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Abstract
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generator used in a vertical axis wind power plant. In this system the generator is
placed on ground level. The thesis also considers the design of housing for the
support frame and generator. The concept presented in this report is based on an
earlier design. Besides geometric design, simplified simulations has been run in order
to optimize some of the parts included in the construction considering natural
frequencies and structural strength. 

The result is presented as CAD-models and
an assembly drawing.
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I 

Sammanfattning 
Detta projekt har resulterat i ett konstruktionsförslag för en statorstomme för den 

synkrongenerator som tagits fram vid avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala 

Universitet. Generatorn används i den vertikalaxlade vindkraftverksmodell man också 

tagit fram. Dagens statorstomme gjuts fast i betong. Det nya konstruktionsförslaget 

skruvas istället fast i fundamentet. Ett tidigare konstruktionsförslag finns och detta 

projekt baseras till stor del på detta. DFMA (Design For Manufacture and Assembly) 

har tillämpats under konstruktionsarbetet.  

 

Viss inledande och mycket förenklad analys av hållfasthet och förekommande 

egenfrekvenser har gjorts. Resultatet av de simuleringar och beräkningar som gjorts 

visar att konstruktionen sannolikt uppfyller kraven i kravspecifikationen men ytterligare 

analys måste göras avseende hållfasthet och egenfrekvenser. 

 

Konstruktionsförslaget presenteras dels genom CAD-modeller och dels genom en 

sammanställningsritning.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
På avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala Universitet har man valt att 

vidareutveckla konstruktionen för det vertikalaxlade vindkraftverk man tagit fram. 

Vindkraftverkets turbin, som är av H-rotor-typ, har en axel som är direkt ansluten till en 

permanentmagnetiserad synkrongenerator placerad i marknivå. Ett vindkraftverk av 

denna modell som är ansluten till elnätet har uppförts i Torsholm, Falkenberg. 

Skillnaden mellan vertikalaxlade och konventionella vindkraftverk antyds av namnet. 

En av de stora fördelarna med den valda designen är elimineringen av växellåda. Den 

turbin som används av det system vars statorstomme detta projekt behandlar saknar 

också s.k. pitch-reglering för rotorbladen samt girningssystem. Med den konventionella 

tekniken står fel i dessa delar för ungefär 30 % av driftstoppen för svenska 

vindkraftverk. (Ribrant och Bertling 2007, s 169) 

I dagsläget gjuts stommen fast i ett betongfundament. Den nya konstruktionen ska i 

stället skruvas fast i ett golv. Detta ställer andra krav på dess styvhet. Fördelen med att 

stommen skruvas fast är att den kan monteras ihop tillsammans med generatorn på 

annan plats, vilket inte är möjligt om den ska gjutas fast. Tillverkning och 

sammansättning av stomme och generator är mycket precisionskrävande varför det bör 

ske i verkstad snarare än på den plats där vindkraftverket uppförts. 

Detta arbete kommer endast omfatta generatorn och dess stomme med täckplåtar. Torn, 

fundament eller turbin behandlas inte.   

1.2 Uppgiftsbeskrivning 
Uppgiften består av att ta fram kravspecifikation och därefter konstruktionsförslag för 

statorstomme i stål för synkrongenerator 225 kW.  

1.3 Mål 
Projektets mål är ett konstruktionsförslag för statorstomme enligt uppgiftsbeskrivning. 

Förslaget ska presenteras dels genom CAD-modeller och dels genom 

sammanställningsritning. Om tid finnes ska även detaljritningar tas fram. 

1.3.1 Delmål 

 Kravspecifikation för statorstommen 

 Identifiering av kritisk geometri 

 CAD-konstruktion  

 Simulering 

 Sammanställningsritning 

1.4 Avgränsningar 
Syftet med detta projekt är att ta fram ett övergripande konstruktionsförslag. Endast 

statorstommen med tillhörande täckplåtar behandlas. Detaljkonstruktion och 

dimensionering med avseende på hållfasthet görs endast för statorbalkar. Geometrisk 
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konstruktion och optimering med avseende på egenfrekvenser görs för täckplåtar. 

Övriga detaljer i konstruktionsförslaget är att betrakta som geometriska modeller. 

Skruv- och svetsförband dimensioneras inte utan förekommer endast som val av 

sammanfogningsmetod. I övrigt har nedanstående avgränsningar gjorts. 

 

 Beräkning och simulering av egenfrekvenser och hållfasthet görs med betydande 

förenklingar  

 Effekter av värmeutvidgning beaktas inte 

 Tillverkningsmetod för konstruktionsförslagets olika delar behandlas inte 

 Ingen toleranssättning görs 

1.5 Ursprunglig kravspecifikation 
I kapitel 3 presenteras en slutgiltig kravspecifikation som innehåller de krav som 

presenteras nedan och sådana som tillkommit under förstudien och konstruktionsarbetet. 

 

 Generatorns vikt: Max 30 000 kg 

 Underhållsfri i 20 år eller 130 000 timmar 

 Ska uppfylla krav för IP-54 klassning 

 Ska klara marin miljö i temperaturintervall -40 till +60 °C 

 Konstruktionens ytterdiameter får inte ta mer än 3,5 m i anspråk 

 Det ska finnas ett servicehål med minsta diameter 600 mm på konstruktionens 

ovansida 
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2 Metodik 
I huvudsak omfattar detta projekt en förstudie där det ursprungliga 

konstruktionsförslaget granskas och annan relevant indata inhämtas. Parallellt med 

förstudien påbörjas konceptframtagning och slutligen arbetet med det slutgiltiga 

konstruktionsförslaget. 

2.1 Datainsamling 
Primärdata 

 

 Ritningar och CAD-modeller från ursprunglig konstruktion 

 Övergripande kravspecifikation 

 Muntlig information 

Sekundärdata 

 Facklitteratur 

2.2 CAD – Computer Aided Design 
CAD eller datorstödd konstruktion är en samlingsterm för datorbaserad design och 

framställan av ritningar. CAD används idag i nästan all verksamhet där 

konstruktionsarbete görs. Förutom möjligheten att ta fram digitala prototyper kan CAD 

kombineras med FEM (Finita Elementmetoden). I detta projekt används SolidWorks 

2012 från Dassault Systèmes med tillhörande moduler SimulationXpress och 

Simulation Premium.  

 

Finita elementmetoden 

Metoden används för att numeriskt lösa partiella differentialekvationer inom exempelvis 

hållfasthetslära. Principen bygger på att man delar in den kropp eller det system av 

kroppar man vill betrakta i ett nät bestående av trianglar för analys i två dimensioner 

eller tetraeder i tre dimensioner. Hur finmaskigt detta nät är, d.v.s. antalet element och 

storleken på dessa, är till stor del avgörande för hur noggrann approximeringen blir. 

(Johnson och Samuelsson)   

 

SolidWorks Simulation 

Simuleringsmodulen Simulation innehåller ett stort antal verktyg för att simulera hur en 

konstruktion påverkas av exempelvis linjära eller ickelinjära laster, resonans eller 

temperatur. Modulen använder i stor utsträckning FEM. För detta projekt används 

verktyg för statisk hållfasthetssimulering (d.v.s. linjära och icke tidsberoende laster) 

samt identifiering av förekommande egenfrekvenser.  

 

SolidWorks SimulationXpress     

SimulationXpress är ett verktyg med vilket enklare hållfasthetssimuleringar kan göras. 

Det är begränsat till en komponent åt gången, såsom en balk, och kan alltså inte 

användas för att analysera hur en sammansatt konstruktion beter sig. 
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2.3 Konstruktionsarbete 
Konstruktionsarbetet kommer att inledas med granskning av tillgängliga CAD-modeller 

och ritningar av den befintliga konstruktionen. Parallellt med detta tas kravspecifikation 

och en övergripande geometrisk design fram. Det slutgiltiga konstruktionsförslaget 

utvecklas utifrån denna. Simulering och hållfasthetsberäkning, samt analys av systemets 

egenfrekvenser, görs löpande under konstruktionsarbetet. Slutligen skapas 

sammanställningsritning och eventuella detaljritningar för konstruktionen.  

2.4 DFMA 
Design For Manufacture and Assembly är en sammanslagning av de två metoderna 

DFM och DFA. Design For Manufacture innebär att man under hela 

produktutvecklingsprocessen tar hänsyn till tillverkningsaspekter, såsom val av 

bearbetningsmetod eller material. Design For Assembly är på motsvarande sätt en 

metod där man tar hänsyn till monteringsaspekter. (Design IV 2012). DFMA kommer 

att tillämpas under hela konstruktionsarbetets process men kommer inte att redovisas 

specifikt.  
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3 Förstudie 
I detta kapitel beskrivs funktionsprincipen för vertikalaxlad vindkraft och den generator 

som används i systemet i syfte att utgöra ett underlag för konstruktionsarbetet. Vidare 

tas teoretisk bakgrund och ekvationer samt elektromagnetisk kraftverkan och periodiska 

störningar relevanta ur dimensioneringssynpunkt upp. Slutligen beskrivs kraftverkan 

och periodiska störningar som kritiska storheter samt funktionsbetingade krav i en 

kravspecifikation. 

3.1 Vertikalaxlad vindkraft 
Den grundläggande funktionsprincipen för den vindkraftverksmodell detta projekt 

behandlar utgörs i huvudsak av en generator placerad i marknivå till vilken en turbin är 

ansluten via en axel. Turbinen är av s.k. H-typ och har tre stycken vertikala blad med  

horisontella stag, se figur 3.1. Tornet är 40 m högt och rotorbladen 24 m. (Kjellin 2012, 

s. 44). Turbinaxeln ansluts till generatorns axel via ett axelförband av spline-typ.  

 

 
Figur 3.1 Vertikalaxlat vindkraftverk i Falkenberg 

3.2 Synkrongenerator 
En generator är en elektrisk maskin vars funktion är att omvandla rörelseenergi till 

elektrisk energi. Den består typiskt av en stator i ett elektriskt ledande material och en 

rotor med elektro- eller permanentmagneter. Vanligast är generatorer med en rotor som 

roterar i förhållande till den stillastående statorn men andra varianter förekommer. Figur 

3.2 illustrerar en genomskärning av en roterande generator. En spänning induceras i 

statorns ledare då det magnetfält som förekommer kring rotorns poler varierar. 

Variationen orsakas av rotorns rotation i förhållande till statorn. Användning av 

elektromagneter innebär att rotorn kräver tillförsel av elektrisk energi medan 

permanentmagneter eliminerar detta behov. (Hallenius och Samuelsson) 
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Den generator som används i detta projekt är en trefas permanentmagnetiserad s.k. 

synkronmaskin. Varvtalet bestäms, förutom av vindens rörelseenergi som verkar på 

turbinen, av antalet poler i generatorn. Generatorn är utformad för att arbeta vid 

variabelt varvtal mellan 18 och 33 RPM (Kjellin, s. 44). 

 

Statorn är sammansatt av millimetertjocka plåtar där varje sådan utgör en sjättedel av ett 

varv. Dessa plåtar är stackade, d.v.s. staplade, så att höjden uppgår till omkring 0.7 m.  

Plåtarna låses i lodrätt led med hjälp av kompressionsskruvar. Figur 3.3 visar en 

statorplåt ovanifrån. Hålrummet mellan tänderna är avsett för statorlindningen.  

 

 

 
Figur 3.3 Statorplåt 

 

3.3 Teoretisk bakgrund och ekvationer 
Syftet med de ekvationer som presenteras i detta avsnitt är att komplettera den 

teoretiska bakgrundsbeskrivningen, snarare än att utgöra ett underlag för konkreta 

beräkningar. Exempelvis ses det enkelt i ekvation 3.4 vilken inverkan balkens längd har 

på dess beräknade fjäderkonstant. 

 

Hooke's lag, som beskriver töjning i förhållande till spänning och tvärsnitt hos en 

dragbelastad stång (enaxligt tillstånd), tecknas  

   E    [Pa]  (3.1) 

 

där σ betecknar spänning och ε töjning. E avser materialets elasticitetsmodul (för stål 

normalt 210 GPa). (Lundh 2000, s. 10). För en i ena änden fast inspänd fjäder (se figur 

3.4) kan ekvation 3.1 skrivas om till 

  )( 0xxkF    [N]  (3.2) 

Magneter Stator 

Statorlindning 
Rotor 

Figur 3.2 Principskiss generator 
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där ∆x motsvarar förlängningen när den utsätts för kraften F som verkar i fjäderns 

längdriktning. Deformationen 0xxx   är alltså proportionell mot kraften F. 

Fjäderkonstanten k är ett mått på fjäderns styvhet. Den förenklade omskrivningen av 

Hooke's lag (från ekvation 3.1 till 3.2) innebär alltså att elasticitetsmodulen E ersätts av 

fjäderkonstanten k och töjningen ε av förlängningen ∆x. Figur 3.4 illustrerar fjädern och 

dess förlängning.    

3.3.1 Teknisk balkteori 

Beräkning av utböjning för en rak balk med någon last som verkar vinkelrätt mot 

balkens längdriktning kan härledas ur elementarfall (statiskt bestämda belastnings- och 

inspänningsfall). En rak balk som är fast inspänd i båda ändar med en jämnt fördelad 

last illustreras med fallspecifika ekvationer i figur 3.5.  

 

 
Figur 3.5 Statiskt bestämt lastfall nr. 24 (Björk 2007, s. 31) 

x0 

x0 

F 

∆x 

F 

Figur 3.4 Illustration av Hooke's lag 

x 
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Det kan i figuren utläsas att utböjningen på mitten av balken ges av 

EI

QL
f

384

3

    [m]  (3.3) 

där Q betecknar den jämnt fördelade lasten, E materialets elasticitetsmodul, I dess 

areatröghetsmoment och L balkens längd. Areatröghetsmomentet eller 

yttröghetsmomentet beror på balkens tvärsnitt. För balkar som är standardkomponenter 

kan areatröghetsmomentet läsas ur tabell hos tillverkaren.  

Ekvation (3.2) och (3.3) ger att balkens fjäderkonstant kan tecknas 

 

3

384

L

EI

x

F
k 


   [N/m]  (3.4) 

3.3.2 Egenfrekvenser och resonans 

Egenfrekvensen och dess s.k. övertoner är de frekvenser vid vilken en fri kropp kommer 

i självsvängning om den utsätts för en yttre periodisk störning. Den lägsta 

egenfrekvensen benämns den fundamentala. Energiinnehållet i övertonerna avtar ju 

högre frekvens de har. En yttre periodisk störning kan exempelvis utgöras av rotorns 

rotation i generatorn. Om den sker med samma frekvens som någon av konstruktionens 

egenfrekvenser kan resonans uppstå. Resonans kan få mycket ödesdigra konsekvenser 

såsom kraftiga vibrationer vilket i förlängningen kan leda till exempelvis 

utmattningsbrott eller oljud. (Lundh 2000, s. 347)   

 

Den fundamentala egenfrekvensen för någon odämpad fri kropp ges av  

 
m

k
f

2

1
0     [Hz]  (3.5) 

där m är kroppens massa. (Lundh 2000, s. 349). I detta projekt förekommer dock inte 

några helt fria odämpade kroppar varför dämpning också måste beaktas. Ekvation 3.5 

kan dock användas för att etablera en grundläggande förståelse för hur kroppens 

styvhet, k, och massa, m,  inverkar på dess egenfrekvens. Beroende på hur många 

frihetsgrader kroppen har förekommer också olika många svängningsformer (även 

kallat modformer). Vid simulering för identifiering av egenfrekvenser och modformer 

begränsas till de fem med lägst frekvens. Figur 3.4 illustrerar en kropp med en 

frihetsgrad, en longitudinell sådan.  

3.4 Simulering i SolidWorks 
All simulering görs i CAD-programmet SolidWorks och dess tillhörande moduler 

Simulation och SimulationXpress. I dessa moduler kan man grafiskt tilldela den modell 

man vill betrakta både laster och fixturer. Ingående CAD-modeller måste ofta förenklas 

avsevärt för att simuleringen inte ska ta alltför mycket tid och resurser i anspråk. Givet 

detta kommer simuleringsresultaten endast ge en fingervisning om konstruktionens 

hållfasthet och dess förekommande egenfrekvenser.  

 

I de statiska hållfasthetssimuleringarna är deformation (maximal förskjutning av någon 

punkt i kroppen) och säkerhetsfaktor de resultat som beaktats.  
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3.4.1 Fixerade ytor, skruv- och svetsförband 

Alla skruv- och svetsförband förenklas så att de ytor som är sammanfogade har en helt 

stel koppling. Vid simulering medför detta att exempelvis ett skruvförband aldrig kan gå 

sönder, fastsättningen av statorbalkarna kan aldrig lossna från den undre eller den övre 

ringen. Förenklingen gör att man inte får någon uppfattning om förbandets eventuella 

formbetingade tillkortakommanden gällande hållfasthet såsom risk för hålkantsbrott.   

3.4.2 Säkerhetsfaktor (FOS) 

I simuleringsmodulerna finns möjlighet att ge en bild över hur stor säkerhetsfaktor den 

simulerade modellen har i olika punkter. Säkerhetsfaktorn baseras på huruvida 

materialet i den givna punkten kommer att deformeras plastiskt eller inte. Om plastisk 

deformation förekommer anger programmet säkerhetsfaktor 1 eller lägre. 

Säkerhetsfaktor kommer endast beräknas i statiska simuleringar i vilka alla laster 

behandlas som linjära, d.v.s. inte varierande över tid eller i storlek. 

3.5 Beskrivning av tidigare statorstomme 
I materialet som förstudien baseras på förekommer två olika konstruktioner, benämnda 

T2 och MW. T2 är beställarens tänkta konstruktionsförslag och MW är en 

vidareutveckling av detta. Konstruktionen som beskrivs nedan är gemensam för dem 

båda om inte annat anges. Figur 3.6 och 3.7 beskriver T2 och MW, med (vänster) och 

utan (höger) de plåtar som angränsar den gjutna betongen.  

 
Figur 3.6 Tidigare konstruktionsförslag (T2) 

 
Figur 3.7 Tidigare konstruktionsförslag (MW) 
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3.5.1 Upphängning av stator 

Den sammansatta statorn (se även avsnitt 3.2) är upphängd på s.k. laxkilar, se figur 3.8. 

Varje statorplåt har två hål med samma profil som laxkilen varför det finns 12 

statorbalkar. Laxkilarna skruvas fast i statorbalkarna. Vid montering staplas 

statorplåtarna enligt avsnitt 3.2 och därefter dras laxkilarna åt så att statorplåtarna kläms 

fast mellan laxkil och statorbalk så att statorn fixeras. Innan montering av stator är alltså 

laxkilarna inte helt åtdragna.  

 
Figur 3.8 Laxkil 

3.5.2 Statorbalkar 

De statorbalkar som används i den ursprungliga konstruktionen är av typen HEB (I-

balk). Statorbalkens sida som är riktad mot generatorns mitt är försedd med hål 

motsvarande de på laxkilen.  

3.5.3 Upphängning av rotor 

Rotorn är upphängd på generatorns axel. Denna axel fixeras i axiell och radiellt led av 

två lager. Det undre, som tar upp axiell och radiell last, sitter i ett lagerhus som skruvas 

fast i betongfundamentet. I konstruktion "MW" skruvas det istället fast i tre stycken 

stagbalkar som löper från tre av statorbalkarna (symmetriskt placerade, d.v.s. 120° 

mellan) och möts i ett säte där lagerhuset är fastskruvat. Det övre lagret, som tar upp 

radiell last, sitter fastskruvat i tre (konstruktion "MW") eller fyra (konstruktion "T2") 

symmetriskt placerade (120° respektive 90° mellan dem) horisontella balkar.  

3.5.4 Täckplåtar 

Statorstommens sida täcks av stålplåtar vars syfte är att utgöra en barriär mot den 

betong som konstruktionen gjuts fast i.  

3.5.5 Monteringsordning 

Sammanfattning av beställaren önskad (tvungen) monteringsordning är 

 

1. Stomme med laxkilar 

2. Stackning av statorplåtar 



  11 

3. Lindning av statorkabel 

4. Undre lager 

5. Rotor 

6. Övre lager och balkar 

7. Magnetisering av rotor 

8. Täckplåtar 

3.6 Laster och periodiska störningar 
Detta avsnitt beskriver de laster och periodiska störningar som behandlas i detta projekt. 

Dessa presenteras i tabell 3.1 som sammanfattar avsnittet och utgör underlag för den 

slutgiltiga kravspecifikationen. 

3.6.1 Elektromagnetisk kraftverkan 

På grund av rotorns magnetisering förekommer ett magnetfält som medför attraktion 

mellan rotor och stator (Nilsson, Danielsson och Leijon 2006, s. 1). Mycket förenklat 

skulle attraktionskraften vid dimensionering av statorstommen kunna betraktas som ett 

jämnt fördelat tryck som verkar på statorns cylindriska insida i riktning mot rotorn. 

Eftersom den är uppbyggd av ett stort antal plåtar skulle dessa kunna ändra läge i 

förhållande till varandra och deformera statorn. Deformering av statorn kommer inte att 

behandlas i detta projekt. Den betraktas alltså som en oändligt stel cylinder. 

3.6.2 Elektromagnetisk kraftverkan vid axiell asymmetri 

I idealfallet är rotor och stator helt symmetriskt linjerade i radiellt led. I praktiken är det 

dock sannolikt att det förekommer en viss asymmetri på grund av exempelvis slitage i 

lager eller ickeprecis tillverkning/montering. Figur 3.9 beskriver en tänkt radiell 

förskjutning av rotorn i x- och y-led. Den elektromagnetiska kraft som beskrivs i 

avsnittet ovan kommer då att vara större där luftgapet (avståndet mellan rotor och 

stator) är mindre. Se fig. 6 i Nilsson, Danielsson och Leijon (2006, s. 3). Detta är, 

liksom att betrakta statorn som en stel cylinder, en betydande förenkling varför 

dimensionering enligt de beräkningar som presenteras i detta projekt endast är 

vägledande. Uppgifterna angående kraftverkan i luftgapet är baserade på muntlig 

information och är också förenklingar. Det ska också nämnas att en axiell asymmetri 

kan variera längs generatoraxeln då exempelvis det undre och det övre lagerhuset skulle 

y 

x 

Figur 3.9 Rotor radiellt förskjuten i x- och y-led 
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kunna vara något asymmetriskt placerade i förhållande till varandra. Detta skulle 

innebära att den magnetiska kraften också varierar något i axiell led. 

3.6.3 Kortslutningsmoment 

Vid kortslutning förekommer ett vridmoment med rotationscentrum i generatorns mitt. 

Detta moment kan förenklat beskrivas som att rotorn vrider med statorn i sin 

rotationsriktning. Fenomenet kommer att behandlas som om statorn vore en helt stel 

cylinder som är fastsatt i statorbalkarna och orsakar en symmetriskt fördelad skjuvlast 

på dessa.  

3.6.4 Periodiska störningar 

De störningar som behandlas i detta projekt härstammar dels från generatorns 

koggningsfrekvens (eng. cogging) och dels dess elektriska frekvens. 

 

Koggning är ett fenomen som uppstår på grund av statorns och rotorns utformning. I 

figur 3.3 ses statorplåtens tänder. Då en pol i rotorn befinner sig mitt för ett hålrum 

mellan två tänder måste det magnetiska fältet gå en längre väg. Detta gör att polen 

önskar befinna sig så nära en tand som möjligt där magnetfältet får en kortare väg att gå. 

Fenomenet innebär alltså en viss "ryckighet", speciellt vid låga varvtal. (Chen et. al. 

2012, s. 4066). Generatorns elektriska frekvens kan liksom koggningsfenomenet orsaka 

resonans om den sammanfaller med någon av egenfrekvenserna. 

3.6.5 Sammanfattning av laster och periodiska störningar 

Tabell 3.1 sammanfattar de laster och periodiska störningar med angivna storheter som 

beskrivs i avsnitt 3.6. 

 

Tabell 3.1 Sammanfattning av laster och periodiska störningar 

Typ Källa Storlek och 

angreppsområde 

Kraftverkan Radiell asymmetri mellan stator 

och rotor 

95 kN/m² på statorns insida i 

samma verkningslinje som 

förskjutningen 

Moment Kortslutningsmoment 360 kNm på statorns insida 

med rotationscentrum kring 

generatoraxel 

Periodisk 

störning 

Koggningsfrekvens 42.5 - 77.9 Hz  

Periodisk 

störning 

Elektrisk frekvens för 18-33 rpm 

Grundfrekvens 

3:e övertonen 

5:e övertonen 

7:e övertonen 

 

7,2 -13.2 Hz 

21.6-39.6 Hz 

36-66 Hz 

50.4-92,4 
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3.7 Kravspecifikation 
Nedan presenteras den slutgiltiga kravspecifikationen som är baserad på den som 

presenteras i avsnitt 1.5 samt de laster och periodiska störningar som beskrivs i avsnitt 

3.6. 

  

 Hela konstruktionens vikt: Max 30 000 kg  

 Underhållsfri 

 Ska uppfylla krav för IP-54 klassning
 
(SP 2013); 

 Skyddad mot damm men inte helt dammtät  

 Skyddad mot strilande vatten 

 Ska klara marin miljö i temperaturintervall -40 till +60 °C 

 Konstruktionens ytterdiameter får inte ta mer än 3,5 m i anspråk 

 Inga egenfrekvenser under 85 Hz får förekomma 

 Stommen ska vara dimensionerad för att klara de krafter och moment som kan 

uppstå vid generatordrift (se avsnitt 3.6); 

 Statorbalkarna ska vara dimensionerade för att inte deformeras 

plastiskt vid en axiell asymmetri enligt avsnitt 3.6.2 på 3 mm i någon 

riktning eller vid kortslutningsmoment enligt avsnitt 3.6.3 

 Det ska finnas ett servicehål med diameter minst 600 mm i konstruktionens 

ovansida 
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4 Konstruktionsarbete 
Detta kapitel beskriver arbetet med och utformningen av statorstommen. Vidare 

presenteras beräkningar och simuleringar för konstruktion av statorbalkar och täckplåtar 

samt den sammanställda konstruktionen. Inledningsvis fastställs statorstommens 

huvudkomponenter i avsnitt 4.1.1. Vidare väljs lämplig statorbalk för vidare 

detaljkonstruktion. Därefter beskrivs statorstommens övriga delar inklusive täckplåtar.  

4.1 Arbetsgång 
Konstruktionsarbetet grundas i huvudsak på den befintliga statorstommen. Den 

övergripande geometrin för konstruktionsförslaget bestäms således av denna och i 

samråd med beställaren (avsnitt 4.1.1).  

4.1.1 Fastslagen geometri 

Statorstommen geometri ska utgöras av tolv statorbalkar vilka skruvas fast i en undre 

och en övre ring. Den undre ringen ska vila på ett golv som i sin tur vilar på balkar som 

skruvas fast i ett betongfundament. Vidare ska det undre lagerhuset (se avsnitt 3.4) 

skruvas fast i golvet. Det övre lagerhuset skruvas fast i tre balkar enligt avsnitt 3.4.3. 

Figur 4.1 visar den tänkta geometrin. Statorbalkarnas längd väljs till 1018 mm för att 

statorn ska kunna placeras symmetriskt i lodrätt led. Detta val baseras på statorns höjd i 

CAD-modellerna och ett godtyckligt valt utrymme mellan statorns ovansida och den 

övre ringen samt mellan den undre ringen och statorns undersida avsett för ventilation.  

 

 
Figur 4.1 Övergripande geometri 

4.2 Beräkningar som underlag för dimensionering 
Notera att dessa beräkningar grundas på ett mycket förenklat synsätt varför de endast 

ska betraktas som vägledande och är alltså inte någon verifiering av konstruktionens 

faktiska duglighet. Beräkningarna baseras på ett värsta lastfall där axiell asymmetri 
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förekommer kombinerat med kortslutningsmoment samt övriga laster som verkar på 

balken i normalfall. 

4.2.1 Last på statorbalk vid axiell asymmetri 

Antag att statorn är en stel cylinder enligt avsnitt 3.5.1 och 3.5.2 och att statorbalkarna 

är symmetriskt placerade kring denna. Om man utgår från en radiell asymmetri på 3 mm 

i positiv riktning i y-led (se fig. 3.7) bör den balk som är placerad där luftgapet är som 

minst få störst påkänning. Den resulterande kraften som verkar i y-led kan då beräknas 

genom att applicera den elektromagnetiska kraftverkan som förekommer vid ett 3 mm 

förminskat luftgap på halva statorns cylindriska insida. 

 

Statorns innerradie [mm]:   1105 

Statorns höjd [mm]:   692 

 

Elektromagnetisk kraftverkan vid 3 mm luftgap anges till, P = 95 kN/m², enligt 

förenklade elektromagnetiska beräkningar på generatorn liknande de i Nilsson, 

Danielsson och Leijon (2006). 

 

Halva mantelarean av statorns insida ges av 

 

 402.2692.0105.1  rhA   [m²] 

 

Den resulterande kraften i y-led ges då av  

 

 22895402.2  APF res   [kN] 

Den största kraft som verkar på en enskild balk antas kunna beräknas genom att dividera 

den resulterande kraften med antalet balkar som utsätts för densamma. Detta antagande 

grundar sig på att kraften i luftgapet minskar ju större luftgapet är. Det finns 12 

statorbalkar varför den största lasten antas ges av 

 19
12

1
 resmagnetisk FF   [kN]  

4.2.2 Last på statorbalk vid kortslutningsmoment 

Kortslutningsmomentet, Mkortslutning, kan antas utgöra en last som är symmetriskt 

fördelad på de 12 statorbalkarna (med antagandet att statorn är en stel cylinder). Den 

last, Mskjuv, som verkar vinkelrätt mot normalen till statorbalkens insida ges då av 

 30360
12

1

12

1
 ngkortslutniskjuv MM  [kNm]  

Statorbalkarna är symmetriskt placerade i en cirkel med diametern 2210 mm varför den 

skjuvkraft som verkar på ovanstående yta ges av 

 27
105.1

30

2210.2


skjuv

skjuv

M

F   [kN] 
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4.2.3 Axiell last på statorbalk 

Baserat på den övergripande geometri som illustreras i figur 4.3 samt statorstommens 

befintliga utformning kan statorbalkarna antas få en axiell lastpåkänning som 

presenteras i tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1 Uppskattad vikt på delar vars vikt utgör last på statorbalkarna 

Del Vikt [kg] 

Övre ring 500 

Horisontella balkar x 3 150 

Övre lagerenhet 240 

Övre täckplåtar 150 

Stator 4100 (*) 

Summa 5140  Per balk: 428 

* = Eftersom statorn är upphängd på statorbalkarnas insida utgör dess vikt inte någon 

last som verkar helt axiellt. Detta tas hänsyn till i simuleringar. 

4.2.4 Sammanfattning av laster på statorbalk 

 
 

 

 

 

 

Tabell 4.2 Sammanfattning av laster som i värsta fall verkar på statorbalk 

Beskrivning Storlek [kN] 

Axiell last 0.85 

Statorns vikt 3.35 

Skjuvlast på insida 27 

Last på insida 19 

 

Axiell last 

Kortslutningsmoment Last vid axiell asymmetri 

Statorns vikt 

(a) (b) 

Figur 4.2 Förenklad översikt av de laster som i värsta fall verkar på 

statorbalken där (a) visar balkens insida och (b) balkens sida 
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4.3 Val av statorbalk 
En av statorstommens mest kritiska komponenter är statorbalkarna. Styvheten hos dessa 

spelar en avgörande roll för generatorns mekaniska funktion. De måste dimensioneras 

för att inte deformeras plastiskt vid de laster som beskrivs i avsnitt 3.5 och 4.2.4. Vidare 

är en så liten deformation som möjligt önskvärd med anledning av den 

elektromagnetiska kraftverkan som beskrivs i avsnitt 3.5.1 även om detta projekt i 

övrigt inte tar hänsyn till deformering av statorn. De balkar som presenteras i detta 

avsnitt finns att beställa som standardkomponenter hos ett flertal tillverkare. 

4.3.1 Balkprofiler och dimensioner 

Det finns en rad olika tvärsnittsprofiler för balkar. I den befintliga statorstommen har 

statorbalkarna profilen HEB. En annan standardiserad balkprofil är s.k. konstruktionsrör 

vilka har ett rektangulärt, kvadratiskt eller cirkulärt tvärsnitt. Dessa finns i varm- eller 

kallformat utförande där varmformade sådana har lägre inre materialspänningar än 

kallformade (Byggstålshandboken, s. 15). Figur 4.1 illustrerar två olika balkprofiler.      

 
Figur 4.3 Balkprofiler 

 

Olika balkprofiler är lämpliga för olika belastningsfall. Ett konstruktionsrör enligt figur 

4.3 är lika styvt om man tänker sig en vridning kring x- eller y-axeln medan en balk 

med HEB-profil är betydligt mer styv om vridning sker kring x-axeln, även kallat styva 

riktningen (Lind och Lovén 2010, s. 7). Ett viktigt mått för styvheten är 

yttröghetsmomentet vilket fås enligt avsnitt 3.3.1. 

 

Statorbalkarna i dagens konstruktion har yttermåtten 200x200 mm, livtjockleken 9 mm 

och flänstjockleken 15 mm varför de förslag som presenteras nedan har liknande 

dimensioner. Till konstruktionen analyserades tre balktyper som presenteras i tabell 4.3. 
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Tabell 4.3 Förslag på balkprofil
1
 

Balk Profil Dimension (bredd x 

höjd x godstjocklek) 

[mm] 

Yttröghetsmoment i 

styva riktningen 

[mm^4 * 10^6] 

1 HEB 200 x 200 x 15 56,96 

2 HEB 220 x 220 x 16 80,91 

3 VKR 200 x 200 x 16 63,94 

4.3.2 Utböjning och deformering vid värsta lastfall 

För det värsta lastfallet har simulering i SolidWorks Simulation gjorts för de tre olika 

balktyperna i tabell 4.3. Till simuleringen modelleras en förenklad fogplåt i varje ände 

på balken. Dessa fogplåtar antas vara betydligt stelare än balken varför de behandlas 

som oändligt stela och med en oändligt stark svetsfog mellan balk och fogplåt i 

simuleringen. Den undre fogplåten är fast inspänd och den övre tillåts endast röra sig i 

lodrätt led enligt det lastfall som beskrivs i avsnitt 3.3.1. Laster enligt avsnitt 4.2.4 läggs 

på balken och fördelas på de 8 hål som ingår i skruvförbandet mellan statorbalk och 

laxkil. Balkarnas längd är vald till 1018 mm enligt avsnitt 4.1.1.   

 

Resultatet av simuleringarna presenteras i tabell 4.4 där max förskjutning avser 

maximal förskjutning av någon punkt hos balken. Notera att simuleringsresultatet avser 

en skjuvlast på 33 kN istället för 27 kN p.g.a. ett sifferfel. Kraften är alltså högre än den 

beräknade varför simuleringen ända antas ge en tillräckligt god uppskattning. Figur 4.4, 

4.5 och 4.6 visar balkens deformering kraftigt överdriven. Skalan till höger i varje figur 

täcker intervallet från minsta till största förskjutning av någon punkt i balken. På grund 

av statorns cylindriska form kommer balkarna inte att deformeras på samma sätt som 

simuleringsresultaten uppvisar. Det kan på grund av statorns form också antas att 

deformeringen inte blir lika omfattande.  

 

Tabell 4.4 Simuleringsresultat med maximal förskjutning av någon punkt i balken och 

säkerhetsfaktor 

Balktyp Max förskjutning [mm] Säkerhetsfaktor  

HEB200 1.086 * 10
-1

 5.88 

HEB220 1.262 * 10
-1

 5.23 

VKR200 4.189 * 10
-2

 8.69 

 

 

                                                 
1
 Uppgifter hämtade ur produktblad (BE Group 2013)  
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Figur 4.4 Grafisk representation av simuleringsresultat för HEB200 

 

 
Figur 4.5 Grafisk representation av simuleringsresultat för HEB220 

 
Figur 4.6 Grafisk representation av simuleringsresultat för VKR200 
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4.3.3 Monteringsaspekter 

Profilen HEB möjliggör åtdragning av de skruvar som fäster laxkilen från sidan då 

hålen går genom den fläns som vetter mot statorn. Om konstruktionsrör används måste 

större hål göras på dess yttersida för att laxkilens skruvar ska kunna dras åt. En 

alternativ lösning för åtdragning är att låta skruven vara längre och dra åt den från 

konstruktionsrörets yttersida. I figur 4.7 framgår tydligt att alternativ (b) och (c) är mest 

rationella ur monteringssynpunkt.  

 

 
Figur 4.7 Infästningsalternativ för laxkil där (a) visar balkprofil VKR med kort skruv, 

(b) VKR med lång skruv och (c) HEB med kort skruv 

 

Vidare skiljer sig vikten åt för de två balktyperna där HEB200 och HEB220 väger 61.3 

kg/m respektive 71.5 kg/m. VKR200 med godstjocklek 16 mm väger 133 kg/m vilket är 

avsevärt mer än HEB.   

4.3.4 Val av balktyp 

Resultaten från simuleringen av värsta lastfall för varje balk visar att samtliga balktyper 

sannolikt klarar belastningen. Även om kraftbetraktelsen är förenklad i flera led och 

likaså påförandet av densamma på balkarna antas resultatet ge en tillräckligt god 

uppskattning av deras hållfasthetsegenskaper. Det är tydligt att balktyp 3 med sitt 

kvadratiska tvärsnitt uppvisar betydligt mindre omfattande deformation än de två andra 

balktyperna. Däremot väger den nära dubbelt så mycket som balktyp 1 respektive 

balktyp 2. Ur monteringsperspektiv är de två sistnämnda mest fördelaktiga då de kräver 

mindre omfattande bearbetning än balktyp 3. Givet denna motivering väljs balktyp 1 - 

HEB200 som utgångspunkt för vidare konstruktion av statorstommen.  

4.3.5 Sammanfattning balkkonstruktion 

Figur 4.8 visar balken med fogplåtar. Balken kan köpas in som standardkomponent 

varpå vidare bearbetning kan ske i mekanisk verkstad. För infästning mot övre och 

undre ring som beskrivs i avsnitt 4.4.1 svetsas fogplåtar fast i båda ändar av balken. 

Fogplåtarnas godstjocklek väljs till 18 mm vilket är densamma som i det ursprungliga 

konstruktionsförslaget. Skruvförbandet bestående av skruv och mutter är av friktionstyp 

med fyra genomgående hål i ringar och fogplåt. Skruvdimension väljs godtyckligt till 

M20.  
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Figur 4.8 Statorbalk HEB200 med fogplåtar 

4.4 Sammanställd konstruktion 
Det sammanställda konstruktionsförslaget ses i figur 4.9. Avsnittet inleds med 

nedanstående figur där täckplåtarna är synliga och fortsätter sedan med ytterligare två 

figurer där delar dolts för att synliggöra annars dolda komponenter. Vidare följer 

underavsnitt med figurer som beskriver statorstommens olika delar. 

 
Figur 4.9 Sammanställt konstruktionsförslag (med täckplåtar) 

 

Figur 4.10 visar det sammanställda konstruktionsförslaget utan täckplåtar. 
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Figur 4.10 Sammanställt konstruktionsförslag (utan täckplåtar) 

 

Figur 4.11 visar stommen, golvet, de två lagerhusen med generatoraxel och de 

horisontella balkarna.  

 
Figur 4.11 Stomme med golv, lagerhus, axel och horisontella balkar 
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4.4.1 Statorstomme 

Figur 4.12 visar statorstommen med övre och undre ring samt statorbalkar med 

fogplåtar. Den övre ringen har försänkta hål för infästning av statorbalk på de platser 

där de tre horisontella balkarna skruvas fast i ringen. 

 
Figur 4.12 Statorstomme 

 

Ringarna ges en godtyckligt vald höjd på 40 mm. De förses med genomgående hål för 

infästning av statorbalkar samt horisontella balkar. Figur 4.13 visar den undre ringen 

från undersidan som har försänkta hål eftersom den ligger plant mot golvplåten. De hål 

som inte är försänkta är del av skruvförbandet som fäster statorstommen i 

golvkonstruktionen.  

 

 
Figur 4.13 Undre ring 

4.4.2 Golv och golvbalkar 

Figur 4.14 visar golvet som utgörs av en tolvsidig plåt som vilar på en konstruktion av 

balkar med HEB-profil. Alla hål i plåten är genomgående och kräver fin 

toleranssättning gällande läge för att säkerställa axiell symmetri dels mellan de två 
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lagren och dels mellan rotor och stator. Den cirkulära hålbilden i mitten för infästning 

av undre lagerhus bör förändras så att den istället är exempelvis kvadratisk för enklare 

inpassning mot de undre balkarna i vilka det skruvas fast. 

 
Figur 4.14 Golvkonstruktion sedd ovanifrån 

Figur 4.15 visar undersidan av golvet och i mitten finns en ramkonstruktion i vilken det 

undre lagerhuset skruvas fast i. Ramkonstruktionen skruvas ihop. Anledningen till de 

långa balkarna är att golvplåten endast hamnar 200 mm ovan betongfundamentets golv. 

Detta innebär att det skulle vara svårt att nå in till de två tvärgående HEB-balkarna och 

skruva fast dem i fundamentet. Med anledning av detta skruvas istället hela 

ramkonstruktionen ihop innan fastsättning i golv/fundament.  

 
Figur 4.15 Golvkonstruktion sedd underifrån 
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4.4.3 Täckplåtar (sida) 

Täckplåtarna tillverkas av stål med tjockleken 3 mm. Figur 4.16 visar en av tolv plåtar 

som täcker generatorns sida. Kortsidorna är bockade för att skapa fästyta mot 

generatorns golv och övre täckplåtar. Varje täckplåt förses med ett längsgående 

plåtstycke i syfte att göra den styvare. Det svetsas fast i mitten enligt nedanstående 

figur.  

 

 
Figur 4.16 Täckplåt, sida 

 

Vid montering av täckplåtarna svetsas fyra stycken ihop så att de bildar en tredjedels 

varv enligt figur 4.17. Därefter skruvas de fast i golvet. Mellan varje tredjedel kan 

sammanfogning ske antingen med hjälp av svets eller med en bockad list som skruvas 

fast på plåtarnas yttersida och som överlappar de varandra angränsande plåtarna.   

 
Figur 4.17 Fyra täckplåtar 
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4.4.4 Täckplåtar (övre) 

Figur 4.18 visar en övre täckplåt. Den skruvas fast i det övre lagerhuset samt de tre 

horisontella balkarna genom hålen som ses i plåtens ytterkant. 

 
Figur 4.18 Övre täckplåt 

 

För att förstyva plåtarna har de försetts med plåtstycken som svetsas fast på ovansidan. 

Bakgrunden är simuleringar som påvisade egenfrekvenser nedåt 20 Hz för plåtar utan 

förstyvning vilket är betydligt lägre än det krav som anges i kravspecifikationen. Med 

förstyvning finnes den lägsta egenfrekvensen först vid 93 Hz för den övre plåten.   

4.5 Förändrade delar från ursprunglig 
 statorstomme 
Vissa av delarna från beställarens tänkta konstruktionsförslag har förändrats för att 

passa den nya designen. Nedan presenteras endast en kortfattad beskrivning av vad som 

förändrats.   

4.5.1 Horisontell balk 

De tre horisontella balkarna har försetts med gängade hål på ovansidan i vilka de övre 

täckplåtarna skruvas fast. Balkarna har också förlängts för att passa den nya 

statorstommens geometri.  

4.5.2 Undre lagerhus 

Det undre lagerhuset har försetts med en fläns på undersidan för fastsättning mot golv. 

Hålbilden är hämtad från det ursprungliga konstruktionsförslaget men har förändrats så 

att den nya lösningen möjliggör fastsättning ovanifrån istället för underifrån.  

4.5.3 Övre lagerhus 

Det övre lagerhuset har försetts med gängade hål på ovansidan för infästning av de övre 

täckplåtarna.  
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4.5.4 Generatoraxel 

Rotorns placering i axiell led har justerats. Den yta som det övre lagret vilar mot har 

flyttats upp i axiell led.  

4.6 Simulering med hela konstruktionen 
I tabell 4.5 presenteras de egenfrekvenser och modformer som identifierats vid 

simulering av den sammansatta konstruktionen. 

 

Tabell 4.5 Den sammanställda konstruktionens egenfrekvenser 

Modform  Period [s] Frekvens [Hz] 

1 0.010221 97.84     

2 0.0097724    102.33       

3 0.0075337    132.74       

4 0.0073223    136.57       

5  0.0070497    141.85       

 

Bilaga 1 beskriver hur de ingående delarna har modellerats och förenklats samt hur 

simuleringen satts upp i SolidWorks Simulation. I figur 4.19- 4.27 framgår 

modformerna där färgskalan anger hur stor förskjutning som uppstår vid resonans. 

Notera att några av figurerna visar konstruktionen utan täckplåtar för de 

svängningsformer som inte syns med dessa. Samtliga resultat är dock baserade på en 

simulering av hela konstruktionen. Då rotor, stator, lagerhus och axel förenklats 

avsevärt i simuleringen (se bilaga 1) bör en ytterligare analys göras för att finna om 

detta är reella egenfrekvenser och svängningsformer.   

 

 

Figur 4.19 Modform 1 - 97.8 Hz (Med täckplåtar) 
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I figur 4.19 och 4.20 ses modform 1 där rotor, axel och lagerhus samt täckplåtar verkar 

svänga. 

 
Figur 4.20 Modform 1 - 97.84 Hz (utan täckplåtar) 

 

I figur 4.21 och 4.22 ses modform 2 som innebära att rotor och axel svänger. 

 
Figur 4.21 Modform 2 - 102.33 Hz (med täckplåtar) 
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Figur 4.22 Modform 2 - 102.33 Hz (utan täckplåtar) 

 

Figur 4.23 visar modform 3 där rotorn verkar hamna i svängning. 

 

 
Figur 4.23 Modform 3 - 132.74 Hz (utan täckplåtar) 
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I figur 4.24 och 4.25 ses modform 4 där stator och stomme verkar svänga. 

 
Figur 4.24 Modform 4 - 136.57 Hz (med täckplåtar) 

 

 
Figur 4.25 Modform 4 - 136.57 Hz (utan täckplåtar) 
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Figur 4.26 och 4.27 visar modform 5 där stator och stomme likt modform 4 verkar 

svänga. 

 
Figur 4.26 Modform 5 - 141.85 Hz (med täckplåtar) 

 

 
Figur 4.27 Modform 5 - 141.85 Hz (utan täckplåtar) 

 

4.7 Avstämning mot kravspecifikation 
Tabell 4.6 Avstämning mot kravspecifikation 

Krav Uppfyllt (Ja/Nej) Kommentar 

Vikt Ja Uppskattad massa i 

SolidWorks är 13200 kg 

Hållfasthet Delvis Balkarna deformeras inte 

plastiskt för de laster detta 

projekt behandlar 
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Underhållsfri/IP54/Marin 

miljö 

Ej fastställt Ytterligare 

detaljkonstruktion behövs 

men ingen del i detta 

konstruktionsförslag kräver 

särskilt underhåll. 

Täckplåtarnas utformning 

kan utvecklas så att de 

sluter tätt. 

Yttermått Ja Det störta tvärmåttet är 

mindre än 3100 mm 

Servicehål Ja Alla de övre täckplåtarna 

kan skruvas loss. 

Egenfrekvenser <85 Hz Ja Se simuleringsresultat i 

avsnitt 4.6. 

 

4.8  Montering 
Nedan följer en förenklad och mycket övergripande monteringsföljd. 

Monteringsordningen förutsätter att statorstommen enligt figur 4.12 redan är 

sammansatt och att golvkonstruktionen enligt figur 4.14 och 4.15 också är hopskruvad 

med det undre lagerhuset samt att de täckplåtar som täcker generatorns sida är svetsade i 

grupper om fyra. 

 

 Montering av laxkilar på statorbalkar 

 Stackning av plåtar 

 Åtdragning av laxkilar 

 Lindning av statorkabel 

 Sammanfogning av statorstomme med stator och golvkonstruktion 

 Montering av rotor med axel 

 Övre lagerenhet med horisontella balkar 

 Magnetisering av rotorn 

 Svetsfogning av täckplåtar i grupper om 4 enligt figur 4.17 

 Sammanfogning av grupper och golv 

 Sammanfogning av de tre täckplåtsgrupperna medelst svets eller överlappande 

plåt 

 Montering av övre täckplåtar som skruvas fast i övre lagerhus, horisontella 

balkar samt täckplåtar på sidan.  
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5 Diskussion 
I avsnitt 4.7 framgår att alla punkter i kravspecifikationen (avsnitt 3.7) inte är uppfyllda. 

Detta beror på att konstruktionsarbetet inte kommit så långt att uppfyllandet av kraven 

kan verifieras. 

 

Då all analys och beräkning gällande hållfasthet och egenfrekvenser dels är mycket 

förenklade i sig och dels bygger på uppskattade indata är vidare analys nödvändig. Det 

är sannolikt att vissa delar av statorstommen är överdimensionerade. Då de flesta 

lastbärande delar (förutom ringarna) finns tillgängliga som standardkomponenter är det 

dock lätt att byta ut dessa i modellen. Även om simulering för identifiering av 

konstruktionens egenfrekvenser och modformer (avsnitt 4.6) antyder att resonans inte 

bör uppstå under 97.84 Hz är som ovan nämnt resultaten osäkra.  

 

De övre täckplåtarna kan sannolikt utvecklas vidare så att de kan tillverkas på ett 

enklare sätt. Förstyvningsplåtarna som svetsas fast på ovansidan är en lösning vars enda 

syfte är att höja egenfrekvensen hos plåten. Troligtvis finns det en mer estetiskt 

tilltalande lösning som fyller samma funktion. De täckplåtar som täcker generatorns 

sida är sannolikt enkla att tillverka. För att slippa den förstyvningsplåt som svetsas på 

plåtens utsida skulle de kunna skruvas fast i statorbalkarna istället. Detta medför dock 

ytterligare bearbetning av balkarna samt tillverkning och montering av någon 

mellanliggande komponent för infästning då avståndet mellan täckplåt och balk är 7 

mm.  

 

Med täckplåtarna blir höljet troligtvis tillräckligt tätt för att klara IP54. Anliggande ytor 

mellan övre täckplåtar och övre lagerhus/horisontella balkar kan förses med någon 

gummipackning/list för att säkerställa täthet. Detta gäller även ytan mellan övre 

täckplåtar och de plåtar som täcker generatorns sida.  

 

Golvet och fastsättningen av det undre lagerhuset bör kanske förändras så att hålbilden 

istället för att vara utformad som en cirkel är kvadratisk (se avsnitt 4.2.2 och figur 4.14 

och 4.15). Detta skulle troligtvis medföra enklare toleranssättning och bearbetning av 

golvplåt och de undre balkarna.   

 

Vidare bör alla delar behandlas för att motstå korrosion för att konstruktionen ska kunna 

användas i en marin miljö. Målning med rostskyddande färg är ett alternativ.   
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6 Slutsatser 
Projektet har resulterat i ett konstruktionsförslag för statorstomme avsedd för 

synkrongenerator. Förslaget består främst av geometriska modeller där viss analys av 

hållfasthet och förekommande egenfrekvenser gjorts. Resultatet antyder att 

konstruktionen uppfyller/kommer uppfylla de krav som presenterats i 

kravspecifikationen.  

 

Vidare förefaller konstruktionens olika delar möjliga att tillverka och montera men 

ytterligare detaljkonstruktion är nödvändig.  
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7 Rekommendationer 
Projektet har resulterat i ett övergripande konstruktionsförslag där viss inledande analys 

av hållfasthet och förekommande egenfrekvenser gjorts. Således finns mycket arbete 

kvar att göra för att ta fram ett komplett tillverkningsunderlag. Det kvarstår framförallt 

behov av att analysera rådande kraftverkan och periodiska störningar likväl som många 

komponenter saknar detaljlösningar. Punkter som särskilt bör ses över vid fortsatt 

konstruktionsarbete är 

 

 Mer noggrann utredning av rådande kraftverkan och förekommande periodiska 

störningar samt optimering med avseende på förhållande mellan hållfasthet och 

vikt. 

 Dimensionering och toleranssättning 

 Tätning med exempelvis gummilist, alla täckplåtar 

 Val av korrosionsförhindrande behandling 

 Val av tillverkningsmetod 

 

Vidare ska generatorn förses med bl.a. ventilation och andra komponenter som kan 

påverka utformningen av detta konstruktionsförslag.   
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Bilageförteckning 
Bilaga 1 - Simulering för identifiering av egenfrekvenser 
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Bilaga 1:  Simulering för identifiering av 
    egenfrekvenser 

Förenklade modeller 
Konstruktionens ingående delar har förenklats enligt nedanstående. 

 

Statorn modelleras som en tjockväggig cylinder med ytterdiameter 2410 [mm], 

innerdiameter 2210 [mm] och höjd 700 [mm]. Massan uppskattas till 4150 [kg]. 

Rotorn modelleras på sa[mm]a sätt med innerdiameter 317,5 [mm], ytterdiameter 2194 

[mm] och höjd 700 [mm]. Massan uppskattas till 2220 [kg]. 

Generatoraxeln modelleras som en tjockväggig cylinder med innerdiameter 228 [mm] 

och ytterdiameter 317,5 [mm] förutom vid det undre och det övre lagret där 

ytterdiametern är 300 [mm]. Massan uppskattas till 420 [kg]. Axelkopplingen har 

utelämnats. 

Statorbalkarna modelleras som de är men utan hål.  

Ringarna modelleras som tjockväggiga cylindrar med innerdiameter 2460 [mm], 

ytterdiameter 2870 [mm] och höjd 40 [mm]. Massan uppskattas till 503 [kg] per ring. 

Sidotäckplåtarna modelleras som en tunnväggig tolvsidig kropp med samma form som 

de tolv sammansatta täckplåtarna. Massan uppskattas till 300 [kg] 

Topptäckplåtarna modelleras som de är men med hål och radier borttagna. 

Golvet modelleras som det är men med hål borttagna.  

Undre balkar modelleras som de är men med hål borttagna. 

Horisontella balkar modelleras som det är men utan fogplåt mot lagerhus och utan hål 

Övre lagerenhet behåller sin yttre geometri men görs solid med innerdiameter 300 

[mm]. Massan uppskattas till 236,5 [kg]. 

Undre lagerenhet behåller sin yttre geometri men görs solid med innerdiameter 300 

[mm]. Massan uppskattas till 181 [kg]. 

Programspecifika inställningar 
Alla kontaktytor, förutom mellan generatoraxel och lager samt de övre täckplåtarnas 

angränsande ytor, sätts som "Bonded". Detta medför att de berörda ytorna inte kan 

förskjutas i förhållande till varandra. Mellan lager och generatoraxel har "Bearing 

connection" valts med tillåten rotation och "Stabilize shaft rotation". 

 

Den yta på de undre balkarna som vilar mot betongfundamentets golv fixeras mot detta. 

Detta gäller ej de två korta balkarna som stöder den undre lagerenheten. 

Meshinställningar 

I simuleringen används "Curvature based mesh" med största elementstorlek 150 mm. 

Samtliga delar i konstruktionen meshas som solider. 


