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Förord 
 
Under arbetets gång har vi stöttats av ett flertal personer och företag. Därför vill vi i detta 
avsnitt passa på att nämna dem. Icke nämnda skall icke känna sig glömda. 
 
Tack till vår handledare Göran Sidén, Ruben Rydberg i elverkstaden, Kjell Klasson för 
generator, Magnus Mjörnå för utlåning av vingar, Hans Olsrud för svarvning av drev, 
Region Halland för sponsring av projektet, Stena Metall, Fordonsmateriel AB, 
Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB samt NyaPlåt AB. 
 
 

Sammanfattning 
 
Examensarbetet omfattar egentligen tre stora delar, som alla varit tidskrävande: 
 

� Konstruktion och byggande av mindre vindkraftverk. 
� Konstruktion och byggande av el-system. 
� Rapport med fundamentala fakta om vind, vindkraft och konstruktion. 

 
Rapporten tar upp allmän vindkraftteori och vilka energisystem vindkraft kan användas 
tillsammans med. Olika typer av vindkraftverk, vilka komponenter de består av samt 
viktiga saker att tänka på vid konstruktion tas också upp. I slutet presenteras även vilken 
teknik som vårt vindkraftverk är uppbyggt av. I resultat- och diskussionsdelen kan man ta 
del av våra erfarenheter under arbetets tid. 
 
 

Abstract 
 
This final thesis contains three major parts, which all have been time demanding: 
 

� Designing and construction of a small wind turbine. 
� Designing and construction of an electrical system. 
� Thesis with fundamental facts about wind, wind power and design. 

 
The thesis contains basic theory in wind power and the energy systems it can be 
combined with. Different types of wind turbines, which components they consists of and 
important issues to consider when designing is also mentioned. In the end of this report 
the technique of our wind turbine will be presented. In the end you can also read about 
our experiences during the time of designing and construction. 
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Inledning 
 

Bakgrund 
 
Vi har båda ett stort intresse för att konstruera saker. Kurser som inspirerat oss under 
högskoleperioden har bland annat handlat om el, mekanik och förnybar energi. Med 
stigande elpriser gynnas de förnybara energikällorna mer och mer. För villaägare utgör 
uppvärmningen den största delen av energianvändningen. Egen småskalig produktion av 
energi till värme skulle kunna reducera uppvärmningskostnaden avsevärt. Alla har ej 
vattendrag som kan utnyttjas för kraftproduktion intill tomten, men många får lov att sätta 
upp vindkraftverk inom vissa gränser. Vinden är en förnybar resurs som finns överallt. 
Småskalig vindkraft har därför stor potential i Sverige och världen. Intresset för att 
producera egen energi finns bland många. Många av dagens små vindkraftverk är 
avancerade och därför dyra. Vi tror att det går att göra ett mindre avancerat verk endast 
för värmeproduktion och på så sätt få ner kostnaden. Med dagens villkor för 
elnätanslutning blir det ofta för dyrt för småskalig elkraftproduktion.  
 
 

Syfte 
 
Vårt syfte är att konstruera och bygga ett vindkraftverk som kan användas för privat bruk 
för småskalig värmeproduktion. Vi syftar till att i stor utsträckning använda oss av enkla 
standardkomponenter. Vi har valt detta för att vi vill tillfredsställa villaägares 
värmebehov samt för att vårt intresse av att bygga saker är stort. 
 
Rapporten syftar till att redogöra för fundamentala fakta för vindkraft. Olika typer av 
förekommande vindkraftverk samt olika faktorer att tänka på vid vindkraftskonstruktion 
kommer att beskrivas. 
 
 

Målsättning 
 
Examensarbetet består av två delar, både en praktisk och en teoretisk del, där den 
praktiska delen är den större delen av arbetet. Vi har därför två mål. 
 
Den praktiska målsättningen för detta examensarbete är att bygga en fungerande prototyp 
av vindkraftverk för värmeproduktion. Målet är att försöka få ner kWh-priset så långt 
som möjligt. Vi avser att konstruera ett komplett el-system för styrning av verket, samt 
fördjupa oss i områdena konstruktion, generatorer, el, vindkraft och samhällsbehov. 
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Den teoretiska målsättningen är att skriva en rapport som behandlar allmän vindkraftteori 
och konstruktion. Resultatdelen i rapporten kommer även att innehålla en presentation av 
vilket system vi valt att använda och varför. 
 
 

Metod 
 
För att få reda på intresset och behov för mindre vindkraftverk gjordes en 
enkätundersökning. 
Kunskapsinsamling gjordes genom studiebesök, facklitteratur, personliga kontakter och 
Internet. 
Provning av olika typer av generatorer samt konstruktion av elsystemet gjordes i 
laboratoriet för elkraft. 
Konstruering och beräkning av vårt eget vindkraftverk har gjorts utifrån de teoretiska 
studierna. Eget kalkylprogram har utvecklats och använts för produktionsberäkning och 
dimensionering av komponenter. 
 
Materialinsamling är en omfattande del som tar sin tid. Många områden berörs och måste 
kontaktas. Med vår låga budget krävdes mycket sökande innan vi hittat rätt leverantör 
och komponent. 
Byggandet skedde i skolans metallverkstad. Vissa större delar fick vi hjälp med, där inte 
skolans maskiner räckte till. 
Loggbokföring skedde under hela arbetet, där tester, resultat och tid antecknades. 
 
 

Avgränsningar 
 
Vindkraftverket vi bygger skulle kunna användas till flera ändamål än just 
värmeproduktion, med ytterligare kringutrustning. Men vi har valt att anpassa el-systemet 
främst för värmeproduktion genom el. Att anpassa verket efter alla behov kräver avsevärt 
mycket mer tid än detta arbete omfattar. 
 
Eftersom behovet av längd på masten varierar från placering till placering har vi valt att 
ej tillverka en mast i full skala. Masten och dess fundament utgör också en väldigt stor 
del av kostnaden av ett verk. Då vår budget har en begränsning har vi valt att endast 
tillverka en provmast på ca 4 meter. 
 
 
 
 



 7 

Vindkraftteori 

Vindens effekt 
 
I ett tvärsnitt vinkelrätt mot vinden är den kinetiska effekten i vinden proportionell mot 
vindens hastighet i kubik och mot luftens densitet. Detta innebär om vindens hastighet 
ökar till det dubbla så kommer effekten att öka åtta gånger.  
 

P = 0,5  ρ  A  v3 
 

P = Effekt [W] 
ρ = Luftens densitet [kg/m3] 
A = Area [m2] 
v = Vindhastighet [m/s] 

 
Luftens densitet varierar i huvudsak med lufttryck och temperatur. Lufttrycket varierar 
med höjden över havet. 
 
(Södergård, 1989, et al) 
 
 

Vindens energi 
 
Figuren nedan visar hur vindens energi är fördelad över året. Om man jämför detta 
diagram med hur värmebehovet är fördelat över året ser man att de stämmer bra överens. 
 

 
 
Figur: 1 Vindens årsfördelning i Danmark 
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Effekt och produktion 
 
Enligt Betz´ lag kan rent teoretiskt maximalt 16/27 av vindens energi utnyttjas. 
Förhållandet mellan tillförd vindeffekt (vindens) och utvunnen effekt (vindkraftverkets) 
kallas effektkoefficient och betecknas ofta med Cp. 
 

Cp = Pverk / Pvind 
 
Vindkraftverkets momentana effekt kan då uttryckas som: 
 

Pverk  =  0.5  Cp  ρ  A  v3   [W] 
 
Vill man beräkna vindkraftverkets medeleffekt måste man också ta hänsyn till att 
effekten ökar mer vid vindar över medelvindhastigheten än den minskar vid vindar under 
medelvindhastigheten. Detta för att sambandet är kubiskt. Därför har man infört 
kubikfaktorn och den betecknas k3. Nu kan medeleffekten beräknas: 
 

Pmedel  =  0.5  k3  Cp  ρ  A  vmedel
3  [W] 

 
 
Årsproduktion kan då beräknas enligt följande formel: 
 

Eår = 8760  Pmedel    [Wh] 
 
För beräkning av årlig produktion från mindre vindkraftverk kan ”Sidéns ekvation” 
användas:  
 

Eår = 1.6  D2  vmedel
3     [kWh] 

 
D = Rotordiameter 

 
(Sidén, 2008) 
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Vindkraft  i olika  energisystem  
 

Samkörning 
 
För att vindkraft skall kunna utnyttjas i system där ett jämnt energiflöde efterfrågas bör 
vindkraftverket samköras med annan energiproduktion. Då vindkraftverket inte 
producerar, förses konsumenten med energi från andra källor. 
 
På elnätet finns många elproducenter som tillsammans håller en jämn produktion, och då 
också en jämn spänning och frekvens. I Sverige är det större vattenkraftverk och 
kärnkraftverk som utgör basen och ser till att nätet är starkt. Större effektregleringar sker 
genom vattenkraften då denna är relativt lättreglerad. (Spade, 1999). 
 
Där ej elnät finns, t.ex. på en ö, kan vindkraftverk samköras med dieselgenerator eller 
liknande. Då ej vindkraftverket producerar el tar dieselgeneratorn över. (Claeson, 1987). 
 
För samkörning i värmesystem kan vindkraftverket samköras med tex. solfångare eller 
värmepanna. Värmepannan kan t.ex. eldas med biobränslen. Används också en 
ackumulatortank krävs inga snabba effektregleringar och inget jämnt energiflöde till 
tanken. 
 
 

Lagring 
 
Vid lagring av energin kan den ojämna produktionen från t.ex. vindkraften lagras och tas 
ut efter behov. 

Ackumulatortank: 
Med en ackumulatortank kan värme enkelt lagras för framtida behov. För att värma 
mediet (ofta vatten) kan en el-patron vara lämplig. Denna kan kopplas till 
vindkraftverket. El-patronen ställer inga höga krav på elens kvalitet, vilket gör det hela 
till ett enkelt system då vindkraftverket kan göras mindre avancerat. Ett annat sätt att 
värma vattnet i en ackumulatortank är att använda sig av en vätskebroms. Denna 
omvandlar vindkraftverkets mekaniska energi direkt till värme genom att pumpa vatten 
genom en strypventil eller omrörning av vatten. Värmning med denna metod behöver 
ingen elektrisk generator. Elektriska förluster elimineras på så vis, medan andra 
mekaniska och värmeledningsförluster uppstår. (Claeson, 1987). 
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Batteri: 
Mindre vindkraftverk kan lätt anslutas till en batteribank för lagring av elenergi. Detta 
system kan vara smidigt på båtar, för mindre fastigheter mm. Figuren nedan visar hur ett 
sådant system kan fungera. En laddningsregulator ser till att en jämn spänning laddar 
batterierna. Efter Batteriet kan sedan effekt tas ut i form av likström eller i form av 
växelström med hjälp av en växelriktare. 
 

 
 
Figur: 2 Schema över vindkraftverk för batteriladdning. Wind Controller = Styrenhet, DC 
loads = Likströmslast, Inverter = Växelriktare, AC loads = Växelströmslast 
 
Att lagra energin som i de tidigare två exemplen ger alltid en viss förlust. Men genom att 
lagra energin potentiellt, i form av lägesenergi, kan eventuella lagringsförluster nästintill 
helt uteslutas. Enda förlusten i verkningsgrad sker i maskinen som pumpar upp mediet. 
En metod som används runt om i världen är pumpkraftverk. Det är reversibla 
vattenkraftverk, som vid överskott av energi på nätet pumpar upp vatten till magasinen 
igen. Vindkraftverk kan driva pumpen när det blåser. På så sätt kan ett jämnt energiflöde 
tas ut efter behov genom pumpkraftverkets vattenturbin. 
(Webb: 1) 
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Typer  av vindkraftverk  
 
Det finns ett antal olika typer av vindkraftverk och de har alla olika egenskaper. De olika 
typerna lämpar sig olika bra för olika användningsområden. Vissa kan lämpa sig bättre 
när generering av el är syftet. Andra är bättre då endast värme skall produceras. De kan 
dock delas in i två huvudkategorier; horisontalaxlade och vertikalaxlade. 
 
Nedan kommer de vanligaste typerna av vindkraftverk att genomgås. Alla beskrivs som 
friströmsturbiner, alltså utan forcerad strömning. 
 
 

Horisontalaxlade vindturbiner 
 
Horisontalaxlade vindturbiner är turbiner med primäraxeln horisontellt placerad. Dess 
svepta area är alltid π R2, där R är turbinradien. Dessa turbiner måste ha en anordning för 
inriktning efter vinden. 

 

Vindhjulet: 
Vindhjulet eller vindrosen som den också kallas, är en gammal välbeprövad turbin. Den 
har länge använts till att pumpa vatten. Denna variant är populär bland hemmabyggare då 
den är väldigt lättbyggd. Bladen är platta, utan aerodynamisk utformning. Vindhjulet har 
starkt startmoment, d.v.s. den startar vid låg vindhastighet. Studerar man 
effektivitetskurvan ser man att vindhjulet har sin bästa verkningsgrad ungefär vid löptalet 
2, d.v.s. då bladspetsen har dubbelt så hög hastighet som vinden. Effektkoefficienten kan 
maximalt bli 25 %, vilket anses ganska lågt. Anledningen till den låga verkningsgraden är 
bland annat att turbinen bromsar vinden mer än optimalt, samt att virvlar kring ett blad 
stör nästa blad så att luften inte strömmar som den ska. En annan nackdel är dess 
känslighet vid storm då den även i avställt läge får stor bladyta mot vinden. Typen är 
olämplig för elgenerering eftersom det låga varvtalet kräver en kraftig uppväxling. Den 
används lämpligast till pumpar och långsamtgående maskiner. 
 
 
Förhållandet mellan vingspetsens periferihastighet (vspets) och den obromsade vindens 
hastighet (vvind) benämns löptal, λ. 
 

λ = vspets / vvind 

 
(Claeson, 1987) 
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Figur: 3 Vindhjul 
 
 
 

 
 

Figur: 4 Effektivitetsdiagram för vindhjul 
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Supervindhjulet: 
Supervindhjulet eller supervindrosen, som den också kallas, är en modernare variant av 
vindhjulet. Den har färre blad som är smala och aerodynamiskt utformade. På grund av 
den minskade bladytan så har den sin optimala verkningsgrad vid ett högre löptal än 
vindhjulet, vid ca 3 - 4. Effektkoefficienten är också högre, ca 35 %. Denna typen är mer 
flexibel tack vare sitt breda löptalsområde och kan användas för att alstra el, värma 
vätska genom friktion i vätskebroms, driva pumpar och maskiner. (Claeson, 1987) 
 
 

 
 
Figur: 5 Effektivitetsdiagram för supervindhjul 
 

Två- eller trebladig snabblöpande turbin: 
Detta är den typ som visat sig vara den lämpligaste för genering av el och är också den 
typ som det idag sker mest utveckling och uppskalning av. Bladen är väl aerodynamiskt 
utformade och effektkoefficienten närmar sig den teoretiska. Skillnaden mellan två- och 
trebladiga turbiner vad gäller flexibilitet och effektivitet är marginell. Den trebladiga har 
dock en jämnare gång och något lägre löptal. Självsvängningar kan i vissa fall vara ett 
problem för tvåbladiga. 
 
Reglerbarheten vid variationer i vindstyrkan hos denna turbintyp är mycket god och den 
är därför mycket lämplig för att driva en elgenerator. Vid nätanslutning ställs höga krav 
på kontroll av effekt och nödstopp. Generatorn placeras oftast i maskinhuset för att få en 
så korta drivande axlar som möjligt. Vid låg tornhöjd kan generatorn placeras i marknivå 
med en vertikal axel ner från primäraxeln. Det höga varvtalet medför att en relativt låg 
uppväxling krävs för drift av generator. 
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Figur: 6 Trebladig snabblöpande turbin 

 
 
Utmaningen för konstruktörer med denna typ av turbiner är utformningen av bladen. De 
måste tillverkas med stor noggrannhet för att inte dess effektkoefficient skall reduceras. 
Vid reglerbara blad så blir också navkonstruktionen avancerad. Till skillnad från tidigare 
presenterade typer så har denna typ ett dåligt startmoment. Det fordras en vindhastighet 
på 3 -5 m/s för att den skall kunna starta. 
 
(Claeson, 1987) 
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Figur: 7 Effektivitetsdiagram för två- eller trebladig snabblöpande turbin 
 
 

Vertikalaxlade turbiner 
 
Fördelen med dessa turbiner är att energiuttaget lätt kan fås i marknivå utan 
vinkelkoppling samt att de ej behöver riktas in i vind (gäller ej Giromill). Nackdelen med 
dessa är att de är svåra att göra höga. 

Savoniusturbinen: 
Denna turbintyp är lättbyggd och därför också populär bland hemmabyggare. Itusågade 
oljefat går att använda om man vill komma undan billigt. En luftspalt på ca 1/3 av 
diametern ger högsta verkningsgrad.  Verkningsgraden är låg på denna typ, vilket 
framgår av effektkurvan. Turbinen har bra startmoment och roterar långsamt. 
(Claeson, 1987) 
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Figur: 8 Savoniusturbin 
 
 

 
Figur:9 Effektivitetsdiagram för savoniusturbin 
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Darrieusturbin: 
Denna turbintyp består av jämnbreda slanka blad som är kraftigt böjda och infästa med 
sina ändar på en vertikal stång. Bladen utformas med en symmetrisk profilform och tack 
vare detta fås ett resulterande moment som driver turbinen. När turbinen roterar formar 
sig bladen efter de krafter som verkar på dem. Detta medför att bladen i huvudsak utsätts 
för dragpåkänningar vid infästningarna. Momentpåkänningarna blir nästintill försumbara. 
 

Turbinens svepyta beräknas enligt: 
A = 2/3  D2  , där D är diametern. 

 
Varianter av turbintypen finns med raka blad i form av en triangel, med spetsen antingen 
nedåt eller uppåt (∆-Darrieus). 
 
Detta är en högvarvig turbin och ett löptal omkring 6 har visat sig mest optimalt. 
Startmomentet är nästintill obefintligt vilket gör att den ej kan starta själv. Detta problem 
kan lösas genom att använda en nätansluten asynkronmaskin som får gå som motor tills 
varvtalet och momentet ökat. En inbyggd Savoniusrotor kan också vara ett alternativ till 
starthjälp. Vid rätt löptal har Darrieusturbinen hög verkningsgrad och kan mycket väl 
användas för att generera el. Turbinen byggs ofta lågt. Lämpligaste placeringen är då en 
öppen plats utan för mycket vegetation. 
 
En stor fördel är att turbinen tappar moment vid starka vindar. Detta verkar som att 
automatiskt stormskydd. En annan fördel är att turbinen har få rörliga delar och kräver 
därför sällan tillsyn. (Claeson, 1987) 
 

 
Figur: 10 Darrieusturbin 
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Giromill: 
Turbintypen Giromill liknar Darrieus till en del. Istället för böjda blad är de istället raka 
och sitter vertikalt med armar ut från primäraxeln. Bladen görs med symmetrisk profil 
och är relativt enkla att tillverka. Denna typ har teoretiskt en bättre verkningsgrad än 
Darrieusturbinen, men i praktiken så kommer den ej i närheten av sin teoretiska 
verkningsgrad. 
 

Den svepta arean fås genom: 
A = h  d, där h är höjden och d är diametern. 

 
Giromillen är självstartande, ty den har bra startmoment. Lämpliga användningsområden 
är för elgenerering och för att med vätskebroms värma vatten. Löptalsområdet är bredare 
än för Darrieusturbinen. 
Med en avancerad variant av Giromillen, som många kallar ”den äkta Giromillen”, kan 
man även justera bladvinkeln kontinuerligt genom en tvångsstyrning. Detta gör att en 
större del av varvet utnyttjas och verkningsgraden höjs. En anordning för vindinriktning 
fordras dock. (Claeson, 1987) 
 

 
 

Figur: 11 Giromill        Figur: 12 Effektivitetsdiagram för Darrieusturbin och Giromill 
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Vindkraftkonstruktion 
 

Verkningsgrad 
 
Av den energin som vinden innehåller kan man inte tillgodogöra sig allt. I varje led där 
energin omvandlas sker förluster. Bilden nedan visar hur verkningsgraden stegvis 
minskar på grund av olika förluster. Tillgänglig bruttoeffekt visas till vänster. Avgiven 
nettoeffekt visas till höger. 
 

 
Figur: 13 Energiflöde 
 
 

A. Den största förlusten sker ofta här. Enligt tidigare nämnda Betz´ lag kan man 
teoretiskt maximalt utvinna 16/27 (ca. 59 %) av vindens energi. Detta gäller för 
alla friströmsturbiner, dvs. där luftströmmen ej är styrd. 

B. Val av turbintyp och bladens utformning har en relativt stor inverkan på den totala 
verkningsgraden. Denna förlust är ofrånkomlig. Tillverkare av vindkraftverk 
försöker att optimera detta steg i så hög grad som möjligt. 

C. Lager och transmissionsförluster. 
D. Generatorförluster. 
E. Elöverföring och omvandlingsförluster.    
 
(Claeson, 1987) 
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Turbinblad 
 
Bladen som de flesta större vindkraftverk nu använder är noggrant aerodynamiskt 
utformade. Utformningen av bladen bygger på samma princip som flygplansvingar. Den 
ena sidan av bladet är mer utbuktat än motstående sida. När bladet skär vinden passerar 
luften med högre hastighet den buktade sidan. Det sker då en ökning av det dynamiska 
trycket, varvid det statiska trycket minskar. På så vis skapas lyftkraften. Nedan visas en 
figur där krafterna och vindhastigheterna på ett blad illustreras. 
 
 

 
Figur: 14 Krafter och resulterande vindhastigheter på ett turbinblad 
 
L = lyftkraft. 
D = dragkraft. 
Fres = resulterande kraft 
Fax = axialkraft, den kraft som pressar bladet mot maskinhuset. 
Ffram = framdrivande kraft, den kraft som skapar det drivande momentet på huvudaxeln. 
α = attackvinkeln, vinkeln mellan bladets korda och den resulterande vindriktningen 
(Sidén) 
 
För att attackvinkeln skall bibehållas över hela bladets längd vrids bladet från infästning 
till spets. Detta kallas tordering och ger en jämn lyftkraft över hela bladet. 
 
Det material som används i bladen är ofta glasfiberarmerat plast. Vanligt är också med en 
förstärkning inuti bladen med skumplast, glasfiberribbor eller annat fyllnadsmaterial. 
(Södergård, 1989) 
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Generator 
 
I huvudsak finns två olika varianter av generatorer att välja på. Dessa två är synkron och 
asynkron. De finns med olika poltal, 2, 4, 6, 8 osv. En 2-polig generator har sitt synkrona 
varvtal vid 3000 rpm vid 50 Hz. En 4-polig har 1500 rpm vid 50 Hz osv… Ju högre 
poltal man väljer desto lägre varvtal arbetar generatorn vid. Lägre varvtal ger i sin tur att 
en mindre utväxling från huvudaxeln behövs. Högre poltal medför också att generatorn 
blir strörre och tyngre. 
(Alfredsson, 2000) 
 

Synkrongenerator: 
Den synkrona generatorn finns vanligtvis i två utföranden; permanentmagnetiserad och 
separatmagnetiserad. Utspänningen från generatorn beror på hur hårt magnetiserad rotorn 
är och på vilken effekt som tillförs axeln. Den permanentmagnetiserade typen har 
magneter i rotorn och behöver därför inte magnetiseras utifrån. Däremot behöver den 
separatmagnetiserade generatorn det. En extern likströmskälla behövs för 
magnetiseringen. Fördelen är då att utspänningen kan styras. Vid nätanslutning så måste 
synkrongeneratorn har samma fasföljd, samma frekvens och samma spänning som nätet. 
För detta används ett synkronoskop. Vid infasning av större generatorer behövs 
elektronik som kopplar in generatorn stegvis, för att inte det ska bli störningar på nätet. 
Denna generatortyp kan användas både nätanslutet och frilöpande. 
(Alfredsson, 2000) 
 

Asynkrongenerator: 
Den asynkrona generatorn är egentligen i grunden uppbyggd som en motor. De flesta 
motorer som används idag är av denna typ. Generatorns rotor kräver en reaktiv effekt för 
att bli magnetiserad. Denna typ är lättare att nätansluta. Statorn får nämligen automatiskt 
samma fasföljd och frekvens som nätet har. Skall denna generator användas frilöpande 
måste rotorn få sin magnetisering från elkraftskomponenter. De flesta stora vindkraftverk 
använder sig av asynkrongeneratorer. 
(Alfredsson, 2000) 
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Figur: 15 Asynkronmaskin 
 

Växellåda 
 
Huvudaxeln på ett vindkraftverk roterar ofta långsammare än det varvtal som generatorn 
är byggd för. För att öka varvtalet till generatorn används en växellåda med lämplig 
utväxling. (Claeson, 1987) 
 
 

Mast 
 
Vindhastigheten ökar med höjden och därför bör turbinen placeras högt. Tornet utgör en 
stor del av investeringskostnaden så det behövs ett stort verk för att ett högt torn ska löna 
sig. 
 
Det finns i huvudsak två olika typer av torn till vindkraftverk, rörmast och fackverksmast. 
Båda typerna kan stå fristående eller bäras upp av staglinor.  
 
Staglinor kan på ett effektivt sätt minska materialåtgången (vikten) på tornet och på så 
sätt få ner kostnaden. Denna metod tillämpas sällan på större vindkraftverk då staglinorna 
utgör stora hinder på marken omkring vindkraftverket. Dessutom kan sabotage på linor 
orsaka förödande konsekvenser om vindkraftverket faller. (Södergård)  
 
Masten till mindre vindkraftverk bör liksom de stora ha någon form av stege så man kan 
klättra upp för service. Fackverksmasten kan kanske vara lättast att klättra i. En annan 
lösning på problemet är en vikbar eller teleskopisk mast som kan tas ner vid service och 
på så sätt behöver man inte klättra upp på höga höjder.  
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Effektreglering 
 
Vindkraftverken är utformade för att omvandla vindens energi till elenergi på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt. Därför dimensioneras vindkraftverkens delar för att 
arbeta i det området där det största energiflödet sker. Starka vindar inträffar ganska sällan 
och dessutom varar de inte så länge. Så att även om effekten är proportionell mot 
vindkastigheten i kubik är vindens energimängd i dessa höga vindar liten. Det är alltså 
inte lönt att dimensionera vindkraftverkets komponenter för maximal energiutvinning av 
dessa starka vindar. Dessutom har en generator bäst verkningsgrad vid sin märkeffekt. En 
för stor generator skulle då inte vara så effektiv vid de lägre vindhastigheterna. Vid dessa 
starka vindar är det därför viktigt att vindkraftverket kan sålla bort en del av 
energitillförseln. Effektreglering är därför oerhört viktigt och kan lösas på olika sätt. 
Nedan kommer det nämnas några olika metoder. (Webb: 2) 
 

Pitchreglering: 
Vingarna är vridbara kring sin längsgående axel. När uteffekten från vindkraftverket 
överskrider en viss nivå på grund av att vindhastigheten är hög, så vrids vingarna så att de 
tar upp mindre av vindens effekt. Pitchning av vingarna används på samma sätt även för 
att hålla turbinen i rätt varvtal. Pitchningen kan regleras aktivt med givare, elektronik och 
ställdon vilket är vanligt, eller också kan regleringen ske passivt genom till exempel 
mekanik som omvandlar vingtrycket till vridning på bladet. De största moderna 
vindkraftverken använder denna teknik. 
(Claeson, 1987) 
 

Stallreglering: 
Vingarna utformas (vid passiv stallreglering) och eller vrids (vid aktiv stallreglering) så 
att vid höga vindhastigheter skapas turbulens på baksidan av vingen. Denna turbulens gör 
så att lyftkraften avtar och det drivande momentet minskar. Vid stallreglering vrids 
vingarna åt motsatsat håll till pitchreglering, anfallsvinkeln ökas. Denna metod används 
både med vridbara blad och fast bladinfästning. 
(Webb: 3) 
 

Vridning ur vind: 
En tredje metod för effektreglering är vridning ur vind så att man minskar den projicerade 
arean mot vindriktningen. Ett vanligt sätt att göra detta är vridning med motor som 
regleras av anemometer och vindriktningsgivare. 
 
Ett annat finurligt sätt är vridning med hjälp av vindtrycket. Den mekaniska 
konstruktionen kan anpassas så att verket vrider sig ur vind då vindhastigheten blir för 
hög. Denna metod används av en del mindre vindkraftverk samt av de gamla 
amerikanska vattenpumpsnurrorna. Vridningen kan ske åt sidan eller uppåt. (Park, 1981) 
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Instyrning i vind 
 
För att vindkraftverket ska fungera måste det vridas in i vinden på något sätt. Det finns 
olika sätt att göra detta på och här kommer det nämnas och beskrivas några vanliga 
metoder. 
 
På de minsta vindkraftverken är det vanligt att styra in vindkraftverket med styrfena. 
Följande bild visar ett litet vindkraftverk med styrfena. 
 

 
Figur: 16 Vindkraftverk med fena för inriktning i vind 
 
 
En annan fin teknik är att använda en sidrotor för att rikta in verket i vind. Det fungerar 
så här: Sidrotorn börjar rotera på grund av sidvind. Sidrotorn vrider sedan turbinen tills 
den står i vindriktningen. Nedan visas foto på ett vindkraftverk med sidrotor för 
inriktning i vind. (Södergård. 1990) 
 

 
Figur: 17 Vindkraftverk med sidrotor för inriktning i vind 
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Den vanligaste varianten för vridning av maskinhus på större vindkraftverk är en liten 
elmotor med högt utväxlad växellåda. Denna motor styrs och regleras av elektronik som 
får sitt börvärde från en vindriktningsgivare som ofta sitter på toppen av maskinhuset. 
Denna vindriktningsgivare består av en vindfena och omvandlar vindens riktning till 
elektriska signaler. 
 

 
Figur: 18 Vindriktningsgivare 
 
 
 

Elöverföring 
 
Ett problem som uppstår när maskinhuset vrids i vind är att elkabeln som går ner genom 
tornet tvinnas. Kabeln kan bara vridas till en viss gräns innan den förstörs. Man kan lösa 
detta problem på olika sätt.  
 
Ett sätt är att använda en rotationskoppling (svivel) för kabeln. Då kan maskinhuset rotera 
fritt utan att kabeln vrider sig.  
 
Stora vindkraftverk använder sig idag utav en hängande kabel i tornet som snor sig. 
Elektronik registrerar varven och vrider tillbaka maskinhuset innan kabeln har snurrats 
för många varv. 
(Webb: 4) 
 
En primitivare variant som ibland tillämpas på mindre vindkraftverk är att kabeln från 
maskinhuset kan kopplas loss manuellt nere i tornet och snurras ut av egen tyngd. Detta 
görs med jämna mellanrum så att kabeln inte vrids för många varv. 
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Nödbroms 
 
För att öka säkerheten bör det finnas någon form av mekanisk broms på vindkraftverket. 
Denna används inte alls under normala driftförhållanden utan kan användas som 
nödbroms vid fel och som parkeringsbroms vid till exempel service. Några exempel då 
broms behöver aktiveras kan vara lastbortfall (strömavbrott) eller övervarv på grund av 
fel på funktion för vingarnas aerodynamiska bromsning. 
(Claeson, 1987) 
 

  
Figur: 19 Mekanisk broms 
  
 

Åskskydd 
 
Ett blixtnedslag i ett vindkraftverk kan orsaka alvarliga konsekvenser om det inte finns 
någon form av åskskydd som leder strömmen ner till jord. Till och börja med måste 
tornet vara väl förbundet med jord.  
 
För att sedan skydda vingarna kan en stång av elektriskt ledande material placeras på 
maskinhusets topp.  
 
En annan lösning är att integrera en elektrisk ledare inuti vingarna (från vingspets till 
bladrot) som sedan leder ner strömmen genom maskinhus och torn. 
(Claeson, 1987) 
 
 

Servicevänlighet 
 
På alla maskiner som man vill ska fungera perfekt och hålla en längre tid måste 
regelbunden service utföras. Servicen utgörs ofta av smörjning, byte av oljor, vätskor, 
slitdelar, justeringar, översyn och provning av alla system och säkerhetssystem. Ett 
vindkraftverk bör utformas med tanke på servicevänlighet för att förenkla och minska 
ansträngningen och tidsåtgång vid service. Sköts inte servicen regelbundet kan det leda 
till stora reparationskostnader i framtiden. (Claeson, 1987) 
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Reservdelar  
 
Ett vindkraftverk är tänkt att producera under mycket lång tid efter att det installerats. 
Många tillverkare räknar med en livslängd på ca 20 år innan det bör tas ur bruk. Det är få 
maskiner som har så långa driftstider som vindkraftverk. De är i princip aktiverade 
dygnet runt året runt. I alla maskiner så kommer någon komponent att slitas ut eller gå 
sönder och behöva bytas ut förr eller senare. Det är därför viktigt att man kan få tag på 
reservdelar under en lång tid framöver efter att det installerats. Om tillverkarna använder 
standardkomponenter i så lång utsträckning det är möjligt så förenklar detta för 
tillgängligheten av reservdelar i framtiden.  
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Resultat 
 
Efter alla studiebesök, vår teknikinventering och beräkningar har vi konstruerat ett 
mindre vindkraftverk, komplett med ett el-system. 
 
Vårt verk är byggt endast för värmeproduktion. Detta för att en anslutning mot nätet för 
att sälja el idag ej är lönsamt för mindre verk. Dessutom är det mer ekonomiskt att lagra 
energin och använda den själv istället för att sälja den billigt på nätet. Det är också störst 
värmebehov när det blåser som mest. Att använda energin enbart för uppvärmning ställer 
inte några högre krav på kvaliteten på elektriciteten, såsom jämn spänning och frekvens. 
På så sätt undviks dyr styrutrustning. 
 
Verket ska inte nätanslutas för att det ska gå att sätta upp var som helst. Vindkraftverket 
påverkas då inte heller av strömavbrott. Ingen elektronik behövs för att styra effekten så 
att generatorn ej går som motor vid låga vindhastigheter. 

Ekonomi: 
En ungefärlig beräkning av ekonomin på vindkraftverket kommer här att presenteras. 
Vissa approximationer har gjorts då detta endast är en prototyp. Nedan följer ungefärliga 
prisuppgifter för verket. 
 

� Maskinhus komplett med vingar, generator och el-central, färdig att koppla in till 
el-patron: 55 000 

� Fackverksmast 17 meter, uppskattat pris: 25 000 SEK 
 
 

Tekniklösningar 

Generator: 
Vi har valt att använda en helt vanlig fyr-polig asynkronmaskin. Genom att inte 
nätansluta generatorn blir vi oberoende av elnätet och eventuella strömavbrott. 
Asynkronmaskinen behöver normalt sett alltid elnätet för att kunna få rotorn 
magnetiserad vid generatordrift. Detta har lösts med en speciellt utprovad utrustning i vår 
el-central som ”kickar igång” magnetiseringen i rotorn. 
Utan magnetisering skulle man ej få ut effekt ur generatorn. 
 
En fördel med vår variant är att generatorn fungerar vid variabelt varvtal. Detta gör att vi 
kan utvinna energi även vid lägre vindhastigheter, vilket ger en högre verkningsgrad. 
 
En annan fördel är att asynkronmaskinen är en helt vanlig motor som kan köpas i de 
flesta el- och maskinbutiker. Då den är så vanligt förekommande är den också billigare än 
motsvarande synkronmaskin. 
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El-system: 
En uppsnurrningsbar hängkabel löper från generatorn, ner igenom tornet och vidare till 
el-centralen. Vi valde denna lösning för att den är väldigt enkel och pålitlig. Den kräver 
ingen extra utrustning som t.ex. varvräkning, svivel mm. 
 
El-centralen är den enda del som behövs för att koppla ihop vindkraftverket med 
förbrukaren. Det är alltså bara att koppla in en el-patron eller element direkt till el-
centralen. Trefas 400 Volt växelström tas emot från generatorn och säkras här med 
dvärgbrytare och jordfelsbrytare. Här sitter också utrustningen för magnetisering av 
generatorn. 
 
Vanliga CEE 3-faskontakter används in och ut från centralen, för att lätt kunna förlängas 
om andra avstånd önskas. 

Turbinblad: 
Vi använder oss av turbinblad tillverkade i glasfiberarmerad polyester. Bladen är 
torderade, vilket ger en jämnare lyftkraft fördelat över hela bladet. Bladens längd är 3 
meter. Dess infästning är rund, vilket gör att en ändring av bladvinkeln är möjlig. Bladen 
är dimensionerade för 7.5 graders attackvinkel och löptalet 8. 

Inriktning i vind: 
Vi har valt att använda oss av en styrfena för inriktning i vind samt som stormskydd. Med 
denna metod sker effektregleringen helt passivt. Justering av stormskydd sker med hjälp 
av vikter eller fjäder. 

Växellåda: 
Som växellåda använder vi kedjehjul och kedja. Utväxlingsförhållandet ändras enkelt 
med byte av drev. Avståndet mellan huvudaxel och generatoraxel kan lätt ändras med 
förlängning av kedjan. 

Broms: 
Kraftig nödbroms finns i navet. Bromsen är ett extra säkerhetssystem som ökar 
redundansen. Vindkraftverket kan på så sätt lätt ställas av vid fel, service, storm mm.  

Torn: 
Vi har valt att använda oss av en kort testmast av stålrör. En temporär kryssfot för 
visningstillfällen och test håller masten upprätt. 
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Tekniska data: 
PROPELL Wind Turbine 2008, icke elnätanslutet vindkraftverk. 
 
Max uteffekt:    5.2 kW 
Rotordiameter:   6 m 
Antal rotorblad:   3 
Material i rotorblad:   Glasfiber polyester 
Svept area:    28 m2 
Nominell vind vid max effekt: 10 m/s 
Generator:    Asynkron (självmagnetiserande) 
Spänning:    400 Volt (3-fas) 
Effektreglering:   Stall och vridning ur vind 
Löptal:     8 
Broms:     Trumbroms 
Årsproduktion (5.5 m/s)*  9 600 kWh 
Årsproduktion (6 m/s)*  12 500 kWh 
Årsproduktion (6.5 m/s)*  15 900 kWh 
 
*(Beräknad med ”Sidéns ekvation”, se sida 8) 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figur: 22, 23 Det färdigbyggda vindkraftverket 
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Diskussion 
 
 
Enkätundersökningen som vi gjorde i början av examensarbetet var ett stort steg i arbetet. 
Vi fick igenom denna reda på att det fanns ett stort intresse för mindre vindkraftverk 
avsedda för värmeproduktion. 
 
Under de studiebesök vi gjorde lärde vi oss mycket. Vi fick se olika alternativ till 
lösningar på olika problem och fick ta del av deras erfarenheter. 
 
Det beräkningsprogram som vi gjorde har underlättat för alla beräkningar och 
dimensioneringar som gjorts. Detta har sparat oss mycket tid bland annat när vi vägt 
storlekar, förhållanden mm. 
 
El-systemet kunde testas och utvärderas bra i skolans elkrafts-lab. El-systemet i sig 
fungerar nu också väldigt bra. 
 
En sak som gått dåligt är att hitta litteratur om frilöpande asynkronmaskiner. Detta har 
dragit ut på tiden en aning. 
 
Skolans metallverkstad har sina begränsningar. Vissa av våra delar var för stora för att 
bearbeta i skolans maskiner. Vi fick därför hjälp utifrån med dessa bitar. 
 
El-systemet tog för oss längre tid än planerat. Detta beror på att vi gjort omfattande tester 
samt att elektronik var ett relativt nytt område för oss. Elektronikdelen blev mer 
omfattande än vi från början tänkt. Vi insåg att det gick att få viktiga funktioner med 
hjälp av billig elektronik. 
 
Tiden för materialinsamlingen var svår att uppskatta. Dels för att vår budget var liten och 
dels för att vissa komponenter var väldigt svåra att få tag på. Vi var tvungna att ringa runt 
till väldigt många företag för att vara säker på att vi fick lägsta priset eller för att hitta 
någon som kunde sponsra oss en aning. En komponent som var väldigt svår att få tag på 
var turbinbladen. Vi hade därför ett tag planer på att tillverka egna blad. 
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Jämförelse med andra uppvärmningsalternativ: 
 

 
Livslängd 

(år) 
Investering 

(kr) 
Bränslepris 

(kr/kWh) 
Årskostnad 

(kr) 
Verkligt kWh-pris 

(kr/kWh) 
Fjärrvärme 30 80000 0,55 12876 0,86 
Bergvärmepump 15 120000 0,3 15293 1,02 
Direktverkande el - 0 1,2 18000 1,20 
Pellets 20 80000 0,5 13386 0,89 
Vindkraftverk 20 100000 0/1,2 10358 0,69 
 
Figur: 22 Energikostnadskalkyl för vanliga uppvärmningsalternativ 
 
Förutsättningar: 
Värmebehov: 15 000 kWh/år, ränta: 4%. 
Vindkraftverket producerar 12 500 kWh/år. För att täcka värmebehovet med 
vindkraftverket har 2 500 kWh från direktverkande el lagts till i kalkylen ovan. 
 
Detta visar att vårt vindkraftverk är det lönsammaste alternativet. 
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Slutsats 
 
Vi har byggt ett komplett mindre vindkraftverk för värmeproduktion med tillhörande el-
system. Generator och el-system har testats med gott resultat i elkraftslaboratoriet. Att 
testa vindkraftverket i vind återstår. 
 
Varför köpa ett vindkraftverk för värmeproduktion? 
 

� Man gör sig mindre beroende av energileverantörer. Historiskt sett har 
bränslepriserna ökat och troligtvis kommer så att i fortsättningen ske. 

� Att nätansluta mindre vindkraftverk är idag inte ekonomiskt. 
� Man tjänar mer på att själv använda energin än på att sälja den billigt på nätet. 
� Det möjliggör energilagring. 
� Det blåser mest när värmebehovet är störst. 
� Kräver ej dyr kraftelektronik. 
� Miljövänligt. 

 
 
Viktigt att noggrant tänka igenom hur och vad vindkraftverket skall användas till innan 
man börjar byggandet. Vissa komponenter kan vara väldigt viktiga, men andra helt 
onödiga. Fördelar och nackdelar bör vägas noggrant, innan man gör ett viktigt val eller 
tar ett viktigt beslut. 
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Figurer: 
 
Figur: 1 www.windpower.org, 2008-05-06 
Figur: 2 http://www.litenvindkraft.se/offgs.php, 2008-05-14 
Figur: 3 Vindhjul. Ill: Per Sjöberg. 
Figur: 4 Effektivitetsdiagram för vindhjul. Källa: Vindkraft i Sverige – Teknik 

tillämpning och erfarenheter. Peter Claeson. 
Figur: 5 Effektivitetsdiagram för supervindhjul. Källa: Vindkraft i Sverige – Teknik  
  tillämpning och erfarenheter. Peter Claeson. 
Figur: 6 Trebladig snabblöpande turbin. Ill: Per Sjöberg. 
Figur: 7 Effektivitetsdiagram för två- eller trebladig snabblöpande turbin. Källa: 

Vindkraft i Sverige – Teknik tillämpning och erfarenheter. Peter Claeson. 
Figur: 8 Savoniusturbin. Ill: Per Sjöberg. 
Figur: 9 Effektivitetsdiagram för savoniusturbin. Källa: Vindkraft i Sverige – 

Teknik tillämpning och erfarenheter. Peter Claeson. 
Figur: 10 Darrieusturbin. Ill: Per Sjöberg. 
Figur: 11 Giromill. Ill: Per Sjöberg. 
Figur: 12 Effektivitetsdiagram för Darrieusturbin och Giromill. Källa: Vindkraft i 

Sverige – Teknik tillämpning och erfarenheter. Peter Claeson. 
Figur: 13 Energiflöde. Ill: Per Sjöberg. 
Figur: 14 Göran Sidén. 
Figur: 15 Foto: Robert Klasson, 2008-03-11 
Figur: 16 Foto: Robert Klasson, 2008-02-19 
Figur: 17 http://www.windsofchange.dk/WOC-danturb.php, 2008-05-01 
Figur: 18 Vindriktningsgivare. 

http://www.livedata.se/Produkter_Vind_WAV252.htm, 2008-05-01 
Figur: 19 Mekanisk broms. http://www.windpower.org/en/tour/wtrb/safety.htm, 

2008-04-29 
Figur: 22 Foto: Per Sjöberg, 2008-05-23 
Figur: 23 Foto: Per Sjöberg, 2008-05-23 
Figur: 22 Energikostnadskalkyl för vanliga uppvärmningsalternativ. Robert Klasson. 
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Bilagor 
 
 

Enkätundersökning 
 

Denna enkät delades ut under Eolus Vind AB:s vindkraftseminarium den 19 januari 
2008: 
(71 enkäter besvarades) 

 
 
 

---------------------------------------
-- 

Enkät Småskalig Vindkraft: 
 

1. Kan du tänka dig att skaffa ett eget mindre vindkraftverk på tomten?   Ja:�   
Nej:� 

2. Om ja; För att:       � Det är miljövänligt.     � Det är enkelt.     � Det är snyggt.        
� Göra sig oberoende av energileverantörer.      � Annat.    (kryssa i så många du 
vill) 
....................................................................................................................................
....... 

3. Vad har du för ungefärligt årligt värmebehov?  ................. kWh 
4. Skulle du kunna tänka dig att använda verket enbart för värmeproduktion? Ja:� 

Nej:� 
5. Vilka problem associerar du med ett eget vindkraftverk?  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............. 
 
 
Tack för din medverkan // 
Robert Klasson och Per Sjöberg, Energiingenjörsprogrammet, Högskolan i Halmstad 

---------------------------------------
-- 
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Resultat från Enkätundersökning 
Robert Klasson, Per Sjöberg 

 
 
 
 
Fråga 1: 
Kan du tänka dig att skaffa ett eget mindre vindkraftverk på tomten? 
Ja: 44 
Nej: 27 
 
 
 
Fråga 2: 
Varför? 
Riktar sig till de som sade ”ja” på föregående fråga. 
 
Miljövänligt:    lllllllllllllllllllllllllllllllll (33) 
Enkelt:    llllllll (8) 
Snyggt:    lllllllll (9) 
Göra sig oberoende av energileverantörer: llllllllllllllllllllllllllllllllllllll (38) 
Annat:    llll (4) (ll ekonomi,) 
 
 
 
Fråga 3: 
Vad har du för ungefärligt årligt värmebehov? 
De vanligaste svaren varierade mellan 7000 och 20 000 kWh. Värden upp emot 80 000 
kWh uppgavs också. 
 
 
 
Fråga 4: 
Skulle du kunna tänka dig att använda verket enbart för värmeproduktion? 
 
Ja: llllllllllllllllllllllll (24) 
Nej: llllllllllllll (14) 
Blank: llllll (6) 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

 
 
 
Fråga 5: 
Vilka problem associerar du med ett eget vindkraftverk? 
(”Ja” på fråga 1) 
Grannar:  ll (2) 
Svår elansl.:  l (1) 
Ljud:  lllllll (7) 
Strul:  l 
Skuggor:  l 
Kostnader:  lll (3) 
Tillstånd:  l 
Ojämn prod.:  lllll (5) 
Service:  lll (3) 
Tror ej på tekniken: lll (3) 
Tillgång reservdelar: l 
 
(”Nej” på fråga 1) 
Grannar:  l 
Svår elansl.:   
Ljud:  ll (2) 
Strul:   
Skuggor:   
Kostnader:  l 
Tillstånd:   
Ojämn prod.:   
Service:  ll (2) 
Tror ej på tekniken: llll (4) 
Tillgång reservdelar:  
Fult:  ll (2) 
Säkerhet:  l 
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Utvärdering 
 
Trots att enkätundersökningen gjordes under ett vindkraftseminarium var det flera som ej 
kunde tänka sig att skaffa ett eget mindre vindkraftverk på gården. Vi tror att anledningen 
till detta är att många bor i lägenheter, har liten tomt, dåligt vindläge eller är delägare i ett 
större verk. Av svaren framgår att flera ej tror på tekniken. Ljud är också ett stort problem 
såsom ojämn produktion. 
 
Att allt fler blir miljömedvetna märks tydligt när miljövänligheten och oberoendet av 
elleverantörer är de två viktigaste motiveringarna för att skaffa ett eget verk. 
 
Vanligaste värmebehovet från undersökningen är mellan 7,000 kWh och 20,000 kWh. 
Enstaka behov på upp emot 80,000 kWh angavs också. Vi antar att de har en mycket stor 
fastighet eller flera hus. 
 
Ett intresse för värmeproduktion finns. Flertalet kunde tänka sig att använda ett verk 
enbart för värmeproduktion. 
 
 
Slutsats: 
Det verkar finnas ett intresse för enklare vindkraftverk för värmeproduktion. Med mycket 
enkel teknik skulle man kunna övervinna rädslan för att tekniken inte håller. För de som 
har vattenburet värmesystem och större ackumulatortank skulle problemet med ojämn 
produktion minska. 10,000 kWh årsproduktion skulle täcka en adekvat del av de flestas 
basbehov. 
 
 


