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Sammanfattning
Vattenkraftverk är komplexa anläggningar och dimensionering av dessa kräver en gedigen
ingenjörskompetens samt pålitliga beräkningsmetoder. Numera finns det ett brett urval av
FEM-program som underlättar beräkningar av konstruktioner med komplicerade
geometrier avsevärt. När dessa kraftfulla verktyg blir fler och mer lättillgängliga är det av
särskilt stor vikt att den personen som utför beräkningar har en djupgående förståelse för
konstruktionens verkningssätt och kan verifiera de avancerade beräkningarna och
resultaten.

Denna rapport redovisar en jämförelse av snittkraftsberäkningar för två snitt av en
betongspiral i ett vattenkraftverk med två olika beräkningsmetoder: en
handberäkningsmetod och en FEM-beräkning.

Den studerade betongspiralen (semi-spiral) är en typ av turbinkammare som används vid
vertikalt upphängd Kaplanturbin. Betongspiralen har en komplex geometri med krökta
väggar och kontinuerligt varierande mått. Den använda handberäkningsmetoden tar hänsyn
till geometrin genom att membranteori för cylindriska skal kombineras med
ramanalysmetod. FEM-beräkningen utförs för en tredimensionell modell av spiralen
uppbyggd av skalelement. För FEM-beräkningen används programmet FEM Design 3D
Structure av mjukvaruutvecklaren StruSoft. Tre snittkrafter har beräknats och jämförts:
normalkraft i ringled, moment i ramled och tvärkraft i ramled.

Denna studie har som syfte att utvärdera möjligheten att använda FEM Design 3D
Structure för dimensionering av betongspiral samt att utvärdera nyttan av
handberäkningsmetoden idag.

Resultaten visar på generellt bra överensstämmelse mellan de två beräkningsmetoderna. På
så sätt har båda metoderna verifierats. FEM-beräkningen resulterar dock i något högre
normalkraftsvärden i spiralväggen i ringled och mindre moment- och tvärkraftsvärden i
ramled vilket bedöms vara en mer verklighetstrogen bild än den som handberäkningarna
ger. Slutsatsen är att det är fördelaktigt att tillämpa FEM-beräkningar vid analys av
komplexa geometrier, så som den studerade betongspiralen. Samtidigt är handberäkningar
ett värdefullt verktyg för verifiering av beräkningsmodeller, granskning och
överslagsdimensionering i tidiga designskeden. Därutöver är handberäkningar ett ypperligt
sätt att få en bättre förståelse för konstruktioners verkningssätt.

Nyckelord: vattenkraft; betongspiral; semi-spiral; Kaplanturbin; membranteori;
cylinderskal; FEM; StruSoft





Abstract
Hydropower plants are complex civil structures, design of which requires substantial
engineering expertise and reliable calculation methods. Nowadays there is a vast variety of
FEM-software available, which remarkably facilitates the design work for structures with
intricate geometries. With these powerful tools available, it is ever more important that the
design engineer has a profound understanding of the structural behavior of the analyzed
structure and can verify the advanced calculations and results.

This report presents a comparison between two calculation methods for estimating the
internal forces in two sections of a concrete spiral casing in a hydropower plant: a hand
calculation and a FEM-calculation. The studied concrete spiral casing (semi-spiral) is a
certain type of water passage around the turbine, used for vertical Kaplan turbine. The
concrete spiral casing has a complex geometry with curved walls and continuously varying
dimensions. The hand calculation method accounts for the geometry of the spiral casing by
combining membrane theory of cylindrical shells with frame analysis. The FEM-analysis is
performed for a three-dimensional model of the spiral casing, composed of shell elements.
The software used for FEM-analysis is FEM Design 3D Structure by software
development company StruSoft. The calculations and result comparison has been carried
out for three internal forces:  circumferential force (normal force in horizontal direction),
moment along the normal axis of the frame and shear force along the normal axis of the
frame.

This study aims to investigate the possibility to use FEM Design 3D Structure in the design
work for a concrete spiral casing as well as to evaluate the relevance of the hand
calculation method today.

In general, the results demonstrate good agreement between the two calculation methods.
Thus, both methods have been verified. However, FEM-analysis result in slightly higher
values of the circumferential force in the wall of the spiral casing and slightly lower values
of the moment and shear force along the axis of the frame, which is judged to be more
realistic than the results from the hand calculations. The conclusion is drawn that it is
advantageous to use FEM-calculations for structural analysis of intricate geometries, such
as the studied concrete spiral casing. At the same time, hand calculations provide a
valuable tool for verifying calculation models, for review process and for approximate
analysis in the early stages of the design work. Furthermore, using hand calculations is a
superb way of gaining better understanding of the structural behavior of the studied
structure.

Keywords: hydropower; concrete spiral casing; semi-spiral casing; Kaplan turbine;
membrane theory; cylindrical shell; FEM; StruSoft
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Nomenklatur

Beteckningar

Symbol Beskrivning Enhet

Gemensamma beteckningar
a Cylinderns eller spiralens radie m

e Eulers tal ≈ 2,71828 -
E Elasticitetsmodul GPa

h Cylinderns eller spiralväggens höjd m
t Tvärsnittstjocklek m

g Tunghet kN/m³

n Poissons tal (tvärkontraktionstal) -

Beteckningar i handberäkningsmetoden enligt Handboken Bygg

k Skalets huvudkrökning -

x Koordinat i höjdled räknat från cylinderns övre rand m
Nφ0 Normalkraft i ringled (ringkraft), enligt membranteorin kN

Δrx0 Förändring av krökningsradien vid höjden x, enligt
membranteorin

m

Δϑx0 Vinkeländring vid höjden x, enligt membranteorin °

NφM Normalkraft i ringled som uppstår p.g.a. böjande
stödmoment M=1, enligt böjteorin

kN

VMx Tvärkraft i ramled vid höjden x som uppstår p.g.a.
böjande stödmoment M=1, enligt böjteorin

kN

MMx Moment i ramled vid höjden x som uppstår p.g.a. böjande
stödmoment M=1, enligt böjteorin

kNm

ΔrMx Förändring av krökningsradien p.g.a. böjande
stödmoment M=1 vid höjden x, enligt böjteorin

m

ΔϑMx Vinkeländring vid höjden x som uppstår p.g.a. böjande
stödmoment M=1, enligt böjteorin

°
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NφR Normalkraft i ringled som uppstår p.g.a. böjande
stödmoment M=1, enligt böjteorin

kN

VRx Tvärkraft i ramled vid höjden x som uppstår p.g.a.
böjande stödmoment M=1, enligt böjteorin

kN

MRx Moment i ramled vid höjden x som uppstår p.g.a. böjande
stödmoment M=1, enligt böjteorin

kNm

ΔrRx Förändring av krökningsradien vid höjden x som uppstår
p.g.a. horisontell stödkraft R=1 , enligt böjteorin m

ΔϑRx Vinkeländring vid höjden x som uppstår p.g.a. horisontell
stödkraft R=1, enligt böjteorin

°

Δrx=0 Förändring av krökningsradien vid fast inspänd rand m

Δϑx=0 Vinkeländring vid fast inspänd rand °

Mx=0 Stödmoment vid fast inspänd rand kNm

Rx=0 Horisontell stödkraft vid fast inspänd rand kN
Nφx Definitiv ringkraft vid höjden x kN

Vx Definitiv tvärkraft vid höjden x kN
Mx Definitivt moment vid höjden x kNm

Mφ Moment i ringled kN

Beteckningar i programmet StruSoft FEM Design 3D Structure
Nx Normalkraft i ringled (ringkraft) kN
My Moment i ramled kNm
Tyz Tvärkraft i ramled kN

Förkortningar

Symbol Beskrivning
CL Centrumlinje
DG Dämningsgräns

NVY Nedre (nedströms) vattenyta
ÖVY Övre (uppströms) vattenyta

m ö.h. Meter över havsnivå
u.k. Underkant/underkantsnivå

ö.k. Överkant/överkantsnivå
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1 Inledning
I detta inledande kapitel introduceras examensarbetets problemställning och dess
bakgrund. Arbetets målsättning identifieras och avgränsningar samt använda metoder
beskrivs i korthet.

1.1 Bakgrund
Vattenkraftsanläggningar består av komplexa betongkonstruktioner och projektering av
dessa ställer höga krav på ingenjörerna. Turbinkammaren, som betongspiralen är en variant
av, är i sin tur en av de mest invecklade delarna i ett vattenkraftverk ur
dimensioneringssynpunkt. Dimensionering av hus och broar är väl beskrivet i både
normativa verk och handböcker medans ingenjörerna generellt haft mer fria händer vid val
av beräkningsmetoder för betongdimensionering av vattenkraftverk.

Innan datorprogram för beräkningar var tillgängliga var handberäkningar ingenjörernas
främsta verktyg i dimensioneringsarbetet. Som exempel, i Bo Hellströms Kompendium i
vattenbyggnad, del III (KTH) från 1947 beskrivs principen av en handberäkningsmetod för
snittkraftsbestämning i en betongspiral. Denna metod har troligtvis använts som
utgångspunkt och handledning vid dimensionering av ett antal vattenkraftverk i Sverige.
Numera finns olika FEM-program tillgängliga som hjälpmedel till att dimensionera
komplexa konstruktioner. Ingenjörens förståelse för konstruktioners verkningssätt och
förmågan att tolka resultaten är av stor vikt nu som då.

Det pågår just nu ett generationsskifte i vattenkraftsbranschens ingenjörskår. De
nyutexaminerade ingenjörerna kan utan större problem hantera moderna FEM-program,
medans de flesta av ingenjörerna som varit med och dimensionerat vattenkraftstationer
använde sig huvudsakligen av handberäkningsmetoder eller föregångare till dagens FEM-
program. I detta skede, när övergången från handberäkningar till FEM-beräkningar
fortfarande är relativt ny (särskilt satt i förhållande till det blygsamma antalet nya
vattenkraftsstationer som byggs i Sverige), är det intressant att göra en jämförelse mellan
beprövade handberäkningsmetoder och avancerade numeriska datorberäkningar.

I denna rapport beskrivs en jämförelse av resultat från snittkraftsberäkning för en
betongspiral med hjälp av en handberäkningsmetod som använts på Sweco med resultat
från numeriska beräkningar med hjälp av programmet FEM Design 3D Structure av
mjukvarutillverkaren StruSoft.

1.2 Mål
Målet med examensarbetet är att utvärdera lämpligheten att använda mjukvaran StruSoft
FEM Design 3D Structure (vidare i rapporten oftast kallad enbart ”FEM Design”) som
alternativ till en tidigare använd handberäkningsmetod för snittkraftsdimensionering av
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betongspiralen i ett vattenkraftverk. Samtidigt används det utförda arbetet för att verifiera
handberäkningsmetoden.

1.3 Metod
Som referensobjekt för beräkningarna har betongspiralen i Avestaforsens nya kraftverk (ett
befintligt vattenkraftverk) använts.

Inledningsvis gjordes en handberäkning för det utvalda referensobjektet och för ett relevant
lastfall. Moment, normalkraft och tvärkraft beräknades. Handberäkningen gjordes enligt
den metoden som tidigare använts på Sweco och som är en vidareutveckling av metoden
som beskrevs av Bo Hellström 1947. Därefter utfördes FEM-beräkningar för samma spiral
och samma lastfall, och resultaten av snittkrafterna jämfördes med dem från
handberäkningar.

Följande metoder använts under examensarbetets gång:

· litteraturstudier
· genomgång av tidigare utförda handberäkningar av betongspiraler i olika kraftverk
· handberäkningar
· beräkningar med ramanalysprogrammet Frame Analysis som en del i

handberäkningsmetoden
· FEM-modellering av betongspiralen och beräkningar med programmet FEM

Design
· jämförelse och analys av framtagna resultat
· studiebesök på pågående kraftverksbygge (Eldforsens kraftverk).

1.4 Avgränsningar
Handberäkningsmetoden som används i detta arbete bygger på formler för en vätskefylld
cylinder. Detta examensarbete behandlar därför endast lastfall med vattenfylld spiral.
Lastfallen där utvändigt tryck på spiralen dominerar har inte behandlats i examensarbetet
då spiralen i dessa lastfall har ett annat verkningssätt än det som handberäkningsmetoden
förutsätter (vid invändigt tryck utsätts de krökta väggarna för dragande normalkraft i
tangentiell riktning, medans vid utvändigt tryck blir väggarna tryckta i den tangentiella
riktningen).

Examensarbetet behandlar endast de partierna av betongspiralen som har tillräckligt slanka
tvärsnitt för att betraktas som skalelement. Programmet FEM Design kan enbart beräkna
stänger och skal (ej solider). Även den använda handberäkningsmetoden är enbart
tillämpbar för skal. För dimensionering av styvare tvärsnitt som inte är lämpliga att
analyseras som skalelement behöver andra beräkningsmetoder användas.
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Endast följande tre snittkrafter har beräknats och analyserats: normalkraft i ringled,
moment i vertikalled och tvärkraft i vertikalled då dessa snittkrafter har störst betydelse vid
dimensionering av spiral.

Last från ovanförliggande konstruktionsdelar har inte beaktats i beräkningarna inom ramar
för detta arbete dels p.g.a. tidsbegränsning men också eftersom denna last har liten
inverkan på de studerade snittkrafterna (se vidare kapitel 3.2.1 för ett mer detaljerad
resonemang).
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2 Vattenkraften i korthet och spiralen som
beräkningsobjekt

Detta kapitel ger en kort introduktion till vattenkraften och vattenkraftverkens uppbyggnad
generellt samt en mer ingående beskrivning av den delen av vattenkraftsstationen som
benämns ”spiralen”. Några av de mest typiska varianterna av stationsutformning beskrivs.
Utöver de exempel på kraftstationsutformningar som beskrivs här finns dock ett stort antal
andra modifikationer och anpassade varianter av stationsutformningar.

Avslutningsvis beskrivs den spiralen som har använts som referensobjekt i examensarbetet:
spiralen i Avestaforsen nya kraftverk.

2.1 Kort om vattenkraften i Sverige
Vattenkraften är en mycket viktig del av energiproduktionen i Sverige. Det finns ca 2 000
vattenkraftverk i Sverige. Av dem är drygt 200 stora, med en effekt på 10 MW eller mer.
Störst är Harsprånget i Lule älv på 830 MW. Där produceras varje år drygt 2 TWh el.
(Åhrling-Rundström, 2015)

Den totala elproduktionen i Sverige 2013 uppgick till 149,2 TWh. Vattenkraften stod
för 60,9 TWh, vilket är drygt 40 procent av Sveriges totala elproduktion. Produktionen av
vattenkraft är beroende av mängden nederbörd i form av regn och snö, vilket innebär att
under ett år med lite nederbörd minskar produktionen och ett år med mycket nederbörd
ökar produktionen. Under ett normalår produceras cirka 65 TWh el, men beroende på
nederbörd kan detta avvika med cirka 15 TWh. (Holmström, 2015)

Figur 2:1 Sveriges totala elproduktion år 2013 (Holmström, 2015)
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Stora delar av de svenska vattenkraftverken byggdes under första halvan av 1900-talet.
Sweco (Tidigare VBB eller Vattenbyggnadsbyrån) har projekterat den största delen av de
svenska vattenkraftverken.

De mest kraftproducerande älvarna är Lule älv, Indalsälven, Ume älv, Ångermanälven och
Dalälven. (Åhrling-Rundström, 2015)

Fyra stora älvar – Vindeälven, Torne älv, Kalix älv och Pite älv är skyddade av lag från
utbyggnad av vattenkraft. (Lejestrand, 2015)

Numera byggs i princip ingen ny vattenkraft i Sverige i den bemärkelsen att nya platser
med outnyttjad fallhöjd tas i anspråk. Däremot pågår en förnyelse av de befintliga
vattenkraftsanläggningarna då nya modernare kraftstationer byggs för att ersätta gamla.
Till några av de större nya kraftstationsbyggnaderna av denna typ som byggts under de
senaste två decennierna hör Höljebro, Avestaforsen, Eldforsen och Hissmofors.

2.2 Allmänt om utformning av vattenkraftsanläggningar
En vattenkraftverksanläggning kan se ut på många olika sätt men består vanligtvis av
följande huvuddelar:

· damm
· tillopp
· intag
· kraftstation med dess inre vattenvägar
· avlopp.

Dammen har oftast följande tre funktioner:

· spärrfunktion: att förhindra att det för kraftverket nödvändiga vattnet inte rinner
bort i den naturliga älvfåran

· dämmande funktion: att öka fallhöjden genom att ett vattenmagasin däms upp till
en högre nivå än den naturliga

· reglerande funktion: att kunna magasinera (spara) vattnet och variera
drivvattenflödet efter behov.

Tilloppets funktion är att leda fram vattnet till kraftstationen. Tilloppet kan utgöras av
kanal, ränna, tunnel, kulvert eller tub eller en kombination av dessa. (Corlin & Reinius,
1985)

Intaget reglerar vattenmängden som leds till turbinen. Intaget är vanligtvis försett med en
eller flera luckor som möjliggör avstängning av vattentillförseln. Beroende på
anläggningens utformning kan intaget vara integrerat i kraftverket som ligger i direkt



9

anslutning till vattenmagasinet, placerat i början av ett längre tillopp (t.ex. tub) eller på
slutet av ett tillopp (t.ex. tilloppstunnel).

I kraftstationen omvandlas vattnets energi till mekanisk energi genom turbiner och den
mekaniska energin - till elektrisk i generatorer. Vattenvägarna i en kraftstation består av:

· intag eller den delen av tilloppet som ligger närmast turbinkammaren (t.ex.
tilloppstub)

· turbinkammare
· sugrör.

Turbinkammaren som är den centrala delen i vattenkraftverket där turbinen är placerad kan
se ut på olika sätt. turbinkammaren kan ha ett öppet eller slutet utförande och turbinen kan
ha horisontell, vertikal eller lutande uppställning. Turbinkammare och turbiner beskrivs
mer ingående i Kapitel 2.3. Några vanligt förekommande varianter av kraftstationer med
bl.a. olika utformningar på turbinkammare visas i Figur 2:2 - Figur 2:5.

Efter turbinen leds vattnet i ett sugrör som är en kulvertliknande konstruktion. Sugrörets
tvärsnittsarea minst direkt nedströms om turbinen och ökar sedan successivt i
nedströmsriktning. Sugröret är till för att återvinna rörelseenergin i vatten som har passerat
turbinen. I ett väl utformat sugrör reduceras vattnets hastighet gradvis utan
strömningsseparation vilket leder till att rörelseenergin omvandlas till tryckenergi. (ESHA,
2004) Direkt nedströms om turbinen är trycket däremot lägre. Den återvunna energin i
sugröret manifesterar sig genom en större tryckskillnad och energiutvinning vid turbinen.
Eftersom rörelseenergin är proportionell mot strömningshastigheten i kvadrat är det, i
synnerhet för lågfallsanläggningar, viktigt med ett väl fungerande sugrör. (ESHA, 2004)

Avloppet återför kraftstationens drivvatten till vattendraget vid den utnyttjade fallsträckans
nedre ändpunkt. Avloppet kan bestå av kanal eller tunnel eller bådadera. (Corlin &
Reinius, 1985)
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Figur 2:2 Kraftstation med öppen, vertikal turbinuppställning (turbinen som är av typen Kaplanturbin är placerad i en
öppen sump). Liten fallhöjd.

Figur 2:3 Kraftstation med sluten, horisontell turbinuppställning (bulbturbin). Liten fallhöjd.
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Figur 2:4 Kraftstation med vertikal, sluten turbinuppställning. Kaplanturbin omsluten av betongspiral. Måttlig fallhöjd.
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Figur 2:5 Underjordisk kraftstation i berg med vertikal, sluten turbinuppställning. Kaplanturbin med stålklädd och
kringgjuten spiral. Medelstor fallhöjd.

2.3 Spiralen – en typ av turbinkammare
Betongspiralen som behandlas i detta examensarbete (i fortsättningen oftast förenklat
kallad ”spiralen”) är en typ av turbinkammare och utgör en del av vattenvägen.
Turbinkammare kan vara utformade på olika sätt, beroende på om kraftverket byggs med
s.k. öppen eller sluten uppställning samt beroende på vald turbintyp, fallhöjd m.m.

Det finns olika typer av vattenkraftsturbiner varav de tre vanligast förekommande är
Kaplanturbin, Francisturbin och Peltonturbin. Dessa tre turbintyper visas i Figur 2:6. De
olika turbinerna är lämpade för olika stora fallhöjder varav Kaplan är den som används vid
de lägsta fallhöjderna och Pelton - vid de högsta. Diagrammet i Figur 2:7 visar de olika
turbinernas tillämpningsområden.
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Figur 2:6 Olika turbintyper och principen för vattentillförsel för respektive typ. A-Peltonturbin (jetstråle), B -
Francisturbin (stålspiral), C – Kaplanturbin (betongspiral/semi-spiral).

Figur 2:7 Normala användningsområden för olika turbintyper som funktion av vattenföringen (Discharge) och fallhöjden
(Net Head). (Andritz Hydro GmbH, 2015)
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På samma sätt som olika turbiner är mer eller mindre lämpade för olika fallhöjder beror
valet av lämplig spiralutformning på ett antal faktorer. Fallhöjden är den mest betydande
av dessa faktorer då den påverkar spiralens utformning i två steg:

· dels ska spiralen anpassas geometriskt efter den valda typen av turbin (som ju är till
största delen styrd av fallhöjden)

· dels ska spiralkonstruktionen rent konstruktivt kunna dimensioneras för att tåla det
rådande vattentrycket.

Till andra faktorer som också påverkar val av spiralutformning hör geologiska
förutsättningar, ekonomiska aspekter samt krav på utrymmen och kraftstationens
utformning i övrigt.

Vid öppen uppställning (Figur 2:2) består turbinkammaren av en öppen vattenbassäng
(sump) som turbinen är placerad i. Uppställning med öppen sump används uteslutande vid
små fallhöjder och effekter. (ESHA, 2004)

Vi sluten uppställning (Figur 2:4 och Figur 2:5) är turbinkammaren däremot oftast
spiralformad, därav namnet ”spiral”. Vattnet leds till turbinen via denna spiralkonstruktion
som fördelar vattnet kring ledskenorna. De reglerbara ledskenorna (se Figur 2:10) har
uppgiften att reglera vattenföringen samt att vinkla det tillströmmande vattnet i en optimal
vinkel gentemot turbinens skovlar.

Kaplan- och Francisturbiner med sluten uppställning har en spiralformad turbinkammare.
Dessa turbintyper där vattenflödet är helt instängt i ett slutet system, kallas gemensamt för
reaktionsturbiner.

Vid Peltonturbin leds vattenflödet inte i en spiralformad kammare utan istället sprutas
koncentrerade vattenstrålar på turbinens skålformade skovlar från ett eller flera
munstycken runt om turbinen. Denna typ av turbiner som utnyttjar vattnets kinetiska energi
på ett mer direkt sätt kallas aktions- eller impulsturbiner.

Spiralen kan vara utförd i stål eller i armerad betong. Både betong- och stålspiral kan
tillämpas för såväl Kaplan som Francisturbiner. Dock är betongspiral vanligare vid
Kaplanturbiner och stålspiral: vid Francisturbiner. Betongspiral är tillämpbar för fallhöjder
upp till ca 40 m och stålspiral brukar tillämpas vid fallhöjder över 40 m. (Bureau of Indian
Standards, 1991), (ASCE, 1989)

Stålspiral dimensioneras vanligtvis så att all belastning tas upp av stålet även om den i
många fall kringgjuts med betong. Stålspiralen har en cirkulär tvärsektion. Den typiska
stålspiralen beskriver i princip en hel cirkel runt turbinaxeln: spiralspetsens vinkel i
förhållande till spiralens inlopp (omslutningsvinkel) varierar mellan 320° och 340°.
(ASCE, 1989) Detta illustreras till höger i Figur 2:8.
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Betongspiral har oftast en trapetsformad tvärsektion för att underlätta formsättningen.
Jämfört med stålspiralen beskriver betongspiralen en mindre vinkel runt turbinaxeln:
omslutningsvinkeln är ungefär 180° - 200° (se spiralen till vänster i Figur 2:8). Eftersom
betongspiralens omslutningsvinkel inte är större än lite drygt en halvcirkel kallas denna typ
av spiral även för semi-spiral. Vid utförande med betongspiral tar betongen och
armeringen upp alla laster som verkar på spiralen.

Figur 2:8 Plan av semi-spiral i betong (till vänster) respektive stålspiral (till höger). Skillnad i omslutningsvinkeln
(”angle of envelopement”) markerad med gult. (Bureau of Indian Standards, 1991)

Spiralen som behandlas i denna rapport är en turbinkammare utförd i armerad betong
som används vid kraftstationskonfiguration med sluten turbinuppställning och vertikalt
upphängd Kaplanturbin. Denna typ av spiral kallas även för ”semi-spiral”.

En betongspiral består av en vägg, tak och botten som är sinsemellan hopgjutna. Väggen
löper längs med utsidan av spiralen och har en krökt insida. Utvändigt kan spiralväggen se
ut på olika sätt, beroende på de rådande förutsättningarna (placering av kraftstationen,
geologin, angränsande konstruktioner m.m.). Spiralväggens höjd och därmed spiralens
öppning är störst i början av spiralen, närmast intaget, och minskar sedan mot
spiralspetsen. Även spiralväggens horisontella krökningsradie minskar successivt i
strömningsriktningen. Väggens tjocklek är i regel ej mindre än 1 m (Hellström, 1947) för
att undvika särskild skjuvarmering samt för att underlätta armeringsmontage och
betonggjutning.
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Taket och botten består av ringformade plattor. Närmast turbinaxeln ansluts taket och
botten till övre- respektive nedre stagringsbalk. Stagringsbalkarna är styva konstruktioner
av armerad betong med vanligtvis trapetsformad tvärsektion som löper i en cirkel runt
turbinaxeln. I stagringsbalkarna är vertikala stagpelare av stål ingjutna som ger
konstruktionen ytterligare stadga. Stagen överför en del av den vertikala belastningen från
ovanförliggande generator, turbinaxel m.m. till upplagringen. Spiralbotten och tak kan
därför förutsättas vara fast inspända i stagringsbalkarna.

Mellan och innanför stagpelarna finns ledskenor. Ledskenor är vridbara vertikala blad som
reglerar vattenflödets storlek och strömriktning in i till turbinen. Även de fasta stagpelarna
har en vattenstyrande funktion varför deras utformning och vinkling måste väljas
omsorgsfullt för att tillsammans med ledskenorna skapa en optimal reglerfunktion.

De olika nämnda delarna i en betongspiral illustreras i Figur 2:9. Ledskenornas och
stagpelarnas inbördes förhållande illustreras i Figur 2:10.
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Figur 2:9 Exempel på betongspiral (semi-spiral) i tvärsektion med terminologin av betongkonstruktionerna och de fasta
installationerna. Illustrationen är baserad på 3D visualisering av Hissmofors nya kraftverk av Johan Waldemar.
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Figur 2:10 Stagpelare och ledskenor vid en vertikal Kaplanturbin.

Spiralen dimensioneras för att tåla det invändiga övertrycket vid normala driftförhållanden.
Övertrycket motsvarar nivåskillnaden mellan övre vattenytan och spiralens nivå.

Utöver vattentrycket vid normala driftförhållanden ska spiralen även kunna motstå en
tryckökning som kan uppstå ett vid plötsligt stopp i kraftverket, ett s.k. frånslag.
Tryckvågen vid ett frånslag kan ge upphov till en tryckökning i spiralen på uppemot 30-40
%.

Slutligen ska spiralen vara dimensionerad för byggskedet och underhållslastfall då spiralen
är tömd på vatten och de utvändiga belastningarna, så som yttre vattentryck och eventuellt
jordtryck, dominerar.

Förutom de ovannämnda brottgränslastfallen ska spiralen även uppfylla vattentäthetskravet
i bruksgräns, vilket innebär att sprickvidden av långtidslastfallet inte får överstiga ett
gränsvärde som för vattenbyggnadskonstruktioner brukar sättas till 0,2 mm.

2.4 Referensobjekt – spiralen i Avestaforsens nya kraftverk
2.4.1 Avestaforsens nya kraftverk - orientering och generell data

Avestaforsens nya kraftverk ligger på Dalälven i Avesta stad, intill Avestas gamla
industriområde. Byggarbeten med det nya kraftverket och tillhörande ombyggnad av
dammen påbörjades år 2005 och slutfördes 2008.

Historien av vattenkraftanvändningen vid Avestaforsen sträcker sig dryga 300 år bakåt i
tiden. Den första kvarnen anlades år 1685 och under andra hälften av 1800-talet var det
smedjan på platsen som drog nytta av vattnets kraft. Mellan 1894 och 1974 brukades
vattenkraften här för att försörja kloratfabriken nedströms Avestaforsen med energi. 1938
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utökades Storfors med ytterligare 2 aggregat. De två kraftverken hade tillsammans en
installerad effekt på 33 MW, vilket var en stor effekt för den tiden. (Fortum)

Nya Avestaforsen ersätter det gamla kraftverket Avesta Månsbro och har 1 aggregat.
Stationen är en ovanjordsanläggning och ligger på vänster strand av älven, i anslutning till
dammen som övertvärar älvfåran (se Figur 2:11 - Figur 2:13).

Figur 2:11 Avsetaforsens nya kraftverk, översiktsplan.

Figur 2:12 Uppströmsvy av Avestaflorsens nya kraftverk med tillhörande damm. Foto: Börje Skoog
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Figur 2:13 Nedströmsvy av Avestaforsens nya kraftverk. Foto: Börje Skoog.

Kraftstationen är en ovanjordsstation, placerad i ett öppet schakt. Utformningen är
kompakt där intaget är en del av själva kraftstationsbyggnaden och sugröret återför vattnet
direkt tillbaks till älven nedströms om dammen, se Figur 2:14 - Figur 2:14.

Figur 2:14 Längdsektion av Avestaforsens nya kraftverk. (Börje Skoog)
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Huvuddata för Avestaforsens nya kraftverk:

· Effekt 25 MW

· Fallhöjd 9,56 m

o Dämningsgräns (DG) +82,56 m ö.h.

o Nedströmsvattenyta (NVY) +73,10 m ö.h.

· Utbyggnadsvattenföring 300 m3/s

· Turbin 1 x Kaplan

2.4.2 Spiralen i Avestaforsens nya kraftverk

Spiralen i Avestaforsens kraftverk är ett klassiskt exempel av en semi-spiral med
Kaplanturbin. Utformning av spiralen i plan visas i Figur 2:15.

Figur 2:15 Spiralen i Avestaforsens nya kraftverk, plansnitt genom spiralen.

Då kraftstationen har endast ett aggregat utgör spiralväggarna även stationsbyggnadens
yttre väggar. Spiralväggarna är utvändigt omslutna av sprängstensfyllning som fyller
utrymmet mellan den öppna bergschakten och stationsbyggnaden. Lokalt, i läge för
pumpgropen, är spiralväggens utsida helt fri, d.v.s. vetter mot ett öppet utrymme.
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Spiralväggarna är i vanlig ordning krökta invändigt, men utvändigt har de getts en kantig
form som är mer praktisk ur byggproduktionsmässig synpunkt. I de tunnaste partierna är
väggtjockleken mellan 1,5 m och ca 1,6 m.

Spiralens omslutningsvinkel (mellan spiralens inlopp och spets) är 216°. Den invändiga
krökningsradien varierar från 10,95 m närmast intaget till 3,00 m vid spiralspetsen. Den
fria vägghöjden varierar från 10,1 m närmast intaget till 4,7 m vid spiralspetsen.

Centrumlinje för ledskenorna ligger på nivå +71,75 m ö.h. vilket är 10,81 m under normal
nivå för övre vattenytan (DG) på +82,56 m ö.h..

Spiraltaket som även utgör bjälklag för ovanliggande våning (generatorvåning) har en
konstant tjocklek på 1,2 m utmed i princip hela spiralsträckningen, förutom den sista
sträckan mellan 135° och 216° där tjockleken successivt ökar till 2,5 m vid spiralspetsen.

Spiralbotten har varierande utformning. Närmast spiralens inlopp utgörs botten av en på
berg gjuten platta med en minsta tjocklek på 1,7 m. Tjockleken ökar successivt och uppgår
till 2,6 m vid ca 60°. Därefter utgörs spiralbotten inte längre av en platta utan av en massiv
betong volym (sugrörets takvalv respektive utfyllnadsbetong mellan spiralbotten och
bergschakt) med tjocklek av samma storleksordning som spiralens höjd.
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3 Beräkningsförutsättningar
Detta kapitel redogör för de beräkningsförutsättningar som har tillämpats i detta arbete och
är gemensamma för både handberäkningar och FEM-beräkningar.

3.1 Beräknade snitt av spiralen och statiskt system
Två snitt av spiralen har analyserats i detta arbete:

· Snitt 1: i läge för spiralens inlopp
· Snitt 2: efter ytterligare 90° vridning.

De analyserade snittens läge i plan visas i Figur 3:1.

Figur 3:1 Läget av de analyserade snitten (figuren roterad 90° jämfört med Figur 2:15).

Med handberäkningsmetoden beräknas endast dessa två snitt. Med FEM Design
modelleras största delen av spiralen i 3D, men resultat i läge för dessa två snitt används för
jämförelse med handberäkningar.

Samma statiska system har använts vid både handberäkningar och FEM-beräkningar.

I beräkningar räknas vägghöjden längs med en systemlinje som dras in till halva tjockleken
av de anslutande plattorna (tak och botten). I snitt 2, där spiralbotten istället utgörs av en
massiv betongvolym utökas den teoretiska vägghöjden motsvarande en halv väggtjocklek
ner i den massiva betongvolymen.

Spiraltaket och den delen av spiralbotten som utgörs av en platta betraktas som fast
inspända i de styva stagringsbalkarna.
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I Snitt 1 utgör taket, väggen och botten en relativt slank konstruktion som i en
tvådimensionell modell kan betraktas som en ram av tre sammankopplade stänger och i en
tredimensionell modell: som sammankopplade skal.

I Snitt 2 är spiralbotten integrerad i sugrörstakets massiva betongkonstruktion. Enbart
väggen och taket betraktas som stänger/skal. Väggen i Snitt 2 betraktas som fast inspänd i
den massiva betongvolymen som utgör botten. Själva spiralbotten modelleras alltså inte i
Snitt 2.

Krökningsradien som används i beräkningar är mätt till spiralväggens centrumlinje, alltså
är den större än den fria krökningsradien som framgår av Figur 2:15.

En sammanställning av mått och randvillkor av för de två analyserade snitten presenteras i
Tabell 3:1 nedan.

Snitt 1 Snitt 2

Snittets krökningsradie  11,6 m 9,9 m

Anslutning stagringsbalk
– botten

Fast inspänning Beaktas ej (se nästa rad)

Tjocklek bottenplatta 1,7 m Ingen platta, massiv
betongvolym

Teoretisk spännvidd
bottenplatta

7,0 m Beaktas ej (se föregående
rad)

Anslutning botten-vägg Elastisk inspänning
(ramhörn)

Fast inspänning av vägg

Tjocklek vägg 1,5 m 1,5 m

Teoretisk spännvidd
vägg

11,6 m 10,1 m

Anslutning vägg-tak Elastisk inspänning
(ramhörn)

Elastisk inspänning (ramhörn)

Tjocklek tak 1,2 m 1,2 m

Teoretisk spännvidd tak 7,0 m 5,0 m

Anslutning tak-
stagringsbalk

Fast inspänning Fast inspänning

Tabell 3:1 Elementegenskaper och stödvillkor för de analyserade snitten. Vissa mått är antagna till ett värde som avviker
något från det exakta projekterade måttet för att förenkla beräkningarna. Ett konservativt värde ur
dimensioneringssynpunkt har då valts.
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3.2 Lastförutsättningar och antaganden för det beräknade
lastfallet

3.2.1 Laster

Spiralen i ett vattenkraftverk dimensioneras för följande belastningar:

· Egentyngd
o av den beräknade konstruktionen (spiralen)
o av övriga ovanförliggande konstruktioner och fasta installationer

· Nyttig last på bjälklagen ovanför
· Vattentryck

o Statiskt (invändigt och utvändigt, horisontellt, vertikalt samt upptryck)
o Dynamiskt, så som tryckvåg vid plötsligt frånslag i stationen (betraktas som

en ökning av det hydrostatiska trycket)
· Eventuellt jordtryck
· Temperaturlaster
· Krympning

I beräkningarna som redovisas i denna rapport har enbart egentyngden av själva spiralen
och det statiska respektive dynamiska vattenlasten studerats.

Temperaturlaster och krympning har inte beaktats i detta arbete för att hålla lastmodellen
så renodlad som möjligt och på så sätt underlätta en tillförlitlig jämförelse av de två
beräkningsmetoderna.

Inverkan av det utvändiga jordtrycket från sprängstensfyllningen mot spiralväggarna har
inte tagits med i beräkningarna, delvis för att förenkla beräkningarna, men främst eftersom
det utvändiga jordtrycket är gynnsamt för det analyserade lastfallet (beskrivs i efterföljande
kapitel 3.2.2) eftersom det verkar i motsatt riktning mot den dominerande lasten. Det är
alltså ett konservativt angreppssätt att bortse från jordtrycket i detta fall.

Nyttig last på spiraltakets ovansida tas inte heller med i beräkningen av samma anledning
som jordtrycket.

Ingen lastnedräkning av egentyngden från ovanliggande konstruktionsdelar har tagits med i
beräkningar av spiralen inom ramar för detta arbete på grund av tidsbegränsning.
Kraftstationsutformningen är sådan att lasten från ovanförliggande våningar förs ner till
underliggande konstruktion eller berggrund antingen genom stagringsbalkarna och
stagpelarna eller genom spiralväggarna. Den största delen av den vertikala nedåtriktade
belastningen (inklusive hela generator- och turbinvikten) förs ner i stagringsbalkarna och
medför ingen belastning på de studerade delarna av spiralen (väggar, tak och botten).
Lasten som förs ner till stagringsbalkarna bidrar till att öka den fasta inspänningen av tak-
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och bottenplattan. En mindre del av den vertikala lasten förs ner i spiralväggen och ger
upphov till en tryckande normalkraft i denna. Den tryckande normalkraften är generellt
gynnsam då den ökar väggens moment- och tvärkraftskapacitet i vertikalled. Ur denna
synpunkt är det konservativt att bortse från den vertikala lasten. Samtidigt ger den vertikala
tryckande kraften upphov till en mindre dragkraft i horisontell riktning. Enligt en
överslagsmässig uppskattning kan den vertikala lasten från ovanförliggande konstruktioner
och nyttig last ge ett tillskott till den dragande normalkraften i spiralväggen motsvarande
upp till ca 5-10 %. Ur denna synpunkt är det alltså inte konservativt att bortse från
lastnedräkningen. Det påverkar emellertid inte möjligheten att göra en generell jämförelse
av de två beräkningsmetoderna, som är huvudsyftet med rapporten. Inför en noggrann
tvärsnittsdimensionering bör det däremot beaktas hur lasten från ovanförliggande
konstruktioner påverkar spiralväggen.

3.2.2 Beräknat lastfall

Då målet för detta arbete är att göra en jämförelse av de två beräkningsmetoderna varav
den ena metoden är speciellt avsedd för analys av invändigt belastade cylindriska former
(se vidare kapitel 4.2 för beskrivning av handberäkningsmetoden) kommer endast lastfall
med invändigt övertryck i spiralen att betraktas. Beräkningar utförs för det
dimensionerande brottgränslastfallet (Lastfall 1) med frånslag i stationen. Enligt
beräkningsförutsättningar motsvarar tryckvågen vid frånslag en 36 % ökning av det
invändiga trycket i nivå med centrumlinje (CL) för ledskenorna, jämfört med normala
driftförhållanden (Sweco, 2007). Med normala driftförhållanden menas att
uppströmsvattenytans nivå är vid dämningsgränsen (DG).

Förutsättningar för Lastfall 1 (LF1):

Övre vattenytans nivå (bestämmande för invändigt tryck): +82,56 m ö.h. (DG)

Nedre vattenytans nivå (bestämmande för utvändigt tryck): +73,10 m ö.h.

Tryckökning vid frånslag i nivå för ledskenornas CL (+71,75):  36 %

För frånslaget motsvarande teoretisk nivå av övre vattenytan: +86,5* m ö.h.

* Nivån har beräknats på följande sätt:

82,56+0,36·(82,56-71,75)=86,45~86,5 [3:1]
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Figur 3:2 Lastförutsättningar för det beräknade lastfallet (LF1) i form av antagna vattenytor. Grundvattengradienten
ignoreras dock i detta lastfall då det är mer konservativt att grundvattennivå motsvarande anta nedströmsvattenytan runt
om spiralen.

För att renodla beräkningsmodellerna och beräkningarna har ett par förenklande
antaganden gjorts. Dessa antaganden redovisas här nedan.

Grundvattennivån
Det utvändiga vattentrycket har för alla snitt av spiralen antagits konstant +73,10 m ö.h,
motsvarande nedströmsvattenytan. Detta är sant för nedströmssidan av spiralen (Snitt 2)
samt för spiralens högra sida som ligger bakom utskovsdammen och där
nedströmsvattenyta råder (se Figur 2:11). Mot spiralens vänstra sida, som ligger mot
stranden, råder däremot i själva verket grundvattennivå som teoretiskt sett förväntas variera
med en gradient så som visas i Figur 3:2. Detta skulle för Snitt 1 innebära att det egentligen
råder ett något högre utvändigt vattentryck (ca +76,00 m ö.h.). Men på samma sätt som
med jordtrycket är det i Lastfall 1 konservativt att anta ett lägre utvändigt vattentryck. Det
finns dessutom en osäkerhet gällande fyllningens permeabilitet och grundvattengradientens
faktiska utseende. Om fyllningen är mycket permeabel kan nivån för grundvattenytan intill
kraftstationen bli i princip lika med nedströmsvattenytan.

Definiering av övertrycket i spiralen
I beräkningarna har det invändiga och utvändiga vattentrycket inte beaktats var för sig.
Istället har det övertryck som råder inne i spiralen beräknats som skillnaden mellan det
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invändiga och det utvändiga vattentrycket. Tryckökningen vid frånslag antas vara
densamma utmed hela spiralkonstruktionen och har översatts till en förhöjd
uppströmsvattenyta som används vid bestämning av det invändiga övertrycket. Det
framräknade övertrycket blir då konstant för respektive del av spiralen (vägg, tak och
botten). Som framgår av Figur 3:2 så borde ett högre övertryck egentligen råda i den
översta delen av spiralväggen som ligger ovanför nedströmsvattenytan. Men då detta
enbart gäller inom en begränsad sträcka av väggen bedöms inverkan av detta vara
försumbar och har därför inte beaktats.

För analys av spiralbotten räknas det invändiga trycket på hela den betraktade delen av
bottenplattan utifrån den lägsta överkantsnivån som råder vid inloppet till spiralen: +64,67
m ö.h. Det invändiga trycket reduceras sedan med det utvändiga trycket mot bottenplattans
underkant för att erhålla värdet på rådande övertryck.

För taket är övertrycket lika med skillnaden mellan den fiktiva förhöjda vattenytan som
motsvarar frånslag och nivån för takets underkant. Takplattan har inget utvändigt
vattentryck på sig då överkant av taket utgör bjälklag inne i det torra
kraftstationsutrymmet.

En sammanställning av det i beräkningarna antagna övertrycket på de olika delarna av
spiralen redovisas i Tabell 3:2.

Spiraldel Princip för uträkning Beräknat övertryck

Spiralvägg ÖVY*-NVY

Gäller längs med hela vägghöjden

86,5 – 73,1 =13,4 mvp = 134
kPa

Spiraltak ÖVY*-u.k. 86,5 – 74,8 = 11,7 mvp = 117
kPa

Spiralbotten (ÖVY*-ö.k.)-(NVY-u.k.)

Där u.k. = ö.k.- t

(86,5 – 64,67) – (73,1 – (64,67
- 1,7)) = 11,7 mvp = 117 kPa

Tabell 3:2 Beräknat verkande övertryck per spiraldel, LF1 (karakteristiska värden). ÖVY*=nivå för övre vattenytan
inklusive ökning m.h.t. frånslag; NVY=nivå för nedströmsvattenytan; ö.k.= överkantsnivå för den betraktade delen av
spiralen; u.k. = underkantsnivå för den betraktade delen av spiralen; t=tvärsnittstjocklek av den betraktade delen

3.2.3 Materialegenskaper, betong

Den valda betongkvaliteten är C25/30 med följande egenskaper som använts vid
beräkningar av snittkrafter:

Egentyngd  24 kN/m3

E-modul  30 GPa

Poissons tal  0,2
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4 Handberäkningsmetoden
I detta kapitel beskrivs handberäkningsmetoden som använts i den första delen av arbetet
för att beräkna snittkrafterna i spiralen. Handberäkningsmetoden tillämpas för ett antal snitt
längs med spiralen. Beräkningsgången består av två delar: dels en cylinderskalsberäkning
enligt Handboken Bygg (1983 års utgåva) för att beakta spiralväggens krökta form och de
lastupptagningsmekanismer och snittkrafter som uppstår p.g.a. denna och dels en
ramberäkning där väggen analyseras i vertikalled och även tak och bottenplattorna tas med
i beräkningen.

Detta kapitel ger först en kort teoribakgrund gällande de begrepp som
handberäkningsmetoden innefattar. Sedan beskrivs arbetsgången vid beräkningen steg för
steg.

4.1 Teori
Cylinderskalsberäkningen som utgör första delen av handberäkningen utförs enligt teorin
och formlerna i Handboken Bygg, kapitel A28:2 (kapitelnumrering gäller för 1983 års
utgåva). I beräkningen betraktas en cylinder med dimensioner motsvarande spiralväggen i
ett utvalt snitt dels med hjälp av membranteori och dels: böjteori. De två teorierna
kombineras för att belysa att spiralväggen bär last i två led: i ringled och i vertikalled.

Andra delen av handberäkningen tar hänsyn till att spiralväggen är ansluten till tak- och
bottenplattor. Slutgiltiga snittkrafter i ramled tas fram genom en ramberäkning.

Handberäkningsmetoden är tillämpbar för den delen av spiralen där de olika
beståndsdelarna (tak, vägg och botten) kan betraktas som skalelement.

Nedan följer en kort beskrivning av de begrepp som ligger bakom
handberäkningsmetoden. Dessa begrepp är väl beskrivna i akademisk och vetenskaplig
litteratur som den intresserade läsaren hänvisas till för fördjupning.

4.1.1 Skal

”Ett skal är ett ytbärverk där tjockleken är liten i förhållande till övriga dimensioner.
Medelytan som halverar avståndet mellan yttre och inre begränsningsytorna är i sin
generella form dubbelkrökt. Ur strukturmekanisk synpunkt är ett skal ett
konstruktionselement där lasten överförs till upplagen huvudsakligen genom normalkrafter
och tangentiella skjuvkrafter. Skalet är därför närbesläktat med skivan. De svagt krökta
skalen med belastningen vinkelrätt mot medelytan överför emellertid lasten till väsentlig
del genom böjande moment och har alltså liknande verkningssätt som plattorna.”
(Eggwertz, 1983)

Spiralens vägg kan räknas till den senare typen av skal, som har stora likheter med plattor.
Om skalet eller plattan har likartade randvillkor i en dimension längs en så lång sträcka att
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inverkan från randvillkoren i den andra dimensionen kan ignoreras kan en strimla av skalet
betraktas som en stång eller balk och en enklare tvådimensionell beräkning kan utföras.
Den analyserade strimlan ges lämpligen bredden 1 m för att enkelt kunna översätta
resultaten från ”per längdmeter” till ”per kvadratmeter”. På detta sätt kan en 1 m bred
strimla av spiralen, bestående av vägg, tak och bottenplatta betraktas som en ram (se vidare
Kapitel 4.1.4). Flera sådana strimlor i ett lämpligt antal utvalda sektioner längs med
spiralen (Snitt 1 och Snitt 2 i denna rapport) analyseras för att erhålla en sammantagen
representativ bild av hela spiralen.

4.1.2 Membran och membranteori

Ett membran är en tunn hinna som saknar böjstyvhet och därför bara är stabil under
belastning som ger dragpåkänning. (Eggwertz, 1983)

Membranteorin är egentligen en förenklad variant av skalteorin. Membranteorin
uppställdes redan under 1800-talets förra hälft av Lamé och Claperyron och förutsätter att
enbart tangentiella krafter, d.v.s. normalkrafter och skjuvkrafter, uppstår i skalet.
(Eggwertz, 1983) Vid membranteorin kan samtliga snittkrafter bestämmas ur
jämviktsekvationerna.

4.1.3 Böjteori

Böjteorin är en annan benämning på den klassiska skalteorin som är grundad på den
matematiska elasticitetsteorin. Böjteorin får tillgripas om uppläggningen av den betraktade
konstruktionen inte är statiskt bestämd eller om skalet eller dess last har en diskontinuitet. I
böjteorin, till skillnad från membranteorin, tas även tvärkrafter samt böj- och vridmoment
med i jämviktsekvationerna, och sambanden mellan deformationer och påkänningar
utnyttjas för att bestämma snittkrafterna. (Eggwertz, 1983)

4.1.4 Ram

Med ram avses en konstruktion som består av ett antal böjstyva stänger med styva
hörnskarvar.

4.2 Beräkningsgång vid handberäkning
Nedan beskrivs arbetsgången vid handberäkning steg för steg. Beräkningen i sin helhet, på
ett detaljerat sätt, redovisas dock inte här för att hålla rapportens innehåll på en lagom nivå.
Beräkningsgången vid cylinderberäkningar för Snitt 1 och 2 redovisas i detalj i Bilaga 1
där snittkrafter i två punkter längs med spiralväggens höjd beräknats med hjälp av
programmet MathCad. I kompletterande Bilaga 2 redovisas en sammanställning av
resultaten där även snittkrafter i flera punkter längs med väggens höjd redovisas.
Ramberäkningen redovisas i Bilaga 3.
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4.2.1 Cylinderberäkning

Steg 1: Membranteori

Formler från membranteorin används för att beräkna effekten av det invändiga
vattentrycket så som det skulle bli om cylindern var ett tunt membran. De storheter som
beräknas är normalkraften i ringled Nφ0 (framöver i rapporten, förkortat, även kallat
”ringkraft”) och radieförändringen Δrx0. För beteckningarna, se Figur 4:1. Då spiralen har
jämnt fördelat invändigt övertryck och inga begränsningar vid ränderna finns (så som
inspänningsmoment eller horisontell stödreaktion), blir radieändringen Δrx0 konstant utmed
hela höjden vid betraktelse enligt membranteorin. Av samma anledning uppstår ingen
vinkeländring (ϑx0) eftersom väggarnas deformation utåt är konstant utmed hela höjden.

Figur 4:1 Betraktelse av vattenfylld cylinder enligt membranteorin, beteckningar. Generellt, enligt handboken Bygg
(Eggwertz, 1983) till vänster och modifiering som beskriver spiralen med konstant invändigt övertryck: till höger.

Normalkraft i ringled

= ∗ ∗ [4:1]

Radieändring

∆ =
∗ ∗
∗

[4:2]

Där

g = Vattnets tunghet

a = Cylinderns radie

t = Cylinderväggens tjocklek

x = Höjdavstånd från cylinderns övre rand
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E = Cylindermaterialets elasticitetsmodul

Steg 2: Inverkan av moment

Ett moment införs vid den övre och nedre randen. Momenten antas ha storlek M=1
(dimensionslöst) per längdenhet. Vidare beräknas storleken för följande parametrar utifrån
de antagna stödmomentens inverkan: normalkraft i ringled, tvärkraft och moment i
vertikalled samt radie- och vinkeländring vid rand. Formlerna nedan är baserade på Kapitel
A28:27 i Handboken Bygg, men med modifikation för att kunna tillämpas för
spiralväggen. Skillnaden är att för spiralen måste stödmoment vid både den övre och nedre
randen förutsättas, medans ekvationen i Handboken Bygg är skriven för moment vid en
rand.

Figur 4:2 Införandet av moment i cylinderskalsberäkningar. Figur från Handboken Bygg med kompletteringar i blått för
att anpassa beräkningen till spiralen

Normalkraft i ringled

= 2 ∗ ∗ ∗ ( (cos( )− sin( )) + ( )(cos( (ℎ − ))
− sin( (ℎ − ))

[4:3]

Där

k = huvukrökningen som beräknas som

= ∗ 3(1− )
[4:4]

och

n = Poissons tal (tvärkontraktionstal) som för betong är 0,2

Tvärkraft i vertikalled
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= −2 ∗ ∗ ( sin( ) + ( ) sin( (ℎ − )) [4:5]

Moment i vertikalled

= ( (sin( ) + cos( )) + ( ( ) (sin (ℎ − )
+ (ℎ − ) )

[4:6]

Radieändring vid rand

Δ =
2 ∗ ∗

∗ ( (cos( )− sin( )) + ( )(cos( (ℎ − ))

− sin( (ℎ − ))

[4:7]

Vinkeländring vid rand

υ = −
4 ∗ ∗

∗ ( (cos( )) + ( )(cos( (ℎ − ))))
[4:8]

Steg 3: Inverkan av horisontell kraft

I Steg 3 införs en horisontell kraft vid cylinderns övre och nedre rand. Samma storheter
som i Steg 2 beräknas utifrån inverkan av den horisontella kraften som ges ett värde R=1.

Figur 4:3 Införandet av horisontell kraft i cylinderskalsberäkningar. Figur från Handboken Bygg med kompletteringar i
blått för att anpassa beräkningen till spiralen

Normalkraft i ringled

= 2 ∗ ∗ ∗ ( (cos( )) + ( )(cos (ℎ − ) ) [4:9]

Tvärkraft i vertikalled
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= (cos( )− sin	( ))
+ ( ) (cos (ℎ − ) − sin (ℎ − ) )

[4:10]

Moment i vertikalled

=
1

( ∗ sin( ) + ( ( ) ∗ sin (ℎ − ) [4:11]

Radieändring vid rand

Δ =
2 ∗ ∗

∗ ( ∗ cos( ) + ( ) ∗ cos (ℎ − ) )
[4:12]

Vinkeländring ϑMx vid rand

υ = −
2 ∗ ∗

∗ ( ∗ (sin( ) + cos( )) +

+ ( ) ∗ (sin( (ℎ − )) + cos( (ℎ − ))))

[4:13]

Steg 4: Stödreaktioner beräknas

Randvillkor introduceras och stödreaktioner beräknas. Randvillkor i detta fall antas vara
fast inspänning. De i Handboken Bygg angivna formlerna för radieändring (Δrx=0)
respektive vinkeländring (ϑx=0) vid fast inspänning kombineras i ett ekvationssystem med
två ekvationer [4:14] och [4:15] och två okända: stödmoment (Mx=0) och horisontell
stödkraft (Rx=0). Storleken på stödmomentet och den horisontella stödkraften löses ut med
hjälp av ekvationssystemet.

Δ = Δ + ∗ Δ + ∗ Δ = 0 [4:14]

υ = υ + ∗ υ + ∗ υ = 0 [4:15]

Observera skillnaden mellan beteckningar Δrx0 ochϑx0 (Steg 1) respektive Δrx=0 ochϑx=0

(Steg 4). De första två betecknar radieändring och vinkeländring vid membranteorin
generellt (applicerbart på olika höjder längs med spiralväggen) medans de senare två avser
radieändring och vinkeländring vid stöd för fallet med fast inspänning.

Steg 5: De definitiva snittstorheterna för cylindern beräknas

Genom att kombinera de i föregående stegen framräknade storheterna utifrån membran-
och böjteorin, beräknas definitiva snittkrafter för ett fast inspänt cylinderskal. Formlerna
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nedan kan tillämpas för att räkna ut kraften i ett valfritt antal punkter längs med
cylinderskalets höjd, genom att variera koordinaten x.

Normalkraft i ringled

= + ∗ + ∗ [4:16]

Tvärkraft i vertikalled

= ∗ + ∗ [4:17]

Moment i vertikalled

= ∗ + ∗ [4:18]

Även momentet i ringled (horisontalled) kan beräknas genom ett samband som beskriver
förhållandet mellan momentet i vertikal- och horisontalled hos en cylinder, med hjälp av
Poissons tal.

Moment i ringled

= ∗ [4:19]

Dock kan momentet i ringled vanligtvis försummas ur dimensioneringssynpunkt
(Eggwertz, 1983) vilket också gjorts i denna rapport.

Steg 6: Uppskattning av andelen last som tas upp i ramled

I detta steg tas indata för andra delen av beräkningen, ramberäkningen, fram. Fördelningen
av lastupptagningen i ringled respektive vertikalled uppskattas genom att i ett antal punkter
längs med väggens höjd beräkna kvoten mellan ringkraften enligt Steg 5 (böjteorin) och
ringkraften enligt Steg 1 (membranteorin). Kvoten representerar andelen av trycklasten
som väggen tar upp i ringled. Återstående procentandel av trycklasten förutsätts bäras i
vertikalled.

Det man gör i detta steg, med andra ord, är att jämföra ett helt fritt cylindriskt membran
med en fast inspänd cylinder. Det fria membranet symboliserar förhållanden då all last tas
upp enbart genom krafter och deformationer i ringled. Genom att sätta den framräknade
ringkraften för fast inspänd cylinder i förhållande till ringkraften i ett fritt membran får
man en bild av hur stor del av lasten som tas upp på annat sätt än genom ren ringkraft.

I Figur 4:4 visas förhållandet mellan normalkraften i ringled beräknat med membran-
respektive böjteorin för en cylinder som är representativ för Snitt 1 av Avestaforsens spiral.
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Utifrån detta förhållande uppskattad fördelning av andelen last som tas upp i vertikalled
visas i Figur 4:5.

Figur 4:4 Förhållandet mellan normalkraf i ringled för ett cylindermembran respektive ett fast inspänt cylinderskal med
dimensioner motsvarande Snitt 1 för spiralen i Avestaforsnes nya kraftverk.

Figur 4:5 Utifrån förhållandet i Figur 4:4 antagen fördelning av belastningen på spiralväggen i vertikalled i Snitt 1.
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Av diagrammet i Figur 4:4 framgår att, vid ett fast inspänt cylinderskal, är ringkraften
störst på halva höjden (d.v.s. längst bort från stöden). Förklaringen till detta är att det är där
som skalet har störst likhet med ett fritt membran. Vid stöden, där full inspänning antagits
är ringkraften däremot noll eftersom cylinderskalet här är helt begränsad från att utvidga
sig radiellt. Observera att maxvärdet av ringkraften för spiralväggen inte uppgår till värdet
motsvarande ringkraften för ett helt fritt membran. Detta beror på att väggen inte är
tillräckligt hög för att inspänningens vid ränderna inte ska påverka kraftupptagningen vid
halva vägghöjden. Inspänningen har alltså en begränsande effekt längs med hela
vägghöjden på 11,6 m. Hade cylindern, med i övrigt samma dimensioner och belastning,
istället varit ca 15 m  hög skulle inspänningseffekten hunnit klinga av nästan helt vid halva
höjden och normalkraften där skulle blir lika stor som den vid ett fritt membran (ca 1560
kN).

Kraftupptagningen i vertikalled är omvänt proportionerlig till kraftupptagningen i ringled:
då upptagningen av kraften i ringled är störst på halva vägghöjden, är det på motsvarande
sätt minst andel last som tas upp i vertikalled på halva höjden av väggen.

Det bör förtydligas att, om väggen vore helt fast inspänd, skulle man redan i Steg 5 kunna
beräkna de moment- och tvärkraftsvärden för cylindern som uppstår på grund av
lastupptagningen i vertikalled. Hade både spiralens tak och botten i samtliga snitt utgjorts
av så pass grova konstruktioner att fast inspänning av väggen kunnat förutsättas skulle
beräkningen kunnat avslutas i Steg 5. I verkligheten är dock spiralväggen ansluten till en
relativt slank tak- och bottenplatta. Anledningen till att man är intresserad av att ta fram en
lastfördelning så som görs i Steg 6 är alltså för att på ett mer korrekt sätt kunna studera
snittkrafterna som uppstår i hela spiralkonstruktionen, med hänsyn tagen till den elastiska
inspänningen spiraldelarna emellan. Den framtagna lastfördelningen används sedan som
indata i en ramberäkning som beskrivs i följande kapitel.

4.2.2 Ramberäkning

I det sista steget av handberäkningen bestäms de definitiva snittkrafterna i ramled för de
betraktade. Två rammodeller skapas: ett för varje snitt av spiralen. Ramarna som
symboliserar spiralens två snitt är statiskt obestämda. För att beräkna snittkrafterna i
ramled används datorprogrammet Ramanalys.

I rammodellen appliceras last enligt Tabell 3:2 på tak- och bottenplattan. Väggen belastas
med ett tryck enligt fördelningen som tagits fram i Steg 6 av cylinderberäkningen.
Dessutom beaktas spiralkonstruktionens egenvikt i ramberäkningen.
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Figur 4:6 Ram föreställande Snitt 1 respektive Snitt 2 av spiralen, uppställning i programmet Ramanalys. Geometri och
statiskt system samt last från det invändiga övertrycket visas.
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5 FEM-beräkning
I detta kapitel beskrivs FEM-modellen av spiralen och den inledande verifieringen av
programmet FEM Design. En översiktlig presentation av några av beräkningsresultaten ges
också, men den huvudsakliga resultatanalysen följer i kapitel 6.

5.1 FEM Design 3D Structure
Programmet som används för att skapa FEM-modell av spiralen heter FEM Design 3D
Structure och är en av flera programvaror som ingår i StruSofts finita element-baserade
programpaket med samlingsnamnet FEM Design. StruSoft (Structural Design Software in
Europé AB) är ett svenskt företag som tillhandahåller ett antal olika
dimensioneringsverktyg för byggingenjörer.

Andra program som ingår i StruSofts FEM-Design paket är:

· 3D Frame

· Plain Strain

· Plate

· Wall
FEM Design 3D Structure är en programvara som möjliggör modellering och analys av
konstruktioner bestående av en kombination av skalelement (plattor, skivor), stänger,
balkar, och pelare. Programmet är relativt enkelt, både vad gäller inlärningströskeln och
dess  möjligheter, om man jämför med andra mer avancerade FEM-program, så som t.ex.
Abaqus. Även om plattor och skivor i FEM Design kan tilldelas en tjocklek, behandlar
programmet inte solidelement i den bemärkelsen att spänningar i alla tre dimensioner
analyseras. Istället kan spänningarna i varje element analyseras enbart i 2 dimensioner.

5.2 Verifiering av FEM Design för dimensionering av cylindriska
former

I de följande tre underkapitlen beskrivs inledande försök i programmet FEM Design som
gjordes för att utvärdera möjligheten att modellera cylindriska former med tillräckligt bra
pålitlighet.

5.2.1 Metod

För att hitta en tillfredsställande detaljeringsgrad för modellering av spiralväggarna gjordes
först ett antal enkla modeller av en cylinder. Cylindern som modellerades har samma
dimensioner (radie, höjd och väggtjocklek) som Snitt 1 av spiralen i Avestaforsens nya
kraftverk och antas vara fast inspänd i över- och underkant. Cylindern modellerades på sex
olika sätt genom att dela in cylinderväggen i olika antal (n) vertikala väggsegment.
Segmentantalet i FEM Design styrs genom att ange en vinkel a. Vinkeln a beskriver
storleken på den cirkelsektor som ska ersättas med ett plant väggsegment. 
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Mellan vinkeln a och antalet väggsegment n råder följande samband:

a
360

=n [5:1]

Ju fler segment används (d.v.s. ju mindre vinkel a väljs) desto mer efterliknar modellen en
idealisk cylinder. För en idealisk cylinder gäller ¥=n  och 0=a .

De sex olika cylindrarna som modellerades gavs följande värden på vinkel a: 30°, 25°,
20°, 15°, 10° respektive 5°.

Målet med att göra olika grova cylindermodeller med olika värden på a var att undersöka
hur dessa modellers egenskaper förändras och i vilken utsträckning en modell med ett givet
visst på a efterliknar en perfekt cylinder. Det som undersöktes var på vilket sätt olika
grova modeller reagerar på en last från invändigt vattentryck. Värdet av följande
snittkrafter analyserades i jämförelsen av cylindermodellerna:

· normalkraft i ringled, Nx

· moment i vertikalled, My

· moment i ringled, Mx.
 Två olika värden av varje snittstorhet registrerades:

· värdet i varje väggsegments mittersta del;

· värdet vid gränsen mellan två väggsegment.
Av dessa två värden beräknades sedan ett medelvärde.

De ovannämnda snittstorheterna för de olika FEM-modellerna jämfördes med värden för
samma snittstorheter framtagna med hjälp av handberäkningsmetoden (se kapitel 4.2.1).

I följande tre kapitel analyseras sambandet mellan värdet på dessa tre snittstorheter och de
olika cylindermodellers formegenskaper. Denna analys ligger sedan till grund för val av
detaljeringsgrad vid modellering av spiralen i FEM.

5.2.2 Analys av resultat från beräkningar med olika grova cylindermodeller

Normalkraft i ringled

Enligt formlerna som beskrivits i kapitel 4.2.1 är ringspänningar i ett för invändigt
övertryck utsatt, fast inspänt cylinderskal maximala vid halva höjden. Spänningen vid
stöden är i sin tur noll. Samma mönster återspeglas tydligt i FEM-modellerna av cylindern.
En tydlig koncentration av större ringkraftskraftsvärden kan noteras i cylinderns mittersta
del och närmare stöden blir ringkraften nästan noll, se Figur 5:1.
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Figur 5:1 Normalkraftsfördelning i en cylinder bestående av 30°-segment (till vänster) respektive 5°-segment (till höger).
Gul färg motsvarar normalkraftsvärden i nära noll. Den mörkröda färgen motsvarar normalkraft mellan 1200 kN och
1300 kN.

Vid de grövre modellerna (t.ex. a=30°) kan man se en svag variation av normalkraftens
värde tvärs över väggsegmenten: värdet är större vid segmentgränserna och mindre i
segmentens centrala delar. Detta beror på de platta väggsegmentens skivegenskaper som
ger kraftigare uttryck ju större bredd segmenten har. Resultatvariationen minskar därför
med finare indelning och modellen med 5°-indelning har en jämn spänningsfördelning i
ringled vilket är karakteristiskt för en cylinder.

Figur 5:2 och Figur 5:3 visar en resultatjämförelse av normalkraft i ringled vid stöd
respektive i fält mellan FEM-beräkningar och handberäkningar.
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Figur 5:2 Värden på normalkraft i ringled vid stöd. ”FEM medel” är medelvärdet av värden vid segmentgränser (”FEM
elementgränser”) och värden i segmentmitt (”FEM elementmitt”).

Figur 5:3 Värden på normalkraft i ringled i fält. ”FEM medel” är medelvärdet av värden vid segmentgränser (”FEM
elementgränser”) och värden i segmentmitt (”FEM elementmitt”).

För de 3 grövre av totalt 6 cylindermodeller ligger medelvärdet av normalkraften vid stöd
enligt FEM strax under det handberäknade värdet på 1 183 kN. För de 3 finare modellerna
är normalkraftsvärdet enligt FEM däremot något högre än det handberäknade värdet. En
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interpolation av FEM-resultaten visar att vid vinkel 0° (d.v.s. för en idealisk cylinder)
skulle normalkraften vid stödet vara ca 30 kN.

Den marginella skillnaden i normalkraftsvärden vid stöd kan med största sannolikhet
förklaras med det faktum att det i FEM Design finns en begränsning för hur styv en fast
inspänning kan definieras. Den maximala inspänningseffekten i form av
rotationsförhindring som kan definieras i FEM Design är 1,745*1013 kNm/m/°. Vid
hanberäkningar antas däremot ett idealiserat tillstånd då stödet är 100 % oeftergivligt.

Medelvärdet av normalkraften i fält enligt FEM ligger också något över de teoretiska
värdena. De 4 finaste av alla 6 cylindermodeller ger ett högre medelvärde på maximal
normalkraft än handberäkningar. Vid 5°-indelning är medelvärdet av normalkraften enligt
FEM 1 235 kN medans enligt handberäkningar den är 1 183 kN.

Att inte ens de finare cylindermodellerna uppvisar en fullständig överensstämmelse av
ringkraftsvärden i fält mellan FEM-beräkningen och de teoretiska (handberäknade) värden
beror på förhållandet mellan cylinderns väggtjocklek och höjd (samt även radie). Den
analyserade cylindern har relativt tjocka väggar i förhållande till cylinderhöjden: väggen är
1,5 m tjock, vilket motsvarar nästan 10 % av cylinderhöjden. Här ska man komma ihåg att
handberäkningsmetoden delvis bygger på membranteorin och att ett membran
kännetecknas just av att det är mycket tunt. Detta innebär att ju tjockare väggarna är i
förhållande till cylinderns övriga dimensioner desto mindre korrekta resultat erhålls med
handberäkningsmetoden.

En kontroll gjordes för att verifiera påståendet ovan experimentellt. En ny FEM-modell
gjordes med väggtjocklek på 5 cm men alla övriga förutsättningar oförändrade. En sådan
cylinder är mycket mer lik ett membran än de ursprungliga modellerna som efterliknar
spiralen. Även handberäkning för en sådan modell gjordes. För denna cylinder uppnåddes
fullständig överensstämmelse mellan normalkraftsvärden i fält från handberäkningar och
FEM vilket bekräftar påståendet i föregående stycke.

Moment i vertikalled

För en fast inspänd cylinder är absolutbeloppet av moment i vertikalled (My) enligt teorin
störst vid stöden (inspänningsmoment). Fältmomentet är mindre till värdet och når sitt
maximum på halva vägghöjden. De i FEM Design skapade cylindermodellerna uppvisar,
som förväntat, en sådan momentfördelning, se Figur 5:4.

Även moment i vertikalled, på samma sätt som ringkraften, har hos de grövre
cylindermodellerna en intensitetsvariation längs med den horisontella riktningen (tvärs
med väggsegmenten). Högre värden uppstår i segmentens mitt och lägre: mellan
segmenten. Ju finare indelning av cylinderväggen desto mindre är denna variation. För
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cylindermodellen med 5°-indelning är momentvärdet i princip konstant runtom cylindern
på varje given nivå i höjdled.

Figur 5:4 Resultatbilden av moment i vertikalled i en cylinder bestående av 30°-segment (till vänster) respektive 5°-
segment (till höger). Gul färg motsvarar momentvärden nära noll. De mörkgröna tonerna motsvarar moment mellan -
200 kN och       -300 kN. De mörkröda tonerna motsvarar moment mellan 300 kN och 600 kN.

Figur 5:5 och Figur 5:6 visar en jämförelse mellan FEM- och handberäkningsresultat för
moment i vertikalled i fält och vid stöd.

Figur 5:5 Värden på moment i vertikalled vid stöd.
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Figur 5:6 Värden på moment i vertikalled i fält.

Medelvärdet av fältmomentet för de olika modellerna är mer eller mindre konstant och
nära det handberäknade värdet. Medelvärdet av stödmoment avviker däremot kraftigt från
det handberäknade värdet för de grövsta modellerna och närmar sig det handberäknade
värdet för fint indelade modeller.

Dock blir varken fält-eller stödmomentsvärdet enligt FEM blir aldrig exakt samma som
enligt handberäkningarna. Medelvärdet av stödmoment för alla sex cylindermodeller i
FEM ligger mer eller mindre konstant runt 85 % av värdet enligt handberäkningar.
Medelvärdet av stödmoment för FEM-modellen med 5°-indelning uppgår till 75 % av det
handberäknade värdet och en interpolation av FEM resultaten ger ett uppskattat värde för
en idealisk cylinder motsvarande 88 % av det handberäknade värdet.

Att mindre värden på moment i vertikalled erhålls med FEM än med handberäkningar
beror på den tidigare noterade observationen att normalkraft i ringled är högre i FEM
(p.g.a. att en fullständig inspänning inte kan modelleras). I FEM modeller tas alltså större
del av lasten upp i ringled än enligt de teoretiska handberäkningarna och följaktligen tas
mindre andel av lasten upp i vertikalled.

Poissons tal (kontraktionstal)

Även värden av momentet i ringled (Mx) registrerades hos de olika grova
cylindermodellerna. Moment i ringled analyseras dock inte för sig i denna rapport utan
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sätts i förhållande till det dominerande momentet i vertikalled (My), som ytterligare en
utvärderingsgrund av de olika grova cylindermodellerna.

Hur momentupptagningen i en konstruktion fördelas i olika riktningar beror dels på
konstruktionens geometriska utformning och randvillkor och dels på materialegenskaper.
Inverkan av materialegenskaperna definieras med hjälp av tvärkontraktionstalet eller
Poissons tal ν.

Poissons tal är en materialkonstant som anger hur ett material reagerar på tryck- och
dragkrafter. När ett material töjs ut i en riktning dras det ihop i andra riktningar. Poissons
tal är ett mått på den hopdragningen. Talet definieras som kvoten mellan den relativa
ändringen av längden och den relativa ändringen i bredd:

O

O

O

O

L
LL

l
Ll

-

-

-=n
[5:2]

med beteckningar enligt Figur 5:7 nedan.

Figur 5:7 Definition av l, lo, L samt Lo för beräkning av tvärkontraktionstalet (Poissons tal). När det blåa materialet
sträcks ut till längden L minskar bredden till l. (Wikipedia Den fria encyklopedin, 2016)

För en med invändigt tryck belastad cylinder gäller följande samband mellan moment i
ringled Mx och moment i vertikalled My :

yx MM ´=n [5:3]

Betongens tvärkontraktionstal är ca 0,2 alltså är förhållandet mellan Mx och My ca 20 %
för en vattenfylld betongcylinder. (Eggwertz, 1983)
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Detta samband mellan momenten i två sinsemellan vinkelräta riktningar och Poissons tal
användes som ett tredje steg i analysen av de olika cylindermodellerna i FEM för att se hur
väl modellerna överensstämmer med teorin.

Figur 5:8 visar variationen av förhållandet mellan moment i ringled och moment i
vertikalled för de olika modellerna. Medelvärdet av denna kvot för samtliga modeller
ligger konstant på 20 % vilket motsvarar Poissons tal. Däremot kunde en kraftig variation
mellan värden i väggsegmentens mitt respektive vid segmentgränserna observeras för de
grövre modellerna. Ju finare indelning av cylinderväggen desto mindre denna
variationsamplitud. För cylindermodell med 5°-indelning var kvoten mellan momenten i de
olika riktningarna exakt 20 % både i segmentens centrala del och mellan segmenten. Alltså
återspeglar FEM modellen med 5°-indelning de förväntade egenskaperna på en cylinder av
betong mycket väl.

Figur 5:8 Förhållandet mellan moment i vertikal- och ringled för de olika cylindermodellerna. Momentvärden avlästa på
halva cylinderhöjden.

Det ska tilläggas att Figur 5:8 visar kvoten mellan momentvärden som lästes av på halva
vägghöjden. Vid ränderna var kvoten konstant 20 % för alla modeller, både för avläsningar
i väggsegmentens centrala del och mellan segmenten.
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5.2.3 Val av detaljeringsgrad för spiralväggen

Följande kriterier beaktades vid valet av optimal indelning av cylinderväggen inför
modelleringen av spiralen:

1. Resultatvärden skall vara pålitliga, oavsett avläsningspunkt, d.v.s. skillnaden
mellan värdet som avläses i väggsegmentens mitt och de som avläses vid
segmentgränserna får inte vara för stor.

2. Modellen skall på ett tillräckligt bra sätt återspegla viktiga egenskaper hos det
verkliga beräkningsobjektet. Bl.a. sambandet mellan moment i vertikalled, moment
i ringled och Poissons tal är ett mått på detta.

3. Modellen skall samtidigt inte vara onödigt detaljerad, eftersom ju finare modellen
är, desto mer tidskrävande är det att modellera och göra beräkningar.
Detaljeringsgraden skall alltså utökas enbart så länge det bidrar till en väsentlig
förbättring av resultatkvaliteten.

Utifrån dessa kriterier valdes indelning av spiralväggen i 5° stora segment.

5.3 FEM-beräkningar av spiralen i Avestaforsens nya kraftverk
5.3.1 Modellen

FEM-modellen omfattar den största delen av spiralen; delen som kan analyseras med hjälp
av skalelement. Modellen beskriver en del av spiralen som motsvarar en ca 155° stor
cirkelsektor, se Figur 5:9 (jämför med den totala vinkeln på 216° som spiralen omger).
Uppströmsgränsen av FEM-modellen sammanfaller med läget för Snitt 1.
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Figur 5:9 Del av spiralen som modelleras i FEM (röd markering).

Spiralväggen modellerades som en sammanhängande serie av vertikala väggsegment där
varje segment motsvarar en 5° stor sektor av en cylinder med samma radie som spiralen.
Samtliga väggsegment har getts samma tjocklek, motsvarande spiralväggens minsta
tjocklek: 1,5 m.

I nedströmsranden modellerades väggen som fast inspänd då den snabbt övergår till en
betydligt styvare utformning med mindre krökningsradie, kortare vägg och större
väggtjocklek. I underkanten tilldelas väggen ett vertikalt stöd längs med sträckningen där
väggen ansluter till den delen av botten som kan beskrivas som en platta. Där väggen i
underkant ansluts till den massiva betongvolymen har istället fast inspänning angetts som
randvillkor. Vid uppströmsranden, där spiralväggen övergår i intagsväggen med ungefär
samma dimensioner, definierades ett stöd i horisontalled.
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Figur 5:10 FEM-modell av spiralväggen (tjocklek framgår inte).

Spiraltaket som är en platta med konstant nivå och tjocklek var enklast att modellera. Rent
geometrisk skulle taket kunna modelleras som en enda homogen platta med den krökta
formen som taket har i plan. Då resultaten i FEM Design läses av i två riktningar som
följer varje enskild modellelements lokala koordinatsystem, är det dock viktigt att rita
elementen så att deras koordinatsystem överensstämmer med riktningen som man vill läsa
av resultaten i (lämpligen armeringsriktningen). Spiraltaket armeras normalt med
huvudarmeringsriktning radiellt och sekundärarmeringen läggs i bågar som följer takets
krökning i plan. Därför delades taket upp i ett antal trapetsformade element (se Figur 5:11).
På så sätt kunde varje elements koordinatsystem vridas för att passa armeringsriktningen.
Om endast ett plattelement med ett enda koordinatsystem skulle ha använts, skulle
resultatavläsningen på delar av plattan inte överensstämma med armeringsriktningen.

Längs med takets inre kant, i anslutning till övre stagringsbalk, användes fast inspänning
som randvillkor. Även nedströmskanten definierades som fast inspänd, eftersom taket här
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blir tjockare och dessutom något krökt i vertikalled. I uppströmskanten gavs taket ett enkelt
horisontellt stöd, då takplattan fortsätter med samma tjocklek en bit uppströms om Snitt 1.

Figur 5:11 FEM-modell av taket. De svarta pilarna symboliserar huvudarmeringens riktning.

Spiralbotten var den mest komplexa delen i modelleringsarbetet eftersom den dels har en
krökt form i plan och dels en lutning. Lutningen är dessutom olika brant längs med
bottenplattans inre respektive yttre kant. Detta innebär att spiralbotten inte kunde beskrivas
med plana fyrkantiga element så som taket. I FEM Design kan enbart plana plattelement
skapas. Lösningen då var att bygga upp bottenplattan av triangulära element, se Figur 5:12.
På samma sätt som spiraltaket, gavs även spiralbotten fast inspänning längs inre kanten där
den ansluts mot nedre stagringsbalk.

Figur 5:12 FEM-modell av spiralbotten

Modellen delades in i finita element med rektangulär och triangulär form (element med
fyra respektive tre noder). Spiralväggen består huvudsakligen av rektangulära element
medans tak- och bottenplattorna består av en kombination av rektangulära och triangulära
element. Elementens medelstorlek valdes till ungefär 0,3x0,3 m. Figur 5:13 visar den
kompletta modellen av spiralen, indelad i finita element. För taket och väggen kunde en
mesh med bra kvalitet genereras. För spiralbotten var det svårare att uppnå en bra
meshkvalitet p.g.a. de triangulära plattornas spetsiga hörn och plattornas olika vridning
som var nödvändig för att skapa den rätta lutningen. En perfekt kontinuitet i plattans mesh
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var svår att uppnå, men meshen visade sig ändå vara acceptabel för att  utföra beräkningar
med godtagbart resultat för ändamålet: att ta fram snittkrafter för
armeringsdimensionering.

Figur 5:13 FEM-modell av spiralen, indelad i finita element

Väggarna, taket och botten tilldelades övertryckslasten enligt Tabell 3:2. Övertryckslasten
modellerades som en jämnt utbredd last på insidan av spiralen.

5.3.2 Resultat

FEM Design ger möjlighet att efter en utförd beräkning analysera ett antal parametrar samt
att visualisera resultaten på flera olika sätt. För att nämna några exempel på utdata kan
snittkrafterna normalkraft, tvärkraft och moment avläsas i två riktningar. Man kan också
analysera spänningar: huvudspänningars riktning och intensitet, tryck- och dragspänningar
i två olika riktningar, skjuvspänningar i två riktningar, von Mises spänningar m.m.
Reaktionskrafternas storlek vid upplag samt konstruktionens deformationer kan
bestämmas.

Enbart en begränsad del av alla tillgängliga resultat analyseras i detta arbete och jämförs
med motsvarande resultat från handberäkningar. De studerade resultaten är:

· Normalkraft i spiralväggen i ringled (betecknas som Nx i FEM Design)
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· Moment i ramled, i väggen, taket och botten (betecknas som My i FEM
Design)

· Tvärkraft i ramled, i väggen, taket och botten (betecknas som Tyz i FEM
Design)

Som ett steg i egenkontrollen av modellen och beräkningen är det värdefullt att titta på
deformationsbilden och fundera på om den ser rimlig ut med tanke på belastningarna och
randvillkoren.

Figur 5:14 visar deformationerna av spiralen för det analyserade lastfallet. Som förväntat,
så uppstår en utbuktning av väggen samt tak-och bottenplattorna utåt. En liten
hörnförskjutning sker i anslutningen mellan väggen och taket där s.k. elastisk inspänning
råder. Längs med takplattans och bottenplattans inre rand (anslutning till stagringsbalken)
som modellerats med fast inspänning blir det däremot i princip ingen deformation.

Figur 5:14 Deformationsbild av spiralen vid det analyserade lastfallet med invändigt övertryck (LF1). Storlek på
deformationen anges i mm.

Figur 5:15 visar den beräknade fördelningen av ringkraft (Nx) i spiralväggarna.
Resultatbilden åskådliggör tydligt sambandet mellan vägghöjden och ringkraftsstorleken:
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störst värde på ringkraft uppträder i början på spiralen (Snitt 1) för att sedan successivt avta
i nedströms riktning. Fördelningen av kraften horisontellt, över de enstaka väggsegmentens
gränser, är jämn vilket tyder på en bra modell- och meshkvalitet.

Figur 5:15 Normalkraft i ringled, Nx (kN/m), LF1.

Figur 5:16 visar resultatbilden av moment i ramled (My). Momentfördelningen över
spiralbottens olika element är något ojämn men den storskaliga resultatbilden är av
tillfredställande kvalitet. Mindre ”hopp” av värden kan noteras också mellan de olika
väggelementen, men även detta inom acceptabla gränser. En ”bubbla” av
stödmomentskoncentration i väggens underkant kan observeras vid övergången mellan
delen där väggen ansluts till spiralbotten i form av en platta och delen där väggen ansluts
till massiv betongvolym (fast inspänning i modellen). Detta är rimligt, då styvare
konstruktionsdelar drar generellt till sig högre spänningar. Resultatbilden i takplattan är
jämn och följer armeringsriktningen på ett bra sätt tack vare de enskilda takelementens
orientering.
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Figur 5:16 Moment i ramled, My (kNm/m), LF1.

Indata och resultat från FEM-beräkningarna i helhet redovisas i Bilaga 5.
Resultatsammanställning och analys följer nästa i kapitel.
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6 Resultatjämförelse mellan handberäkningar och FEM
I detta kapitel görs en jämförelse av de tre analyserade snittkrafterna – normalkraft i
ringled, moment i ramled och tvärkraft i ramled - mellan handberäkningsmetoden och
FEM-beräkningen. I samband med jämförelsen söks förklaring till de skillnader och
likheter som resultaten uppvisar.

6.1 Normalkraft i spiralväggen ringled
Med båda beräkningsmetoderna beräknad normalkraft i ringled i spiralväggens två snitt
visas i Figur 6:1 och Figur 6:2.

Den generella skillnaden som kan noteras är att normalkraften i ringled vid FEM-
beräkningar är genomgående större än den med cylinderskalsformlerna beräknade.

Normalkraftsvärdet vid stöden är alltid noll enligt handberäkningsmetoden då helt fast
inspänning antas. I FEM-beräkningar blir däremot inverkan av den elastiska inspänningen
mellan väggen och taket respektive väggen och botten beaktad. Eftersom en viss
eftergivlighet finns i anslutningspunkterna blir ringkraften alltså inte lika med noll, utan
något högre.

I Snitt 1 (Figur 6:1) är skillnaden mellan beräkningsmetoderna störst vid halva vägghöjden:
FEM-beräkningar ger ca 10 % större värde på ringkraft än handberäkningsmetoden. Vid
anslutningen mot tak- och bottenplatta är skillnaden däremot försumbar.

I Snitt 2 (Figur 6:2) är också skillnaden ca 10 % i den centrala delen men ännu större
skillnad uppvisas i knutpunkten mot taket. Istället för 0 kN som enligt handberäkningarna,
är normalkraften i den övre anslutningspunkten enligt FEM ca 200 kN vilket motsvarar
hela 20 % av max-värdet vid halva vägghöjden. I anslutningen mot botten är kraften
däremot nära noll även i FEM-beräkningarna eftersom här, även i FEM antogs fast
inspänning.
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Figur 6:1 Normalkraft i ringled, vägg, Snitt 1. Jämförelse mellan hand- och FEM-beräkningar.

Figur 6:2 Normalkraft i ringled, vägg, Snitt 2. Jämförelse mellan hand- och FEM-beräkningar.

Sammantaget kan det konstateras att FEM-beräkningar resulterar i större ringkraftsvärden
för båda snitten och längs med hela vägghöjden. Detta kan förklaras med att större
eftergivlighet finns i FEM-modellen än i handberäkningsmodellen där helt fast inspända
cylinderväggar antas vid beräkning av ringkraften. Utöver detta spelar även de mer
fundamentala skillnaderna mellan FEM-beräkningar och handberäkningsmetoden in, d.v.s.
att handberäkningsmetoden är mer anpassad för konstruktioner med tunnare väggtjocklek i
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förhållande till höjd och krökningsradie än vad spiralen har, samt att det finns en
begränsning för hur styv den fasta inspänningen kan definieras i FEM Design. Dessa
faktorer diskuterades tidigare i kapitel 5.2.2 under ”Normalkraft i ringled”.

6.2 Moment i ramled
En jämförelse av beräknad moment i ramled för spiralens vägg, tak och botten visas i Figur
6:3 t.o.m. Figur 6:7. Koordinaten 0 för längdmätning av taket och bottenplattan i
diagrammen avser anslutningspunkten mot väggen.

Det absoluta värdet på både stöd- och fältmoment i spiralväggen är mindre enligt FEM-
beräkningar än enligt handberäkningar. I handberäkningar togs en uppskattad
lastfördelning i ramled fram, baserat på den beräknade storleken av normalkraften i
ringled. Ju större last som tas upp i ringled desto mindre andel av lasten tas upp i ramled.
Eftersom FEM-beräkningar visade på en större lastupptagning i ringled än
handberäkningarna blir följaktligen lastupptagningen i ramled mindre i FEM.

Figur 6:3 Moment i ramled, vägg, Snitt 1. Jämförelse mellan hand- och FEM-beräkningar.
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Figur 6:4Moment i ramled, vägg, Snitt 2. Jämförelse mellan hand- och FEM-beräkningar.

Momentkurvorna för tak- och bottenplattan har bättre överensstämmelse mellan hand- och
FEM-beräkningar än för väggen (se Figur 6:5 och Figur 6:7).

För tak- och bottenplattorna är skillnaden mellan metoderna störst i anslutning till
spiralväggen, alltså där effekten av skillnaden i antagen lastfördelning för väggen mellan
ringled och ramled har störst påverkan. Momentvärdet enligt FEM understiger det
handberäknade värdet i anslutningspunkten mellan taket och väggen med ca 15 % i Snitt 1
(Figur 6:5) och med ca 37 % i Snitt 2 (Figur 6:6). I anslutningspunkten mellan
bottenplattan och väggen i Snitt 1 är motsvarande skillnad 22 % (Figur 6:7). Längre bort
från knutpunkterna till väggen klingar skillnaderna av och redan på halva längden av tak-
respektive bottenplattan har momentkurvorna från de två beräkningsmetoderna i princip
mötts och fortsätter att följa varandra ända fram till den fasta inspänningspunkten i läge för
stagringsbalken.

Att även resultaten för bottenplattan har generellt bra överensstämmelse mellan de två
beräkningsmetoderna är en verifiering av att FEM-modellen av bottenplattan har en
tillfredställande kvalitet, trots de något ojämna övergångarna mellan de triangulära
elementen som plattan uppbyggts av och enstaka problemområden i meshen.
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Figur 6:5 Moment i ramled, tak, Snitt 1. Jämförelse mellan hand- och FEM-beräkningar.

Figur 6:6 Moment i ramled, tak, Snitt 2. Jämförelse mellan hand- och FEM-beräkningar.



62

Figur 6:7 Moment i ramled, botten, Snitt 1. Jämförelse mellan hand- och FEM-beräkningar.

6.3 Tvärkraft i ramled
En jämförelse av beräknad tvärkraft i ramled för samtliga delar av spiralen visas i Figur 6:8
t.o.m. Figur 6:12.

Storleken på tvärkraft i ramled är, på samma sätt som för momentet, beroende av hur stor
del av lasten som tas upp i ring- respektive ramled. Alltså gäller samma resonemang som
för moment i ramled: i FEM-modellen tas större andel av lasten upp i ringled och mindre –
i vertikalled jämfört med handberäkningar. Tvärkraftsvärdena enligt FEM-beräkningar är
därför mindre än enligt handberäkningar.

Störst skillnad mellan resultaten för spiralväggen observeras vid stöden, där max-värden av
tvärkraft uppträder. För Snitt 1 (Figur 6:8) är maxvärdet för tvärkraft i väggen enligt FEM-
beräkningar ca 24 % mindre än enligt handberäkningar i anslutning mot taket och ca 60 %
mindre i anslutning mot botten. För Snitt 2 (Figur 6:9) är skillnaden 30 % vid taket
respektive 34 % vid botten. En sådan skillnad skulle innebära en beaktansvärd påverkan på
skjuvarmeringsmängden om skjuvarmering hade krävts. I detta fall då spiralväggen har
getts så pass grova dimensioner har konstruktionen dock tillräcklig skjuvkraftskapacitet för
att skjuvarmering inte ska behövas.

Vidare kan det konstateras att, förutom max-värdena vid stöden, följer
tvärkraftsdiagrammen från de olika metoderna varandra ganska tätt, framförallt i Snitt 1. I
Snitt 2 är glappet mellan kurvorna något större längs med hela vägghöjden, men även här
möts kurvorna på ungefär samma nivå när tvärkraften är noll.
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Figur 6:8 Tvärkraft i ramled, vägg, Snitt 1. Jämförelse mellan hand- och FEM-beräkningar.

Figur 6:9 Tvärkraft i ramled, vägg, Snitt 2. Jämförelse mellan hand- och FEM-beräkningar.
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För tak- och bottenplattan uppnås en bättre överensstämmelse av tvärkraftsvärdena mellan
de olika beräkningsmetoderna än för väggen (se Figur 6:10 - Figur
6:12).Tvärkraftskurvorna för tak och botten följer varandra betydligt tätare än för väggen.
En liten skillnad mellan värdena uppstår vid anslutningen till väggen men denna skillnad
överstiger i regel inte 10 %, med undantag för anslutningen mellan tak och vägg i Snitt 2
där ca 20 % skillnad uppvisas.

Figur 6:10 Tvärkraft i ramled, tak, Snitt 1. Jämförelse mellan hand- och FEM-beräkningar.
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Figur 6:11 Tvärkraft i ramled, tak, Snitt 2. Jämförelse mellan hand- och FEM-beräkningar.

Figur 6:12 Tvärkraft i ramled, botten, Snitt 1. Jämförelse mellan hand- och FEM-beräkningar.
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7 Diskussion och slutsatser
Generellt visar båda metoderna på bra överensstämmelse sinsemellan vad gäller
lastupptagningsmönster och storleksordningen på snittkrafterna. Båda metoderna bedöms
därför som i stora drag pålitliga. Man ska dock vara uppmärksam på att den maximala
ringkraften med handberäkningsmetoden kan bli något underskattad om helt fast
inspänning av spiralväggar förutsätts.

Skillnaderna mellan metoderna är störst för spiralväggen där resultaten är beroende på
lastfördelningen mellan ringled och vertikalled. Resultatbilden enligt FEM Design bör vara
mer rättvisande då, genom en tredimensionell modell, blir samverkan mellan spiralens
olika delar beaktad redan från början. Vid handberäkningsmetoden blir det slutgiltiga
resultatet däremot påverkat av de antaganden som man gör i de inledande stegen av
beräkningen. Antagandet, som man gör i den inledande cylinderskalsberäkningen, om att
spiralväggen är helt fast inspänd överensstämmer inte fullt ut med verkligheten.

För tak- och bottenplattan uppvisar resultatjämförelsen en bättre överensstämmelse mellan
metoderna än för spiralväggen. Förutom just vid anslutningen mot spiralväggen följer
resultatkurvorna för dessa delar av spiralen varandra väl. Detta beror på dessa
konstruktionsdelars mer enkla verkningssätt som, till skillnad från den krökta väggen, med
god noggrannhet kan beskrivas även med enbart tvådimensionell betraktelsesätt.

Överensstämmelsen mellan resultaten är generellt bättre i Snitt 1 medans i Snitt 2 tenderar
resultaten från de två olika beräkningsmetoderna att glida isär något mer. Detta beror mest
troligen på att spiraldelen invid det slankare Snitt 1 är mer lämpad att beskrivas med hjälp
av skalelement eller plattor som både FEM-beräkningarna och handberäkningarna i denna
rapport förutsätter. Då båda metoderna blir mindre korrekta när den betraktade
konstruktionen blir styvare, blir även felrisken, och därmed sannolikheten för sämre
överensstämmelse metoderna emellan, större.

Anledningen till varför så pass bra överensstämmelse mellan metoderna kunnat uppnås är
att både metoderna beaktar spiralkonstruktionens tredimensionella egenskaper. FEM-
beräkningarna gör det genom en helhetsmodell medans med handberäkningar blir de olika
tredimensionella egenskaperna hos spiralen beaktade separat: dels genom
cylinderskalsberäkningar och dels genom ramberäkningar.

Konsekvensen av att använda FEM-beräkningar istället för handberäkningar vid
armeringsdimensionering blir att mer armering läggs in i ringled för att ta upp den
dragande ringkraften och mindre: i vertikalled för det böjande momentet. Det blir en
omfördelning av armeringen och armering läggs där det gör mest nytta. Detta är särskilt
intressant för bruksgränslastfallet vilket för spiralen är det långvariga driftlastfallet med
vattenfylld spiral. Principen för lastupptagningen och kraftfördelningen för
bruksgränslastfallet är identisk med det betraktade brottgränslastfallet, med skillnaden att
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det invändiga trycket är mindre. Det är de genomgående sprickorna som orsakas av
dragande normalkraft som har störst påverkan på spiralkonstruktionens vattentäthet och
livslängd. Det är därför viktigt att tillräcklig mängd ringarmering läggs in. Med den
analyserade konfigurationen av handberäkningsmetoden finns det risk för att
armeringsbehovet i ringled blir något underskattat.
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8 Rekommendationer
Det rekommenderas att ett FEM-program används för den huvudsakliga dimensioneringen
av spiralen då FEM ger möjlighet att på ett bättre sätt ta hänsyn till spiralens olika
beståndsdelars samverkan och ger en mer nyanserad bild av snittkrafterna i spiralen än
handberäkningsmetoden. En större differentiering av armeringsmängden kan också uppnås
om så är önskvärt genom att helhetsbilden och spänningsvariationer över konstruktionens
olika delar tydligt åskådliggörs. Ett av de starkaste argumenten för att använda FEM för
spiraldimensionering är för att inte underskatta den dragande normalkraften i ringled. Det
är viktigt att tillräcklig armering för denna kraft läggs in då den utsätter hela
väggtvärsnittet för drag. Ett helt draget tvärsnitt får genomgående sprickor vilket är
ogynnsamt ur vattentäthetssynpunkt och därmed även ur livslängdssynpunkt.

Programmet FEM Design, som användes i detta arbete, kan med fördel användas för att
dimensionera de delarna av betongspiralen som kan beskrivas med skalelement. Mer
avancerade FEM-program som möjliggör modellering med solidelement skulle dock utan
tvekan ge ännu mer rättvisande resultat. Genom att använda solidelement kan man
dessutom analysera hela spiralen, inklusive de delarna som är för styva för att analyseras
med FEM Design (spiralspetsen, den massiva delen av spiralbotten samt även
stagringsbalkarna). Fördelen med FEM Design, jämfört med andra mer kraftfulla FEM-
program, är att FEM Design är enkelt att använda, har en låg inlärningströskel, är billigare
och kräver mindre datorkapacitet och beräkningstid.

Handberäkningsmetoden kan med fördel fortsätta användas dels som ett
granskningsverktyg i de fallen då FEM-beräkningar används det huvudsakliga
dimensioneringsarbetet och dels som ett verktyg för överslagsdimensionering av spiraler i
ett tidigt skede av projekteringsarbetet. Genom att använda förberedda beräkningsmallar i
program som t.ex. Excel eller MathCad (så som de som redovisas i Bilaga 1 och Bilaga 2)
kan en sådan kontroll göras på mycket kort tid: snittkrafterna kan tas fram med ett par
knapptryckningar per analyserat snitt. Att använda handberäkningar som ett
granskningsverktyg rekommenderas starkt, oavsett vilken metod eller programvara som
används för det huvudsakliga dimensioneringsarbetet.
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10 Bilagor

Bilaga 1 Handberäkningar, Steg 1 – 5. MathCad-beräkningar.

Bilaga 1.1 Snitt 1

Bilaga 1.2  Snitt 2

Bilaga 2 Sammanställning av handberäkningsresultaten. Steg 1 – 5.

Bilaga 2.1 Snitt 1

Bilaga 2.2  Snitt 2

Bilaga 3 Handberäkningar, Steg 6. Ramanalysberäkningar.

Bilaga 3.1 Snitt 1

Bilaga 3.2  Snitt 2

Bilaga 4 Sammanställning av resultat från försök med 6 olika cylindermodeller i FEM
Design. (Verifiering av FEM Design för beräkning av cylindriska former.)

Bilaga 5 FEM-beräkning av spiralen.
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a 11.7 Cylinderradie

h 11.6 Vägghöjd

t 1.5 Väggtjocklek

z 13.4 Tryckhöjden

Beräknade punkter, x-koordinater:

x1
h
2

5.8 Väggens mitt i höjdled

x2 0 Vid övre/nedre randen

Materialvärden betong
0.2 Poissons tal (tvärkontraktionstal)

E 30 Elasticitetsmodul
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Normalkraft i ringled från det invändiga övertrycket  (28:27f)

.
kN
m

⇒
↑
♦

∑
∏
πN 0 a〉 z〉 1568

Radieändring av det invändiga övertrycket  (28:27g)

rx0
a2
〉 z〉
t E〉

407.628

rx0
E
z

〉 912.6

Radieändringen är konstant över hela höjden när cylindern betraktas som membran eftersom
det invändiga övertrycket är konstant.

���∃{ΛςΓΘΤΚΠ�
Inverkan av böjande moment vid ränderna (M=1)

1
a t〉

⇒
↑
♦

∑
∏
π

3 1 2
〉™♣ ∫≠

1

2
⇒
↑
♦

∑
∏
π

〉

™
≥
≥
♣

∫
♥
♥
≠

1

2

0.311

Normakraft i ringled från moment (28:27l)

N M_x1 2 2
〉 a〉 e x1〉( ) cos x1〉( )( ) sin x1〉( )( )[ ]〉

e h x1( )〉[ ] cos h x1( )〉[ ][ ] sin h x1( )〉[ ][ ][ ]〉

™
≥
♣

∫
♥
≠

〉 0.897

N M_x2 2 2
〉 a〉 e x2〉( ) cos x2〉( )( ) sin x2〉( )( )[ ]〉

e h x2( )〉[ ] cos h x2( )〉[ ][ ] sin h x2( )〉[ ][ ][ ]〉

™
≥
♣

∫
♥
≠

〉 2.235

(28:27m)Tvärkraft i vertikalled från moment

VM_x1 2〉 e x1〉( ) sin x1〉( )〉 e h x1( )〉[ ] sin h x1( )〉[ ]™♣ ∫≠〉 0.199

VM_x2 2〉 e x2〉( ) sin x2〉( )〉 e h x2( )〉[ ] sin h x2( )〉[ ]™♣ ∫≠〉 0.008



Moment i vertikalled från moment (28:27n)

MM_x1 e 0.311 x1〉( ) sin 0.311 x1〉( ) cos 0.311 x1〉( )( )〉

e 0.311 h x1( )〉[ ] sin 0.311 h x1( )〉[ ] cos 0.311 h x1( )[ ][ ]〉

0.244

MM_x2 e 0.311 x2〉( ) sin 0.311 x2〉( ) cos 0.311 x2〉( )( )〉

e 0.311 h x2( )〉[ ] sin 0.311 h x2( )〉[ ] cos 0.311 h x2( )[ ][ ]〉

0.964

Radieändring på grund av moment (28:27o)

*Radieändringen beräknas vid randen (övre/nedre) d.v.s x=0 (samma gäller för x=11,6).

rM_x2
2 2
〉 a2

〉

E t〉( )

™
≥
♣

∫
♥
≠

e x2〉( ) cos x2〉( ) sin x2〉( )( )〉™♣ ∫≠

e h x2( )〉[ ] cos h x2( )〉[ ] sin h x2( )〉[ ][ ]〉™♣ ∫≠

™
≥
♣

∫
♥
≠

〉 0.581

rM_x2 E〉 17.437

Vinkeländring på grund av moment (28:27p)

*Vinkeländringen beräknas vid randen (övre/nedre) d.v.s x=0 (samma gäller för x=11,6).

M_x2
4 3
〉 a2

〉

E t〉
e x2〉( ) cos x2〉( )〉 e h x2( )〉[ ] cos h x2( )〉[ ]〉™♣ ∫≠〉 0.357

M_x2 E〉 10.711



Inverkan av horisontell kraft vid ränderna (R=1 kN)

Normalkraft i ringled från horisontell kraft (28:27r)

N R_x1 2〉 a〉 e x1〉( ) cos x1〉( )〉 e h x1( )〉[ ] cos h x1( )〉[ ]〉™♣ ∫≠〉 0.553

N R_x2 2〉 a〉 e x2〉( ) cos x2〉( )〉 e h x2( )〉[ ] cos h x2( )〉[ ]〉™♣ ∫≠〉 7.1

Tvärkraft i vertikalled från horisontell kraft (28:27s)

VR_x1 e x1〉( ) cos x1〉( ) sin x1〉( )( )[ ]〉

e h x1( )〉[ ] cos h x1( )〉[ ] sin h x1( )〉[ ][ ][ ]〉

0.397

VR_x2 e x2〉( ) cos x2〉( ) sin x2〉( )( )[ ]〉

e h x2( )〉[ ] cos h x2( )〉[ ] sin h x2( )〉[ ][ ][ ]〉

0.988

Moment i vertikalled från horisontell kraft (28:27t)

MR_x1
1⇒

↑
♦

∑
∏
π

e x1〉( ) sin x1〉( )〉 e h x1( )〉[ ] sin h x1( )〉[ ]〉™♣ ∫≠〉 1.031

MR_x2
1⇒

↑
♦

∑
∏
π

e x2〉( ) sin x2〉( )〉 e h x2( )〉[ ] sin h x2( )〉[ ]〉™♣ ∫≠〉 0.039

Radieändring på grund av horisontell kraft (28:27u)

*Radieändringen beräknas vid randen (övre/nedre) d.v.s x=0 (samma gäller för x=11,6).

rR_x2
2〉 a2

〉

E t〉
e x2〉( ) cos x2〉( )〉 e h x2( )〉[ ] cos h x2( )〉[ ]〉™♣ ∫≠〉

™
≥
♣

∫
♥
≠

1.846

rR_x2 E〉 55.381



Vinkelädring på grund av horisontell kraft (28:27v)

R_x2
2 2
〉 a2

〉

E t〉( )

™
≥
♣

∫
♥
≠

e x2〉( ) sin x2〉( ) cos x2〉( )( )〉

e h x2( )〉[ ] sin h x2( )〉[ ]
cos h x2( )〉[ ]

™
♣

∫
≠

〉™
≥
♣

∫
♥
≠

™
≥
≥
♣

∫
♥
♥
≠

〉 0.567

R_x2 E〉 17.007
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Fast inspänning antas.

Given

rx0 M0 rM_x2〉 R0 rR_x2〉 0 (28:24b)

M0 M_x2〉 R0 R_x2〉 0 (28:24c)

M0

R0

⇒↑
↑♦

∑∏
∏π

Find M0 R0
701.117

441.555
⇒
↑
♦

∑
∏
π

ν

M0 701 .
kNm

m
⇒
↑
♦

∑
∏
π

Stödmoment

R0 442 .
kN
m

⇒
↑
♦

∑
∏
π

Horisontell stödkraft
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Normalkraft i ringled (28:25c)

N _x1 N 0 M0 N M_x1〉 R0 N R_x1〉 1183 .
kN
m

⇒
↑
♦

∑
∏
π

Vid cylinderväggens mitt

N _x2 N 0 M0 N M_x2〉 R0 N R_x2〉 0 .
kN
m

⇒
↑
♦

∑
∏
π

Vid stöd

Tvärkraft i vertikalled (28:25d)

Vid cylinderväggens mitt
Vx1 M0 VM_x1〉 R0 VR_x1〉 35 .

kN
m

⇒
↑
♦

∑
∏
π

Vx2 M0 VM_x2〉 R0 VR_x2〉 431 .
kN
m

⇒
↑
♦

∑
∏
π

Vid stöd

Moment i vertikalled (28:25e)

Mx1 M0 MM_x1〉 R0 MR_x1〉 284 .
kNm

m
⇒
↑
♦

∑
∏
π

Vid cylinderväggens mitt

Mx2 M0 MM_x2〉 R0 MR_x2〉 693 .
kNm

m
⇒
↑
♦

∑
∏
π

Vid stöd
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Cylindergeometri, Snitt 2:
a 9.9 Cylinderradie

h 10.1 Vägghöjd

t 1.5 Väggtjocklek

z 13.4 Tryckhöjden

Beräknade punkter, x-koordinater:

x1
h
2

5.05 Väggens mitt i höjdled

x2 0 Vid övre/nedre randen

Materialvärden betong
0.2 Poissons tal (tvärkontraktionstal)

E 30 Elasticitetsmodul

Indata vatten:
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Normalkraft i ringled från det invändiga övertrycket  (28:27f)

.
kN
m

⇒
↑
♦

∑
∏
πN 0 a〉 z〉 1.327 103

τ

Radieändring av det invändiga övertrycket  (28:27g)

rx0
a2
〉 z〉
t E〉

291.852

rx0
E
z

〉 653.4

Radieändringen är konstant över hela höjden när cylindern betraktas som membran eftersom
det invändiga övertrycket är konstant.

���∃{ΛςΓΘΤΚΠ�
Inverkan av böjande moment vid ränderna (M=1)

1
a t〉

⇒
↑
♦

∑
∏
π

3 1 2
〉™♣ ∫≠

1

2
⇒
↑
♦

∑
∏
π

〉

™
≥
≥
♣

∫
♥
♥
≠

1

2

0.338

Normakraft i ringled från moment (28:27l)

N M_x1 2 2
〉 a〉 e x1〉( ) cos x1〉( )( ) sin x1〉( )( )[ ]〉

e h x1( )〉[ ] cos h x1( )〉[ ][ ] sin h x1( )〉[ ][ ][ ]〉

™
≥
♣

∫
♥
≠

〉 0.925

N M_x2 2 2
〉 a〉 e x2〉( ) cos x2〉( )( ) sin x2〉( )( )[ ]〉

e h x2( )〉[ ] cos h x2( )〉[ ][ ] sin h x2( )〉[ ][ ][ ]〉

™
≥
♣

∫
♥
≠

〉 2.211

(28:27m)Tvärkraft i vertikalled från moment

VM_x1 2〉 e x1〉( ) sin x1〉( )〉 e h x1( )〉[ ] sin h x1( )〉[ ]™♣ ∫≠〉 0.243

VM_x2 2〉 e x2〉( ) sin x2〉( )〉 e h x2( )〉[ ] sin h x2( )〉[ ]™♣ ∫≠〉 0.006



Moment i vertikalled från moment (28:27n)

MM_x1 e 0.311 x1〉( ) sin 0.311 x1〉( ) cos 0.311 x1〉( )( )〉

e 0.311 h x1( )〉[ ] sin 0.311 h x1( )〉[ ] cos 0.311 h x1( )[ ][ ]〉

0.416

MM_x2 e 0.311 x2〉( ) sin 0.311 x2〉( ) cos 0.311 x2〉( )( )〉

e 0.311 h x2( )〉[ ] sin 0.311 h x2( )〉[ ] cos 0.311 h x2( )[ ][ ]〉

0.957

Radieändring på grund av moment (28:27o)

*Radieändringen beräknas vid randen (övre/nedre) d.v.s x=0 (samma gäller för x=11,6).

rM_x2
2 2
〉 a2

〉

E t〉( )

™
≥
♣

∫
♥
≠

e x2〉( ) cos x2〉( ) sin x2〉( )( )〉™♣ ∫≠

e h x2( )〉[ ] cos h x2( )〉[ ] sin h x2( )〉[ ][ ]〉™♣ ∫≠

™
≥
♣

∫
♥
≠

〉 0.486

rM_x2 E〉 14.593

Vinkeländring på grund av moment (28:27p)

*Vinkeländringen beräknas vid randen (övre/nedre) d.v.s x=0 (samma gäller för x=11,6).

M_x2
4 3
〉 a2

〉

E t〉
e x2〉( ) cos x2〉( )〉 e h x2( )〉[ ] cos h x2( )〉[ ]〉™♣ ∫≠〉 0.326

M_x2 E〉 9.777



Inverkan av horisontell kraft vid ränderna (R=1 kN)

Normalkraft i ringled från horisontell kraft (28:27r)

N R_x1 2〉 a〉 e x1〉( ) cos x1〉( )〉 e h x1( )〉[ ] cos h x1( )〉[ ]〉™♣ ∫≠〉 0.33

N R_x2 2〉 a〉 e x2〉( ) cos x2〉( )〉 e h x2( )〉[ ] cos h x2( )〉[ ]〉™♣ ∫≠〉 6.481

Tvärkraft i vertikalled från horisontell kraft (28:27s)

VR_x1 e x1〉( ) cos x1〉( ) sin x1〉( )( )[ ]〉

e h x1( )〉[ ] cos h x1( )〉[ ] sin h x1( )〉[ ][ ][ ]〉

0.409

VR_x2 e x2〉( ) cos x2〉( ) sin x2〉( )( )[ ]〉

e h x2( )〉[ ] cos h x2( )〉[ ] sin h x2( )〉[ ][ ][ ]〉

0.977

Moment i vertikalled från horisontell kraft (28:27t)

MR_x1
1⇒

↑
♦

∑
∏
π

e x1〉( ) sin x1〉( )〉 e h x1( )〉[ ] sin h x1( )〉[ ]〉™♣ ∫≠〉 1.063

MR_x2
1⇒

↑
♦

∑
∏
π

e x2〉( ) sin x2〉( )〉 e h x2( )〉[ ] sin h x2( )〉[ ]〉™♣ ∫≠〉 0.026

Radieändring på grund av horisontell kraft (28:27u)

*Radieändringen beräknas vid randen (övre/nedre) d.v.s x=0 (samma gäller för x=11,6).

rR_x2
2〉 a2

〉

E t〉
e x2〉( ) cos x2〉( )〉 e h x2( )〉[ ] cos h x2( )〉[ ]〉™♣ ∫≠〉

™
≥
♣

∫
♥
≠

1.426

rR_x2 E〉 42.777



Vinkelädring på grund av horisontell kraft (28:27v)

R_x2
2 2
〉 a2

〉

E t〉( )

™
≥
♣

∫
♥
≠

e x2〉( ) sin x2〉( ) cos x2〉( )( )〉

e h x2( )〉[ ] sin h x2( )〉[ ]
cos h x2( )〉[ ]

™
♣

∫
≠

〉™
≥
♣

∫
♥
≠

™
≥
≥
♣

∫
♥
♥
≠

〉 0.478

R_x2 E〉 14.329

���+ΠςΤΘΦΩΕΓΤΚΠΙ�ΧΞ�ΤΧΠΦΞΚΝΝΜΘΤ�Η{Τ�Χςς�Ν{ΥΧ�Ως�Υς{ΦΤΓΧΜςΚΘΠΓΤ�/�ΘΕϑ
4�

Fast inspänning antas.

Given

rx0 M0 rM_x2〉 R0 rR_x2〉 0 (28:24b)

M0 M_x2〉 R0 R_x2〉 0 (28:24c)

M0

R0

⇒↑
↑♦

∑∏
∏π

Find M0 R0
599.871

409.322
⇒
↑
♦

∑
∏
π

ν

M0 600 .
kNm

m
⇒
↑
♦

∑
∏
π

Stödmoment

R0 409 .
kN
m

⇒
↑
♦

∑
∏
π

Horisontell stödkraft
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Normalkraft i ringled (28:25c)

N _x1 N 0 M0 N M_x1〉 R0 N R_x1〉 907 .
kN
m

⇒
↑
♦

∑
∏
π

Vid cylinderväggens mitt

N _x2 N 0 M0 N M_x2〉 R0 N R_x2〉 0 .
kN
m

⇒
↑
♦

∑
∏
π

Vid stöd

Tvärkraft i vertikalled (28:25d)

Vid cylinderväggens mitt
Vx1 M0 VM_x1〉 R0 VR_x1〉 22 .

kN
m

⇒
↑
♦

∑
∏
π

Vx2 M0 VM_x2〉 R0 VR_x2〉 396 .
kN
m

⇒
↑
♦

∑
∏
π

Vid stöd

Moment i vertikalled (28:25e)

Mx1 M0 MM_x1〉 R0 MR_x1〉 186 .
kNm

m
⇒
↑
♦

∑
∏
π

Vid cylinderväggens mitt

Mx2 M0 MM_x2〉 R0 MR_x2〉 585 .
kNm

m
⇒
↑
♦

∑
∏
π

Vid stöd



CYLINDERSKALSBERÄKNING FÖR SPIRALVÄGG ENLIGT HANDBOKEN BYGG, DEL A28
Bestämning av normalkraft i ringled samt fördelning av lastupptagning i ringled och vertikalled (ramled)
Kapitel och formelreferenser hänvisar till Handboken bygg, Allmänna grunder, tredje omarbetade upplagan från 1983.

SNITT 1

1. Indata:
höjden, h= 11,6 m

radien, a= 11,7 m

skaltjocklek, t= 1,5 m

= 0,2 tvärkontraktionstalet

Tryckskillnad, Z= 13,4 mvp

2. Membranteori(Kapitel A:28:27)

N0= 117,00 z= 1568 kN Formel (28:27f)

rx0= 912,60 z/E Formel (28:27g)

3. Böjteori (Kapitel A:28:27)

= 0,311 Formel (28:27i)

NM 

Formel(28:27l)

VxM            

Formel (28:27m)

MxM          

Formel (28:27n)

NR           

Formel (28:27r)

VxR            Formel 

(28:27s)

MxR          

Formel (28:27t)

0,00 2,235 0,008 0,964 7,100 0,988 -0,039

1,93 0,195 -0,197 0,720 2,932 0,086 1,019

2,90 -0,352 -0,216 0,538 1,391 -0,155 1,115

3,87 -0,678 -0,212 0,382 0,301 -0,300 1,097

5,80 -0,897 -0,199 0,245 -0,553 -0,397 1,031

r0M= 17,437 Formel (28:27o) r0R= 55,381 Formel (28:27u)

0M= -10,711 Formel (28:27p) 0R= -17,007 Formel (28:27v)

4. Randvillkor (Kapitel A28:25)

Fast inspända ränder antas, ekvationerna (28:24b) och (28:24c) kombineras vid x=0 för att ge:

M0= 52,338 Z 701

R0= -32,962 Z -442

5. Definitiva snittkrafter (Kapitel A28:25)

Ringled

x

NFormel 

(28:25c)

Vx              

Formel (28:25d)

Mx             

Formel (28:25e)

m kN/m kN/m kNm/m

0,00 0 -431 693

1,93 409 -176 55

2,90 707 -83 -115

3,87 959 -16 -216

5,80 1183 35 -284

7,73 959 -16 -216

8,70 707 -83 -115

9,67 409 -176 55

11,60 0 -431 693

x

Vertikalled

Inverkan av böjande moment Inverkan av horisontell kraft

Vid x = 0 (ÖK) gäller:

M=1 R=1

Formler (28:27l), (28:27m), (28:27n) Formler (28:27r), (28:27s), (28:27t)

Symetriskt vidare ner  till x=11,6 m

 1 (2) 

semaau
Textruta
Bilaga 2Sammanställning av handberäkningsresultaten. Steg 1-5.

semaau
Textruta
Bilaga 2.1



6. Förslag till lastfördelning i ramled

x, m NN

Andel last 
som tas upp 
i ramled, %

Last som 
tas upp i 
ramled, 
kN/m

0,00 0% 100% 134
1,93 26% 74% 99
3,87 61% 39% 52
5,80 75% 25% 33

Symetriskt vidare ner  till x=11,6 m

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

0 500 1000 1500 2000

V
äg
gh
ö
jd
, m

Normalkraft, kN

Normalkraft i ringled för cylindermembran 
respektive fast inspänt cylinderskal. Snitt 1.

Fast inspänt Membran

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

0% 20% 40% 60% 80% 100%

V
äg
gh
ö
jd
, m

Lastandel vertikalled

Lastandel som tas upp i vertikalled. Snitt 1. 

 2 (2) 



CYLINDERSKALSBERÄKNING FÖR SPIRALVÄGG ENLIGT HANDBOKEN BYGG, DEL A28
Bestämning av normalkraft i ringled samt fördelning av lastupptagning i ringled och vertikalled (ramled)
Kapitel och formelreferenser hänvisar till Handboken bygg, Allmänna grunder, tredje omarbetade upplagan från 1983.

SNITT 2

1. Indata:
höjden, h= 10,1 m

radien, a= 9,9 m

skaltjocklek, t= 1,5 m

= 0,2 tvärkontraktionstalet

Tryckskillnad, Z= 13,4 mvp

2. Membranteori(Kapitel A:28:27)

N0= 99,00 z= 1327 kN Formel (28:27f)

rx0= 653,40 z/E Formel (28:27g)

3. Böjteori (Kapitel A:28:27)

= 0,338 Formel (28:27i)

NM 

Formel(28:27l)

VxM            

Formel (28:27m)

MxM          

Formel (28:27n)

NR           

Formel (28:27r)

VxR            Formel 

(28:27s)

MxR          

Formel (28:27t)

0,00 2,211 0,006 0,959 6,481 0,977 -0,026

1,68 0,225 -0,218 0,743 2,820 0,099 0,952

2,53 -0,335 -0,246 0,579 1,441 -0,148 1,075

3,37 -0,682 -0,250 0,437 0,454 -0,301 1,092

5,05 -0,925 -0,243 0,310 -0,330 -0,409 1,063

r0M= 14,593 Formel (28:27o) r0R= 42,777 Formel (28:27u)

0M= -9,777 Formel (28:27p) 0R= -14,329 Formel (28:27v)

4. Randvillkor (Kapitel A28:25)

Fast inspända ränder antas, ekvationerna (28:24b) och (28:24c) kombineras vid x=0 för att ge:

M0= 44,774 Z 600

R0= -30,552 Z -409

5. Definitiva snittkrafter (Kapitel A28:25)

Ringled

x

NFormel 

(28:25c)

Vx              

Formel (28:25d)

Mx             

Formel (28:25e)

m kN/m kN/m kNm/m

0,00 0 -396 586

1,68 307 -171 56

2,53 536 -87 -93

3,37 732 -26 -185

5,05 907 22 -249

6,73 732 -26 -185

7,58 536 -87 -93

8,42 307 -171 56

10,10 0 -396 586

Symetriskt vidare ner  till x=11,6 m

Vid x = 0 (ÖK) gäller:

Vertikalled

Inverkan av böjande moment Inverkan av horisontell kraft

Formler (28:27l), (28:27m), (28:27n) Formler (28:27r), (28:27s), (28:27t)

x

M=1 R=1

 1 (2) 

semaau
Textruta
Bilaga 2.2



6. Förslag till lastfördelning i ramled

x, m NN

Andel last 
som tas upp 
i ramled, %

Last som 
tas upp i 
ramled, 
kN/m

0,00 0% 100% 134
1,68 23% 77% 103
3,37 55% 45% 60
5,05 68% 32% 42

Symetriskt vidare ner  till x=11,6 m

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

V
äg
gh
ö
jd
, m

Normalkraft, kN

Normalkraft i ringled för cylindermembran 
respektive fast inspänt cylinderskal. Snitt 1.

Fast inspänt Membran

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

0% 20% 40% 60% 80% 100%

V
äg
gh
ö
jd
, m

Lastandel vertikalled

Lastandel som tas upp i vertikalled. Snitt 1. 

 2 (2) 
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Frame Analysis  6.4.003
© StruSoft AB 2014

Project: spiral_snitt_I Date: 2016-02-15 
Description: Made by: MAAU
Project file: H:\DATA\ExJobb\Beräkningar

2016\spiral_snitt_I.fra
Company name:

SUMMARY
    4 joints
    3 supports
    0 springs
    0 hinges
    3 members
    3 sections
   11 loads
    2 basic loadcase
    1 loadcases
 
 
 
H:\DATA\ExJobb\Beräkningar 2016\spiral_snitt_I.fra

Joints
X (m) Y (m) X Y M  X (m) Y (m) X Y M X (m) Y (m) X Y M X (m) Y (m) X Y M

1 0 11.600     2 0 0  R  4 7.000 0 R R R 5 7.000 11.600 R R R

Member
Name Joint 1 Joint 2 Initial- Name Joint 1 Joint 2 Initial-

 (H=Hinge) (H=Hinge) bow imperfection.  (H=Hinge) (H=Hinge) bow imperfection.

1 2 1 No 2 1 5 No
3 2 4 No

Joints

1

2 4

5

Member

11

33

22

1 ( 5 )

semaau
Textruta
Bilaga 3.1 



Frame Analysis  6.4.003
© StruSoft AB 2014

Project: spiral_snitt_I Date: 2016-02-15 
Description: Made by:
Project file: H:\DATA\ExJobb\Beräkningar

2016\spiral_snitt_I.fra
Company name:

Member

Section data
Name Dir. Area  I   h  z  E-modulus

(m²)  (m4) (m) (m) (kN/m²)

1500 / C 25/30 y-y 1.500 2.81e-1 1.500 0.750 3.00e7
1700 / C 25/30 y-y 1.700 4.09e-1 1.700 0.850 3.00e7
1200 / C 25/30 y-y 1.200 1.44e-1 1.200 0.600 3.00e7

Section/Member
Member Section Dir. Length (m) Weight (kg)

1 1500 / C 25/30 y-y 11.600 41760
3 1700 / C 25/30 y-y 7.000 28560
2 1200 / C 25/30 y-y 7.000 20160
     

Sum   25.600 90480

Basic loadcase: Vattentryck+frånslag

Basic loadcase - Vattentryck+frånslag

11

33

221

2 4

5

Uniform load
Member Dir. Load intensity L1(m) L2(m) Member Dir. Load intensity L1(m) L2(m)

3 L / q(kN/m) 117.0 0 0 2 L / q(kN/m) -117.0 0 0

2 ( 5 )



Frame Analysis  6.4.003
© StruSoft AB 2014

Project: spiral_snitt_I Date: 2016-02-15 
Description: Made by:
Project file: H:\DATA\ExJobb\Beräkningar

2016\spiral_snitt_I.fra
Company name:

Trapezoid load
Member Dir. Load intensity Loads L1(m) L2(m)

1 L / q1(kN/m) -134.0 -99.0 0 9.7
1 L / q1(kN/m) -33.0 -52.0 5.8 3.9
1 L / q1(kN/m) -52.0 -33.0 3.9 5.8
1 L / q1(kN/m) -52.0 -99.0 7.7 1.9
1 L / q1(kN/m) -99.0 -134.0 9.7 0
1 L / q1(kN/m) -99.0 -52.0 1.9 7.7

Basic loadcase: Egentyngd

Basic loadcase - Egentyngd

11

33

221

2 4

5

Self weight
Member q(kN/m)  Member q(kN/m)  Member q(kN/m)

1 -35.3  3 40.0  2 28.3

Basic loadcase
Name Des.  Name Des.

Vattentryck+frånslag B1  Egentyngd B2

Loadcase
Name Combination

4 LF1 B1+B2

Results

Results

3 ( 5 )



Frame Analysis  6.4.003
© StruSoft AB 2014

Project: spiral_snitt_I Date: 2016-02-15 
Description: Made by:
Project file: H:\DATA\ExJobb\Beräkningar

2016\spiral_snitt_I.fra
Company name:

Loadcase - LF1  Moment - 1. order

777.2

-362.1

-777.2

287.2

525.6

-142.0

kNm
0 1000

Loadcase - LF1  Axial force - 1. order

-65.4

344.2

475.0

431.6

kN
0 900

Loadcase - LF1  Shear force - 1. order

-475.0

431.6

578.7

-520.4

-344.2

277.0

kN
0 1000

Loadcase - LF1  Deflection - 1. order

-0.5, 0.0

-0.0, -0.1

-0.0, 0.1

mm
0 0.9

Loadcase - LF1  Member : 1 Section values - 1. order
Length m M kNm V kN N kN Length m M kNm V kN N kN

0 777.235 -475.033 -65.435  8.700 -237.353 122.169 241.815
2.900 -111.532 -165.556 36.982  11.600 525.594 431.647 344.231
5.800 -355.412 -21.693 139.398  

Loadcase - LF1  Member : 3 Section values - 1. order
Length m M kNm V kN N kN Length m M kNm V kN N kN

0 -777.235 578.741 475.033  5.250 97.154 -245.640 475.033
1.750 -4.884 303.947 475.033  7.000 -573.159 -520.433 475.033
3.500 286.580 29.154 475.033  

Loadcase - LF1  Member : 2 Section values - 1. order
Length m M kNm V kN N kN Length m M kNm V kN N kN

0 525.594 -344.231 431.647  5.250 -58.571 121.692 431.647
1.750 59.084 -188.923 431.647  7.000 290.284 276.999 431.647
3.500 -135.638 -33.616 431.647  

4 ( 5 )



Frame Analysis  6.4.003
© StruSoft AB 2014

Project: spiral_snitt_I Date: 2016-02-15 
Description: Made by:
Project file: H:\DATA\ExJobb\Beräkningar

2016\spiral_snitt_I.fra
Company name:

Index

     Picture:Joints  1 
     Picture:Member  1 
     Picture:Member  2 
     Picture:Basic loadcase - Vattentryck+frånslag  2 
     Picture:Basic loadcase - Egentyngd  3 
     Picture:Loadcase - LF1  Moment - 1. order  4 
     Picture:Loadcase - LF1  Axial force - 1. order  4 
     Picture:Loadcase - LF1  Shear force - 1. order  4 
     Picture:Loadcase - LF1  Deflection - 1. order  4 

5 ( 5 )



Company name:

Joints
X (m) Y (m) X Y M  X (m) Y (m) X Y M X (m) Y (m) X Y M

1 0 10.100     2 0 0 R R R 5 5.000 10.100 R R R

Member
Name Joint 1 Joint 2 Initial- Name Joint 1 Joint 2 Initial-

 (H=Hinge) (H=Hinge) bow imperfection.  (H=Hinge) (H=Hinge) bow imperfection.

1 2 1 No
2 1 5 No

Member

11

22

Section data
Name Dir. Area  I   h  z  E-modulus

(m²)  (m4) (m) (m) (kN/m²)

1500 / C 25/30 y-y 1.500 2.81e-1 1.500 0.750 3.00e7
1200 / C 25/30 y-y 1.200 1.44e-1 1.200 0.600 3.00e7

Section/Member
Member Section Dir. Length (m) Weight (kg)

1 1500 / C 25/30 y-y 10.100 36360
2 1200 / C 25/30 y-y 5.000 14400
     

Sum   15.100 50760

1 ( 5 )Frame Analysis 6.4.003
© StruSoft AB 2014

Project: spiral_snitt_I Date: 2016-02-15

Description: Made by:    MAAU (MA)

Project file: H:\DATA\ExJobb\Beräkningar
2016\spiral_snitt_II.fra

semaau
Textruta
Bilaga 3.2



Company name:

Basic loadcase: Vattentryck+frånslag

Basic loadcase - Vattentryck+frånslag

11

221

2

5

Uniform load
Member Dir. Load intensity L1(m) L2(m)

2 L / q(kN/m) -117.0 0 0

Trapezoid load
Member Dir. Load intensity Loads L1(m) L2(m)

1 L / q1(kN/m) -134.0 -103.0 0 8.4
1 L / q1(kN/m) -103.0 -134.0 8.4 0
1 L / q1(kN/m) -60.0 -103.0 6.7 1.7
1 L / q1(kN/m) -103.0 -60.0 1.7 6.7
1 L / q1(kN/m) -42.0 -60.0 5.0 3.4
1 L / q1(kN/m) -60.0 -42.0 3.4 5.0

Basic loadcase: Egentyngd

Basic loadcase - Egentyngd

11

221

2

5

Self weight
Member q(kN/m)  Member q(kN/m)

1 -35.3  2 28.3

2 ( 5 )Frame Analysis 6.4.003
© StruSoft AB 2014

Project: spiral_snitt_I Date: 2016-02-15
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Basic loadcase
Name Des.  Name Des.

Vattentryck+frånslag B1  Egentyngd B2

Loadcase
Name Combination

4 LF 1 B1+B2

Results

Results

Loadcase - LF 1  Moment - 1. order

731.1

-314.7

372.6

-55.8

kNm
0 1000

Loadcase - LF 1  Axial force - 1. order

-80.8

275.9

387.0

kN
0 700

Loadcase - LF 1  Shear force - 1. order

-458.0

387.0

-275.9

167.8

kN
0 800

Loadcase - LF 1  Deflection - 1. order

-0.3, 0.0

-0.1, 0.0

mm
0 0.6

Loadcase - LF 1  Member : 1 Section values - 1. order
Length m M kNm V kN N kN Length m M kNm V kN N kN

0 731.136 -457.993 -80.779  7.575 -227.607 109.966 186.739
2.525 -48.342 -180.962 8.394  10.100 372.606 386.997 275.912
5.050 -302.091 -35.498 97.567  
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Company name:

Loadcase - LF 1  Member : 2 Section values - 1. order
Length m M kNm V kN N kN Length m M kNm V kN N kN

0 372.606 -275.912 386.997  3.750 -38.062 56.890 386.997
1.250 97.049 -164.978 386.997  5.000 102.384 167.824 386.997
2.500 -39.840 -54.044 386.997  
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SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FRÅN FÖRSÖK MED 
CYLINDERMODELLER I FEM DESIGN

1. Indata för cylindrar

h= 11,6 m
R= 11,7 m
t= 1,5 m
= 0,2

Cylindrarana modelleras fast inspånda 

2. Resultat FEM Design

2.1. Värden i väggelementens mitt

30° 25° 20° 15 10 5

My_fält -279 -258 -253 -250 -245 -242

My_stöd 413 425 449 487 520 566

Mx_fält -159 -119 -99 -79 -62 -49

Mx_stöd 83 85 90 97 104 113

(Mx/My)_fält 57% 46% 39% 31% 25% 20%

(Mx/My)_stöd 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Nx_fält 1136 1159 1190 1219 1227 1232

Nx_stöd -35 0 0 -2 -6 -9

2.2. Värden vid elmentgränserna (mellan två angränsande väggelement)

30° 25° 20° 15 10 5

My_fält -206 -214 -224 -235 -237 -242

My_stöd 358 398 431 480 518 566

Mx_fält 62 25 4 -18 -34 -46

Mx_stöd 72 80 88 96 104 113

(Mx/My)_fält -30% -12% -2% 8% 15% 19%

(Mx/My)_stöd 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Nx_fält 1205 1202 1217 1220 1234 1237

Nx_stöd -91 -102 -82 -60 -35 -17

2.3. Medelvärden

30° 25° 20° 15 10 5

My_fält -242 -236 -238 -243 -241 -242

My_stöd 385,5 411,89 439,97 483 519 566

Mx_fält -49 -47 -48 -48 -48 -48

Mx_stöd 77,1 82,38 88,7 97 104 113

(Mx/My)_fält 20% 20% 20% 20% 20% 20%

(Mx/My)_stöd 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Nx_fält 1171 1181 1204 1219 1230 1235

Nx_stöd -63 -51 -41 -31 -21 -13
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3. Värden från cylinderskalsberäkningar enligt Handboken Bygg

My_fält -284

My_stöd 693

Mx_fält -56,8

Mx_stöd 138,6

Nx_fält 1183

Nx_stöd 0

4. Diagramsammanställning av resultaten
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Vinkel α för indelning av cylinderväggen

Värden av normalkraft i ringled i fält
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1 Indata

-134.0001

[-]

Intensity

-134.000

[-]

Load case

[kN/m2]

q3q2

-134.000

[-]

[kN/m2]

No.

q1

[kN/m2]

ActionVatten vägg-134.000

0.200

-134.000-134.00027

ActionVatten vägg

No.

-134.000-134.000-134.000

[-]

Concrete materials

26

ActionVatten vägg-134.000-134.000-134.00025

ActionVatten vägg-134.000-134.000-134.000

[-]

24

No.

ActionVatten vägg-134.000-134.000-134.00023

ActionVatten vägg-134.000-134.000

[N/mm2]

-134.000

Name

22

ActionVatten vägg-134.000-134.000-134.000

[-]

21

Action

Duration class

Vatten vägg

Fck

-134.000-134.000

Surface loads

Fctm

-134.000

[N/mm2]

20

Fctk

ActionVatten vägg

[N/mm2]

-134.000

Ecm

-134.000-134.000

[N/mm2]

19

Action

Yield strain

Vatten vägg

[-]

-134.000-134.000

Permanent

Vatten vägg

-134.00018

Ultimate strain

Action

[-]

Vatten vägg-134.000

1

+Dead load

-134.000-134.00017

ActionVatten vägg

Egentyngd

-134.000-134.000

C 25/30

-134.000

4

16

Action

25.000

Vatten vägg

2.600

-134.000-134.000

1.800

-134.000

30000.000

Permanent

15

Action

0.00175

Ordinary

Vatten vägg-134.000-134.000-134.00014

Action

0.00350

Vatten vägg-134.000-134.000

X0

-134.000

Vatten tak

13

ActionVatten vägg-134.000

[-]

-134.000-134.000

Gamma c

3

12

Gamma cE

ActionVatten vägg

Alfa cc

-134.000-134.000

[-]

-134.000

Permanent

Gamma s

11

Action

[-]

Ordinary

Vatten vägg

[-]

-134.000

Alfa ct

-134.000-134.00010

[-]

Vatten botten

Action

Density

Vatten vägg-134.000

2

[t/m3]

-134.000-134.0009

Action

Therm. coeff.

Vatten vägg-134.000-134.000-134.0008

Action

0.100

Vatten vägg

Permanent

-134.000-134.000-134.000

Ordinary

7

[1/°C]

ActionVatten vägg-134.000

1.50

-134.000

1.20

-134.000

Name

1.15

6

1.00

Action

1.00

Vatten vägg-134.000

2.400

-134.000

0.000010

-134.0005

ActionVatten vägg-134.000-134.000-134.0004

[-]

Action

Poisson's ratio

Vatten vägg

1

Environ. class

-134.000

Shrinkage

-134.000-134.000

[-]

3

ActionVatten vägg

Creep factor

-134.000-134.000-134.0002

[-]

Action

Type

1.000

Vatten vägg

Load cases



2 Geometri och statiskt system

Egentyngd+De...1.000

Vatten tak1.000

Vatten botten1.000

Vatten vägg1.000UltimateLF 1

Load casesFactorType

1

No. Name

Load combinations

ActionVatten botten-117.000-117.000-117.00043

ActionVatten botten-117.000-117.000-117.00042

ActionVatten botten-117.000-117.000-117.00041

ActionVatten botten-117.000-117.000-117.00040

ActionVatten botten-117.000-117.000-117.00039

ActionVatten botten-117.000-117.000-117.00038

ActionVatten botten-117.000-117.000-117.00037

ActionVatten botten-117.000-117.000-117.00036

ActionVatten tak-117.000-117.000-117.00035

ActionVatten vägg-134.000-134.000-134.00034

ActionVatten vägg-134.000-134.000-134.00033

ActionVatten vägg-134.000-134.000-134.00032

ActionVatten vägg-134.000-134.000-134.00031

ActionVatten vägg-134.000-134.000-134.00030

ActionVatten vägg-134.000-134.000-134.00029

ActionVatten vägg-134.000-134.000-134.00028

[-]

Intensity

[-]

Load case

[kN/m2][kN/m2]

q2

[kN/m2]

q3q1

[-]

No.

 Eurocode

1 m



2 Resultat

Normalkraft i ringled

 Eurocode

1 m

1016

13171317

 Eurocode code: 1st order theory - LF 1 - Shells, Nx' - Colour palette - [kN/m]

-1328

0

1328



Moment i ramled

Tvärkraft i ramled

592

215

-176

-178

-150

520
-265

-133

0

425

20

142

-431

-265

400

-310

-223

-96

56

 Eurocode code: 1st order theory - LF 1 - Shells, My' - Colour palette - [kNm/m]

-660.2

0.0

660.2

321

10

42
299

-314

209

-188
38

-289

-505

8

346

558

Eurocode code: 1st order theory - LF 1 - Shells, Ty'z' - Colour palette - [kN/m]

-460

0

460
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