsning vilket ökar riskerna för kontaminering inne i generatorn. [2] 
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4 Glidande förband för Andritz Hydros generatorkonstruktion 

De två generatorerna som skall installeras i Hissmofors har följande tekniska beskrivning enligt 

tabellen nedan. 

Generator Andritz Hydro Enhet 

Effekt 38 MVA 

Spänning 10,5 kV 

Effektfaktor 0,9 

Hastighet 125 RPM 

Lutgap 11,5 mm 

Aktiv Höjd statorkärna 1044 mm 

Diameter statorkärna 6860 mm 

 

Andritz Hydro använder sig av konceptet glidande förband och har mycket erfarenhet i att producera 

välfungerande vattenkraftsgeneratorer med det konceptet. [2] 

4.1 Konstruktionen för de glidande förbanden hos G6 & G7 

Konstruktionen för de glidande förbanden från Andritz Hydro skiljer sig något från den typiska 

konstruktionen för glidande förband. Förbanden består av en fundamentsplatta som är gjuten in mot 

fundamentet medans den övre delen av förbandet är fast mot statorstommen precis som de typiska 

konstruktionerna. Istället för att det finns en kil i mitten så finns två kilpar på varsin sida av foten som 

hindrar allt annat än rörelse i radiell riktning. Figur 7 nedan som visar en bild över hur en monterad 

statorfot ser ut innan den blivit fastgjuten i fundamentet. 

 

Figur 7 visar en fullständigt monterad statorfot som inte är fastgjuten 

Ytan mellan fundamentsplatta och statorfot är insmord med fett för att minska friktionen vilket gör 

det lättare för fötterna att röra sig. Det kommer även vara möjligt att fylla på med fett om Jämtkraft 

AB så önskar.  Genomgående bultar finns med ett spelrum mellan bultarna och bulthålen på ca 3 mm 

för att rörelse skall tillåtas och att statorn inte hoppar ur sitt läge vid t ex transienter, se Figur 8 

nedan. [10]  
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Figur 8 visar de genomgående bultar från statorstomme ner i fundamentet 

4.2 Montage 

Vid montering placeras vanligtvis de glidande förbanden efter en teoretisk optimal placering där alla 

undre belag gjuts in i fundamentet och är riktade mot samma centrum se Figur 9 nedan. 

 

Figur 9 illustrerar hur de glidande förbanden skall vara riktade 

Teorin skiljer sig ofta från praktiken och passningen stämmer inte alltid till 100 % och man får skimsa 

i höjdled eller korrigera så mycket man kan. Vid monteringen är det viktigt att de glidande förbanden 

är riktade mot samma centrum så att den radiella rörelsen inte hindras, då det är felriktning som är 

ursprunget för de flesta problem. [9] 

Monteringsprocessen som Andritz använder sig av för att minimera fel vid montering är att de 

inleder med att ställa in plattorna (Se Figur 10 nedan) som fundamentsplattorna skall stå på efter en 

teoretisk optimal höjd.  
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Figur 10, justeringsplatta som fundamentsplattorna står på 

Fundamentsplattorna ställs sedan dit och det justeras genom att skimsa i höjdled eller flyttas i 

längdleds för att få en perfekt passning och sedan gjuts justeringsplattan fast, se Figur 11 nedan. 

 

Figur 11 visar hur fundamentsplattan står på justeringsplattan som är fastgjuten. 

Efter att rotor, övre armkors och allt annat är på plats och om allt inte är bra så skimsar man 

fundamentsplattorna igen och lyfter statorn med hjälp av domkraft så att magnetiskt centrum hittas 

och alla krav uppfylls på luftgap osv. När sedan allt är på plats och att det bevisats att kraven uppfylls 

så gjuts fundamentsplattorna fast och inställningen blir permanent. Det utrymme som lämnats runt 

fundamentsplattorna fylls igen med icke krympande betong och på så vis skall inte betongen röra sig. 

[10] 



 

17 
 

4.3 Rörelse statorfot 

Hur mycket stål expanderar beror på dess utvidgningskoefficient och vilka krafter som motverkar 

rörelsen. Hos en generatorstator som är en ihålig cylinder kan dess termiska expansion i radiell 

riktning från cylinderns mittpunkt beräknas med följande ekvation  

                 (Ekvation 1) 

Δr = utvidgning av stator, α = värmeutvidgningskoefficient, r = statorns ytterradie och ΔT = 

temperaturökning hos statorn. 

Antas det att α är samma som för stål                
 

           
 , radien r=  3 444,5 mm, 

       då statorplåten förväntas värmas upp med 35 grader jämfört med kall maskin. 

Om statortemperaturen går upp med     kommer ytterradien expandera med ca 1,56 mm. Alstoms 

avdelning som tillverkar vattenkraftsgenerator har en tumregel som säger att en generatorstator 

expanderar med 0,01 mm per meter i diameter och ökad temperatur i  . Se Figur 12 nedan för 

expansion i mm för statorn enligt de olika teorierna. [11] 

 

Figur 12 beskriver hur stor den termiska expansionen skall bli för de två olika teorierna 

I Figur 13 nedan redovisas resultatet av FEM-Simuleringen av förenklad modell av Andritz Hydros 

konstruktion. Figuren visar hur den termiska expansion blir i radiell riktning enligt samma 

förutsättningar som i Figur 12 ovan.  
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Figur 13 visar en bild över den förenklade modellen och hur mycket den expanderar i radiell riktning 

Under förutsättningen att statorplåten blir 35 grader varmare än vid installation kommer 

statorfötterna rör sig  1,58 mm i radiell riktning. Men eftersom elasticitetsmodulen är ca 70% av 

vanligt stål på statorplåtskärnan samt att den magnetiska dragkraften motverkar den termiska 

expansionen kan en mindre radiell förskjutning förväntas. [9]   

Under samma förutsättningar som ovan, friktionskoefficienten för glidande förbanden är 0,1 och 

dragkraften har antagits vara 60kN per rotorpol och att elasticitetsmodulen reducerats till 70 % av 

statorstommen så  blir resultatet enligt Figur 14 nedan. 

 Rörelsen för statorfötterna blir ca 1,3 mm vilket är ca 0,3 mm mindre än i Figur 13 ovan. Samt att det 

kommer existera ett litet luftgap mellan statorplåt och statorstomme som kan vara i 

storleksordningen 0,1 mm vilket förminskar den verkliga rörelsen. [12]  
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Figur 14 visar hur stor expansionen blir i radiell riktning med utökade antaganden 

Enligt montörerna hos Andritz Hydro kommer statorfötterna röra sig ca 1-1,5 mm. [10] 

5 Bevaknings- och mätsystem för statorfotsrörelse 

För att veta hur de glidande förbanden kommer röra sig i praktiken behöver de mätas på något sätt. I 

leveransen ingår det ett bevakningssystem från Andritz som kommer mäta hur mycket statorfötterna 

rör sig. Bevakningssystemet går dock inte att övervaka då signalerna inte är enkelt tillgängliga utan 

måste läsas av med extern utrustning.  

För att kunna validera och kvalitetssäkra funktionen för de glidande förbanden och 

bevakningssystem krävs ett annat mätsystem så att mätning genomförs av två av varandra 

oberoende tekniker. [2] 

5.1 Bevakningssystemet från Andritz Hydro 

Bevakningssystemet kommer ursprungligen från ProvibTech som Andritz Hydro har rekommenderat 

för konstruktionen till aggregat G6 och G7 i Hissmofors. Bevakningssystemets huvuduppgift är att se 

till att det mekaniska skyddssystemet ingriper då det behövs. Bevakningssystemet består av två 

delar, vibrationsövervakning och övervakning av statorfötternas rörelse.  

Signalerna från givarna går först in i ett behandlingssystem DTM (Distributed Transmitter Monitors) 

som sedan sänds till SCADA systemet (Supervisory Control And Data Acquisition) som analoga 

signaler på 4-20 mA. Skyddskonceptet bygger på att det finns två skyddssignaler, ett larm- och en 

utlösningssignal (trip signal) som beroende på inställning utlöses vid olika gränsvärden. Jämtkraft AB 

har valt att inte köpa till utrustning som skall kunna logga/övervaka signalerna från 

bevakningssystemet.  
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Bevakningssystemet från Andritz Hydro består som tidigare beskrivits av två huvuddelar, en del är för 

vibrationsövervakning och den andra är för övervakning av statorfotens rörelse.  

Vibrationsövervakningen består av 6 stycken givare och en fasreferens som ger en utsignal mellan 4-

20 mA via signalbehandlaren se Figur 15 nedan för schematisk beskrivning. [13] 

 

Figur 15 visar en schematisk bild över hur vibrationsövervakningssystemet 

Övervakningen av statorfotrörelsen sker med 8 stycken givare som ger en utsignal via behandlaren 

på 4-20 mA beroende på hur stor rörelsen är.  Givarna är av modell TM0110 som har en linjär 

räckvidd på mellan 0,4-4 mm från givarens yta och har en noggrannhet som system på ±0,16 mm se 
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Figur 16 nedan för schematisk beskrivning. [13] 

 

Figur 16 visar en schematisk bild över hur övervakningssystemet för de glidande förbanden 

5.2 Externt mätsystem 

Ett externt mätsystem behöver mäta rörelsen vid alla 8 fötter med B-givare i mätområden 0-6mm. 

[14] Jämtkraft AB har ett system med 8 givare för att mäta statorfotrörelsen som kan användas för 

tillfälliga mätningar. [15] Se Figur 17 nedan över hur en mätning av statorfotrörelsen med induktiva 

B-givare kan göras. 

 

Figur 17 visar en mätning med extern mätutrustning 
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Om ett permanent system installeras av liknande sort kostar varje givare ca 3000 kr och ett 

mätsystem kostar ca 50000 kr och troligtvis tillkommer kostnader för specialtillverkning av fästen för 

givarna. Totalt kommer kostnaden bli ca 75000 kr exkl. kostnad för fästen. 

Installeras fixpunkter som är relaterade till kallmaskin kan mätning med enkla givare eller mätsticka, 

skjutmått eller dylikt göras för att se hur statorfötterna har rört sig relativt kall maskin. Se Figur 18 

nedan för enkel illustration över mätning med mätsticka kan tillämpas. [15]  

 

Figur 18 illustrerar mätning med mätsticka eller dyl. 

5.3 Temperaturmätning 

Att mäta temperaturen på statorplåtskärnan kan vara avgörande för analys av rörelsemönstret hos 

glidande förbanden. Det är den termiska expansionen från statorplåten som ligger till grund för att 

glidande förbanden rör sig i radiell riktning. Statorplåtstemperatur brukar normalt enkelt kunna läsas 

ut från kontrolldatorn. [15] 

Om det krävs att temperaturmätning från statorplåten skall in i en speciell loggare eller skrivare kan 

signaler tas från givare från statorn eller kontrolldator. [14]  

5.4 Funktionsövervakning 

För att veta om funktionaliteten är fullt tillfredställande krävs det att en hel termisk cykel övervakas. 

Detta för att se att förbanden glider som de ska under hela uppvärmningsförloppet. Funktionen kan 

t.ex. vara dålig under start och kan orsaka skador hos konstruktionen men fungera bra vid normal 

drift. [2] 

En full termisk cykel innebär att man går från en kall maskin till en varm maskin för att sedan återgå 

till kall maskin för att se förloppet då statorn expanderar men också hur statorn kontraherar. [2] 

Förloppet från att en maskin är kall till att den blir varm och är i stationärt tillstånd kan ta ca 4 

timmar. Att gå från en varm maskin till kall kan ta ca 12 h. Kyler man maskinen kan det ta ca 3h. 

Detta kan variera, beroende på temperatur i maskinhall osv. En full termisk cykel kan därför ta upp 

mot ca 30 timmar om man inte använder kylning. [15] 

Det kan vara viktigt och intressant att koppla varje rörelse till statorplåtstemperaturen vid respektive 

fot för att se om en avvikande rörelse beror på ojämn temperaturfördelning. [2] 
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5.5 Alternativ för funktionsmätning 

Ett antal alternativ för hur statorfotrörelsen kan mätas eller övervakas redovisas nedan har tagits 

fram genom samtal med olika kraftbolag, konsulter, konstruktörer eller annan kunnig personal inom 

området. 

Tabell 1, olika alternativ för att mäta eller övervaka statorfotrörelsen 

Alternativ 
 

Utförande/Innehåll 

Alternativ 1 Fixpunkter, mätning med mätsticka eller B-givare 
 

Alternativ 2 Externt mätsystem med B-givare 
 

Alternativ 3 Skrivar- eller loggutrustning kopplat till bevakningssystem 
 

Alternativ 4 Display kopplat till bevakningssystem 
 

Alternativ 5 Bevakningssystem kopplat till kontrolldatorn 
 

Alternativ 6 (Idrifttagning) Externt mätsystem och bevakningssystem används för att säkra 
funktionalitet hos glidande förband och bevakningssystem 

 

Nedan redovisas alternativen mer detaljerat och en sammanställning av möjliga kostnader. 

Alternativ 1: Installation av fixpunkter vid varje fot som är relaterade till kall maskin. Då kan man 

enkelt mäta avståndet från fixpunkt till fot med hjälp givare eller mätsticka.  

Fördelar: Fördelen med denna metod är att underhållspersonal kan på ett mycket enkelt sätt se hur 

mycket statorfötterna har rört sig vid en viss temperatur och se om statorn vandrat. Att fixpunkten är 

relaterad till kall maskin kan underlätta och bidra till en snabbare funktionskontroll.  

Nackdelar: Nackdelen är att en viss noggrannhet kan vara nödvändig vilket kan vara svårt att uppnå 

med en mätsticka eller att det avläses fel. Det kan därför krävas en givare med bättre precision. Ett 

annat problem kan vara att statorfötterna är svåråtkomliga. 

Alternativ 2: Ett externt mätsystem med B-givare installeras temporärt för att mäta rörelsen. Saknas 

fixpunkter måste man kalibrera mätningen till en kall maskin vilket kan kräva att man ställer av/kyler 

maskin under en längre tid.  

Fördelar: Mätningen blir noggrann och är en beprövad metod som enkelt kan köpas. 

 Nackdelar: En nackdel är att utrusningen måste relateras till kall maskin samt att det kan vara svårt 

att komma åt alla statorfötter. 

Alternativ 3: Skrivar- eller loggutrustning kopplas in tillfälligt gentemot det befintliga 

bevakningssystemet för att läsa av signalerna och på så vis få ut värden på hur statorfoten har rört 

sig vid olika driftfall. 
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Fördelar: Mätningen är noggrann ±0,16 mm, givarna är redan på plats och är relaterad till kall 

maskin.  

Nackdelar: Eventuell påverkan av skyddsutrustning som skall skydda aggregatet. 

Alternativ 4: Kopplar display gentemot det befintliga bevakningssystemet för att läsa av signalerna 

och på så vis få ut värden på statorfotens position. 

Fördelar: Mätningen är noggrann ±0,16 mm, givarna är redan på plats och är relaterad till kall 

maskin. Underhållspersonal kan enkelt läsa av positionen från en display.  

Nackdelar: Eventuell påverkan av skyddsutrustning som skall skydda aggregatet, kan vara oklart hur 

det påverkar systemet vid permanent installation. 

Alternativ 5: Jämtkraft AB kopplar in bevakningssystemet till kontrolldatorn där underhållspersonal 

kan övervaka rörelsen i realtid för olika driftfall. 

Fördelar: Underhållspersonal kan enkelt utföra en funktionalitetskontroll vid lämpligt tillfälle utan 

större ansträngning. Mätningen är noggrann ±0,16 mm. 

Nackdelar: Kan bli för många signaler in i kontrolldatorn. 

Alternativ 6 (Idrifttagning): Kontroll av funktionaliteten för bevakningssystemet. Idrifttagare bevakar 

mätvärden från bevakningssystemet samt att man säkrar funktionaliteten med ett externt 

mätsystem. 

Fördelar: Kvalitetssäkring hos både de glidande förbanden och bevakningssystemet genomförs.  

Nackdelar: Blir en mer omfattande idrifttagning som kanske redan är under stor tidspress. 

Tabell 2, Ungefärlig totalkostnadstabell för att genomföra de olika alternativen 

Alternativ Kostnad 
utrustning  

Kostnad stillestånd 
(full termisk cykel) 

Total Kostnad 
[SEK] 

Alternativ 1 6000 kr 27 000 kr  33 000 kr 

Alternativ 2 10 000 kr 27 000 kr  37 000 kr 

Alternativ 3 10 000 kr 27 000 kr  37 000 kr 

Alternativ 4 35 000 kr 27 000 kr  62 000 kr 

Alternativ 5 100 000 kr 27 000 kr  127 000 kr 

Idrifttagning 20 000 kr 27 000 kr  47 000 kr 

[15] 

Kostnad för stilleståndstid kan antas vara 300 kr/MWh och stilleståndstimme och stilleståndstid på 

30 h för full termisk cykel och 30 MW effekt.  

För att hyra motsvarande utrustning kan det antas att priset är 2 % av inköpspris per vecka [2] 
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6 Validerings- och kvalitetssäkringsprogram 
För att säkra funktionaliteten för de glidande förbanden behöver man mäta statorfotrörelsen men 

även utvärdera den rörelsen. Rörelsen kan t ex inte överstiga teoretiskt maximum, rörelsen får inte 

heller avvika mot varandra för mycket för att skapa en orund eller en excentrisk stator. Ett sätt att 

utvärdera de glidande förbanden är att mäta rörelsen under idrifttagning och sedan utvärdera 

resultatet med t ex hjälp av en excentricitetsberäkning. För att utvärdera orundheten krävs andra 

verktyg för att avgöra om den är oval, trekantig, fyrkantig osv. Beroende på formen på statorn kan 

kraftamplitud och kraftfrekvens variera. [7] 

6.1 Idrifttagningsprogram 
I det preliminära idrifttagningsprogrammet för G7 i Hissmofors finns det tillfälle att även mäta 

rörelsen i statorfötterna och kvalitetssäkra funktionen. 

Idrifttagningen skall inledas under september 2013 och avslutas så att provdrift kan inledas i slutet av 

september 2013. Programmet inleds med en genomgång av förutsättningar för att sedan successivt 

gå igenom stationen. Första veckan inleds med vattenfyllningstester och avslutas med lagerkörning. 

Andra veckan innebär en mängd elektriska prover och den tredje och sista veckan avslutas med 

frånslagsprover, balansering, värmeprov och sista dagen körs automatik- och samprovning. [16] 

Under idrifttagningen kommer man utföra lagerkörningar och övervarvsprov. I samband med detta 

kan förslagsvis mätningar på statorfötterna göras. Det finns även förutsättningar att samma vecka 

kalibrera extern mätutrustning då generatorn kommer vara kall. Efter mätningarna kan mätsystemet 

avlägsnas efter att maskinen återgått till kallt tillstånd för att inte störa mätningarna vid de elektriska 

proverna. 

Detta bör inte inverka på normala idrifttagningsschemat och samtidigt ge en god indikering över 

funktionaliteten hos de glidande förbanden. Efter mätning bör excentricitet beräknas och 

avrapporteras. Förslagsvis görs samma mätning på aggregat G6 under samma programpunkt. [2] 

6.2 Excentricitetsberäkning  

Excentricitet är ett mått på hur mycket statorns mittpunkt skiljer sig från rotorns. Denna sträcka 

relateras till luftgapet. Att beräkna excentricitet är ett enkelt sätt att säkra att funktionaliteten är 

tillräcklig. Ett problem med att beräkna excentricitet från enbart 8 statorfötter är att den 

största/minsta expansionen inte behöver vara precis där fötterna är placerade vilket kan vara 

missvisande. För beräkning av excentricitet se bilaga A & B [7] 

6.3 Gränsvärden 

Rörelsen bör ligga runt 1-1,6 mm enligt teori och modell. Är rörelsen för liten kommer den hindrade 

rörelsen orsaka stora krafter på fundament och generator. 

Excentriciteten får inte överstiga 1 % för att minimera risker för vibrationer och andra skador på 

generatorn enligt den tekniska beskrivningen. [17] Norconsults riktlinjer säger att excentriciteten inte 

bör överstiga 2 %. [14] 

För en maskin som Jämtkraft AB investerat i ligger på 125 rpm och bör därför ligga under 162 

mikrometer i peak-to-peak värde vid idrifttagning för vibrationsmätning enligt ISO standarder. [18] 
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6.5 Sammanfattning av valideringsprogrammet 

Funktionalitetsmätning kan förslagsvis ske i samband med lagerkörningstester. Mätutrustningen kan 

kalibreras dagarna innan då generatorn kommer vara kall. Efter att mätning av de glidande 

förbanden har genomförts och excentricitet beräknats för olika tidpunkter under uppvärmning bör 

excentriciteten inte överstiga 1 % i förhållande till generatorns luftgap under drift. Statorfotrörelsen 

bör vara i närheten av 1,3 mm för att inte maskinen skall utsättas för stora termiska krafter. 
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7 Slutsatser och avslutade diskussion 

Statorfötterna bör röra sig i radiell riktning med ca 1,1–1,6 mm enligt den förenklade modellen och 

teori om temperaturen på statorplåten blir ca 35 grader varmare än vid installation. Denna rörelse är 

ca 0,016 % av generatordiametern 

Det är troligtvis ett litet luftgap mellan statorstomme och statorplåt och andra faktorer som påverkar 

hur mycket statorfötterna skall röra sig vilket innebär att Alstoms tumregel kan vara den teori som 

stämmer bäst överens med verkligheten.  

Hur den förenklade modellen med antaganden överensstämmer med Andritz verkliga generator är 

osäkert. Detta på grund av att ingen information förutom övergripande ritningar har getts ut från 

Andritz för att verifiera modellen. Det går dock att se att resultatet är rimligt och ligger i rätt 

storleksordning enligt de andra två teorierna samt att resultatet stämmer överens med vad Andritz 

Hydros monteringspersonal angett som 1-1,5 mm. 

Intervjuer med erfarna personer i branschen samt att en ökning av friktionskoefficienten hos 

statorfötterna i den förenklade modellen kan slutsatsen dras att det sällan är friktionsplåtarna eller 

dylikt som är orsaken till att en termisk expansion hindras. Företaget VG Power som utför många 

rehabiliteringar av gamla maskiner har sett att det ofta är fundamentsplattorna som inte är korrekt 

riktade mot en gemensam punkt, vilket kan bero på en dålig installation eller att betongen har rört 

sig under åren.  

Andritz monteringsmetod för att minimera risken för detta är att de gjuter fast konstruktionen när 

statorn är på plats vilket innebär att de kan optimera passningen. De går systematiskt igenom 

maskinen och kontrollerar alla mätvärden och att krav som ställs på maskinen gällande magnetisk 

mittpunkt, luftgap osv. uppfylls innan de gjuter fast själva fundamentsplattan med krympfri betong 

och menar därför att inte konstruktionen kommer röra sig. Underhållspersonalen på Jämtkraft är 

väldigt skeptiska till detta då deras erfarenhet är att betongen kan ändra sig ändå.  Samt att den 

krympfria betongen är gjuten på vanlig betong . 

Installationen av fundamentsplattorna känns mycket systematisk och säker men Jämtkraft AB bör 

ändå kontrollera att betongen inte rör på sig med åren. 

Det finns olika metoder att använda sig av för att mäta statorfotrörelsen, att använda sig av det 

befintliga bevakningssystemet och koppla på tillfälliga loggare eller skrivare är ett enkelt sätt att 

mäta rörelsen då bevakningssystemet också redan är relaterad till kall maskin. Är det för dyrt att hyra 

in sådan utrustning kan Jämtkraft AB:s egna B-givare användas för att mäta rörelsen. Under 

idrifttagning bör båda systemen användas för att lösa samma uppgift och på så vis kan kvalitén på 

bevakningssystemet säkras. Det bästa vore om Jämtkraft kunde få in signalerna från 

bevakningssystemet till kontrolldatorn där allt kan trendas och övervakas.  

. Excentriciteten relaterat till luftgapet får inte överstiga 1 % enligt Andritz Hydro och 2 % för en ny 

maskin enligt rekommendationer från Norconsult AB. 

Excentricitetsmätningar med data från statorfötterna kan ge en god indikation till om funktionen är 

tillfredställande eller inte. Använder man statorfötterna som utgångspunkt i beräkningarna skall man 

veta att det är inte säkert att den största eller minsta expansionen sker just vid fötternas position. 
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Bevakningssystemet som skall övervaka funktionen för de glidande förbanden och mäta 

vibrationerna i maskinen behöver enbart stänga av maskinen ifall det är stora vibrationer då det är 

mest vibrationerna som är skadliga för maskinen. Det är dock viktigt att få veta när fötterna inte 

längre fungerar som de ska då det eventuellt bara kan vara en tidsfråga innan det blir ännu sämre 

och maskinen tar stor skada och plåtbuckling eller sprickor i fundament uppkommer. 

Det är mycket viktigt att obefogade larm undviks. Konstiga larm som ignoreras blir en vana. Då det 

sker ett riktigt larm kanske personalen även ignorerar det. Det är därför viktigt att Jämtkraft tar reda 

på vad larmet är inställt på och varför det kommer utlösas. 

Rekommendationer till Jämtkraft AB 

Jämtkraft AB bör mäta statorfotrörelsen med hjälp av befintligt bevakningssystem och ett externt 

mätsystem vid idrifttagning för att säkra kvaliteten på bevakningssystemet. En sådan mätning kan 

genomföras i samband med lagerkörningarna för de olika aggregaten.  

Efter att mätningen har genomförts ska mätdata behandlas och undersökas för att se att rörelsen är 

kring 1,3 mm samt att beräkna excentriciteten och se att den är mindre än 1 % under hela förloppet.  

Efter rundhetsmätning bör fixpunkter installeras, en excentricitetsmätning ger egentligen ingenting 

om man inte kan säga hur mycket statorn har rört sig från ett tillfälle till ett annat. En stator kan tex  

expandera lika mycket åt alla håll och vara rund, men ändå vandrat i någon riktning mellan 

mätningarna och vara excentrisk. 

Detta bör göras regelbundet en gång om året för att se att funktionen är tillfredställande och inte 

avtar. 

Jämtkraft AB bör utreda hur ”konstiga” larm från bevakningssystemet kan undvikas  och samtidigt 

försöka få in alla signaler från övervakningssystemet till kontrolldatorn för trendning vilket skulle 

underlätta för underhållspersonalen betydande.  
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7.1 Förslag på framtida studier och examensarbeten 

För att kvalitetssäkra funktionen för de glidande förbanden på ett effektivt sätt behöver Jämtkraft AB 

ta fram ett mer detaljerat valideringsprogram som Jämtkraft AB:s underhållspersonal enkelt kan 

följa. Valideringsprogrammet behöver innehålla: 

 Detaljerat körschema som inkluderar vilka tidpunkter man bör mäta vid. 

 Svar på hur det befintliga bevakningssystemet är tänkt att användas? 

o Vad har Andritz Hydro valt för gränsvärden på bevakningssystemet? Vad har de valt 

för gränsvärden och varför? Kan det optimeras? 

 Utifrån de 8 mätpunkterna, kan mer än excentricitet beräknas? T ex ovalitet, trekantighet 

osv. 

Andra frågeställningar Jämtkraft kan söka svar på är: 

 Är excentricitet och vibrationsmätningar ett tillräckligt bra mått på hur statorfötterna 

fungerar? 

 Hur ska Jämtkraft AB få veta att statorn inte vandrar utan att behöva stanna aggregatet och 

göra en rundhetsmätning eller en luftgapsmätning? 

 Hur kan Jämkraft få in signalerna från bevakningssystemet till kontrolldatorn? 

 Jämkraft AB bör göra en utredning över hur de kan bevaka att betongen kring 

generator/fundamentsplattor inte rör sig. 

Det finns en mängd frågeställningar kring detta område, det mest aktuella är att faktiskt genomföra 

en mätning som säkrar kvaliteten på fötterna och på bevakningssystemet samt att göra en utredning 

över hur man på ett enkelt sätt kan få in signalerna från bevakningssystemet till kontrolldatorn. 
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9. Bilagor 

Nedan följer bilagor. 
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Bilaga A. Excentricitetsberäkning 

Beräkning av excentricitet innebär att förskjutningen från centrala mittpunkten beräknas utifrån 

mätvärden från statorfotrörelsen och relateras till luftgapet mellan stator och rotor. För att enkelt få 

ut förskjutningen relateras konstruktionen till ett två dimensionellt koordinatsystem t.ex. med 

axlarna X och Y. Se figuren nedan. Där i detta fall vinkeln utgår från att vara 0 grader mellan fot 1 och 

8, vinkeln till första foten är 22,5 grader.  

För att få totala förskjutningen delas varje fotrörelse in i en X och Y komponent för varje fot. I detta 

fall enligt figuren nedan är rörelse åt höger i X-led ett positiv värde (fot 1-4) medans rörelse åt 

vänster är ett negativ värde fot (5-8). Samma indelning görs i Y-leds, positivt värde (fot 7-2) och 

negativ värde (fot 3-6). Efter att alla fötters rörelse har komponentuppdelats summeras alla fötters 

rörelse i X-led var för sig och sedan Y-leds för sig, låt oss kalla dessa summor DeltaXtotal och 

DeltaYtotal. Den totala förskjutningen från centrumpunkten ges då av ekvationen nedan.  

                                             Ekv A1 

Där Totalförskjutningen är sträckan mellan centrumpunkten till den nya förskjutna centrumpunkten. 

DeltaXtotal är summan av alla fötters förskjutning i X-led och DeltaYtotal är summan av alla fötters 

förskjutning i Y-leds. 

För att sedan beräkna excentriciteten som är relaterad till luftgapet divideras totalförskjutningen 

med luftgapet. 

                  
                 

         
       Ekv A2 

Excentricitet är ett mått på hur totalförskjutningen är relaterat till Luftgapet som är sträckan mellan 

rotor och stator. Se Bilaga X för ett exempel på excentricitetsberäkning. [9] 
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Figur A1 beskriver hur Jämtkraft AB skall relatera radiella rörelsen till x och y koordinater. 
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Bilaga B. Exempelberäkning excentricitet Kattstrupeforsen 

Nedan visas en tabell över uppmätta värden av statorfotsförskjutning i radiell riktning hos en 

generator i Kattstrupeforsen. Förskjutningen delas sedan in i en xled och yleds förskjutning för att 

sedan kunna räkna ut en total förskjutning från optimalt origo. Denna förskjutning relateras sedan till 

luftgapet. 

Tabell B1, visar radiella förskjutningen av statorfötterna och dess uppdelning i x och y riktning 

Fot 1 2  3  4 5  6 7  8 Summa 
ΔX &ΔY 

Förskjutning 
[mm] 

Luftgap 
[mm] 

Excentricitet 
rel. luftgap. 

mm 0,92 0,94 0,97 1,04 1,11 1,00 0,91 0,80   0,44 14,00 3,17 % 

ΔX 0,00 0,66 0,97 0,74 0,00 -0,71 -0,91 -0,57 0,19       

ΔY 0,92 0,66 0,00 -0,74 -1,11 -0,71 0,00 0,57 -0,40       

 

 

Figur B2, beskriver formen för statorn i Kattstrupeforsen 
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Bilaga C. Förenklad modell och FEMsimulering av Andritz Hydros 

generatorkonstruktion för Hissmofors G6 & G7 

 

 

 

Figur C1, visar 3D-modellen 

 

Syfte och mål 

Syftet med denna simulering är att utgöra underlag för att validera Andritz Hydros 

generatorkonstruktion och för att kvalitetssäkra funktionen på de glidande förbanden. 

Målet med simuleringen är att få veta hur mycket statorfötterna kan tänkas röra sig. 

Antaganden och förenklingar 

 Modellen är väldigt förenklad, men har i stor sett rätt dimensioner. Statorplåten är tex solid 

och är inte skiktad med luftkylspår osv. Övre armkors är i princip bara där för att ligga som 

vikt. Modellen saknar genomgående bultar som förhindrar att en orimligt stor rörelse tillåts. 

En låsning vid en fot resulterar i att hela statorn vandrar i motsatt riktning och full termisk 

expansion tillåts istället för att bulten stoppar och stora krafter kan uppstå. 

 Modellens kontaktyta mellan statorstomme och statorplåt kan bli bättre. 

 Materialet har antagits vara vanligt legerat stål. 

 Kontakten mellan statorplåt och statorstomme är ”bonded” i den fullständiga 

modellsimuleringen, vilket innebär att statorplåt och statorstomme alltid har kontakt. 

Antingen drar eller trycker de på varandra. I fjärdedelsmodellen är inställningen ”no 
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 penetration” vilket innebär att delarna inte är bundna eller relaterade till varandra, som i 

visar ungefär samma som bonded eftersom statorplåten alltid ligger diktan statorstommen. 

 En temperatur på statorplåt har antagits vara 50 grader Celsius och på statorstommen 30 

grader. 

 Temperatur vid montering antogs vara 15 grader. Vilket innebär att statorplåten ökar sin 

temperatur med 35 grader och statorstommen 15 grader. 

 Modellen har i vissa lägen andra dimensioner än ritningarna för att undvika för många 

kontaktytor (kräver mycket simuleringstid) eller i brist på mått har antaganden gjorts. 

Metod 

Modellen byggdes upp i programmet SolidWorks där simuleringar på fullständig modell gjorts med 

FEM (Finita element metoden), då delas modellen in i ett rutnät 

  

Figur C2, visar hur en modell meshas 

men också på en beskuren modell som enbart visar ¼ av modellen. Detta för att spara på 

simuleringstid då en simulering på full modell kunde ta upp mot 10 h.  

Modellen har blivit belagd med en temperatur på statorplåt (50 grader) och en temperatur på 

statorstomme(30 grader). En friktionskoefficient har lagts på mellan statorfot och statorstomme och 

statorstomme och övre armkors. Låst fot är också en av studierna. 

Felkällor 

Då man delar in modellen i rutnät så blir inte rutnätet symetriskt på vissa komponenter där kraften i 

verkliga fallet är symmetriskt. Detta kan resultera i följdfel och mindre missvisande krafter och ojämn 

förskjutning i modellen. Modellens material är inte samma som i verkligheten. Många krafter t ex 

magnetiska krafter är helt bortsedda bland dessa simuleringar.
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Resultat 

Nedan redovisas resultaten för de olika simuleringarna. Resultaten som redovisas är radiella 

förskjutningen. 

Statorplåtstemperatursökning = 35 grader Celsius 

Statorstommenstemperaturökning = 15 grader Celsius 

Tabell 3, resultat från simulering 

 Friktionskoeff Radiell expansion [mm] Kommentar 

Studie 1 0,1 1,6  Leder till rund stator 

Studie 2 0,1 (två låsta fötter) 0 - 2,7  Stator blir oval 

Studie 3 0,1-0,2 (olika alla fötter) 1,3 -1,7 Orsakar statorvandring 

Studie 4 0,1 (felvridna 
fundamentsplattor) 

1,5 Inget märkbart hände. 
Vridningen troligtvis för liten. 

 

 

Figur C3, visar radiella förskjutningen för fulständiga modellen, studie 1 
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Figur C4,visar radiella förskjutningen för studie 2 

 

 

Figur C5, visar radiella förskjutningen för studie 3, orsakar statorvandring.
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Figur C6, visar radiella förskjutningen för studie 4 

 

 

Slutsats och diskussion 

En symmetrisk friktion påverkar inte statorfotrörelsen märkbart, ett osymmetriskt system orsakar 

”statorvandring”. 

Statorfötterna kommer röra sig ca 1,6 mm enligt modellen, vilket också stämmer överens med 

teorin. Statorstommen och magnetiska krafter kommer förhindra full expansion av statorplåten. 

 

 


