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Optimera underhåll

• Tidigare projekt med GKN Aerospace: Underhåll av säkerhetskritiska (roterande) delar i JAS 39 
Gripens motor.

• Utveckling av matematiska optimeringsmodeller för att minimera den totala kostnaden för underhållet 
under kontraktsperioden.

• 7% reducering av drift- och underhållskostnaderna. 
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Optimalt underhåll av vindkraftverk

• Kombinera SCADA- och CMS-data med matematiska modeller. 

• Vilken underhållsmetod är billigast?

• Fokusera på växellådan, bladvinkelsystemet och girsystemet då det är där många fel uppkommer. 
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Underhållsmetoder

• Avhjälpande underhåll
Reparera eller byt ut komponenten när den går sönder

• Förebyggande underhåll
Reparera eller byt ut komponenten innan den går sönder

• Opportunistiskt underhåll
När reparationer eller byten utförs, underhåll även andra komponenter samtidigt
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Överlevnadsfunktion

• Livslängden hos varje komponent beskrivs av en så 
kallad överlevnadsfunktion (Weibullfördelning). 

• När det kommer larm från CMS/SCADA för 
komponenterna så ändras överlevnadsfunktion efter hur 
allvarliga och många larmen är. 

• Från överlevnadsfunktionen fås ett tidsschema för 
underhållet. 
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Short Time Preventive Maintenance Problem (STPMP)

• Överlevnadsfunktion används sedan i den framtagna matematiska modellen STPMP för att beräkna 
kostnaden för underhållet och för att då kunna föreslå vilken metod som ska användas för att 
minimera kostnaderna. 

• Modellen kan ta hänsyn till flera komponenter samtidigt och kan då föreslå opportunistiskt underhåll.

• Validerad mot den tidigare modellen och uppvisar samma resultat men beräkningstiden är mycket 
kortare. 

• Slutmål: en app utvecklas som använder optimeringsmodellen från projektet och där tekniker som 
använder appen kan mata in ny information. 
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Maximera livslängd, drift och konstruktion
1. Ett vindkraftverk är tillverkat enligt standard för en specifik vindklass.
2. En vindkraftstillverkare säljer ett verk/en farm till en specifik plats.
3. Livslängden kommer att visa sig genom slitage, drift och underhåll samt den 

platsspecifika vindsituationen.
Är platsen som konstruktören/standarden är skriven för, kan livslängden bli som 
beräkningarna visar, 
men om något ändra sig så blir livslängden längre eller kortare.

4. Hårda driftsförhållanden kväver åtgärder för bibehållen livslängd, 
exempel är att sänka märkeffekten eller byta känsliga komponenter oftare än 
planerat samt ökat underhåll.

5. Operatörerna löser detta på olika sätt:
a) Långa service avtal med garanterad elproduktion av vindkraftstillverkaren, till hög 
kostnad.
b) Bygga upp egen kompetens om driftsförhållanden och ha egen 
serviceorganisation.

Projektpartners:
Röbergsfjällets vind 
Rabbalshede Kraft 
Awind
SKF
Skellefteå Kraft 
NCC
Chalmers
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Hur skapas kunskap och erfarenhet om driftsförhållanden? I

Genom teoretiska simuleringar av vindförhållanden i hela vindkraftsparken med hänsyn tagen till terrängen. 
Metoden bygger på avancerade CFD-beräkningar. Hamidreza Abedi, Chalmers, har gjort beräkningar. 

25 km

25 km,

Inkommande
vind, 10 m/s

10 km

Topografisk karta från Lantmäteriet 

Vindhastighet i ett snitt
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Krafterna på vindkraftverken beräknas från vindfält
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Hur skapas kunskap och erfarenhet om driftsförhållanden? II

• Genom beräkningar på mekaniska laster i vindkraftverk och jämföra med 
konstruktionsdata enligt standarder ges möjlighet till att beräkna livslängden.

• Detta kräver god modellkännedom med parametrar för specifikt vindkraftverk.

• Plus indata från vindberäkningen.

• Plus mätningar från drift av vindkraftverken. 
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Möjligheter för att få längre livslängd I

Idag kan en vindkraftsoperatör sänka märkeffekten.
Begränsningar i uteffekt från vindkraftverket minskar vissa mekaniska utmattningslaster.

Utmattningslasterna i den mekaniska drivlinan 
minskar med 15 % då effekten minskar från 2.0 till 
1.8 MW. 

Men årsproduktionen minskar med 4,7 % 1. 

Begränsad märkeffekt kan utgöra skillnaden mellan 
begränsad och oändlig livslängd i delar av växellådan 
som utsätts för hundratals lastväxlingar per sekund.

Beräkningar utförda av Anders Wickström, Awind.

1 För medelvind 7.5 m/s
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Reglersystemet lägger ut en överdriven 
minskning för att få upp varvtalet, för att sedan

öka effekten kraftigt för att hålla 
medelproduktionen konstant.

Kostar det livslängd? 

Hur ta reda på ett eventuellt behov av effektbegränsningar genom mätningar?



13 of 16

Överproduktion – ’’power boost’’        

• Under många korta tillfällen skapas 
en överproduktion, för att hålla 
energiproduktionen uppe

• Ett vindkraftverk har haft sänkt effekt 
(1,998 MW) sedan december.

Med överproduktion

Ingen överproduktion
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Specialmätning med högupplösta snabba kameror från Qualisys

1 mätning /sek
Qualisys 1k mätning /sek

Värdena av växellådas 
roll/moment är beräknade 
från mätning av effekt och 
varvtal.

Qualisys mäter positionen 
av växellådan.

Data behandlad av Håkan
Johansson, Chalmers och 
Qualisys.
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Växellådans rörelser i planet vinkelrätt mot rotationsaxel 

Blå    =  Alla datapunkter
Röd   = Tomgång
Svart =  I drift

Mätning av växellådas rörelse i 
maskinhuset kan ge indikationer på 
eventuell snedställning vid montering 
vilket ger extra slitage på lager och 
kopplingar.
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