
Bakgrundsinformation 
 

 

Produkter och tjänster för möjliggörande teknik 

 

Vindkraft: säkerhet vid automatisering  

 

Vindkraft spelar en viktig roll i diskussionerna om 

energiproduktionens framtid. Tekniken bakom anses i princip 

vara fullt utvecklad. Anläggningssäkerheten är en förutsättning 

för att man ska kunna utöka användningen av vindkraft. Denna 

säkerhet både skyddar människor från riskfyllda situationer och 

är ett investeringsskydd av anläggningen.  

 

Ämnet säkerhet för vindkraftverk har vuxit i betydelse och komplexitet de 

senaste åren. Detta beror inte enbart på ändringar i bestämmelser, då 

framförallt införandet av nya maskindirektiv och den nya upplagan av 

Germanischer Lloyds (GL) direktiv för certifiering av vindkraftverk. Det 

beror också på det ökade allmänna intresset för anläggningarna som ju 

är synliga på långt avstånd.  

 

Den analytiska riskbedömningen och det obligatoriska fastställandet av 

Performance Levels (PL) för säkerhetsfunktionerna är några exempel på 

den växande komplexiteten. Performance Level är bedömningsresultatet 

som bygger på en eventuell skadas allvarlighet, frekvens och 

exponeringstid vid riskkällan och möjlighet att undvika risken. Det är 

endast med svårighet som man kan fastställa Performance Level i en 

riskbedömning med standardiserade automatiseringskomponenter. Med 

Pilz typgodkända komponenter och Software Safety Calculator PAScal 

går det att minska arbetsbördan. 
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Komponenter och system för alla säkerhetsfunktioner 

Pilz har sitt säte i Osfildern och är en leverantör av helhetslösningar för 

säker automatisering och hjälper sedan många år tillbaka ledande 

tillverkare och operatörer av vindkraftverk över hela världen. Pilz portfölj 

innehåller övervakningsreläerna  PMDsigma för övervakning av enskilda 

funktioner, som aktiv effekt eller nödströmsförsörjning av Pitch-system, 

samt säkerhetsreläerna PNOZsigma för nödstopps- eller 

varvtalsövervakning. 

Vid händelsedrivna reaktioner på olika ingångssignaler kan de 

konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti användas, eftersom den 

modulära konstruktionen gör det möjligt att flexibelt anpassa lösningen 

efter varje vindkraftverk. PNOZmulti erbjuder dessutom flera 

expansionsmoduler, t.ex för säker varvtalsövervakning, och omfattar 

därmed alla säkerhetsfunktioner i ett vindkraftverk i ett system, såsom 

övervakning av azimut-systemet, kabeltrassel, nödstoppsknappar och 

rotorns varvtal. Vidare är det enkelt att integrera styrsystemet via 

kommunikationsmodulen i vindkraftverkets styrsystem. Vid mer 

krävande uppgifter kan automationssystemet PSS 4000 användas. 

Systemet består av hårdvaru- och programvarukomponenter, 

nätverksenheter och realtids-Ethernet. Systemet gör det möjligt att 

avbilda komplexa, decentraliserade styrsystemsarkitekturer för 

vindkraftverk. 

 

Den säkra varvtalsvakten PNOZ s30 kan i egenskap av fristående 

lösning användas för alla varvtalsrelevanta övervakningsfunktioner upp 

till PL e. Förutom säkerhetsfunktioner kan även driftsvärden, såsom 

vibration, elektriska storheter, temperatur och tryck, övervakas med Pilz 

lösningar för att skydda anläggningen.  

 

 

Skräddarsydda tjänster  
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Ett vindkraftverk är per definition en maskin som omfattas av 

tillämpningsområdet för EU:s maskindirektiv och som kräver försäkran 

om överensstämmelse enligt bilaga llA. Medan klassiska 

produktionsmaskiner drivs i en avskild miljö som oftast är kontrollerbar, 

utsätts vindkraftverk för naturkrafter och växlande 

omgivningsförhållanden. Förutom dessa föreskrifter finns det 

branschstandarder som av marknadshänsyn kan anses som giltiga. Hit 

hör t.ex. Germanischer Lloyds direktiv för certifiering av vindkraftverk. På 

internationell nivå har många länder egna standarder som också måste 

beaktas. 

 

Pilz utgår från sin erfarenhet inom området maskinsäkerhet när de 

erbjuder en speciell portfölj med tjänster för vindkraft - från 

riskbedömning och validering av säkerhetslösningar till ledsagning vid 

utvecklingen av ett säkerhetskoncept för vindkraftverk och CE-

märkningen. Pilz har utformat tjänstepaket anpassade efter olika krav 

och dessa kan erbjudas över hela världen tack vare den internationella 

inriktningen. Målet är att både minimera befintliga risker och uppfylla de 

erforderliga säkerhetskraven på ett sådant sätt att fel- och 

störningskällor kan identifieras tidigt. Det minimerar kostsamma 

stilleståndstider och ökar anläggningens livslängd. 

 

(Tecken: 4 237) 

 

Pilz-koncernen 

Pilz-koncernen är en global leverantör av produkter, system och tjänster för 
automationsteknik. Familjeföretaget med säte i Ostfildern har ca 2 400 
medarbetare. Med 42 dotterbolag och filialer skapar Pilz säkerhet över hela 
världen för människor, maskiner och miljön. Som ledande aktör erbjuder vi 
kompletta automationslösningar med sensorteknik, styrteknik och driftteknik – 
inklusive system för industriell kommunikation, diagnostik och visualisering. 
Utbudet omfattar dessutom internationella tjänster för rådgivning, projektering 
och utbildningar. Pilz lösningar används förutom inom maskin- och 
anläggningskonstruktion även inom många andra branscher som t.ex. vindkraft, 
järnvägssystem och robotteknik. 
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