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EU:s satsning på utveckling av stora kommersiella vindkraftverk under program-
beteckningen WEGA-II kan, enligt projektledningen vid Elsamprojekt i Dan-
mark, betecknas som en stor succé. Nyttjandet av vinden går nu in i en ny fas.

Flera av tillverkarna uppger att de inte utan stödet från EU skulle ha vågat ta det
stora steget från 500-600 kW till 1-1,5 MW. Tillverkarna har med hjälp av avan-
cerade konstruktions- och simuleringsmetoder lyckats begränsa materialåt-
gången så väl att tillverkningskostnaderna kan hållas nere. De stora MW-verken
är idag konkurrenskraftiga jämfört med de tidigare på marknaden tillgängliga
mindre aggregatstorlekarna. Vid årskiftet 97/98 fanns det i världen drygt 150 st
MW-verk i drift.

Med antagande om att vikt kostar pengar är det möjligt att mäta framgången hos
WEGA-II-verken i [kg/MWh] på en referensplats. Resultatet blir då att Nordic
1000 tillsammans med Vestas V63 framstår som innehavare av bästa prispoten-
tial. Detta innebär dock inte att priserna på dessa vindkraftverk verkligen är lägre
jämfört med konkurrenternas.

Utvecklingen går mot allt större kommersiella aggregat. Efter WEGA-II följer
uppgraderingar av framtagna verk men också helt nya projekt såsom Wind
World:s planerade 2,5 MW-verk för svaga nät. Även här är det EU som står för
en del av finansieringen. Övriga danska tillverkare lär följa med upp i effektklas-
serna eftersom det kan anses troligt att de danska kraftföretagen lär kräva allt
större verk vid en storskalig utbyggnad till havs.

Nedan följer projektledarens vid Elsamprojekt; Peter Christiansens, sammanfatt-
ning av WEGA-II projektet som den presenterades vid vindenergikonferensen
EWEC’97 i Dublin:

 

JOULE programmet och dess WEGA-II program har tillsammans med THER-
MIE programmet fungerat som katalysatorer i en för Europa gemensam
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ansträngning att utveckla och kommersialisera stora vindkraftverk med tillhö-
rande komponenter. När projektet [WEGA-II] startade 1992 hade den kommersi-
ellt optimala aggregatstorleken nått den i slutet av 1980-talet introducerade på
200-300 kW. WEGA-II:s “Vetenskapliga Utvärderingsprojekt för Stora Vindkraft-
verk” har varit en samlande kraft i en gemensam ansträngning syftande till att
utveckla och tillämpa en enhetlig mät- och rapporteringsteknik.

De, som en del i WEGA-II projektet, framtagna riktlinjerna för rapportering har
tjänat som utgångsmaterial för flera därpå följande standardiseringsarbeten.

De ovan nämnda EU-programmen har tillsammans spelat en nyckelroll för att
öka märkeffekten hos kommersiella vindkraftverk från 200-300 kW till ca 1500
kW vilket får betraktas som ett imponerande teknologiskt steg under en så kort
period som endast 4-5 år. Under samma period, från 1992 till 1997, har den
årliga världsmarknaden stigit från blygsamma 350 MW till över 1200 under
1996. Ännu högre siffror förväntas under 1997.

Sammanfattningsvis kan konstateras att vindkraft under 1990-talet har etablerat
sig som en av de mest lovande förnybara energikällorna med en ofantlig poten-
tial, inte minst med tanke på den förväntade, och i somliga länder redan avise-
rade, framtida stora expansionen till havs.

Peter Christiansen, Oktober 1997

 

Tillkännagivande
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Ulf Arvidsson, tel 08-677 27 52. 
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många frågor.

Omslagsbilden är tagen av Kurt Hansen och föreställer Nordic 1000 på
Näsudden med en Vestas V42-600 i bakgrunden.
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1  WEGA-II - bakgrund

 

1.1 Inledning

 

Rapporten behandlar utvecklingen av stora (

 

≥

 

1 MW) vindkraftverk under de
senaste fem åren. Texten är fokuserad på de aggregat som finansierats inom

ramen för EU:s WEGA-II-program

 

1

 

 vilket har varit EU:s stora satsning på
utveckling av nästa århundrades kostnadseffektiva och pålitliga vindkraftverk.
Även andra viktiga samtida tillverkare nämns där så bedöms relevant.

 

1.2 Stora prototyper

 

Under 1980-talet utvecklades stora, 1-5 MW, vindkraftsprototyper i U.S.A., Eng-
land, Tyskland, Sverige och Danmark. Finansieringen var huvudsakligen statlig
eftersom tekniken inte bedömdes ha omedelbara kommersiella förutsättningar.
De tekniska erfarenheterna från de tidiga MW-prototyperna har dock varit viktiga
för utvecklingen av den senaste generationen stora vindkraftverk. Detta gäller
framför allt inom teknikområdena materialval, strukturdynamik, aerodynamik,
reglerteknik, buller och elkraftteknik. Den allra viktigaste insatsen har dock de
tidiga MW-verken fullgjort genom att konkret visa att det är möjligt att bygga
stora och fungerande vindkraftverk. Utan denna kunskap hade antagligen inte
dagens tillverkare vågat ta steget från gårdagens ekonomiskt optimala storlek på
500-600 kW till dagens 1-1.5 MW-verk.

 

1.3 WEGA-I

 

EU stödde under 1980-talets mitt, under programnamnet WEGA-I, framtagandet
av tre olika prototypverk. Dessa verk var:

Ingen av dessa rönte någon kommersiell framgång då installationskostnaden (kr/
kW) var upp till fyra gånger högre jämfört med de på marknaden då förekom-
mande aggregaten. Mätdata från aggregaten har dock varit värdefulla. Dessa har
samlats in under olika experiment och driftsituationer och har använts inom
många forskningsprojekt samt för att verifiera de beräkningsverktyg (=datormo-
deller). Osäkerheten vid beräkningarna har därvid minskat och WEGA-II-kon-
struktörerna har vågat ta steget upp till 1-1,5 MW.

 

1.

 

W

 

ind 

 

E

 

nergie 

 

G

 

roße 

 

A

 

nlagen

AWEC-60 i Spanien, 1,2 MW

Richborough i England, 1.0 MW

Tjæreborg i Danmark, 2.0 MW



 

8  (53)

 

1.4 WEGA-II

 

Inom EU ansåg man att det teknologiska gapet mellan de i början av 1990-talet
kommersiella verken på upp till 500 kW och de stora prototypverken var alltför

stort. Med anledning härav lät DG XII

 

1

 

, det kontor inom EU som bl.a. ansvarar
för framtagandet av förnybara energikällor, genomföra en utredning. Utredarnas
uppgift var att finna den optimala turbinstorleken samt att jämföra olika kommer-
siella och prototypa tekniklösningar. Kostnadskalkylerna inkluderade samtliga
uppskattade kostnader och intäkter under aggregatens beräknade driftstid. Utred-
ningen följdes av ett erbjudande från DG XII till den europeiska vindkraftindu-
strin om samfinansiering av nästa generations stora turbinprototyper. Kriterierna
för deltagande i WEGA-II var:

 

Tabell 1.  

 

Krav för 
deltagande i WEGA-II.

 

Krav fanns även på maximal bullernivå samt att turbinerna skulle uppfylla vissa
internationella normer beträffande eleffektkvalité, elektromagnetiska egenskaper
och konstruktionssäkerhet. 

I februari 1992 gick ansökningstiden för deltagande i WEGA-II ut. Av tolv
ansökningar godkändes sju. Det främsta kriteriet för godkännande var att den
tekniska lösningen också kunde bedömas ha förutsättningar att bli kommersiellt
framgångsrik. Dessutom sågs det som en fördel om den tekniska lösningen var
unik. Ett WEGA-II-kontraktskrav var att tillverkarna lovade att följa instruktio-

nerna i det tekniska utvärderingsprogram, SMEP

 

2

 

, som var under utarbetande.
Under projekttiden har två projekt fallit ifrån av främst ekonomiska skäl vilka i
sin tur möjligtvis kan härledas till tekniska problem. De fem tillverkare som
genomfört sina projekt är:

 

Tabell 2.  

 

De fem WEGA-II 
turbinerna.

 

1. Directorate-General XII ansvarar för vetenskap, forskning 
och utveckling.

Rotordiameter

 

≥

 

 45 m

Märkeffekt

 

≈

 

 1 MW

Medelvindhastighet på uppställningsplatsen

 

≥

 

 7,5 m/s

Konstruktionens beräknade livslängd vid 100% tillgänglighet

 

≥

 

 20 år

2. Scientific Measurement and Evaluation Programme

Tillverkare Typ av vind-
kraftverk

Tillverk-
ningsland

Dia–
meter 

Märk-
effekt 

Antal 
blad

[m] [kW]

Nordic Windpower Nordic 1000 Sverige 53 1000 2

Enercon E-66 Tyskland 66 1500 3

Wind Energy Group MS4 England 41 600 3

Bonus Energy Group Bonus 1000 Danmark 54 1000 3

Vestas Wind Systems V63 Danmark 63 1500 3
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Anledningen till att den lägre märkeffekten hos MS4 accepterades kan förklaras
med att den tillhör kategorin “unik teknisk lösning”, se ovan.

I de ursprungliga ansökningshandlingarna till WEGA-II framgick inte att de båda
tillverkarna Vestas och Enercon, liksom NEG, se Tabell 3 nedan, hade planer på
att utveckla aggregat som överskred det minsta märkeffektkravet 1 MW med
50%. Skälet till denna utveckling var att industrin såg det som en marknadsfördel
att vara störst samt att tekniksteget bedömdes vara överkomligt.

Ytterligare tre tillverkare hade tidigare erhållit bidrag från DG XVII

 

1

 

 från det s.k.
THERMIE-programmet. Dessa var:

 

Tabell 3.  

 

De tre 
THERMIE-finansierade 
vindkraftverken.

 

Även de THERMIE-finansierade vindkraftverken skulle utvärderas enligt SMEP
för att möjliggöra jämförelser med de fem ursprungliga WEGA-II aggregaten.

Två stora vindkraftverk med 3 MW märkeffekt hade under början av 1990-talet
byggts i Tyskland och Sverige. Skillnaderna dem emellan begränsade sig till
olika torn- och generatorval. En jämförande studie inom områdena vind-effekt,
buller och laster, delvis finansierad av DG XII, och så långt som möjligt i enlig-
het med SMEP, ansågs därför vara på sin plats.

 

Tabell 4.  

 

De två riktigt 
stora vindkraftverk som fick 
vara med i 
utvärderingsprogrammet 
men som i övrigt inte har 
finansierats av EC.

 

De tvåbladiga turbinerna, Nordic 1000 undantaget, representeras av ett par år
äldre konstruktioner än de trebladiga. De jämförelser som görs mellan två och
trebladiga turbiner kan därför inte anses vara helt rättvisa.

 

1. Directorate-General XVII ansvarar bl.a. för demonstra-
tionsprojekt.

Tillverkare Typ av vind-
kraftverk

Tillverk-
ningsland

Dia–
meter 

Märk-
effekt 

Antal 
blad

[m] [kW]

NEG

 

1

 

 Micon

 

1. Nordtank Energy Group och Micon gick samman 1997.

NTK1500/60 Danmark 60 1500 3

NedWind NW50 Holland 53 1000 2

West Gamma 60 Italien 60 1500 2

Tillverkare Typ av vind-
kraftverk

Tillverk-
ningsland

Dia–
meter 

Märk-
effekt 

Antal 
blad

[m] [kW]

MBB/Kværner Turbin Aeolus II Tyskland 80,5 3000 2

Kværner Turbin/MBB Näsudden II Sverige 80,5 3000 2
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1.5 Hur har vindkraftverken jämförts?

 

Danska Elsamprojekt A/S har agerat huvudkoordinator för utvärdering och jäm-
förelse av de totalt tio nya prototypvindkraftverk som presenterats ovan. Man
utarbetade därvid, för att inte jämföra äpplen och päron, riktlinjer för vad som
skulle mätas och hur det skulle gå till. Elsamprojekt har i dessa sammanhang

assisterats av ECN

 

1

 

 (Holland), IER-Ciemat

 

2

 

 (Spanien), DTU

 

3

 

 (Danmark) och
ETAPLAN GmbH (Tyskland).

Följande signaler skulle mätas enligt de uppgjorda instruktionerna:

 

Tabell 5.  

 

Mätsignaler för 
utvärdering enligt 

 

SMEP

 

.

 

En viss minsta mängd data krävdes för varje driftfall. Dessa driftfall var:

 

1. The Netherlands Energy Research Foundation

2. “Instituto de Energías Renovables” vid “ Centro de Inves-
tigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológi-
cas“ 

3. Technical University of Denmark

 

•

 

Rotorblad

 

•

 

bladrotböjmoment

 

•

 

bladvinkel

 

•

 

Drivlina

 

•

 

primäraxeltorsionsmoment

 

•

 

primäraxelböjmoment

 

•

 

rotorhastighet

 

•

 

rotorläge

 

•

 

generatoreffekt

 

•

 

nätparametrar

 

•

 

Maskinhus

 

•

 

girvinkel

 

•

 

Torn

 

•

 

böjmoment i tornbotten

 

•

 

torsionsmoment i torntopp

 

•

 

Meteorologi

 

•

 

vindhastighet på 5 nivåer upp till navhöjd

 

•

 

vindriktning

 

•

 

lufttryck

 

•

 

lufttemperatur

 

•

 

Systemegenskaper

 

•

 

egenfrekvenser

 

•

 

buller
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Tabell 6.  

 

Driftfall som 
skulle mätas och 
rapporteras.

 

Analys av mätdata skulle sedan användas för att, i enlighet med de överens-
komna riktlinjerna, rapportera:

Tabell 7.  Rapporter som 
varje fullt ut deltagande 
tillverkare skulle 
presentera. 

Ansvaret för att genomföra mätningarna lades på tillverkarna. Med undantag för
de svenska vindkraftverken Nordic 1000, Näsudden II samt Aeolus II i Tyskland
valde samtliga tillverkare att utföra mätningar och utvärdering i egen regi. 

För att harmonisera mätningarna arrangerade Elsamprojekt på ett tidigt stadium
ett seminarium med deltagare från samtliga utvärderare. Trots att där påmindes
om kontraktskravet att tillverkarna måste lämna ifrån sig tidsignaler för bl.a.
effekt och laster, har detta, med hänvisning till att ett offentliggörande skulle
skada tillverkaren, inte följts fullt ut. Offentliga mätdata finns därför inte som
underlag till Kapitel 5 "Elkvalitéaspekter" och Kapitel 7 "Laster och utmattning".

• Parkerad rotor i låga och höga vindhastigheter

• Start vid vindhastigheter under och över märkvind

• Normal drift under och över märkvind

• Normalstopp under och över märkvind

• Nödstopp

Ämne Instruktion

• Teknisk beskrivning inkl. vyer och fotografier

• Funktionsbeskrivning

WEGA-II

-”-

• Vindstatistik (fördelning, medel, max, skjuvning, riktning) -”-

• Driftstatistik (drifttid, tillgänglighet, energiprod. och fel) -”-

• Vind-effekt IEC1

1. International Electrotechnical Commission

• Buller IEC

• Effektregleringskvalité (övereffekt, undereffekt) WEGA-II

• Eleffektkvalité (övertoner och flimmer) -”-

• Girkvalité (beskriver hur väl verket följer vinden) -”-

• Laster inkl. resonansdiagram och utmattningsspektra -”-

• Presentation av tidserier från olika driftsituationer -”-

• Verifiering av konstruktionsmål -”-
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2 Presentation av de olika teknikkoncepten

Indelningen av de nya MW-vindkraftverken kan göras på många olika sätt. Som-
liga är tvåbladiga, andra har tre blad. En läplacerad turbin återfinns bland de i
övrigt lovartplacerade. Någon har rationaliserat bort växellådan. Några turbiner
reglerar effekten genom att vrida bladen medan andra har fast inställda blad och
utnyttjar överstegringsreglering. En tillverkare reglerar effekten extremt snabbt
genom att styra magnetiseringen i generatorn. En annan tillverkare har valt att
vrida hela rotorn ur vinden, en metod som för övrigt användes redan på våra
gamla väderkvarnar.

Vid val av generator använder somliga en mot nätet direktkopplad asynkrongene-
rator medan andra med hjälp av frekvensomriktarutrustning kan använda
antingen en synkrongenerator eller en asynkrongenerator. I Tabell 8 återfinns de
valda konstruktionsalternativen i koncentrerad form. Lägg märke till att de två-
bladiga turbinerna, Nordic 1000 undantagen, representeras av flera år äldre kon-
struktioner jmf med de trebladiga.

Tabell 8.  Olika teknikkoncept har använts bland de utvärderade MW-turbinerna.

Den följande indelningen har gjorts efter reglerprincip.

Typ av vind-
kraftverk

Kon-
struk-
tionsår

Antal 
blad

Regler-
metod

Varvtal Maskin-
husrikt-
ning

Nav Eleva-
tions-
vinkel

Kon-
vinkel

Gen
era-
tor

Väx
el–
låda

Bladma-
terial

Näsudden II 1992 2 Pitch1

1. Bladvridreglering

2 Upp Stelt 8° 0° A2

2. Asynkrongenerator

Ja Po,Ep

Bonus 1000 1996 3 A3.stall

3. Aktiv överstegringsreglering

1 “-” “-” 5° “-” A Ja Polyester

Aeolus II 1991 2 Pitch V4

4. Variabelt varvtal

“-” “-” 8° “-” S5

5. Synkrongenerator

Ja Po,Ep

E-66 1995 3 Pitch V “-” “-” 3° “-” S Nej Epoxy

NW50 1992 2 A.stall 1 “-” “-” 5° “-” A Ja Polyester

NTK1500/60 1994 3 Stall 1 “-” “-” 5° “-” A Ja Polyester

Nordic 1000 1994 2 Stall V “-” gunga 4° 3° A Ja Polyester

V63 1995 3 Pitch 26

6. Variabel “slip” (1%-10%) medger små varvtalsvariationer

“-” Stelt 5° 0° A Ja Epoxy

Gamma 60 87-91 2 Gir V “-” gunga 6° 3° S Ja Polyester

MS4 1996 3 A.stall 2 Ner Stelt V7,6°

7. Variabel “tilt”-vinkel. Angiven vinkel avser obelastad rotor

V8,8°

8. Variabel konvinkel. Angiven vinkel avser obelastad rotor

A Ja Epoxy
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2.1 Bladvridreglerade vindkraftverk
För en beskrivning av reglermetoden, se “Hur fungerar bladvridreglering?”, på
sidan 51.

2.1.1 Näsudden II och Aeolus II
Aggregaten konstruerades och byggdes i början av 1990-talet. De tillhör därmed,
förutom “NW53/2/1000”, på sidan 24, och “Gamma 60”, på sidan 26, de äldsta
vindkraftverk som ingår i WEGA-II-utvärderingen. Näsudden II står uppställt på
Näsudden på sydvästra Gotland medan Aeolus II är placerad norr om Wilhelms-
haven vid tyska nordsjökusten.

Figur 1.  Aeolus II (till 
vänster) och Näsudden II. 
Foto: Kurt Hansen och 
Kvaerner Turbin.

Aeolus II kan med hjälp av en synkrongenerator och tillhörande frekvensomrik-
tarutrustning köras mot nätet med ett variabelt varvtal på mellan 12 och 21 varv
per minut. Näsudden II, däremot, har en asynkrongenerator med två olika poltal
och kan i drift mot nätet endast rotera med 14 eller 21 varv per minut. De lägre
varvtalen används på bägge turbinerna framför allt för att minimera buller. Även
en viss ökning av energifångningen uppnås då rotationsvarvtalet anpassas efter
vindhastigheten eftersom bladen är konstruerade för att visst, optimalt, löptal.
Löptalet definieras som förhållandet mellan spetshastighet och vindhastighet.

Tabell 9.  Konstruktionsdata för Näsudden II och Aeolus II. Rotordiametern är 80,5 m och märkeffekten 3000 kW.

Vid uppförandet av Näsudden II återanvändes det kraftiga betongtornet från före-
gångaren Näsudden I. En tornförlängare i form av en stålcylinder monterades på

Typ av vind-
kraftverk

Kon-
struk-
tionsår

Antal 
blad

Regler-
metod

Varv
tal

Maskin-
husrikt-
ning

Nav Eleva-
tions-
vinkel

Kon-
vinkel

Gene-
rator

Växel–
låda

Bladma-
terial

Näsudden II 1992 2 Pitch1

1. Bladvridreglering

2 Upp Stelt 8° 0° A2

2. Asynkrongenerator

Ja Po3,Ep4

3. Polyester
4. Epoxy

Aeolus II 1991 2 Pitch V5

5. Variabelt varvtal

“-” “-” 8° “-” S6

6. Synkrongenerator

Ja Po,Ep
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toppen för att på bästa möjliga anpassa det befintliga tornet till de krafter och
moment som drivlinan (= blad, primäraxel, växellåda, generator och nät) orsakar. 

Figur 2.  Näsudden II och 
Aeolus II skiljer sig 
konstruktionsmässigt åt 
endast genom olika torn- 
och generatorval.

Näsudden II roterar underkritiskt vilket innebär att tornets första egenfrekvens är
högre än rotationsfrekvensen. En sådan konstruktion brukar betecknas som stel.
Aeolus II, däremot, har ett slankt betongtorn vilket innebär att tornets första
egenfrekvens alltid ligger under rotationsfrekvensen. Poängen med detta är att
byta ut laster mot rörelser. Kruxet med det veka konceptet ligger i att om kon-
struktören misslyckas med att matcha konstruktionens olika egenfrekvenser mot
rotationsvarvtalen så kan strukturen exciteras, dvs lasterna kan bli större än
beräknat. Om så sker, kan aggregatets livslängd förkortas högst avsevärt. 

Lastmätningarna på Aeolus II tyder på att konstruktörerna lyckats. Tornlasterna
hos Aeolus II ligger, förenklat uttryckt, på en tiondel av motsvarande laster hos
Näsudden II. Den lägre lastnivån orsakas av den överkritiska driften, dvs laster
byts ut mot rörelser. Den högre lasten på Näsudden II-tornet är dock ingen över-
raskning. Det stela konceptet, liksom även det veka, bygger naturligtvis på att det
finns tillräckligt mycket struktur att fördela lasterna i. Materialåtgången är lägre
för Aeolus II vilket också kan förväntas avspegla sig i produktionspriset. För när-
varande finns dock inga officiella planer på en kommersialisering av varken
Näsudden II eller Aeolus II.

Energiproduktionen från Aeolus II och Näsudden II skiljer sig inte åt på något
signifikant sätt. Den på mätningar baserade beräknade energiproduktionen under
standardförhållanden och vid en årsmedelvind på 8 m/s är för båda aggregaten
drygt 7 GWh.
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2.1.2 E-66
Enercon E-66 är en uppgradering av det tyska företagets största succé; E-40 (500
kW), vilken vid årsskiftet 97/98 hade sålts i mer än 1000 exemplar. Växellådan
har rationaliserats bort genom att företaget utvecklat och, inte minst viktigt, lyck-
ats bygga väl fungerande direktdrivna synkrongeneratorer. Den största fördelen
med att slopa växellådan finner man antagligen i det faktum att en växellåda är
känslig för de övermoment som ofta p.g.a. normalt fluktuerande vindhastigheter
förekommer i drivlinan hos vindkraftverk. Torntoppsmassan hos E-66 är dock
högre jmf med en ordinär installation med växellåda och höghastighetsgenerator.
Den direktdrivna generatorn har en ytterradie på över fem meter och väger 48
ton.  

Tabell 10.  E-66, några tekniska data.

Effekten begränsas egentligen inte primärt genom bladvridreglering utan i första
hand genom att magnetiseringen i generatorn blixtsnabbt styrs med hjälp av
kraftelektronik. Energin i en vindby kan därvid tas tillvara genom att rotorvarvta-
let tillåts öka något för att sedan bromsas av generatorn när vindbyn passerat.
Bladvridregleringen blir därmed ett sekundärt reglersystem som i första hand
används för att begränsa varvtalet. Bladen har en egen Enercon-profil med en
relativt låg maximal lyftkraft vilket ytterligare begränsar störande momenttoppar
på drivlinan. Enercons kraftelektronik innebär vidare att kompensation för reak-
tiv effekt ej behövs. Generatorns verkningsgrad anges till minst 94% vid alla
effektuttag.
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E-66 1995 3 Pitch V Upp Stelt 3° 0° S Nej Epoxy
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Figur 3.  Enercon E-66. Maskinhuset har fått sitt droppformiga utseende av en industridesigner.
Foto (Brunsbüttel): Göran Ronsten

Varje blad är försett med en egen elektrisk bladvridmekanism som får strömför-
sörjning från både nät och ett batteripaket. Systemet med redundanta bladvrid-
mekanismer bedöms så säkert att endast en parkeringsbroms behövs för att
parkera rotorn.

Prototypen till E-66 stannas, liksom de flesta andra vindkraftverk, vid vindhastig-
heter över 20-25 m/s. Så icke serieversionen av Enercon E-66. För att reducera
lasterna i storm och orkanbyar sänks numera maxeffekten så att belastningarna
reduceras till en acceptabel nivå. Energivinsten är dock för de flesta platser med
normala vindförhållanden liten eftersom det mycket sällan blåser så mycket.
Kanske ger det Enercon ett psykologiskt övertag att kunna sälja en produkt som
aldrig behöver stängas av p.g.a. för hög vindhastighet. E-66 är med sin avance-
rade kraftelektronik även lämplig att ansluta till svaga nät. Vid hög nätspänning
orsakat av t.ex. låg belastning under sommarnätter kan reglersystemet autonomt
minska uteffekten.

3 st blad-
vridmotorer

Stator

Rotor

4 st gir-
motorer*

* Girmotorerna har
flyttats upp i den
slutliga versionen
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2.1.3 Vestas V63-1.5MW
Figur 4.  Vestas V63. Foto: 
Göran Ronsten.

Vestas V63-1.5MW är, liksom sina före-
gångare V39 och V42 i 500-600 kW-klas-
sen, en trebladig bladvridreglerad
uppvindsturbin med aktiv girreglering. 

Det hydrauliska bladvridningssystemet är
individuellt för varje blad. Vid tryckbort-
fall vrids varje blad automatiskt så att
rotorn stoppas. Det räcker med att ett blad
flöjlas för att rotationshastigheten i alla
lägen skall begränsas till acceptabla vär-
den. Den mekaniska bromsen är endast
avsedd att användas för parkering.

Asynkrongeneratorn har variabel “slip” på
mellan 1-10% vilket möjliggörs genom att
rotorresistansen varieras så som det för
första gången i vindkraftsammanhang
beskrevs i en rapport från Chalmers 1984.

Vestas kallar detta system för OptiSlip®.
Variabel slip medför variabelt varvtal
inom ett litet intervall och reducerar, enligt
Vestas, de relativt stora effektvariationer
som bladvridreglerade verk med direkt

nätansluten asynkrongenerator annars är utsatta för. För att underlätta resning av
verket har speciell omsorg lagts ned på att ingen av de ingående komponenterna
skall väga mer än 25 ton.

Tabell 11.  V63, några tekniska data.
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V63 1995 3 Pitch 21

1. Variabel “slip” (1%-10%) medger små varvtalsvariationer

Upp Stelt 5° 0° A2

2. Asynkrongenerator

Ja Epoxy
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Figur 5.  Vestas V63.

2.2 Passivt överstegringsreglerade verk
Överstegringsreglering (eng. “stall”-reglering, uttalas stål-) bygger på att varvta-
let hålls nere då vindhastigheten ökar. Reglermetoden fungerar i allmänhet väl
under förutsättning att bladprofilens lyftkrafts- och motstånds-egenskaper är de
rätta. Vid vindhastigheter kring märkvind är anfallsvinkeln, se “Hur fungerar
bladvridreglering?”, på sidan 51 för en definition av anfallsvinkel, hög, lyftkraf-
ten har nått ett lokalt maximum och motståndet har ökat drastiskt. Vid felaktigt
profilval, bladvinkelinställning, bladtordering och/eller rotationshastighet inträf-
far i princip två saker. Antingen begränsas inte effekten, med oönskade laster i
växellåda och generator som följd, eller också avtar effekten antingen före eller
efter märkvind med förlorad energiproduktion som följd. En fördel med passiv
överstegringsregleringen är systemets enkelhet; inga mekanismer krävs för att
begränsa effekten.

Girmekanism3 st bladvrid-
mekanismer

Primäraxelbroms
Växellåda

Generator Transformator
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2.2.1 NM 1500/60 (NTK 1500/60)
Figur 6.  NTK 1500/60. 
Foto: Göran Ronsten.

Nordtank Energy Group och Micon slogs 1997 sam-
man till NEG Micon A/S. Konstruktörerna har skalat
upp det traditionella danska konceptet från 500 kW
till 1500 kW. Ett sådant verk är trebladigt, passivt
överstegringsreglerat och relativt tungt.

En nyhet ligger i att en växellåda med två höghastig-
hetsanslutningar möjliggör användandet av två till
nätet direktanslutna asynkrongeneratorer på 750 kW
vardera. Lösningen syftar till att i möjligaste mån
undvika produktion vid låg-/dellast där en generators
verkningsgrad i regel är relativt dålig. En andra nyhet
är asynkrongeneratorerna som har en “slip” på 1,5%,
mot normalt 0,5%, för att jämna ut och minska
belastningsvariationer i drivlinan.

En tredje nyhet är den prisbelönta designen som har
skapats av “Jacob Jensen Design”, med meriter som

Bang & Olufsen-apparater samt vackra bilar och telefoner. Maskinhuset har fått
en “aerodynamisk look” och tornets övre del har en ökande diameter för att
betraktaren inte skall få intrycket att maskinhuset balanserar på torntoppen.

Det konstanta rotationsvarvtalet på 19 RPM medför en högsta spetshastighet på
endast 60 m/s. Det låga varvtalet har valts i syfte att minska det aerodynamiska
bullret från bladet i allmänhet och bladspetsen i synnerhet.

Tabell 12.  NTK1500/60, några tekniska data.

Nödsystemet består av individuellt vridbara bladspetsar och två skivbromsar; en
på vardera höghastighetsaxel från växellådan. 
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Ja Polyester
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Figur 7.  NTK 1500/60

2.2.2 Nordic 1000
Figur 8.  Nordic 1000. 
Foto: Ronsten.

Det övergripande målet för Nordic Windpower har
varit att genom en flexibel och lätt konstruktion hålla
kostnaderna nere.

Nordic 400 har i Nordic 1000 skalats upp till 1 MW.
Gemensamt för bägge typerna är passiv överstegrings-
reglering, gungbrädesnav, den integrerade växellådan
(=mycket kort primäraxel), asynkrongenerator i kom-
bination med frekvensomriktare för variabelt varvtal
och ett bromslöst girsystem. En nyhet på Nordic 1000
är introduktion av en konvinkel på 3° för att förbättra
driftegenskaperna vid höga vindhastigheter.

Normalstopp innebär att rotorn retarderas enbart med
hjälp av frekvensomriktare. Vid ett nödstopp utnyttjas
både de vridbara bladspetsarna och bromsen på växel-
lådans höghastighetssida.

Tabell 13.  Nordic 1000, några tekniska data.

3 st girmotorer

2 st generatorer
Växellåda Broms
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Figur 9.  Nordic 1000

2.3 Aktivt överstegringsreglerade verk
De i föregående kapitel beskrivna nackdelarna med den s.k. passiva övertegrings-
regleringen har övervunnits i och med användandet av aktiv överstegringsregle-
ring. Bladen vrids där på samma sätt som för de bladvridreglerade
vindkraftverken i föregående kapitel men med ett fundamental skillnad. Medan
anfallsvinkeln på ett bladvridreglerat vindkraftverk, i syfte att begränsa lasterna, i
regel inte bör komma i närheten av det överstegrade området befinner sig de
överstegringsreglerade ständigt inom detta anfallsvinkelområde vid vindhastig-
heter över märkvind.

Belastningsvariationerna över märkvind kan antas vara mindre för överstegrings-
reglerade vindkraftverk jmf med för de bladvridreglerade pga av lyftkraftskur-
vans mindre lutning inom det överstegrade anfallsvinkelområdet. Antagligen
kommer vokabulären inom detta område att behöva revideras eftersom de aktivt
överstegringsreglerade verken numera även kan sägas vara bladvridreglerade.

Växellåda Broms
Generator

G
ungbrädesnav

2 st girmotorer
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2.3.1 Bonus 1000
Figur 10.  Bonus 1000. 
Foto: Göran Ronsten.

Bonus har skalat upp en första prototyp på 750 kW till
1 MW. Konceptet är det traditionellt danska med en
överstegringsreglerad rotor, en till nätet direktansluten
asynkrongenerator, växellåda, aktiv gir och ett relativt
stelt torn. Den stora nyheten är de individuellt elek-
triskt vridbara bladen som enligt Bonus medför föl-
jande fördelar:

•  Märkeffekten blir alltid 1000 kW oavsett densitets-
variationer och vindhastighetsändringar.

•  Bromsen används i normala fall inte förrän rotorn 
står helt stilla. Syftet är att minska belastningarna i 
drivlinan.

•  Bladen flöjlas under nätanslutningsproceduren för att 
minska transienter under inkopplingsfasen.

Bonus första prototyp på 750 kW havererade under hårda vindförhållanden då
bladkullagren kärvade efter det att bladen inte vridits under en längre tid. Bonus
har åtgärdat detta på Bonus 1000 genom att i kullagren använda kulhållare istäl-
let för lösa kulor och genom att införa daglig bladvridningsprocedur.

Tabell 14.  Bonus 1000, några tekniska data.

Maskinbädden är tillverkad i ett homogent stycke stål och maskinbearbetad på
under- och översidan. Den saknar således svetsar. Bonus anser att denna relativt
tunga lösning uppvägs av att riskerna för sprickbildning minskar. Ingående kom-
ponenter bultas till maskinbädden.

Figur 11.  Bonus 1000

Typ av vind-
kraftverk

Kon-
struk-
tionsår

Antal 
blad

Regler-
metod

Varvtal Maskin-
husrikt-
ning

Nav Eleva-
tions-
vinkel

Kon-
vinkel

Gen
era-
tor

Väx
el–
låda

Bladma-
terial

Bonus 1000 1996 3 A1.stall

1. Aktiv överstegringsreglering

1 Upp Stelt 5° “-” A2

2. Asynkrongenerator

Ja Polyester

3 st blad-
vridmotorer

Växellåda
Generator

4 st girmotorer

Broms



24  (53)

2.3.2 NW53/2/1000
NedWind har skalat upp NedWind 40-serien från 500 kW till 1000 kW. Aktiv
överstegringsreglering uppnås genom användandet av en för de bägge bladen
gemensam hydrauliskt driven stång genom växellådan ut till bladvridmekanis-
men i navet.

Växellådan har fyra identiska utgångar på höghastighetssidan. Fyra asynkronge-
neratorer på 250 kW vardera används för att dra nytta av i stora kvantiteter till-
gängliga kommersiella generatorer samt för att undvika drift vid låg- och dellast.

Bladvridmekanismen används för att: a) bromsa bladen i en nödsituation, b) opti-
mera energifångning och då speciellt under märkvind, c) överstegringsreglering
av effekten, d) mjuk nätinkoppling, e) reduktion av buller vid låga vindar genom
flöjlning samt f) att möjliggöra horisontell parkering av rotorn för att minska ris-
ken att bladen träffas av blixten.

Vid ett nödstopp används, förutom de flöjlade bladen, även de fyra sekundäraxel-
bromsarna som sitter monterade på varje höghastighetsaxel. 

Figur 12.  NW 53/2/1000. 
Foto: Kurt Hansen.

Tabell 15.  NW 53/2/1000
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Figur 13.  NW 53/2/1000

2.3.3 MS4-600
Figur 14.  MS4-600. Foto: 
Kurt Hansen.

MS4-600 från engelska Wind Energy Group (WEG)
är en i sammanhanget udda konstruktion. Det är en
aktivt överstegringsreglerad nedströmsturbin med
variabel tilt- och konvinkel samt fri gir.

Trots att navet är stelt uppnås variabel konvinkel tack
vare att bladen är mycket flexibla. Vid ett belastnings-
prov motsvarande en vindhastighet kring en parkerad
rotor på 70 m/s + 30% säkerhetsfaktor böjde det drygt
20 m långa bladet ut 12 m.

WEG har med MS4-600 satsat på en trebladig lös-
ning för att, i jämförelse med en tvåbladig turbin,

kunna minska varvtalet och därmed bullret. Det dunkande ljud som annars upp-
står vid en nedvindskonstruktion påstås i stort sett ha eliminerats genom det stora
avståndet, 5-6 torndiametrar, mellan torn och blad. Konstruktionen är sådan att
en tvåbladig version sägs kräva minimala förändringar.

Tabell 16.  MS4, några tekniska data.

Nätinkoppling av den med två poltal försedda asynkrongeneratorn sker med
hjälp av en mjukstartanordning som vid 90% av nominellt varvtal påbörjar nätan-
slutning. Nödstopp sker m.hj.a. de tre hydrauliskt och individuellt drivna feltole-
ranta bladmekanismerna samt en på sekundärsidan monterad fullmomentbroms. 
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Figur 15.  MS4

Det är också värt att nämna att tornet reses genom att detta kan vinschas upp från
horisontellt till vertikalt läge. Därefter kan rotor inklusive maskinhus vinschas
upp från det resta tornet. Kraven på den lyftkran som fortfarande behövs för att
på marken montera ihop utrustningen blir således mycket liten. Detta sägs även
passa lokaliseringar i svår terräng. 

2.4 Det girreglerade verket
Girreglering fungerar, enkelt uttryckt, genom att den på turbindisken projicerade
vindhastigheten minskar vid ökande girvinkel. En viktig förutsättning för att
konceptet av utmattningsskäl anses kunna fungera är att navet antingen är av
gungbrädestyp eller “flapping”-typ. 

2.4.1 Gamma 60
Figur 16.  Gamma 60. 
Foto: Kurt Hansen.

Italienska WEST planerade under
ett antal år i slutet av 80-talet och i
början av 90-talet för hur ett stort,
1500 kW, girreglerat vindkraftverk
borde gestalta sig. Resultat blev
Gamma 60 som är en variabelt
varvtalsturbin med ledat nav.

En lätt och flexibel konstruktion
skulle medföra utmattningstolerans
och en låg produktionskostnad. Det
är oklart ifall målet är uppnått då
energiproduktion varit måttlig på
grund av problem med reglersyste-
met och en brand i maskinhuset.
Branden orsakades av läckande
hydraulolja som antändes av vär-
men från den mekaniska bromsen.

Bladen är lindade liksom Mag-
larpsbladen. Metoden begränsar

bladprofilvalet till konvexa, dvs utbuktande, geometrier och är ej vanligt före-
kommande inom branschen.

VäxellådaGenerator
TiltaxelBroms

2 st girmotorer

Vindriktning

Bladen är vridbara

och mycket flexibla
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Tabell 17.  Gamma 60, några tekniska data.

Gamma 60 är försedd med två av varandra oberoende girsystem och kan dess-
utom stoppas genom mekanisk bromsning från drift vid vindhastigheter upp till
27 m/s.

Figur 17.  Gamma 60, 
sidvy.

WEST säger sig ha planer på att kommersialisera Gamma 60 under 1997.
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3 Speciella krav vid montage

De flesta tillverkare har under WEGA-II tagit ett rejält kliv upp i storlek från 500-
600 kW till 1000-1500 kW. Dimensioner på torn, blad och maskinhus blir då
oundvikligen större och vikterna högre. En strävan har varit att utnyttja befintliga
fabrikslokaler men detta har visat sig vara svårt utan relativt omfattande ombygg-
nader. Även helt nya fabriker har byggts speciellt för tillverkning av de stora
MW-turbinerna. I denna rapport behandlas inte ev. problem vid tillverkning eller
transport.

3.1 Dimensioner och massor
I tabellen nedan redovisas karaktäristiska dimensioner och massor för några av
de ingående komponenterna.

Tabell 18.  Några 
karaktäristiska data och 
massor.

Relationen mellan vikt och lyfthöjd är av stor betydelse för vilka krav som ställs
på den kran som ev. behöver användas vid montaget. För de två största aggrega-
ten samt för det minsta behövs kran enbart för att lyfta av och montera utrustning
på marken. Tabell 19 beskriver kortfattat hur respektive aggregat monteras.

Typ av vind-
kraftverk

Torn-

höjd1

1. Tornhöjd ≠ Navhöjd, Navhöjd = Tornhöjd + effekterna av primäraxelns höjd, längd och 
lutning

Vikt, 
torn 
+utr.

Vikt,
växel
-låda

Vikt, 
genera-
tor(-er)

Vikt, 
nav 
+blad

Maskin
hus + 
utr

Vikt, 
torn-
topp

Total-

vikt2

2. Exkl. fundament

[m] [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] [ton]

Näsudden II 74 1510 42,5 10,5 41 77,8 171,8 1682

Bonus 1000 49 45 8,3 3,2 25 28,5 65 110

Aeolus II 88 1210 42,5 10,5 41 77,8 171,8 1382

E-66 67 126 0 48 32 19 99 225

NW50 38 49 12,3 6,4 26 17,9 62,6 111,6

NTK1500/60 57 104,5 19 8,8 30,5 35,7 94 198,5

Nordic 1000 56 50,75 11,5 3,5 17,7 9,5 42,15 92,9

V63 60 79 10,7 5,2 20,3 36,8 73 152

Gamma 60 61 130 12,3 6,8 21 69,9 110 240

MS4 38 31,2 4 4,4 8,8 14,3 31,5 62,6
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Tabell 19.  Montageförlopp.

WEGA-II-turbinerna har en navhöjd på mellan 77% och 114% i förhållande till
rotordiametern.

Tabell 20.  Förhållande 
mellan tornhöjd och 
turbindiameter.

Typ av vind-
kraftverk

Torn-
mate-
rial

Antal 
torn-
sek-
tioner

Max

diam. 
[m]

Tornresning Maskinhusinstallation Bladinstallation

Näsudden II Betong 1 10,5 Glidformsgjutning Vagn på räls längs utsidan Ingår i föregående

Bonus 1000 Stål 1 3,3 Kran, 1 lyft, 43 t Kran, 1 lyft, 40 ton Kran, 1 lyft, 25 ton

Aeolus II Betong 1 6,2 Glidformsgjutning Vagn på räls längs utsidan Ingår i föregående

E-66 Stål 41

1. Sektionerna svetsas ihop på plats under resningsprocessen. Specialtillverkade tält på tornets utsida ger en god arbets-
miljö.

4 Kran, svets Kran, i delar om max 30 t Kran, ett i taget

NW50 Stål 1 3,2 Kran, 1 lyft, 76 ton Kran, 1 lyft ≈ 60 ton Ingår i föregående

NTK1500/60 Stål 2 4,22

2. Max diameter för vägtransporter i Tyskland.

Kran, bultförband Kran Kran, 1 lyft, 30 ton

Nordic 1000 Stål 1 2,6 Kran, 1 lyft, 46 ton Kran, 1 lyft, 42 ton Ingår i föregående

V63 Stål 2 4 Kran, bultförband Kran, flera delar Kran, 1 lyft, 20 ton

Gamma 60 Stål 8 33

3. Tornet är cylindriskt med en godstjocklek som varierar från 32 mm vid basen till 16 mm i toppen.

Svets, kran Kran, 1 lyft ≈ 110 ton Ingår i föregående

MS4 Stål 1 2,3 Vinsch Vinsch Vinsch

Typ av vindkraft-
verk

Torn-
höjd

Nav-

höjd1

X

1. Navhöjd = Tornhöjd + effekterna av primäraxelns 
höjd, längd och lutning

Tur-
bindia
meter, 

D

X/D

[m] [m] [m]

Näsudden II 74 78 80,5 97%

Bonus 1000 49 50 54 93%

Aeolus II 88 92 80,5 114%

E-66 67 68 66 103%

NW50 38 40,7 52,6 77%

NTK1500/60 57 60 60 100%

Nordic 1000 56 58 53 109%

V63 58,6 60 63,6 94%

Gamma 60 61 66 60 110%

MS4 38 40 41 98%
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4 Vind-effekt

4.1 Vind-effekt-samband
Vind-effektprestanda för samtliga aggregat har uppmätts enligt gällande rekom-
mendationer. Osäkerheterna kan dock vara stora beroende på framför allt hur väl
den uppmätta vindhastighetsmätningen är genomförd. Orsaken till detta är att

effekten  är proportionell mot vindhastigheten  i kubik; . Utrymmet i
denna rapport medger inte en mera noggrann analys av mätosäkerheterna. Gene-
rellt kan man säga att skillnaderna mellan de tvåbladiga och de trebladiga är sig-
nifikanta medan de för 2 och 3 blad inbördes mätningarna faller inom varandras
osäkerhetsmarginaler.

Figur 18.  Vind-effekt.

Som framgår av Figur 18 är det inte möjligt att jämföra samtliga aggregat utan att
normalisera effekten. Detta brukar göras i form av en effektkoefficient

. Den uppmätta effekten divideras här med luftens densitet

(≈1,25 kg/m3), den svepta arean och vindhastigheten i kubik. Uttrycket i nämna-
ren motsvarar den totala rörelseenergin (värmeinnehållet undantaget). Eftersom
vindhastigheten svårligen kan bromsas till stillastående finns det en teoretiskt
maximal aerodynamisk verkningsgrad på 59% vilken brukar kallas Betz-gränsen.
Vindhastigheten bromsas i denna teori till 2/3 av friströmshastigheten i turbinpla-
net och till 1/3 långt nedströms, allt medan vaken bakom turbinen expanderar. I
Figur 19 presenteras elektrisk nettoverkningsgrad, dvs aerodynamisk verknings-
grad minus förluster i lager, växellåda, generator, kablage, transformator samt
egenförbrukning.
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Figur 19.  Vind-effekt 
koefficient

Rangordningen i diagrammets teckenförklaring är godtyckligt baserad på max
verkningsgrad vid 7-8 m/s.  Intressant att notera är att de tvåbladiga turbinerna
har ett lägre maximum jmf med de trebladiga. Detta är väntat och helt enligt teo-
riboken. En hög maximal verkningsgrad behöver dock inte nödvändigtvis inne-
bära hög energiproduktion eftersom även verkningsgradstoppens bredd och den
på platsen aktuella vindhastighetsfördelningen påverkar resultatet. I Figur 20
visas den på vind-effektmätningar baserade beräknade årliga energiproduktionen
vid en standardfördelning av vindhastigheter kring en årsmedelvindhastighet.

Figur 20.  Energi-
produktion vid en 
standardfördelning av 
vindhastigheter kring en 
årsmedelvindhastighet.

De stora aggregaten har, som väntat, högre produktionskapacitet jmf med de
mindre. För att kunna göra aggregatens energiproduktionskapaciteter jämförbara
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kan normalisering ske med t.ex. svept rotoryta, installerad effekt eller torntopps-
massa. Figur 21 visar energiproduktionsförmågan som funktion av svept rotoryta
vid olika årsmedelvindar.

Figur 21.  Energi-
produktion per kvm svept 
yta.

Näsudden II har en stor installerad effekt i förhållande till den svepta ytan och
hamnar därför högt i Figur 21 men lågt i Figur 22, som visar energiproduktionen
som funktion av installerad effekt.

Figur 22.  Energi-
produktion per installerad 
kW
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Antag att produktionskostnaden är proportionell mot maskinhusvikten. Då kan
energiproduktionsförmågan/torntoppsmassan användas som ett uttryck för kost-
nadspotential. Figur 23 visar kWh/kg vid olika årsmedelvindförhållanden.

Figur 23.  Energi-
produktion/
torntoppsmassa.

Under förutsättning att den lägre torntopsmassan fullt ut slår igenom i form av ett
lägre inköpspris så framstår Nordic 1000 och Vestas V63  som mest lämpliga
produktionsanläggningar. Tabell 27 på sidan 45 antyder dock att listpriset på
Nordic 1000 inte är fullt ut proportionellt mot torntoppsmassan. Figur 24 visar
kWh/kg för det lägre årsmedelvindintervallet.

Figur 24.  kWh/
torntoppsmassa (närbild 
på det lägre 
medelvindhastighets-
intervallet).

Nordic 1000 i prototyputförande är försedd med kraftelektronik för att möjlig-
göra drift vid variabelt varvtal. Verkningsgraden hos kraftelektroniken har visat
sig överraskande låg. I serieversionen kommer därför antagligen en mot nätet
direktansluten asynkrongenerator med två poltal, vilket medför två möjliga varv-
tal, att användas. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Årlig medelvindhastighet [m/s]

E
n

e
rg

ip
ro

d
u

kt
io

n
/t

o
rn

to
p

p
sm

a
ss

a
 

[k
W

h
/k

g
]

Nordic 1000

V63
MS4

E-66

Bonus 1000

NTK1500/60
NW50

Näsudden II

Aeolus II

Gamma 60

0

10

20

30

40

50

60

70

4 5 6 7 8

Årlig medelvindhastighet [m/s]

E
n

e
rg

ip
ro

d
u

kt
io

n
/t

o
rn

to
p

p
sm

a
ss

a
 

[k
W

h
/k

g
] Nordic 1000

V63

MS4

E-66

Bonus 1000

NTK1500/60

NW50

Näsudden II

Aeolus II

Gamma 60



35 (53) 

5 Elkvalitéaspekter

I detta kapitel var avsikten ursprungligen att presentera såväl snabba som lång-
samma uppmätta elkaraktäristika. Tyvärr finns i skrivandes stund ingen officiell
information att tillgå från projektledningen hos Elsamprojekt. Skälet till detta
kan t.ex. vara att Kommissionen önskar vara först med att presentera data eller att
samtliga tillverkare inte har lämnat nödvändig information. Därför presenteras
här enbart nätinkopplingsmetod, kondensatorpaketens storlek samt medeleffek-
tens standardavvikelse.

5.1 Nätinkoppling
Tabell 21.  Nätinkoppling 
och kondensatorbatteriets 
storlek.

5.2 Medeleffektens standardavvikelse
Vind-effekt-data brukar medelvärdesbildas under 10 minuter och det är alltså
standardavvikelsen hos dessa medelvärden som presenteras. Detta är dock inget
vanligt mått på effektkvalitén eftersom de snabba förloppen inte alls presenteras
och de långsamma beror på bl.a. mätperiodens längd, vilken varierar från drygt
tre år till mindre än en månad, vindhastighetsfördelningen samt inte minst vik-
tigt, de lokala förutsättningarna på platsen.

Antag t.ex. att vindhastigheten ökar linjärt från 5 till 10 m/s. Medelvindhastighe-
ten blir 7,5 m/s medan den uppmätta effekten är högre jmf med medeleffekten
vid 7,5 m/s. Detta beror på att effekten är proportionell mot vindhastigheten i

Typ av vindkraft-
verk

Generator-
typ

Nät-
inkopp-

ling

Slip Kondensatorpaket för 
kompensation av 

reaktiv effekt

Kondensator-
paket /märk-

effekt

[%] kVAr

Näsudden II A1

1. Asynkrongenerator

Direkt 3 893 + 547 (P>70%) 30% + 18%

Bonus 1000 A STCM2

2. “Soft Thyristor Cut-in Module”

1 250 25%

Aeolus II S3

3. Synkrongenerator

FO4

4. Frekvensomriktare

- 0 0

E-66 S FO - 0 0

NW50 A STCM 1,7 2x50 2x5%

NTK1500/60 A STCM 1,5 450 30%

Nordic 1000 A FO - 0 0

V63 A Direkt 1-10 525 35%

Gamma 60 S FO - 0 0

MS4 A STCM 0,8-2 170 28%
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kubik. En effektfluktuationskoefficient kan definieras som proportionell mot kvo-
ten mellan standardavvikelserna i effekt och vindhastighet. På så sätt kan effekt-
variationerna göras oberoende av de på mätplatsen lokala förhållandena.
Dataunderlag för att kunna redovisa en sådan effektfluktuationskoefficient sak-
nas.

Kvalitén hos effektregleringen (som tyvärr är platsberoende) kan delvis avläsas i
Figur 25. Stora skillnader förekommer i uppmätt medeleffekt vid samma medel-
vind hos Gamma 60 och NW50. Hos Gamma 60 kan orsaken t.ex. vara variatio-
ner i relativ girvinkel orsakade av om verket har girat eller ej. Hos NW50 kan
variationerna bero på hur många av de fyra generatorerna som är inkopplade vid
varje tillfälle. De bladvridreglerade verken uppvisar, som väntat, avtagande
medeleffektsvariationer över märkvind medan t.ex. det överstegringsreglerade
NTK 1500/60 uppvisar ökande variationer. Data för den aktivt överstegringsreg-
lerade Bonus 1000 finns ej tillgängliga för vindhastigheter över 13 m/s.

Figur 25.  Medeleffektens 
standardavvikelse 
dividerad med märkeffekt 
som funktion av uppmätt 
medelvindhastighet i 
respektive 
vindhastighetsfack. 
Fackbredden är 0.5 m/s. 
Data för E-66 och MS4 
saknas liksom data för 
Bonus 1000 för 
vindhastigheter
över 13 m/s.
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6 Buller samt visuella aspekter

Stor möda har ägnats åt att minska bulleremissionen från de i utvärderingen ingå-
ende vindkraftverken. Två huvudtyper av buller förekommer; maskingenererat
och aerodynamiskt buller. Det maskingenererade bullret går att minska genom att
välja ur ljudsynpunkt välbyggda växellådor och generatorer samt  lämpliga isole-
ringsåtgärder i form av gummiupphängda maskinbäddar och välisolerade
maskinhus. I princip är det maskingenererade bullret inte tekniskt omöjligt att
minska till en acceptabel nivå. Men det kostar pengar.

Det aerodynamiska bullret däremot är betydligt svårare att påverka om man inte
väljer att sänka rotationshastigheten. Det bladspetsgenererade bullret kan nämli-
gen vara proportionellt mot så mycket som bladspetshastigheten upphöjd till fem

( ).

Varför sänker inte samtliga tillverkare omgående sina rotationshastigheter? Sva-
ret är att många har gjort så. Några kostsamma nackdelar är dock att a) bladspets-
förlusterna ökar vilket medför sämre verkningsgrad, b) högre moment vid
samma effektuttag innebär att en dyrare växellåda måste användas och c) att de
optimala bladkordorna ökar med minskande rotationshastighet vilket leder till
högre bladvikt och därmed dyrare blad. Fördelarna är dock uppenbara eftersom
myndigheternas bullerkrav leder till att för vindkraft tillgängliga områden ökar
vid bruk av  tysta vindkraftverk. En ytterligare fördel med en förhållandevis låg
bladspetshastighet är att bladerosionen minskar vilket kan leda till lägre under-
hållskostnader. Vid byggnation till havs kommer lägre bullerkrav att medföra ur
bullersynpunkt billigare konstruktioner.

6.1 Ljudeffektnivå vid 8 m/s på h=10m
Bullermålet för WEGA-II-turbinerna var satt till  där  motsva-
rar turbindiametern. Nedan presenteras de enligt norm uppmätta ljudeffektnivå-
erna samt hur de förhåller sig till det uppsatta målet.

V
5

22 Dlog 72dB A( )+ D
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Tabell 22.  Enligt norm 
uppmätt buller vid 
vindhastighet motsvarande 
8 m/s på 10 m höjd samt 
marginal till det uppsatta 
målet.

Enercon, Bonus, Nordtank och Vestas tycks ha lyckats väl medan Gamma 60
hamnar under det uppsatta målet. Å andra sidan påbörjades konstruktionen av
Gamma 60 fem år före WEGA-II-projektets start.

Bullermätningar på Näsudden II och Aeolus II visar på ett förväntat samband
mellan vindhastighet och buller för båda verken. I Figur 26 syns tydligt bulleref-
fekterna av de två konstanta varvtalen för Näsudden II samt Aeolus II:s variabla
varvtal.

Figur 26.  Bullermätningar 
från Aeolus II och 
Näsudden II.

Typ av vindkraftverk Märkeffekt Ljudeffektnivå Marginal till krav

[kW] dB(A) dB(A)

Näsudden II 3000 110 3.9

Bonus 1000 1000 99.6 10.5

Aeolus II 3000 109 4.9

E-66 1500 99 13.0

NW50 1000 102.9 7.0

NTK1500/60 1500 102.3 8.8

Nordic 1000 1000 104 5.9

V63 1500 103.1 8.6

Gamma 60 1500 112.6 -1.5

MS4 600 100.8 6.7
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6.2 Maximal bladspetshastighet
De äldre tvåbladiga kraftverken, Gamma 60, Aeolus II och Näsudden II har de
högsta bladspetshastigheterna medan de nyare turbinerna roterar betydligt lång-
sammare. Två tvåbladiga verk håller sig under 70 m/s medan trebladiga Vestas
V63 med 76,3 m/s håller håller en förvånansvärt hög spetshastighet. Detta åter-
speglar sig antagligen i bullerresultaten i föregående tabell.

Tabell 23.  Enligt norm 
uppmätt buller vid 
vindhastighet motsvarande 
8 m/s på 10 m höjd.

6.3 Visuella aspekter
De etablerade fabrikanterna har i regel olika varianter av sina aggregat vilka är
speciellt anpassade till låg- och högvindslokaliseringar. En stor rotor på ett högt
torn kan vara lämpligt i ett inlandsläge medan det för en högvindsplacering kan
vara önskvärt med motsatsen inte enbart för att minska investeringskostnaderna
utan också för att minska de dimensionerande lasterna.

För en avlägsen betraktare av ett enskilt vindkraftverk i ett storskaligt landskap är
det inte den faktiska storleken utan rotationsvarvtal och förhållandet mellan torn-
dimensioner och rotordiameter som är avgörande för synintrycket. En turbin med
stor radie roterar långsammare och ger i allmänhet ett lugnare intryck än en liten
rotor. Ett högt torn kan få en rotor att se mindre ut jmf med ifall den skulle vara
placerad på ett lägre torn. På närmare håll och i ett landskap med tydliga referen-
ser ser dock en stor turbin i allmänhet större ut jmf med en mindre rotor.

Att flertalet av dagens kommersiella vindkraftverk i 500 kW-klassen är trebladiga
är ett odiskutabelt faktum. På land kanske många omedvetet föredrar det som
präglas på näthinnan. I dag är det i allmänhet 3-bladiga turbiner. Detta betyder
dock inte att framtidens vindkraftverk kommer att vara trebladiga eftersom
utvecklingspotentialen för de tvåbladiga flexibla verken rimligtvis är större än för
de tyngre trebladiga.

# Typ av vindkraftverk Antal 
blad

Spetshastighet vid 8 
m/s på tio meters höjd

Max spetshastighet

[m/s] [m/s]

1 Näsudden II 2 88.5 88.5

2 Bonus 1000 3 61 61

3 Aeolus II 2 88.5 88.5

4 E-66 3 52 70

5 NW50 2 68 68

6 NTK1500/60 3 59.7 60.3

7 Nordic 1000 2 69 69.4

8 V63 3 69.2 76.3

9 Gamma 60 2 70 138

10 MS4 3 62.3 62.3
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Debatten om 2 eller 3 blad är att föredra ur estetisk synpunkt är livlig och infekte-
rad. Stor möda läggs numera ned på industridesign av vindkraftverk. Ute till havs
kommer antagligen ekonomi (och handelspolitik) att styra mer än estetiska syn-
punkter.
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7 Laster och utmattning

Liksom i Kapitel 5 "Elkvalitéaspekter" saknas officiella mätdata vilka i detta
kapitel krävs för att kunna verifiera uppsatta konstruktionskriteria. Här presente-
ras därför enbart några utvalda dimensioneringsdata.

7.1 Dimensioneringsdata
Tabell 24.  Dimensioner-
ingsdata.

Den längre beräknade livslängden för de svenska verken beror på upphandlings-
krav från Vattenfall.

Typ av vind-
kraftverk

Max. vind-
hastighet vid 

drift

Max 10 min. 
vindhastighet

Max 2 s vind-
hastighet

Turbulensin-
tensitet

Beräk-
nad livs-

längd

[m/s] [m/s] [m/s] [%] [år]

Näsudden II 25 55 75 3-12 30

Bonus 1000 25 55 701

1. Specialversion

22 20

Aeolus II 20 55 75 3-12 25

E-66 242

2. I framtiden kommer effektsänkning vid höga vindhastigheter att tillämpas och denna gräns 
att tas bort.

59 70 20 20

NW50 20 54 70 -3

3. Uppgift saknas

20

NTK1500/60 25 41,5 54,2 11 20

Nordic 1000 21 42(524)

4. Värden inom parantes gäller för nuvarande tornutformning men med högsta stålkvalité

58,(70) 17 30

V63 25 50 70 17 20

Gamma 60 27 54 - - 20

MS4 25 50 70 20 20
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8 Pris-prestanda

Ett vindkraftsverks egenskaper går att värdera på många olika sätt. Först kan det
dock vara intressant att veta vilka verk som finns i MW-klassen samt hur stor för-
säljningen varit hitills.

8.1 Vilka verk finns det på marknaden?
I tabellen nedan presenteras data från BTM Consult ApS, [3], kompletterade med
uppgifter för Fuhrländer 1000 från [2] samt med data för Nordic 1000 och
Näsudden II.

Tabell 25.  Några MW-verk 
på marknaden.

Totalt har således drygt 150 MW-verk installerats framför allt i Tyskland och av
dessa är fler än hälften av märket Nordex.

8.2 Vikt och prestanda
Här presenteras data från BTM Consult ApS - November 1997 kompletterade
med uppgifter för Nordic 1000 och Näsudden II.

Antal 
blad

Märk-
effekt

Rotor-
diameter

Stall/pitch 
konst./var 
hastighet

Proto-
typ-

datum

Antal 
installa-
tioner 

januari-
98

Typ av kraftverk [kW] [m]

Bonus 1 MW 3 1000 54 A.Stall (C) jul-96 2

Enercon E-66/1500 3 1500 66 Pitch (V) dec-95 30

Fuhrländer 1000 3 1000 53 Stall (C) ? 2

HSW 1000/57 3 1000 57 Pitch (C) dec-95 15

NedWind 53&55/1000 2 1000 53/55 A.Stall (C) jun-95 6

NEG  M2300-1000 3 1000 54 Stall (C) jun-96 3

NEG NTK 1500/60 3 1500 60 Stall (C) sep-95 4

NEG NTK 1500/64 3 1500 64 Stall (C) nov-97 4

Nordex N-54 3 1000 54 Stall (C) feb-95 80

Nordex N-60 3 1300 60 Stall (C) dec-97 1

Nordic 1000 2 1000 53 Stall (V) maj-95 1

Näsudden II1

1. Officiella planer på serieproduktion finns ej

2 3000 80.5 Pitch (C) nov-92 1

Tacke TW 1.5 3 1500 65 Pitch (V) apr-96 2

Vestas V63-1500 3 1500 63.6 Pitch (O) dec-95 4

Vestas V66-1650 3 1650 66 Pitch (O) dec-97 2

Totalt 157
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Tabell 26.  Vikt som 
funktion av märkeffekt och 
svept yta samt effekt per 
svept yta.

De två extremerna i kolumnen “Effekt per svept yta” utgörs av NEG M1800-600/
150 med 0,33 kW/kvm och Näsudden II med 0,59 kW/kvm. Turbinerna lämpar
sig därför för låg (NEG) respektive högvindslägen (Näsudden II).

Nästa tabell baserar sig ursprungligen på en tabell från BTM Consult ApS -
November 1997 så som de presenterades i [3] kompletterade med uppgifter för
Nordic 1000, Näsudden II samt E-66. I den senaste versionen har dock tabellen
uppdaterats med aktuella listpriser från [2].

Märk-
effekt

Torntopps-
massa

Vikt/märk-
effekt

Vikt/svept 
yta

Effekt/
svept yta

Typ av kraftverk [kW] [kg] [kg/kW] [kg/kvm] [kW/kvm]

Bonus 600 kW Mk IV 600 36,7 61,1 24,1 0,395

Bonus 1 MW 1000 63 63,0 27,5 0,436

Enercon E-40 500 29 58 23,1 0,392

Enercon E-66/1500 1500 99,6 66,4 29,1 0,38

NedWind 41/500 500 34 68,0 26,1 0,383

NedWind 55/1000 1000 80 80,0 33,7 0,421

NEG M1800-600/150 600 39,5 65,8 21,8 0,331

NEG  M2300-1000 1000 57 57,0 24,9 0,436

NEG NTK 600-180 600 39 65,0 26,9 0,413

NEG NTK 1500/64 1500 94,5 63,0 29,4 0,466

Nordex N-43/600 600 35,5 59,2 24,5 0,413

Nordex N-54/1000 1000 69,8 69,8 30,5 0,436

Nordex N-60/1300 1300 68 52,3 24,0 0,459

Nordic 1000 1000 42,2 42,2 19,1 0,453

Näsudden II 3000 171,8 57,3 33,7 0,589

Tacke TW 600 600 38,5 64,2 26,5 0,413

Tacke TW 1,5 1500 74 49,3 23,7 0,481

Vestas V42-600 600 25,7 42,8 18,6 0,433

Vestas V66-1650 1650 78 47,3 22,8 0,482
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Figur 27.  Installationskost
nad/kW och pris/kWh/år för 
några vanliga 
vindkraftverk. 
Energiproduktionen är 
beräknad för dansk 
råhetsklass 1 vilket 
motsvarar en 
årsmedelvindhastighet på 
6,9 m/s på 50 meters höjd.

 

Märk-
effekt

Nav-
höjd

Pris, [2] Produk-
tion , [3]

Installations-

kostnad1

1. Exklusive fundament

Pris per 
kWh/år 

Typ av kraftverk

[kW] [m] [kSEK]  [MWh/
år]

[SEK/kW]  [SEK/
kWh/

år]

Bonus 600 kW 44-3 600 50 4 205 1 542 7 008 2,73

Bonus 1 MW/54 1000 60 7 358 2 580 7 358 2,85

Enercon E-40 500 50 3 714 1 333 7 428 2,79

Enercon E-66 1500 67 13 1622

2. Inklusive transformator, Energiproduktion från WEGA-II

3 944 8 775 3,34

NedWind 41/500 500 50 3 513 1 203 7 026 2,92

NedWind 55/1000 1000 55 7 074 na 7 074 na

NEG M1800-600/150 600 46 4 3583

3. Priset från [3]

1 736 7 263 2,51

NEG 2300-1000 1000 59 6 3944

4. Priset från [3]

2 509 6 394 2,55

NEG NTK 600-180 600 50 3 7625

5. Priset från [3]

1 484 6 270 2,54

NEG 1500/64 1500 68 11 914 3 988 7 943 2,99

Nordex N-43/600 600 50 3 863 1 546 6 439 2,50

Nordex N-54/1000 1000 60 7 354 2 575 7 354 2,86

Nordex N-60/1300 1300 69 9 198 3 621 7 075 2,54

Nordic 1000 1000 58 6 8006

6. Prisuppgift från Bruno Bergkvist, Nordic Windpower, 980424

2 4507

7. Energiproduktionsuppskattningen kommer från Nordic Windpower och bygger på data 
från WEGA-II ökat med 15% vilket sägs motsvara skillnaden i verkningsgrad mellan pro-
totypens kraftelektronik och den planerade serieversionens till nätet direktanslutna gene-
rator.

6 800 2,78

Näsudden II8

8. Data är inlagda för en årsmedelvindhastighet i navhöjd på 7,25 m/s.

3000 78 - 6 050 - -

Tacke TW 600e 600 50 4 590 - 7 650 -

Tacke TW 1.5 1500 67 12 649 - 8 433 -

Vestas V42-600 600 40 3 7279

9. Priset från [3]

1 340 6 212 2,78

Vestas V66-1650 1650 67 12 912 4 191 7 825 3,08

1 DM=4,38 SEK
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9 Framtidsutsikter i Sverige för tillverkare och 
konsumenter av vindkraftverk i MW-klassen

9.1 Framgångsrika tillverkare
Dagens internationellt framgångsrika kommersiella vindkraftstillverkare av små
och medelstora aggregat i storleks ordningen 55-600 kW har verkat i länder med
en för vindkraft fungerande hemmamarknad. En fungerande hemmamarknad
uppstod inte naturligt utan skapades genom en kombination av:

• en via politiska beslut tillräckligt hög ersättning för vindkraftsel,

• skattereduktion för vindkraftsinstallationer eller ersättning för vindkraftstel,

• andra statliga bidrag i form av glesbygdsstöd, investeringsbidrag, etc samt

• en teknikutveckling från små till medelstora vindkraftverk.

I Danmark producerades, enligt [3], i genomsnitt ett verk på 600 kW i timmen
[under ordinarie arbetstid] under 1997. I Sverige förekommer idag ingen serie-
produktion av stora vindkraftverk trots våra historiskt goda industriella förutsätt-
ningar för motsvarande verkstads- och varvsindustriproduktion.

9.2 Havsbasering
Danmark planerar officiellt för att 40-50% av elsförsörjningen år 2030 skall
komma från, främst havsbaserad, vindkraft. De första upphandlingarna har nu
påbörjats. Enligt Peggy Friis vid Elsamprojekt kommer två grundkrav att vara 2
MW märkeffekt och “beprövad teknik”. Därmed faller de flesta, troligtvis samt-
liga, utländska tillverkare ifrån.

En delrapport från en förstudie kring havsbaserad vindkraft har nyligen presente-
rats i [5]. Författaren identifierar följande, för havslokalisering viktiga, problem-
områden:

Studierna inom dessa områden lär intensifieras i och med att den första parken i
Sverige vilken är belägen vid Bockstigen-Valar på Gotland har tagits i drift.

Lämpliga platser för lokalisering

Inverkan av is-, våg- och vindlaster

Nätanslutning och kabelkonfiguration

Fundamentteknik

Korrosion
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9.3 Situationen i Sverige 1998
I Sverige har stöd till kommersiella vindkraftsatsningar lämnats i form av inves-
teringsbidrag och skattereduktion. Dessa åtgärder har inte kunnat uppväga den i
Sverige, vid en internationell jämförelse, relativt låga ersättningsnivån för vind-
kraftsel. Svensk vindkraftsindustri har dessutom, genom den tidiga statliga sats-
ningen på stora prototypvindkraftverk, lyckats undvika att skapa en fungerande
hemmamarknad och därmed också missat möjligheten att kunna exportera.

Den svenska vindkraftsindustrin, här representerad av Kvaerner Turbin AB och
Nordic Windpower AB, har på senare tid påtalat för Näringsdepartementets
representanter att en tillräckligt stor hemmamarknad är en förutsättning för att
kunna exportera vindkraftverk. I Danmark finansierar DANIDA, den danska
motsvarigheten till SIDA, flera stora vindkraftsprojekt i tredje världen. och ska-
par därmed arbetstillfällen i Danmark. SIDA har visat intresse för liknande sats-
ningar men eftersom Sverige saknar en beprövad egen produkt har inga sådana
projekt varit möjliga att genomföra. Återigen, ett tydligt tecken på att den
svenska vindkraftsindustrin behöver en tillräckligt stor hemmamarknad för att
kunna exportera vindkraftverk.

EU:s konkurrensregler sägs utgöra ett i det närmaste oöverkomligt hinder för att
den svenska staten skall kunna skapa den jämförelsevis lilla hemmamarknad som
krävs för att industrin skall våga exportera. Konkurrensreglerna har dock inte
hindrat t.ex. Danmark, Tyskland, England och Holland att skapa egna hemma-
marknader. I Danmark finns idag inget utländskt vindkraftverk med märkeffekt
över 100 kW.
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10 Appendix

10.1 Hur fungerar bladvridreglering?
Bladvridreglerade vindkraftverk kan ha ett eller flera konstanta varvtal eller
variabelt varvtal. Den inkommande vindhastigheten är till riktning och storlek
summan av den fria vindhastigheten, bladets rörelse och den uppbromsning av
vindhastigheten som turbinen orsakar. 

För bladvridreglerade vindkraftverk med ett konstant varvtal blir anfallsvinkeln,
se Figur 28, vid låga vindhastigheter i regel alltför liten p.g.a. den ooptimalt höga
rotationshastigheten. Samtliga bladvridreglerade vindkraftverk som utvärderats
inom WEGA-II-programmet har dock konstant bladinställningsvinkel under
märkeffekt. Den ökade energifångningen vid drift med optimal bladinställnings-
vinkel vid låga vindhastigheter, en metod som f.ö. utnyttjades av det nu fällda 3
MW Maglarpverket, bedöms dock inte motsvara kostnaderna i form av energiåt-
gång för reglering samt ökad förslitning på mekanismen för bladvinkelinställ-
ning. Vid drift med variabelt varvtal bortfaller ett ev. behov av
bladvinkelinställning för optimal energifångning vid låga vindar eftersom turbi-
nen vid varje tidpunkt roterar med en i det närmaste optimal rotationshastighet.

Figur 28 visar definitionerna på lokal bladvinkel och lokal anfallsvinkel. 

Figur 28.  Definition av 
anfallsvinkel, bladvinkel 
och relativ vindhastighet. 
Summan av lokal 
bladvinkel och lokal 
anfallsvinkel är, för 
närliggande driftfall, i det 
närmaste konstant och lika 
med den mot 
rotationsplanet lokala 
infallsvinkeln .

Den lokala bladvinkeln  (täta), är summan av bladets lokala tordering och dess
bladinställningsvinkel.

Lyftkraften, se Figur 29, är definitionsmässigt riktad vinkelrät mot den lokala
anfallsvinkeln och ger p.g.a. sin radiella placering en bit från rotorcentrum upp-
hov till ett drivande moment. För bladvridreglerade verk bortser vi, i detta för-
enklade sammanhang, från det motstånd som oundvikligen uppstår då en kropp
rör sig genom luft. 

Θ α+( )

V = relativ

vindhastighet

α
Θ

Rotationsplan
Θ = lokal bladvinkel

α = lokal anfallsvinkel

Θ
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Figur 29.  Definition av 
lyftkraft och bladkorda.

Sambandet mellan lyftkraft och anfallsvinkel kan uttryckas med hjälp av en lyft-

kraftskoefficient;  där  (rå) är luftens densitet; ca 1,25 kg per

kubikmeter,  friströmshastigheten och  motsvarar en lokal area som är blad-
kordan gånger längden på det radiella snittet. Antag för enkelhets skull att kordan
är 1 m och att det radiella snittet är 1 m. Då ser vi att lyftkraften är direkt propor-
tionell mot  och mot den relativa vindhastigheten i kvadrat.

För bladvridreglerade vindkraftverk är lyftkraften som verkar på profilen, vid en
given vindhastighet, direkt proportionell mot anfallsvinkeln  (alfa). Ett schema-
tiskt samband mellan lyftkraftskraftskoefficient och anfallsvinkel visas i Figur
30.

Figur 30.  Schematiskt 
samband mellan 
lyftkraftskraftskoefficient 
och anfallsvinkel.

För att att begränsa effekten till den för konstruktionen maximalt avsedda, ökas,
vid ökande vindhastighet, den lokala  bladvinkeln genom bladvridning. Ur Figur
30 framgår att anfallsvinkeln över märkeffekt minskas vid ökande vindhastighet.
Detta är en konsekvens av det tidigare nämnda sambandet att den mot rotations-
planet lokala infallsvinkeln  är konstant för närliggande driftfall, se Figur
28.
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10.2 Hur fungerar överstegringsreglering?
Då varvtalet hålls konstant ökar anfallsvinkeln och effekten begränsas genom att
motståndet ökar hastigt samtidigt som lyftkraften minskar.

10.2.1 Passiv överstegringsreglering
Vid dessa verk vrids inte bladen utan effekten “blir vad den blir”.

Figur 31.  Anfallsvinklar för 
överstegringsreglerade 
verk.

10.2.2 Aktiv överstegringsreglering
Effekten kan genom bladvridning regleras inom det överstegrade området.

Figur 32.  Anfallsvinklar för 
överstegringsreglerade 
verk.

10.3 Hur fungerar girreglering?
Verket vrids ur vinden vid vindhastigheter över märkeffekt. För ett girreglerat
verk varierar anfallsvinkeln under varvet. Effekten är proportionell mot någon-
ting mellan cosinus för girvinkeln eller cosinus för girvinkeln i kvadrat.
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