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Sammanfattning 
 

Det här arbetet har gått ut på att hitta bättre metoder för vibrationsövervakning av växellådan 

hos vindkraftverk. Just växellådan har varit ett stort problem ute på vindkraftparken 

Gässlingen och ju tidigare det varnas om ett haveri desto mer pengar kan man spara via 

förberedelser. Projektet gjordes tillsammans med Askalon AB i samarbete med ÅF-konsulter. 

Askalon är ett företag med en avdelning just för vibrationsövervakning och det är i samarbete 

med den avdelningen som arbetet gjorts. 

 

Under arbetets gång har det tagits fram nya mätpositioner och nya mätmetoder för 

övervakning. De har implementerats på ett vindkraftverk för att testas på plats. Mätningen har 

övervakats online via fjärrstyrning och resultaten har analyserats i programmet AMS Suite: 

Machinery Health Manager. 

 

Den nya typen av mätning visar på att en skada har uppstått och riskerar att förvärras i den 

andra delen av växellådan medan den nuvarande mätningen inte har skickat någon 

varningssignal alls. Det gör att projektet ses som lyckat och att det är dags för en uppdatering 

av vibrationsövervakningen. 
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Abstract 
 

This project has revolved around finding better ways of overseeing vibrations of the gearbox 

at a wind power station. The gearbox has been a huge problem at the stations located at 

Gässlingen and the sooner the warning of an incoming breakdown is at hand the more money 

you can save from preparations. The work has been carried out together with Askalon AB in 

cooperation with consults from ÅF. Askalon is a company with a department focused on 

overseeing vibrations and it is in collaboration with that department the work has been carried 

out. 

 

During this work, new positions for the sensors and new methods of gathering and analyzing 

data have been worked out. This was then implemented at a wind power station to be tried out 

on site. The measurement has been overseen online via remote control and the results have 

been analyzed in a program called AMS Suite: Machinery Health Manager. 

 

The new type of measurement shows that some kind of damage has been done to a specific 

part of the gearbox and that there is a risk it might escalate. However the measurement used 

today has not yet alarmed and therefor the conclusion made from this is that the project has 

been successful. Therefor it is time to refresh the overseeing of vibrations.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till det här examensarbetet är att vindkraftparken Gässlingen har haft problem 

med havererande växellådor. När en växellåda havererar måste den fraktas med båt tillbaka 

till land för att repareras. Det är en tidskrävande process vilket innebär en stor förlust av 

pengar. 

 

Problemet som uppstått på Gässlingen är att lager har nötts och orsakat smuts i växellådan. 

Det har inträffat på flera olika vindkraftverk och har lett till oplanerade stopp som håller i sig i 

ungefär sex månader vilket kan kosta mångmiljon-belopp. 

 

Man har spekulerat om varför detta händer och det tros bero på att just när vindkraftverket går 

igång så håller smörjoljan en för låg temperatur. Oljan är då för tjock för att den ska kunna 

transporteras genom hela systemet. Det kan även ha varit så att det har snålats med smörjolja. 

När man dragit ned effekten på vindkraftverket har man även dragit ned på smörjoljan. Ett 

litet försök att spara några kronor slutade i så fall i en mycket stor förlust. 

 

Det här examensarbetet utfördes inom programmet högskoleingenjör maskinteknik på 

Karlstads Universitet under våren 2015 i samarbete med företagen Askalon AB och ÅF. 

Handledaren från universitet är Hans Löfgren och som examinator står Nils Hallbäck. Som 

extern handledare står Anders Hultman som är anställd som ingenjör för 

vibrationsövervakning samt utbildningsansvarig på Askalon. 

 

Askalon är ett företag som arbetar inom processindustrin med ett 60-tal anställda med god 

kompetens kring reglerventiler, ventildiagnostik och vibrationsövervakning. Den större delen 

av företaget hittar man på Hammarö men de har även ett antal säljkontor runt om i norden 

samt en serviceanläggning i Finland. 

 

Arbetet har mestadels ägt rum på Askalons kontor där övervakning av vibrationerna på 

vindkraftverket skett online via dator. Utrustningen kopplades ihop med vindkraftverket under 

ett dagsbesök. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att ta fram nya metoder för vibrationsmätning vid vindkraftverk. 

Målet med projektet är att pröva dessa metoder på ett vindkraftverk för att sedan 

rekommendera någon eller några metoder för fortsatt vibrationsövervakning. Förhoppningsvis 

ska det här arbetet leda till mindre förluster genom att få oplanerade stopp lite mer planerade. 

 

Anm: Informationen är tagen från Askalons utbildningsmaterial och ÅFs 

maskinspecifikationer och de vill tyvärr inte dela med sig av dessa. Därav finns det inget 

avsnitt i den här rapporten om referenser. 
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2. Teori 

 
Vibrationsmätning går ut på att vibrationsgivare mäter förskjutningar i olika riktningar och 

skickar data till något som kan göra om informationen till något läsbart, till exempel en dator. 

I det här arbetet används givare som kopplas ihop med trådlösa transmittrar som skickar två 

olika sorters data till en gateway som i sin tur är kopplad till en dator för fjärrstyrning.  

 

Vid insamlingen av den första sortens data, vilket kommer refereras till ”vanlig mätning”, 

mäts alla sorters vibrationer och alla dessa vibrationer skapar tillsammans någon form av en 

graf som i sin tur kan delas upp i lika många sinuskurvor som det finns olika vibrationer. 

Dessa kurvor varierar i amplitud vid olika frekvenser och de amplitudförskjutningarna 

visualiseras sedan på ett eller flera olika sätt. 

 

Vid den andra metoden använder man ett fenomen som kan jämföras med ringarna som bildas 

när man släpper något i vatten. Vid vibration från lagerfel bildas liknande högfrekventa ringar 

i materialet och det är tidsintervallet mellan de ”ringarna” som plockas upp vid mätningen.  

 

Det här är en typ av mätning som kallas PeakVue och den gör det möjligt att fånga upp de 

högfrekventa vibrationerna som bildas vid lagerfel och beräkna tiden mellan varje vibration 

och presentera det i ett frekvensspektrum. Fördelen med PeakVue är att den mäter väldigt 

höga frekvenser samtidigt som vanligt ”vibrationsbrus” oftast håller ganska låg frekvens. Med 

PeakVue kan man då filtrera bort lågfrekvent data samtidigt som resultaten från mätningen 

kan presenteras på samma vis som vanlig mätning. Högfrekventa vibrationer ger även ut 

större amplituder vid ett tidigt skede vilket gör att felet kan upptäckas tidigare. En 

uppskattning om hur bra PeakVue fungerar visas i figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1. En överblick för hur PeakVue kan påverka förvarningstiden. 

 

Den data som samlats in från mätningarna presenteras på olika sätt och i det här arbetet 

kommer tre av dem behandlas. Den första visualiseringen är tidsfunktionen och den sätter 

även grunden för de andra två metoderna. Tidsfunktionen visar amplituden för förskjutningar 

från jämviktsläget över tid i ett diagram. 

 

Den andra visualiseringen är ett frekvensspektrum och den används ofta tillsammans med 

tidsfunktionen. Även där presenteras data i ett diagram, fast med frekvens på X-axeln istället 
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för tid. De enda skillnaderna mellan graferna är att tidsfunktionen visar fas och att i 

frekvensspektrat kan de höga amplituderna lättare kopplas ihop med en frekvens eller en 

multipel av en frekvens. Det är tidsfunktionen och frekvensspektrat som kommer användas i 

det här arbetet. Skillnaden på tidsfunktionen och frekvensspektrat visas i figur 2 och 3 nedan. 

 

 
Figur 2. Ett exempel på hur tidsfunktionen såg ut vid en av mätningarna. 

 

 
Figur 3. Ett exempel på hur frekvensspektrat såg ut vid samma mätning som i figur 3. Tydliga 

toppar gör det enkelt att analysera problemet. 

 

Anledningen till att det är bra att veta vid vilka frekvenser som amplituderna är högst på är för 

att man via frekvenserna kan få reda på vart det eventuella felet sitter. Den teorin går ut på att 

jämföra rotationshastigheten på den ingående axeln gentemot antalet islag, i lager eller 

kuggingrepp, de olika delarna gör per varv.  

 

Om den ingående axeln som exempel höll en rotationshastighet på 10 Hz och det hade visats 

en amplitudshöjning vid 31 Hz och vid multipler av 31 Hz så skulle man som slutsats kunna 

säga att felet sitter i ett lager som har 3,1 islag per rotation. Relationen i frekvens mellan de 

olika delarna och huvudaxeln visas i bilaga 1. 

 

På vindkraftverken ute på Gässlingen presenteras mätningarna just nu i ”totalnivå”. Det 

bygger på tidsfunktionen eller frekvensspektrat och det beskriver sinuskurvan med en enda 

siffra. Siffran står för arean mellan grafen och X-axeln och de enda gångerna totalnivån kan 

visa på ett problem är när den ökar mycket under kort tid eller när värdet övergår en larmgräns 

och då är man oftast ganska sent ute. Annars är totalnivåns främsta användning att bestämma 

allvarlighetsgraden på ett redan känt problem. 
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2.1 Använd utrustning 

 

CSI 9420 Wireless Vibration Transmitter 

 

En transmitter som stabilt skickar information över ett självetablerat, trådlöst nätverk. 

Informationen lagras i programmet ”AMS Suite: Machinery Health Manager” där också alla 

resultat plockas från i det här arbetet. 

 

CSI 6500 

 

En gateway som tar emot informationen från de två transmittrarna och för över den till en 

hopkopplad dator. På datorn finns programmet TeamViewer installerat och med hjälp av det 

kan datorn fjärrstyras och informationen kan analyseras från vilken annan dator som helst som 

har TeamViewer och lösenordet till originaldatorns ID.  
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3. Genomförande 

 

 

Som det ser ut idag fyller inte vibrationsmätningen på Gässlingen någon direkt funktion. När 

mätningen varnar för fel så är det i de flesta fall redan för sent. Vid den tiden har det oftast 

redan varnats om att nött materialet har tagit sig in i systemet. Med det kan man säga att 

vibrationsmätningen på Gässlingen idag är mer av en befkräftelse av haveri istället för en 

förebyggande metod mot det. Viktigt att notera är dock att nya, förbättrade mätmetoder inte 

heller kommer kunna ändra på det men de kommer förhoppningsvis varna innan defekten har 

blivit ett haveri och därmed ge en längre tid för förberedelse av stoppet. 

 

I dagens mätmetod sitter givarna ganska långt ifrån händelsecentrum. I figur 4 nedan visas de 

exakta mätpositionerna. Alla givarna sitter alltså på utsidan av växellådan. 

 

 

 

 
Figur 4. De gula cirklarna symboliserar dagens mätpositioner på växellådan. 

 

I och med att det är bekräftat att felen uppstår i lagren kring en av de två planetväxlarna bör 

mätpositionerna flyttas närmare dessa lager. Det spekulerades om vad som skulle vara bäst av 

att sätta givarna på solhjulet bakom navet, på navet eller på planethjulen i växeln. 

 

Det som säger emot att sätta givarna på solhjulet är mestadels att det är svåråtkomligt men det 

är även täckningen till gatewayen som blir ett problem. När transmittrarna ska skicka 

informationen från mätningarna via en trådlös uppkoppling krävs det att täckningen mellan 

dem och gatewayen är stabil. Om en transmitter sitter bakom alltför tjocka väggar kommer det 

bli ett problem. Den nästintill oåtkomliga platsen och den eventuellt dåliga täckningen 

utesluter därför alternativet att sätta givarna på första planetväxelns solhjul. 

 

De två återstående positionerna var ganska likvärdiga, men i och med att problemen satt i 

växellådan och den ena mätpositionen var på höljet till dess planeter valdes det att sätta 

givarna just där. Ju närmare händelsecentrum desto bättre! De exakta positionerna visas i figur 

5 nedan. 

 



 
 

 

- 10 - 

 

 

 
Figur 5. Navet på växellådan. De blå pilarna visar de mätpositioner som provades under 

arbetet. 

 

De här tre mätpositionerna kommer att vara fästpunkt för givarna och vibrationen kommer att 

mätas på de två olika sätten som beskrivits i teorin. Noterbart är dock att uppsättningen för 

givarna kommer leda till att givarna endast kan mäta axiellt och inte radiellt.  

 

Givarna fästes med magneter och kopplas med sladd till de två olika transmittrarna enligt 

figur 6 nedan. För att undvika kastande sladdar spändes de fast med hjälp av buntband och 

buntbandsankare. Transmittrarna monterades provisoriskt i bultar i närheten av navet.  

 

 
Figur 6. Monterade givare på planethjulen. 
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Den data som skickades till datorn behandlades med AMS Suite: Machinery Health Manager 

och där analyserades resultaten via fjärrstyrning med hjälp av TeamViewer. Intressant data 

valdes ut och generatorvarvtalet för vindkraftverket togs fram vid matchande klockslag. 

Generatorvarvtalet räknades om till varvtalet för huvudaxeln för att underlätta bestämmelse av 

felkälla.  
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4. Resultat 
 

Den ”vanliga” mätningen visar vid flera mätningar ett upprepande mönster där amplituden i 

grafen höjs vid olika multiplar av en frekvens mellan ungefär 99-106 Hz. Ett exempel på det 

visas i figur 7 nedan. 

 

 
Figur 7. En mätning där multiplar av frekvensen 100 Hz visar på en amplitudshöjning. 

 

Med hjälp av generatorvarvtalet från bilaga 2 beräknas felfrekvenserna med hjälp av 

rotationsrelationen, som även finns i bilaga 1, i tabell 1 nedan. Felfrekvenserna för alla olika 

delar för just det generatorvarvtalet finns bifogade i bilaga 3. 

 

Tabell 1. En tabell som visar hur de olika delarna i växellådan roterar jämfört med 15,92 rpm 

på huvudaxeln. Tabellen visar också hur många islag de olika delarna i lagren gör per 

rotation av respektive del. 

 
 

Som ett exempel visar tabell 1 att innerringen bland de första planethjulen gör 5,48 islag per 

varv som planethjulen roterar. När huvudaxeln håller 15,92 rpm så roterar de planethjulen 

med 43,8 rpm. Innerringen gör då (5,48*43,8) islag per sekund. 
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Tabell 1 visar endast hur det ser ut för lagren, men även kugghjulen kan krångla. Kugghjulen i 

första delen av växellådan håller en kuggfrekvens som är ungefär 97 gånger större än 

huvudaxelns medan kuggfrekvensen för kugghjulen i den andra delen av växellådan är 454 

gånger större. 

 

 

Först av allt beräknades sambandet mellan huvudaxeln och generatoraxeln 

(15,92/424,5=0,0375) 

 

Vid tidpunkten för mätningen i figur 7 ovan så klockades varvtalet som ungefär 350 rpm på 

generatoraxeln. Det leder till att huvudaxeln i sin tur roterade med ungefär 0,22 Hz. 

  

Enligt bilaga 3 så stämmer frekvensintervallen från figur 7 ovan ganska bra överrens med ett 

problem i ett kullager vid generatoraxeln som då har en islagsfrekvens på 109,7 Hz. 

Resultaten pekar dock mer på ett fel i ett av kugghjulen i andra delen av växellådan. 

Anledningen till det är att 3,9945421875,0  Hz, där 454 var sambandet mellan andra 

växelns kuggfrekvens och huvudaxeln. 

 

 Beräkningarna från bilaga 3 gjordes genom att multiplicera frekvensen för huvudaxeln med 

sambandet till de olika lagrena i växellådan för att sedan multiplicera de olika lagrenas 

rotationsfrekvens med antalet islag lagrens olika delar gör per rotation. Alla de sambanden är 

tagna ur tabell 1 ovan. Kugghjulsfrekvensen räknades ut genom att multiplicera huvudaxelns 

frekvens med respektive samband. När huvudaxeln höll en frekvens på 0,22 Hz blev de andra 

frekvenserna enligt figur 8 nedan. 

 

 
Figur 8. Översikt på de olika frekvenserna när generatorn höll ett varvtal på 350 rpm. 

 

 

 

 



 
 

 

- 14 - 

 

 

5. Diskussion 
 

Totalt sett fanns det tre tidpunkter med både bra mätningar och information om 

generatorvarvtal. För att göra resultatet mera trovärdigt så räknades felfrekvenser ut vid alla de 

mätningarnas varvtal och jämfördes med mönstret i respektive frekvensspektra. Bilagor med 

information från alla mätningar har inte bifogats. Istället skrevs ett par varvtal för tidpunkterna 

upp och felfrekvenserna jämfördes med frekvensintervallet från amplitudhöjningarna. 

 

Vid ett generatorvarvtal på 361 rpm har frekvensen för amplitudhöjningarna varit på 104,6 Hz 

och vid multipler av den frekvensen. Enligt beräkningarna som gjorts liknande bilaga 3 håller 

då kugghjulsingreppen i den andra delen av växellådan ungefär 102,4 Hz medan kullagren 

kring generatoraxeln håller 113,1 Hz. 

 

Vid 369 rpm var frekvensen 106 Hz. Enligt beräkningarna håller samma kugghjulsingrepp då 

104,7 Hz medan samma kullager håller 115,6 Hz. 

 

Enligt de resultaten lutar det mot att ett kuggingrepp i andra delen av växellådan börjar fallera. 

När det är just kuggingrepp som ger ifrån signalerna så är det dock inte helt säkert att det finns 

något fel. Hur som helst kan det alltså vara dags att börja förbereda sig för ett stopp av 

vindkraftverket. Ifall ett fel uppstått kommer vibrationerna bli tydligare över tid och då blir det 

lättare att avgöra allvarlighetsgrad och exakt vart felet sitter. Har man tur kanske man till och 

med slipper plocka ner växellådan vid bytet.   

 

Den stora frågan är nu ifall min metod av mätning fungerade bättre än den nuvarande. Samma 

frekvensspektra som i figur 7 jämfördes med deras mätning vid samma tid enligt figur 9. 

 

 
Figur 9. Resultatet från den nuvarande mätningen presenterat som totalnivåtrend. 

 

Till att börja med så ingår en hel dags mätningar i figur 9, till skillnad mot ett tio minuters 
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intervall hos figur 7, vilket gör den svår att analysera helt och hållet. Den visar heller inget 

speciellt vid samma klockslag som när mätningen i figur 7 togs och trots att det visar på en 

topp kring midnatt från den 4:e till 5:e maj så är det så pass små värden att det inte spelar 

någon roll. Dessutom är mätningen presenterad i totalnivå vilket innebär att toppen inte är 

kopplad till någon speciell frekvens och skulle lika gärna kunna bero på att andra delar i 

vindkraftverket orsakar rörelsen. 

 

Totalnivån i figur 9 är alltså arean under tidsfunktionen eller frekvensspektrat under olika 

tider på dygnet. Det är just den arean som RMS står för på y-axeln. RMS är vanligt inom 

vibrationsmätning och det står för 707,0toppvärde  om grafen är en ren sinusgraf. Värdet i 

grafen är ett ganska lågt värde och det säger som sagt i tidigare delar av rapporten inte mycket 

om någonting förrän det når ett kritiskt värde. 

 

Noterbart är att resultatet har kommit från den ”vanliga” mätningen och inte från PeakVue. 

PeakVue har större känslighet men den visar ändå inte på något fel. Anledningen till det kan 

bero på att vibrationerna som PeakVue mäter är väldigt små och vid varje steg i systemet 

mellan givaren och felet riskerar vibrationerna att försvinna. I det här arbetet satt felet i stort 

sett så långt ifrån givaren det kunde komma så de små vibrationerna kunde med största 

sannolikhet inte fångas upp av givaren. Med andra ord är det troligt att PeakVue kommer 

fungera bra, men då gäller det att problemet sitter så nära givaren som möjligt för att det ska 

ge bästa resultat. Därför tror jag att den bästa vibrationsmätningen är när båda mätningarna 

kompletterar varandra. Kanske borde man vid en permanent lösning hitta fler möjliga 

positioner för givare att mäta PeakVue. 

 

Problemet med den nya uppsättningen för mätning är att den ”bara” mäter i axialled. Med 

tanke på att allt sattes dit provisoriskt kunde vi inte montera precis som vi ville. Om 

monteringen inte hade varit något problem skulle man exempelvis kunna borra fast någon 

form av kloss på höljet till planeterna i växeln så att man kan sätta givare i flera olika 

riktningar och på så vis fånga upp vibrationer i flera olika riktningar och förbättra precisionen 

av resultaten.  
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6. Slutsatser 
 

I och med att resultaten tydligt pekar på en förbättring av mätningarna så är det värt att 

uppdatera dagens vibrationsövervakning. Den nya mätningen har inte gjorts helt perfekt men 

den har ändå varnat om ett eventuellt fel. Något som styrker det påståendet är att 

vindkraftverkets effekt har halverats på grund av oljud medan tekniker analyserar problemet.  

 

För att ta det här arbetet ett steg längre kan man ta fram och analysera mer data för att sedan 

visa systemet vilka typer av grafer som är skadliga och på så vis skapa automatiska 

larmgränser.  
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Bilaga 1 - Frekvensrelationer 
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Bilaga 2 – Data från klockslaget vid mätning 
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Bilaga 3 – felfrekvenser 

 
 

 


