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Abstract 
Wind power is a mature market for large wind turbines but the small wind turbine 
market is still an open one. There is only one player of considerable size on the small 
wind market: the market leader Southwest Windpower. Now Skyllermarks Pressar AB 
(hereafter referred to as Skyllermarks) wants to develop a more competitive turbine than 
Southwest Windpower’s Skystream 3.7. The first step in this project is to develop a 
blade for injection moulding for FuturEnergy’s FE10XX turbine. 
 
Skyllermarks is a reseller for the English small wind turbine manufacturer FuturEnergy. 
As a first step towards developing a new turbine the aim of this theisis is to provide the 
backbone for developing a new wind turbine blade for FuturEnergys FE10XX turbine. 
The turbine is a fixed pitch, variabel speed machine with a rotordiameter of 1.75 m. It 
uses furling for overspeed protection. 
 
Southwest Windpower is Skyllermarks’s main competitor as the market leader in the 
small wind sector. Because of this, Southwest Windpower’s turbine Skystream 3.7 is 
used as a basis for comparsion for the FE10XX. It is found that the FE10XX turbine 
should be able to provide the desired annual energy production of 2000 kWh for a 
average wind speed of 4 to 6 m/s if the rotordiameter is expanded to 3.6 m. The blade 
profile family S822 or S833 from NREL should be used for the new blade. To make the 
turbine quieter the optimal tip speed ratio of the blades should be reduced from the 
present 5.5 to 4.5. The tip shape of the blade also has an impact on the sound and 
therefore a tip shape with a sweept leading edge is recomended. Is is concluded that the 
new blade can be produced in the largest injection moulding machine at Skyllermarks’s 
plastic mouldning partner Accenta Plast. 
 
At the price of added complexity the rotor can be improved further by adding vortex 
generators to make the blades more efficient and quiet and by using PETD technology 
for de-icing the blades. 
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Inledning 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta fram underlag för att välja bladprofil och bladutformning 
till bladen till ett FuturEnergy FE10XX vindkraftverk samt att lägga en grund för den 
fortsatta utvecklingen av vindkraftskonstruktionen. Bladet ska designas så att det lämpar 
sig för massproduktion med formsprutning i maskiner tillgängliga hos Accenta Plast. 
Verket ska vara optimerat för svaga vindar och producera runt 2000 kWh/år i ett läge 
med en medelvind på 4 till 6 m/s. Om möjligt ska verket vara mer prisvärt än Southwest 
Windpowers motsvarande verk. 

Bakgrund 
Skyllermarks Pressar AB (hädanefter kallat Skyllermarks) är i nuläget återförsäljare till 
engelska FuturEnergy och vill som ett första steg mot att utveckla ett eget vindkraftverk 
ta fram ett eget blad till FuturEnergys FE10XX-verk. Verket finns med tre olika 
storlekar på PM-synkrongeneratorn anpassade för 12 V, 24 V respektive 48 V (FE1012, 
FE1024, FE1048). Verket är ett 5-bladigt uppvindsverk som använder sig av furling (se 
Ordlista) för att reglera varvtalet och hindra verket från att övervarva. Verket är i första 
hand till för batteriladdning men kan även anslutas till det allmänna elnätet med hjälp av 
en växelriktare. 
 
Accenta Plast levererar hundratusentals formsprutade plastdetaljer till Skyllermarks 
produkter varje år.  

Metod 
FuturEnergys befintliga blad och nuvarande system analyseras. En litteraturstudie 
genomförs för att lära av vindkraftstillverkare och andra kunniga inom området. Särskild 
vikt läggs vid marknadsledande Southwest Windpower. En bladprofil som redan 
används i befintliga verk eller ett blad som har testats av forskare kanske kan användas? 

Definitioner 
Med stora vindkraftverk avses här verk med en effekt på mellan 1 och 6 MW. 
Verk med en effekt på < 30 kW klassas här som små vindkraftverk. 
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Marknad 
Marknaden för små vindkraftverk är, till skillnad från marknaden för stora 
vindkraftverk, outvecklad. 
 
”During the past three decades wind energy has truly come of age” 1 skriver 
vindkraftsexperten Paul Gipe när han kommenterar marknaden för stora vindkraftverk. 
Den är idag en multimiljardindustri där marknadsledaren Vestas 2 har mer än 
20 000 anställda.3 Vindkraft är inte bara något som rör den miljömedvetna, det är en 
teknik som kan konkurrera i egen rätt med de etablerade energiproduktionsslagen om de 
tävlar på samma villkor. Under 2010 sjönk snittpriset på el producerad av vindkraft till 
68 dollar/MWh, att jämför med 67 dollar/MWh för kolkraft och 56 dollar/MWh för gas. 
Eventuella bidrag till vindkraften är borträknade men kostnader för finansiering och 
underhåll är medräknade.4 Kina är nu både den största marknaden och det största 
producentlandet. Fyra av de tio största vindkraftstillverkarna i världen är nu kinesiska 
företag: Sinovel, Goldwind, Dongfang och United Power.5 
 
Marknaden för små vindkraftverk är, å andra sidan, fortfarande öppen och outvecklad. 
Mängden producenter uppgår till runt 250 stycken i världen.6 Detta inkluderar även 
företag som fortfarande är i sin uppstartsfas och ännu inte har påbörjat sin produktion. 
Störst del av marknaden har amerikanska Southwest Windpower som producerar små 
vindkraftverk i stor skala. Hittills har Southwest Windpower sålt 170 000 vindkraftverk 
sedan företaget bildades 1987.7 USA är i dagsläget inte bara det största producentlandet 
utan här finns även den största marknaden. Nästan hälften av alla små vindkraftverk som 
såldes 2009 gick till den amerikanska marknaden. Även den näst största producenten av 
småskalig vindkraft i världen är även det ett amerikanskt företag; Northern Power 
Systems.8 
 

                                                
1 Gipe, Paul. Wind power, renewable energy for home, farm and business. Rev. och utökad uppl. White 
River Junction: Chelsea Green, 2004. (s. 1) 
2 BTM Consult. BTM Consult releases new wind report: world market update 2010. 2011. 
http://www.btm.dk/public/Navigant_WMU2010_ReportRelease.pdf (Hämtad 2011-08-16) 
3 Vestas. About Vestas: history. 2011. http://www.vestas.com/en/about-vestas/history.aspx (Hämtad 2011-
08-15) 
4 Wistrand, Jonnie. Vindkraften under magisk prisnivå. Teknik360. 2011-02-09. 
http://t360.idg.se/2.8229/1.367632/vindkraften-under-magisk-prisniva (Hämtad 2011-08-09) 
5 BTM Consult. BTM Consult releases new wind report: world market update 2010. 2011. 
http://www.btm.dk/public/Navigant_WMU2010_ReportRelease.pdf (Hämtad 2011-08-16) 
6 AWEA. AWEA Small wind turbine global market study. 2009. 
http://e360.yale.edu/images/digest/2010_AWEA_Small_Wind_Turbine_Global_Market_Study-1.pdf 
(Hämtad 2011-08-09) 
7 Southwest Windpower. Southwest Windpower introduces lifetime warranty for small wind - an industry 
first. Renewable energy world.com. 2011-09-08. 
http://www.renewableenergyworld.com/rea/partner/southwest-windpower-
2058/news/article/2011/09/southwest-windpower-introduces-lifetime-warranty-for-small-wind-an-
industry-first (Hämtad 2011-09-20) 
8 AWEA. AWEA Small wind turbine global market study. 2009. 
http://e360.yale.edu/images/digest/2010_AWEA_Small_Wind_Turbine_Global_Market_Study-1.pdf 
(Hämtad 2011-08-09) 
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I slutet av 2010 fanns 196 630 MW installerad vindkraftskapacitet i världen. Vindkraften 
producerar 430 TWh/år, vilket motsvarar 2,5 % av världens elförbrukning.9 Till 2020 
uppskattas vindkraften kunna stå för 9,1 % av världens elförsörjning.10 
 
En energibalansstudie har visat att det tar 6 till 7 månader för ett 3 MW vindkraftverk att 
ge lika mycket energi som går åt till dess produktion, användning, transport, 
demontering och avyttrande.11 Även om det kan tänkas ta lägre tid för ett litet 
vindkraftverk så bör det ändå hinna producera flera gånger så mycket energi som krävs 
för dess tillblivelse under sin livslängd. 

Distribuerad energiproduktion 
Vindkraft erbjuder inte bara ett 
miljövänligt sätt att producera 
energi, utan även ett sätt att 
producera distribuerad energi. 
Ett vindkraftverk som sätts upp 
i närheten av det hus, den by 
eller fabrik som den ska 
leverera sin produktion till kan 
avlasta elnätet eller fungera 
utan ett utbyggt elnät. Det kan 
vara mer lönsamt att använda 
sig av distribuerad 
energiproduktion än att bygga 
ut elnätet, särskilt på 
glesbefolkade platser. Det 
visar inte minst ett exempel 
från Frankrike. Där betalar 
staten för installationen av 
vind/sol-hybrider till ensligt 

belägna bondgårdar i Pyrenéerna hellre än att bekosta förlängningen av 
distributionsledningar dit.12 
 
En tredjedel av jordens befolkning saknar i dagsläget tillgång till elektricitet.13 Här är 
vindkraft en komponent som kan bidra till att många av dessa människor kan få en högre 
levnadsstandard (se Figur 1). I Kina lever halva befolkningen utan tillgång till elnätet.14 

                                                
9 Totaro, Philip. Wind turbine technology trends: results of a patent landscaping exercise. Windtech 
international, Vol. 7, No. 3 (2011): 36-39. 
10 BTM Consult. BTM Consult releases new wind report: world market update 2010. 2011. 
http://www.btm.dk/public/Navigant_WMU2010_ReportRelease.pdf (Hämtad 2011-08-16) 
11 EWEA. Energy balance analysis. Wind energy the facts. 2009. http://www.wind-energy-the-
facts.org/en/environment/chapter-1-environmental-benefits/energy-balance- 
analysis.html (Hämtad 2011-08-10) 
12 Gipe, Paul. Wind power, renewable energy for home, farm and business. Rev. och utökad uppl. White 
River Junction: Chelsea Green, 2004. (s. 16) 
13 Shah, Anup. Poverty facts and stats. Global Issues: social, political, economic and environmental issues 
that affect us all. 2010. http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats (Hämtad 2011-08-
17) 
14 Gipe, Paul. Wind power, renewable energy for home, farm and business. Rev. och utökad uppl. White 
River Junction: Chelsea Green, 2004. (s. 16) 

 

Figur 1. Air X från Southwest Windpower utanför 
traditionellt mongoliskt portabelt hem 
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Mängden små vindkraftverk som används av nomadiska herdar i de nordvästra delarna 
av landet har uppskattats till uppemot 100 000 stycken. De verk som används här är så 
små att de kan transporteras till häst från en lägerplats till nästa.15 
 
Detta erbjuder en möjlighet för Skyllermarks att komma in och ta marknadsandelar med 
en produkt som lämpar sig för att producera distribuerad energi. Även ett litet 
vindkraftverk kan göra stor skillnad där ingen el finns.  

Producenter 

FuturEnergy 
FuturEnergy är en brittisk vindkraftstillverkare baserad i Stratford-upon-Avon. Företaget 
lanserade FE10XX i juni 200616 och har sedan dess, enligt egen utsago, producerat och 
sålt mer än 3000 vindkraftverk globalt.17 Skyllermarks har varit återförsäljare för 
FuturEnergy sen februari 2008. 

FE10XX 
Det verk som Skyllermarks i nuläget är 
återförsäljare för är det fembladiga verket 
FE10XX med en rotordiameter på 1,75 m (se 
Figur 2). Verket är klassat som ett 1 kW verk. 
Förutom FE10XX utvecklar nu FuturEnergy 
även ett verk med en rotordiameter på 8 m, 
klassat som 10 kW. FE10XX är ett verk med 
variabelt varvtal och fast inställd bladvinkel. 
Furling används för att hindra verket från att 
övervarva. 
 
FuturEnergy tillverkar inte sina egna rotorblad 
till FE10XX utan köper in rotorblad, nav och 
navskydd från Wind Dynamic ApS (se Ordlista) 
som är ett dotterbolag till den danska 
fläkttillverkaren Multi-Wing Holding ApS. 
 
Wind Dynamic startades 2006 och företaget är 
specialiserat på rotorblad och nav till små 
vindkraftverk. I nuläget har företaget bara ett 
blad i sitt sortiment, kallat 3WTR. Wind 
Dynamic sa sig dock 2006 ha ambitionen att ta 
fram en mindre och en större rotor inom ett till 
två år.18 Detta visar att de har en ambition att 
utöka sitt sortiment men detta är nu, år 2012, 
något som Wind Dynamic ännu inte har gjort. 
 
                                                
15 Ibid. (s.13) 
16 FuturEnergy. Call for greater honesty from wind turbine sellers. 2007. http://www.all-
energy.co.uk/UserFiles/File/futurenergy.pdf (Hämtad 2011-08-22) 
17 FuturEnergy. 2005. http://www.futurenergy.co.uk/ (Hämtad 2011-08-23) 
18 Wind Dynamic. Company. http://www.winddynamic.com/company/index.htm (Hämtad 2011-08-30) 

Figur 2. FuturEnergys FE10XX 
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Tabell 1. Specifikationer rotor till 
FE10XX 

 

 

Rotor 3WTR 
Rotordiameter 1,75 m 
Antal blad 3 till 5 
Optimalt löptal 5,5 
Bladeffektivitet 40 % 
Vindspann 4 till 18 m/s 
Maxeffekt 2500 W 
Maximalt varvtal 1200 varv/min 
Blad- och navskyddsmaterial Glasfiberarmerad polyamid 
Temperaturspann blad -40 till 110 °C 
Navmaterial Silumin 

 
Bladen kan klippas ner till andra dimensioner för att anpassas till mindre verk. De är en 
standardiserad del i ett modulärt koncept där nav finns för konfigurationer med 3, 4 eller 
5 blad. Rotorn är optimerad för ett löptal (se Ordlista) på 5,5. Bladen kan ta ut upp till 
40 % av energin i vinden som passerar genom rotorn. Detta ska sättas i relation till Betz 
limit (se Ordlista) på 59 %. Rotorn har inget inbyggt skydd mot övervarvning och bör 
hindras från att varva mer än 1200 varv/minut. Navet är gjutet av silumin, som är en 
legering av kisel (eng. silicon) och aluminium.19 
 

Den svivel (se Ordlista) som används i FE10XX 
kommer från Asiantool och har där benämningen 
A2H6 (se Figur 3). Sviveln är överdimensionerad 
då den ska tåla att rotera 600 varv/min.20 Det är 
orimligt att ett vindkraftverk som inte är defekt 
vandrar runt tornet så många gånger per minut för 
att försöka ställa in sig mot vinden. 
 
FE10XX använder en permanentmagnetiserad 
synkrongenerator. Detta tillsammans med det 
variabla varvtalet gör att FE10XX producerar en 
växelström med varierande frekvens. 
Växelströmmen likriktas av en diodbrygga som 
består av 3 enfaslikriktare för att göra lösningen 
så billig som möjligt. 21 

Southwest Windpower 
Den marknadsledande producenten inom småskalig vindkraft är amerikanska Southwest 
Windpower både räknat i antal sålda vindkraftverk och i uppmärksamhet från media och 
makthavare. Southwest Windpower har sålt 170 000 verk sen företagsstarten 1987. 

                                                
19 Wind Dynamic. Products. http://www.winddynamic.com/products/index.htm (Hämtad 2011-08-30) 
20 Asiantool. Rotating electrical connector. 2010. 
http://www.asiantool.com.tw/upload/new%20catalogs.pdf (Hämtad 2011-08-30) 
21 FuturEnergy. FAQ’S. 2005. http://www.futurenergy.co.uk/faq.html (Hämtad 2011-08-10) 

 

Figur 3. Svivel A2H6 från 
Asiantool till FE10XX 
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Företagets bästsäljande produkt är Air-serien som är världens mest sålda lilla 
vindkraftverk (se Figur 4).22  
 
Southwest Windpower har två modeller som har 
utmärkt sig. Det är Air-serien (se Bladfladder), som 
är det lilla vindkraftverk som sålt mest i världen 
och det prisvinnande23 Skystream 3.7 som sedan 
introduktionen 2006 har sålts i 7000 exemplar. 
Southwest Windpower har med hjälp av lobbying 
varit med att bidra till att USA 2008 fick en federal 
skattesubvention för installation av små 
vindkraftverk.24 
 
Souhwest Windpower har fått uppbackning av stora 
organisationer. GE som bland annat tillverkar egna 
stora vindkraftverk gick 2009 tillsammans med en 
grupp andra investerare in med 10 miljoner dollar25 
i Southwest Windpower och amerikanska NREL 
(National Renewable Energy Laboratory) hjälpte 
Southwest Windpower att ta fram Skystream (se 
Skystream 3.7 och Bladprofiler).  
 
Man har även tagit in resurser utifrån genom företagsförvärv. Southwest Windpower 
köpte år 2000 World Power Technologies som hade mer kunskap om nätinkoppling. Sex 
år senare introducerades Skystream 3.7 som är till för nätinkoppling.26 Southwest 
Windpowers ökande intresse för den kommersiella sektorn visade sig 2010 då de köpte 
Deerpath Energy Inc som arbetar med micrositing (se Ordlista) för små vindkraftverk 
och har en bred kundbas inom den kommersiella sektorn som Southwest Windpower nu 
får tillgång till.27 
 
Southwest Windpower gick 2008 in i ett joint venture kallat Ninbo Air-Yunsheng 
Windpower med det kinesiska företaget Yunsheng. Ninbo Air-Yunsheng ska tillverka 
Air X. Yunsheng har redan tillverkat delar till Southwest Windpower under flera år. 28 

                                                
22 Southwest Windpower. Southwest Windpower introduces lifetime warranty for small wind - an industry 
first. Renewable energy world.com. 2011-09-08. 
http://www.renewableenergyworld.com/rea/partner/southwest-windpower-
2058/news/article/2011/09/southwest-windpower-introduces-lifetime-warranty-for-small-wind-an-
industry-first (Hämtad 2011-09-20) 
23 NREL. NREL’s wind R&D success stories, National Wind Technology Center (NWTC). 2010. 
http://www.nrel.gov/docs/fy10osti/46635.pdf (Hämtad 2011-10-07) 
24 Southwest Windpower. Company history of Southwest Windpower. 2011. 
http://deerpathenergy.com/aboutus/company_history.htm (Hämtad 2011-08-10) 
25 GE. GE’s new wind investments strike a little-big mix. GE reports: imagination daily. 2009-04-07. 
http://www.gereports.com/ges-new-wind-investments-strike-a-little-big-mix/ (Hämtad 2011-08-10) 
26 Southwest Windpower. Company history of Southwest Windpower. 2011. 
http://deerpathenergy.com/aboutus/company_history.htm (Hämtad 2011-08-10) 
27 Southwest Windpower. Southwest Windpower acquires Deerpath Energy inc. Renewable energy 
world.com. 2010-07-14. http://www.renewableenergyworld.com/rea/partner/southwest-windpower-
2058/news/article/2010/07/southwest-windpower-acquires-deerpath-energy-inc (Hämtad 2011-10-05) 
28 Green Energy News. Southwest Windpower launches joint venture in China and opens distribution 
center in Germany. Green Energy News, Vol. 13, No. 38 (2008). http://www.green-energy-
news.com/nwslnks/clips1208/dec08014.html (Hämtad 2011-09-20) 

Figur 4. Världens mest sålda lilla 
vindkraftverk Air X 
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Vad detta kommer att innebära för teknik och pris återstår att se. Att Southwest 
Windpower har gått in i Ninbo Air-Yunsheng motiveras även med att man nu kan 
försörja den kinesiska marknaden med produkter för att elektrifiera den kinesiska 
landsbygden.29  

Skystream 3.7 
Skystream 3.7 är en 3-bladig nedvindskonstruktion (se Ordlista) med fast bladvinkel som 
producerar växelström (se Figur 5). Verket reglerar effekt och varvtal genom att 
kontrollera generatorns vridmoment elektroniskt. Denna kontrollmetod, där verket sägs 

använda en dynamisk broms, har Southwest 
Windpower använt tidigare på sin Air Breeze.30 
Southwest Windpower har patenterat 
kontrollmetoden.31 Verket är uppkopplat mot 
internet för att kunden ska kunna följa verkets 
produktion. Rotordiametern är 3,7 m. Verket är 
optimerat för de låga vindhastigheter som 
återfinns i ett läge med vindklass 3 (se Ordlista) 
där effekttätheten är 150-200 W/m2, vilket 
motsvarar en medelvind på 5,35 m/s. I detta läge 
ska verket producera 400 kWh/månad i 
genomsnitt.32 
 
För att verket ska kunna placeras i människors 
närmiljö är det viktigt att göra det så tyst som 
möjligt, vilket i Southwest Windpowers fall 
innebär att man vill undvika störningar från 
furling, bladfladder, drivlina och dunsandet som 
kan uppstå hos en nedvindskonstruktion när 
bladet passerar bakom tornet.33 Dessa rytmiska 
ljudeffekter uppstår eftersom tornskuggan är 
större än hos en uppvindskonstruktion. 
Tornskuggan ger även upphov till större 

dynamiska laster än vid en uppvindsplacerad rotor. Dessa två faktorer är de främsta 
anledningarna till att uppvindsverk är vanligast. En nackdel med en uppvindsplacerad 
rotor är att bladen kan böja sig mot och slå i tornet.34  
 
Ett av de uttalade målen med Skystream är att den ska smälta in där de potentiella 
kunderna bor och därför till storlek och utseende påminna om saker i omgivningen som 
exempelvis lyktstolpar. För att hålla designen enkel har både aerodynamiskt skydd mot 

                                                
29 Southwest Windpower. Company history of Southwest Windpower. 2011. 
http://deerpathenergy.com/aboutus/company_history.htm (Hämtad 2011-08-10) 
30 Gipe, Paul. Wind energy basics: a guide to home- and community-scale wind energy systems. 2 uppl. 
White River Junction: Chelsea Green, 2010. (s.7) 
31 Calley, David Gregory. Stall controller and triggering condition control features for a wind turbine. 
2006-07-17. US 7, 420, 288 B2. United States Patent. 2008.  
32 Migliore, Paul. Green, Jim. Calley, David. Lonjaret, Jean-Guillaume. Balancing performance, noise, 
cost and aesthetics in the Southwest Windpower ”Storm” wind turbine: preprint. NREL/CP-500-38157. 
NREL. 2005. 
33 Ibid. 
34 Burton, Tony (red.). Wind energy handbook. 2 uppl. Chichester: Wiley, 2011. (s. 375) 

Figur 5. Skystream 3.7 
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övervarvning, mekanisk broms och furling valts bort.35 Avsaknaden av furling gör att 
verket slipper fena. 
 
Det faktum att Skystream saknar ett aerodynamiskt skydd mot övervarvning har 
kritiserats hårt av vindkraftsexperten Paul Gipe. Skystream 3.7 saknar även mekanisk 
broms. Det har framkommit att det finns Skystream-verk som har accelererat 
okontrollerat tills deras blad har gått sönder.36 Det har även framförts kritik mot 
Skystream på olika diskussionsforum på internet, såsom Northern Arizona Sun & wind 
solar discussion forum. De påstådda problemen inkluderar problem med mjukvaran för 
att följa verkets energiproduktion, växelriktare som går sönder, problem med att verket 
slutar fungera i kallt väder och delaminering av bladen. Sanningshalten i dessa 
påståenden är dock svår att avgöra. 
 
För att minimera ljudet från generatorn har Southwest Windpower tagit fram en egen 
slotless generator.37 I en traditionell borstlös generator hålls statorlindningarna på plats 
med hjälp av tänder som sträcker sig in mot mitten. Magneterna i rotorn attraheras mer 
av dessa tänder än av mellanrummet mellan dem och därför hackar sig generatorn fram. 
I en slotless generator hålls kopparlindningarna istället på plats med hjälp av epoxy och 
generatorn blir därför tystare (se Figur 6).38 
 

 
Figur 6. Vanlig borstlös generator till vänster och slotless generator till höger 

Southwest Windpower hade även som mål att verket ska vara estetiskt tilltalande samt 
att bladen ska röra sig även i väldigt låga vindar för att signalera att verket producerar 
energi (om det sedan har börjat producera energi är en annan fråga). De svepta bladen 
påstår Southwest Windpower är tysta men de valdes dessutom för att göra ett visuellt 
                                                
35 Migliore, Paul. Green, Jim. Calley, David. Lonjaret, Jean-Guillaume. Balancing performance, noise, 
cost and aesthetics in the Southwest Windpower ”Storm” wind turbine: preprint. NREL. 2005. 
36 Gipe, Paul. Commentary on the Skystream 3.7. 2009-05-09. http://www.wind-
works.org/articles/CommentaryontheSkystream.html (Hämtad 2011-09-20) 
37 Migliore, Paul. Green, Jim. Calley, David. Lonjaret, Jean-Guillaume. Balancing performance, noise, 
cost and aesthetics in the Southwest Windpower ”Storm” wind turbine: preprint. NREL/CP-500-38157. 
NREL. 2005. 
38 Pittman, Randy Rhood. Slotless motors smooth the way. Motion system design. 2000-09-01. 
http://motionsystemdesign.com/engineering-basics/slotless-motors-smooth-way-0599/ (Hämtad 2011-09-
20) 



 12 

Giraxel 

Pendelfena 

Rotor 

Figur 7. Schematiskt verk 
med furling sett uppifrån. 
Vinden kommer rakt 
underifrån i bilden 

intryck.39 Southwest Windpower hävdar även att deras generator kräver ett väldigt lågt 
startmoment.40 
 
Ett mål som inte uppfylls i nuläget är att paybacktiden skall vara under 5 år, vilket skulle 
kräva en mogen produkt och höga försäljningsvolymer. 
 
För att omsätta dessa krav i verklighet har Southwest Windpower jobbat med NREL, 
mer om detta i Blad. 

Tekniska lösningar 

Effektreglering 

Furling 
Det är viktigt att skydda turbinen vid hög vind så att den inte övervarvar 
och skadar generatorn eller kastar iväg bitar av eller hela rotorblad. På 
små uppvindsverk är ett vanligt och förhållandevis enkelt sätt att hindra 
verket från att övervarva i höga vindar att minska rotorarean mot 
vinden. Det görs genom att vrida rotorn ur vind med hjälp av furling. 
Vid normal drift håller pendelfenan rotorn mot vinden. Verket ställer in 
sig mot vinden genom att snurra runt giraxeln (tornet). 
 
Furling möjliggörs genom att rotorn och pendelfenan är placerade 
på varsin sida om vindkraftverkets giraxel (se Figur 7 och 8). 
Vindtrycket på rotorn vill vrida den ur vind men initialt håller 
pendelfenan emot och ser till så att rotorn står rakt mot vinden. 
Konstruktionen har ett inbyggt motstånd mot att fälla ihop sig och 
därför måste vinden öka över en bestämd nivå 
innan det händer. För att hindra verket från att 
furla för tidigt kan exempelvis gravitationen tas 
till hjälp. Axeln som pendelfenan rör sig runt 
vinklas då (se Figur 8). Fenan tvingas därför 
vrida sig uppåt för att kunna röra sig bakåt och 
ur vind. Detta innebär att vindtrycket på fenan 
måste överkomma gravitationen för att fenan 
ska kunna pendla ur vind. 
 
Det är fenans tyngd och längd som avgör hur 
och när den furlar. En lättare fena furlar tidigare 
och blir därför utsatt för lägre krafter och får 
följaktligen en längre livslängd, dock till priset 
av en lägre energiproduktion.41 
 

                                                
39 Migliore, Paul. Green, Jim. Calley, David. Lonjaret, Jean-Guillaume. Balancing performance, noise, 
cost and aesthetics in the Southwest Windpower ”Storm” wind turbine: preprint. NREL/CP-500-38157. 
NREL. 2005. 
40 Storm 1.8 kW prototype wind turbine: subcontractor design review. 2004. 
http://www.fieldlines.com/images/scimages/472/Skystream.pdf (Hämtad 2011-10-10) 
41 Piggott, Hugh. Wind turbine recipe book: the axial flux windmill plans, metric edition. 2011. 

Figur 8. Turbin med furlingmekanism 
sedd ur lä 
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Somliga furlande verk ställer sig snett mot vinden även vid låga vindar. Detta leder till 
en ojämn belastning och snabbare utmattning. Det är något som experten på små 
vindkraftverk Hugh Piggott har jobbat med att få bort i sin vindkraftskonstruktion 
genom att balansera furlingen noga på sina verk.  
 
FE10XX och Hugh Piggotts verk furlar 
enligt samma princip. Både FE10XX och 
Hugh Piggott verks snurrar medurs, sett 
ur lovart. Rotorerna är dock placerade på 
olika sidor om giraxeln (se Figur 9). 
Hugh Piggott har placerat sin rotor på 
vänstersidan om giraxel, återigen sett ur 
lovart. Detta för att minska risken att 
rotorn slår i tornet på grund av de 
gyroskopiska krafterna när verket furlar i 
jämförelse med om rotorn placeras på 
höger sida om giraxel som i FE10XX 
fall.42 Om FE10XX konstruktionen ska 
utvecklas föreslås därför att rotor och 
pendelfena byter plats. 
 
Ibland kan en dämpning av furlingen 
behövas för att rotorn inte ska röra sig 
oroligt och ryckigt.43 Därför har FuturEnergy 
lagt till en dämpning på sin senaste version av 
FE10XX. 
 
Om furlingen behöver göras om eller önskas balanseras bättre har Piggott även kommit 
fram till några riktlinjer för furlingkonstruktion som kan användas. Fenans area bör vara 
större än rotordiametern i kvadrat delat med 40. Samt att längden på fenan bör vara 
ungefär lika stor som rotordiametern på turbinen. 

Reglering med hjälp av gummiklaff i bakkant på blad 
På Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy undersöks en teknik för att 
minska utmattningslasterna på vindkraftverk genom att individuellt reglera 
turbinbladens bakkanter. Tekniken kallas CRTEF (Controllable rubber trailing edge 
flap). För att komplettera regleringstekniken utvecklas en metod för att mäta 
vindhastigheten framför turbinen med en medroterande LIDAR (Light detection and 
ranging). En lidar är en avståndsmätare som använder laserljus. 44 Eftersom klaffens 
massa är mycket mindre än hela rotorbladets massa så kan regleringen göras snabbare än 
om hela bladet vrids för att ändra dess anfallsvinkel (se Ordlista) och reglera turbinens 
effekt. Detta innebär även att de dynamiska lasterna kan minskas. 
 
Gummiklaffar i bakkanten av rotorbladen har lämpligt utformade hål och är reglerbara 
med tryckluft. Detta möjliggör en snabb reaktion på vindens ombytlighet. Användningen 
                                                
42 Ibid. (s.9) 
43 Gipe, Paul. Wind power, renewable energy for home, farm and business. Rev. och utökad uppl. White 
River Junction: Chelsea Green, 2004. (s.90) 
44 Engström, Staffan. Nytt och trendigt inom vindkraften: omvärldsbevakning 2010. Stockholm: Elforsk, 
2010. 

Figur 9. Placering av rotor och 
furlingfena (ovanifrån) - överst FE10XX 
och underst Hugh Piggotts konstruktion 
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av en gjuten gummiklaff innebär också att bakkanten kan göras vassare än med 
konventionella material och tillverkningstekniker. Vanligtvis görs blad till stora 
vindkraftverk i två halvor som sammanfogas och detta innebär att bakkanten alltid får en 
viss tjocklek. Det är väldigt viktigt att bakkanten på vingen är så skarp som möjligt för 
att göra bladet så effektivt och tyst som möjligt och det får man alltså direkt med den här 
tekniken.45 
 
Gjorda beräkningar tyder på att reglering av bakkanten på rotorbladen kan minska 
utmattningslasterna med 50 %.46 Detta gäller dock stora vindkraftverk och vinsterna blir 
rimligtvis inte lika stora på små vindkraftverk eftersom vinden inte varierar lika mycket 
utefter bladet på ett litet verk. 
 
Detta är inte intressant i nuläget men det är värt att hålla koll på den här 
teknikutvecklingen om ett större verk ska utvecklas i framtiden. Om verket är större kan 
det vara ekonomiskt försvarbart att låta de tekniska lösningarna vara mer komplicerade. 

Bladfladder (eng. blade flutter) 
Vanligtvis vill man undvika bladfladder eftersom det utsätter verket för dynamiska laster 
som kan leda till utmattning och därför till att verkets livslängd minskas. Southwest 
Windpower har dock använt bladfladder som effektreglering i hög vind i sin Air-serie. 
Detta gjorde att man kunde använda lätta, smala, formsprutade blad av kolfiber och 
polyamid. Tyvärr ledde bladfladdret även till att Air blev ökänt för att låta mycket i höga 
vindar. Detta gäller främst Air 303 och Air 403.47 Konstruktionen har förbättrats till de 
senare modellerna som använder en dynamisk broms.48 Exemplet visar att bladfladder är 
en dålig strategi för att skydda ett vindkraftverk vid höga vindhastigheter om man vill ha 
ett tyst verk. Detta är något som även Southwest Windpower har lärt sig då de hade det 
explicita kravet att undvika bladfladder när Skystream utvecklades. 49 

Ljud 
Vindkraftverk kan ge upphov till två olika sorters ljud; aerodynamiskt ljud och 
mekaniskt ljud. Det mekaniska ljudet kan uppstå i generator, växellåda eller drivlina. 50  
Det är väldigt viktigt att verket är tyst om det ska kunna accepteras och uppskattas i 
närheten av människor och därför är en av Skyllermarks viktigaste målsättningar med ett 
nytt blad och ett framtida nytt verk att det ska vara tyst. 
 

                                                
45 Risø National Laboratory for Sustainable Energy. Controllable rubber trailing edge flap may ease stress 
on wind turbine blades. Renewable energy world.com. 2010-02-17. 
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/02/controllable-rubber-trailing-edge-flap-
may-ease-stress-on-wind-turbine-blades (Hämtad 2011-08-10) 
46 Buhl, Thomas., Gaunaa, Mac och Bak, Christian. Potential load reduction using airfoils with variable 
trailing edge geometry. Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 127, No. 4 (2005): 503–516. 
47 Gipe, Paul. Noise from small wind turbines: an unadressed issue. 2001. http://www.wind-
works.org/articles/noiseswt.html (Hämtad 2011-09-27) 
48 Gipe, Paul. Wind energy basics: a guide to home- and community-scale wind energy systems. 2 uppl. 
White River Junction: Chelsea Green, 2010. (s.13) 
49 Migliore, Paul., Green, Jim., Calley, David och Lonjaret, Jean-Guillaume. Balancing performance, 
noise, cost and aesthetics in the Southwest Windpower ”Storm” wind turbine: preprint. NREL/CP-500-
38157. NREL. 2005. 
50 Danish Wind Industry Organization. Low mechanical noise. Guided tour: categories. 
http://wiki.windpower.org/index.php/Low_mechanical_noise (Hämtad 2011-08-10) 
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Många faktorer samverkar för att ge ett vindkraftverk dess akustiska profil. För FE10XX 
är det generatorn som står för det mekaniska ljudet. Det aerodynamiska ljudet påverkas 
av vilken bladprofil och spetsform som väljs samt om några aerodynamiska hjälpmedel 
såsom virvelgeneratorer används för att minska turbulensen. Viktigast för att göra bladet 
tyst är dock att ha en låg spetshastighet eftersom ljudet är proportionell mot 
spetshastigheten upphöjt till 5. 51 

Blad 
Många blad som använts till små vindkraftverk har bladprofiler som tagits fram för 
segelflygplan. Även till stora vindkraftverk har bladprofiler från flygplansindustrin 
använts. Nu går utvecklingen dock mer och mer mot blad speciellt framtagna för 
vindkraftverk. Ett av problemen med att använda blad gjorda för flygplan i 
vindkraftsindustrin är att man i flygindustrin förhållandevis enkelt kan rengöra blad som 
har blivit smutsiga genom att spola av dem. I vindkraftsindustrin skulle detta dock bli 
både svårt och jobbigt vilket innebär att man måste använda blad som klarar av att bli 
något ojämna av smuts, vilket inte har varit ett krav i flygindustrin. 
 
Alla vindkraftsproducenter producerar inte sina egna blad. Det finns vissa företag, som 
exempelvis LM, som har specialiserat sig på att bara producera vindkraftsblad. Bladen 
konstrueras så att de passar till det specifika verket, en viss vindklass och ibland till och 
med för att passa på en viss specifik plats.  
 
Den stora trenden inom industrin för stora vindkraftverk är att man gör lågvindsverk. 
Detta för att kunna utnyttja vindkraft på fler platser. Verken kan anpassas till låg vind 
bara genom att man byter ut bladen på ett befintligt verk mot längre blad. Generatorn 
och hela drivlinan måste många gånger inte bytas ut. Detta ökade, i ett exempel från en 
tillverkare, utnyttjningstiden på en plats med måttliga vindförhållanden från 2000 h/år 
för ett tio år gammalt verk till nästan 3500 h/år för ett nytt verk.52 

Bladprofiler 
En förprototyp till Skystream 3.7 har testats i samarbete med NREL, då under 
arbetsnamnet Storm. Tillsammans med NREL undersöktes olika profiler och former på 
bladspetsar för att designa ett välpresterande och tyst blad. Här hade man stor nytta av 
de akustiska tester och vindtunneltester som NREL tidigare gjort på små vindkraftsblad. 
NRELs bladprofilfamilj med S822 och S823 (se Bilaga 1) valdes till Storm. 
Förprototypen uppvisade en ljudprofil som liknade mindre verk som Air X och Whisper 
H40 (se Figur 8). Även till den färdiga Skystream 3.7 används S822.53 
 
Många av de mest spridda bladprofilerna som används till vindkraftverk har NREL och 
tidigare NACA (National Advisory Committee for Aeronautics, ersatt av NASA 1959) 
tagit fram. NACA-serierna som egentligen tagits fram för flygplansvingar har använts 
och används fortfarande av många tillverkare av små vindkraftverk, som till exempel av 

                                                
51 Migliore, Paul., Green, Jim., Calley, David och Lonjaret, Jean-Guillaume. Balancing performance, 
noise, cost and aesthetics in the Southwest Windpower ”Storm” wind turbine: preprint. NREL/CP-500-
38157. NREL. 2005. 
52 Engström, Staffan. Nytt och trendigt inom vindkraften: omvärldsbevakning 2010. Stockholm: Elforsk, 
2010. 
53 Migliore, Paul. The potential for reducing blade-tip acoustic emissions for small wind turbines. 
NREL/SR-500-43472. NREL. 2009. 
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svenska Sviab som använder NACA 4412-2. 54 I takt med att kunskapen om 
vindkraftens speciella förutsättningar har vuxit så har det dock stått mer och mer klart 
vilka krav som behöver uppfyllas av en vindkraftsbladprofil och därför började NREL år 

1984 ta fram bladprofiler 
speciellt anpassade för 
vindkraft.55 
 
Även Risø och Delft har 
tagit fram bladprofiler 
speciellt anpassade för 
vindkraft. 56 Man har dock 
inte tagit fram någon 
bladprofil för den här 
studerade rotorstorleken. 
Designkriterierna för små 
vindkraftverk som arbetar 
vid ett Reynoldstal (se 
Ordlista) på runt 500 000 
skiljer sig ganska mycket 
för designkriterierna för 
stora vindkraftverk som 

arbetar vid ett Reynoldstal på 4 000 000, eller mer.57 Detta betyder att en bladprofil 
utvecklad för ett stort vindkraftverk inte bör användas eftersom det skulle leda till lägre 
energiproduktion och högre ljud. 
 
S833, S834 och S835 är NRELs senast framtagna bladprofiler för små vindkraftverk 
från år 2002 (se Bilaga 1). Det som skiljer dessa bladprofiler från de tidigare framtagna 
S822 och S823 är att NRELs senast utvecklade profiler är gjorda för lägre Reynoldstal 
och alltså tänka för en mindre rotordiameter samt att de är framtagna med det specifika 
målet att bladet ska vara tyst. Profilfamiljen består även av tre profiler istället för två för 
att definiera bladet mer exakt. De är gjorda för ett vindkraftverk med variabel hastighet 
och bladvinkel och en rotordiameter på 1 till 3 m. De är tjocka profiler och de viktigaste 
kraven var att en hög lyftkoefficient ska uppnås, att luftmotståndet ska vara lågt för 
dessa lyftkoefficienter och att bladet ska stalla mjukt. S833 är den primära bladprofilen 
som övergår i S835 vid roten och S834 vid bladspetsen. 
 
Detta är den grupp bladprofiler som är mest lämpade för tillämpningen. De är inte bara 
framtagna specifikt för att användas vid ett lågt Reynoldstal och vara okänsliga för 
smuts på bladet (från exempelvis regn, insekter), de är även framtagna med det specifika 
målet att bladet ska vara tyst. Man konstaterar att den yttre delen av bladet är den del 
som främst ger upphov till ljud. Forskning indikerar att lyftkraften på den yttre delen av 
bladet bör begränsas för att skapa ett tyst blad. Därför är ett av kraven på bladet att det, 
istället för det brukliga att öka lyftkoefficienten längs bladet, ha en minskande 

                                                
54 SVIAB. Beskrivning av vindkraftverk VK24. 2004. http://home.swipnet.se/sviab/besk240s.pdf (Hämtad 
2011-08-10) 
55 Burton, Tony (red.). Wind energy handbook. 2 uppl. Chichester: Wiley, 2011. (s.114) 
56 Ibid (s.117) 
57 Tangler, James L. och Somers, Dan L. Quiet airfoils for small and large wind turbine. 2007-11-08. US 
2009/0123289 A1. United States patent application publication. 2009. 

Figur 10. Jämförelse ljudprofiler för några små 
vindkraftverk 
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lyftkoefficent längs bladlängden. Dessutom kan bladtjockleken ge upphov till ljud och 
därför minskas bladtjockleken mot bladspetsen för att ytterligare minska ljudet.58  
 
Det näst bästa alternativet är att använda bladprofilerna S822 och S823 från NREL. 
Dessa profiler är även de framtagna för små vindkraftverk. De passar till en 
rotordiameter på mellan 3 och 10 m. Det som framförallt skiljer dessa bladprofiler från 
förstahandsvalet är att de, som tidigare nämnts, inte är speciellt framtagna med målet att 
vara tysta samt att de är framtagna för ett högre Reynolds tal. I övrigt är kravprofilen 
densamma. Testerna av Skystreams förprototyp tyder på att även denna profilfamilj kan 
ge tysta blad. I testen framkom att S822 och S823 gav en ovanligt tyst turbin. Detta 
betyder att S833, S834 och S835 borde vara ännu bättre i det avseendet. 
 
Om S822 och S823 ska användas finns det inget patent som hindrar eftersom det tidigare 
patentet är övergivet. Ett giltigt patent finns däremot för S833, S834 och S835.59 Att 
använda en bladprofil med giltigt patent innebär en extra utgift. Det är en avvägning som 
Skyllermarks måste göra om och hur mycket man kan tänka sig att betala för att uppnå 
fördelarna med att använda S833, S834 och S835 jämfört med att använda S822 och 
S823. 

Bladprofil med platt bakkant (eng. flatback airfoil) 
Ett sätt att få ett lättare blad än med en konventionell form på bladet är att använda en 
bladprofil med platt bakkant på den innersta delen av bladet närmast roten (se Figur 11). 
Formen ökar bladprofilens styvhet och minskar formens komplexitet. Mängden material 
som används till bladet kan därför minskas. En sådan bladprofil kan även ge en högre 
lyftkoefficient dock till priset av ökat ljud.60  
Eftersom bladprofilen ger upphov till ökat ljud torde detta alternativ inte vara intressant 
för Skyllermarks. 

 
     Figur 11. Bladprofil med platt bakkant 

Spetsform 
Vid bladspetsen på ett vindkraftsblad eller på en vinge på ett flygplan bildas en virvel 
som minskar mängden energi som kan utvinnas ur vinden.61 Vid bladspetsen sveper 
bladet den största cirkeln och det är alltså där det finns möjlighet att ta ut störst mängd 
energi. 
 

                                                
58 Somers, Dan M. The S833, S834 and S835 Airfoils. NREL/SR-500-36340. NREL. 2005. 
59 Tangler, James L. Airfoil Patent Report. 2009. 
http://wind.nrel.gov/airfoils/Documents/AirfoilPatentReport_2009-03-18.pdf (Hämtad 2012-01-27) 
60 Ashwill, Thomas. Materials and innovations for large blade structures: research opportunities in wind 
energy technology. Albuquerque: Sandia National Laboratories, 2009. 
http://windpower.sandia.gov/other/AIAA-092449C.pdf (Hämtad 2011-08-22) 
61 Burton, Tony (red.). Wind energy handbook. 2 uppl. Chichester: Wiley, 2011. (s.76) 
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Figur 13. Virvelgenerator 

Spetsformen på rotorbladet påverkar inte bara energiproduktionen utan kan även ha en 
stor påverkan på hur mycket ljud vindkraftverket ger ifrån sig. Därför är det viktigt att 
välja en så bra spetsform som möjligt ur ljudsynpunkt. 

 
Under NREL och Southwest Windpowers samarbete testades ett antal olika 
bladspetsformer (se Figur 12). Ur den studien kan slutsatsen dras att en winglet bör 
undvikas eftersom det var den sämsta spetsformen ur ljudsynpunkt. De två spetsformer 
som var tystast överlag var form 2 med svept framkant och form 5 med vågig bakkant.62 
Av dessa är form 2 att föredra eftersom formen är mindre komplicerad både estetiskt och 
tillverkningsmässigt sett. 

Virvelgenerator (eng. vortex generator) 
Den tjocka innersta delen av rotorbladen har en 
tendens att stalla vid låga vindhastigheter. För att 
fördröja eller till och med förhindra detta kan 
virvelgeneratorer användas. Virvelgeneratorer är små 
fenor (ofta runt 1 cm höga) som placeras varannan 
vriden några grader till höger och varannan till vänster 
på bladets ovansida på den innersta delen av bladet (se 
Figur 13). Det är väldigt viktigt att fenorna placeras på 
rätt avstånd till varandra för att de ska fungera 
korrekt.63 Fenorna genererar små virvlar och detta har 
som effekt att luftlagret närmast bladytan tillförs 
energi. Detta i sin tur innebär att luftlagret får kraft att 
följa ytan längre och flödesseparationen fördröjs.64 
Förenklat kan man säga att man skapar lite turbulens 
för att undvika mycket turbulens. 
 
Virvelgeneratorer kan göras med olika form (se Figur 14). Eftersom ett lågt Reynolds tal 
förbättrar virvelgeneratorernas funktion är de särskilt lämpade för små vindkraftverk.65 
                                                
62 Migliore, Paul. The potential for reducing blade-tip acoustic emissions for small wind turbines. 
NREL/SR-500-43472. NREL. 2009. 
63 Danish Wind Industry Organization. R & D in wind. Guided tour: categories. 
http://wiki.windpower.org/index.php/R_%26_D_in_wind (Hämtad 2011-08-09) 
64 Micro Airodynamics Inc. How micro VGs work. 2010. 
http://www.microaero.com/pages/v_howvgswrk.html (Hämtad 2011-08-09) 

Figur 12. Olika spetsformer testade av NREL - från vänster till höger - 1. Storms 
spetsfrom , 2. Svept framkant (eng. leading edge sweep), 3. Svept bakkant (eng. trailing 
edge sweep), 4. Kölform (eng. ogee shape), 5. Vågig bakkant (eng. scalloped trailing 
edge) och 6. Winglet. 
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Figur 14. Skiss över olika 
former på virvelgeneratorer 
(ej skalenlig). 

 
Enligt vindkraftsbladstillverkaren LM så kan 
virvelgeneratorer öka energiproduktionen med mellan 4 
och 6 %. 66 Detta gäller dock stora vindkraftverk och 
siffran kan därför antas vara högre för små vindkraftverk 
eftersom virvelgeneratorer där har visat sig ha större 
effekt. 
 

I NREL och Southwest 
Windpowers samarbete 
framkom att de rena toner som 
de testade bladen åstadkom, 
och som är typiska för små 
vindkraftverk, kunde undvikas 
om ytskiktet provocerades till 
att skapa lite turbulens på 
samma sätt som i en 
virvelgenerator (se Figur 15). 
Rena toner upplevs som en 
monoton vissling eller 
surrande.67 
 
Det finns potential att använda virvelgeneratorer för att öka rotorns effektivitet och 
minska uppkomsten av ljud på grund av turbulensen.  

Isbildning 
Avisning av vindkraftsblad är ett negligerat område. Många stora vindkraftverk stängs 
av vid isbildning på bladen för att förhindra att isen kastas iväg av bladen och för att 
förhindra att verket blir utsatt för alltför stora laster under drift om isen byggs upp på 
bladen. Detta trots att den kalla luften innehåller mer energi än varm luft tack vare den 
högre luftdensiteten. Här finns alltså energivinster att göra. Rapportförfattaren har inte 
hittat några små vindkraftverk med ett system för avisning. 
 
Bland tillverkarna av stora vindkraftverk märks Enercon som kan värma upp sina blad 
med en värmefläkt inuti bladet (se Figur 16). Systemet känner av när is har bildats på 
bladen genom att leta efter avvikelser från standardeffektkurvan för det specifika verket 
på den specifika platsen. Isen gör bladen tyngre. Detta är något som ändrar deras 
                                                                                                                                           
65 Kogaki, Tetsuya., Matsumiya, Hikaru., Kieda, Kaori., Yoshimizu, Naofunmi och Yamamoto, Yuusuke. 
Performance improvement of airfoils for wind turbines by the modified vortex generator. Wind Energy, 
Vol 28, No. 1 (2004): 73-76 
http://www.2004ewec.info/files/23_1400_tetsuyakogaki_01.pdf (Hämtad 2011-08-09) 
66LM Wind Power. Aerodynamics - a balance between performance and load. 
http://www.lmwindpower.com/Blades/Products/Performance/Aerodynamics.aspx (Hämtad 2011-08-09) 
67 Migliore, Paul., Green, Jim., Calley, David och Lonjaret, Jean-Guillaume. Balancing performance, 
noise, cost and aesthetics in the Southwest Windpower ”Storm” wind turbine: preprint. NREL/CP-500-
38157. NREL. 2005. 

Figur 15. Spikarna i kurvorna representerar 
rena toner som har förvunnit i de nedre 
kurvorna där ytskiktet har provocerats att 
skapa lite turbulens (boundary layer tripped) 
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aerodynamiska profil och därför också påverkar effektkurvan negativt. Systemet med att 
leta efter avvikelser från standardeffektkurvan har även använts för verk som endast 
stannas vid isbildning.68 
 
När systemet har detekterat isbildning aktiveras bladuppvärmningssystemet. Under de 
fem månader som Enercon testade sitt avisningssystem producerade verken runt 50 % 
mer energi, efter att energikonsumtionen för uppvärmningen av bladen dragits av, än om 
de hade tvingats att stå stilla vid isbildning.69 Det är ett tydligt exempel på att det finns 
stora energivinster att göra här. Möjligtvis finns här även ett helt marknadssegment för 
små vindkraftverk eftersom den här tekniken till så stor del saknas på marknaden.  

 
   Figur 16. Enercons system för avisning 

Forskning har visat att det är viktigast att avisa den yttersta tredjedelen av bladet 
eftersom det är den som, återigen, rör sig den längsta vägen och det såldes är på 
ytterdelen av bladet som isen byggs på mest.70 
 
En annan lösning som finns på marknaden och som kan läggas till i efterhand är att 
använda värmefolie i form av en självhäftande dekal som monteras direkt på bladet, 
denna teknik sysslar både EcoTEMP och Kelly Aerospace med. 71 Det finns också 
företag, som exempelvis Nordex, som använder kolfiber för att leda ström genom sina 
blad och på så sätt värma upp dem.72 
 
För att minska mängden energi som används till att värma upp bladen elektrotermiskt 
har en teknik som kallas PETD (Pulse electro-thermal deicing) utvecklats. Den här 
tekniken innebär att endast ett tunt lager is närmast bladytan smälts med hjälp av en 
elektrisk puls på mellan 1 ms och 5 s. Eftersom uppvärmningen sker under så kort tid så 
hinner inte värmen sprida sig längre än till precis det som behöver värmas upp. Detta 
innebär en stor energibesparing eftersom det endast är nödvändigt att smälta ett väldigt 
tunt islager närmast bladytan för att bryta isens bindningar till ytan och få isen att halka 

                                                
68 ENERCON. Validation completed – de-icing technology now available as a standard feature, 
ENERCON de-icing system. Windblatt: ENERCON Magazine for wind energy, No. 1 (2011): 10-11. 
http://www.enercon.de/p/downloads/Windblatt_engl.pdf (Hämtad 2011-09-10) 
69 Ibid 
70 Ilinc, Adrian. Analysis and Mitigation of Icing Effects on Wind Turbines.  
Kanada: Wind Energy Research Laboratory, Université du Québec à Rimousk. 
http://www.intechopen.com/source/pdfs/14802/InTechAnalysis_and_mitigation_of_icing_effects_on_win
d_turbines.pdf 
71 Örjan Hedblom, red. Visst finns värmen även där det är kallt. Svensk vindkraft, Vol. 16, No. 2 (2011). 
72 Nordex Energy. SVIF 25 År: Portfolio Developments and Products of Nordex Energy.  
2011-04-1.Varberg. http://cms.cmsoffice.se/img/kunder/57/filer/2011-04-14_NX_product-
developments_Scandinavia(Varberg)_rev01.pdf (Hämtad 2011-08-10) 
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av.73 Tekniken är oprövad men visar stor potential eftersom den är snabbare och kräver 
mindre energi än de tidigare nämnda metoderna.74 
 
Försök att använda mikrovågsteknik för avisning har gjorts men de har ännu inte gett 
önskade resultat.75 

Vindkraftsolyckor 
Inom all industri finns det risker, så också inom vindkraftsindustrin. Genom att lära sig 
av de olyckor som har inträffat kan de förhoppningsvis undvikas i framtiden. Fram till 
2011 hade 75 personer dött i olyckor relaterade till vindkraft i världen.76 De flesta av 
dessa har fallit från hög höjd. Denna siffra inkluderar dock endast olyckor som 
rapporterats genom pressmeddelanden och officiell information, vilket betyder att den 
faktiska siffran kan vara högre. 
 
Den vanligaste sortens incident är bladhaveri med 208 fall rapporterade fram till 2011. 
Detta kan resultera i att delar av blad eller hela blad kastas iväg av turbinen. I Tyskland 
har bladdelar gått igenom tak och väggar på närliggande byggnader.77 Detta är ett 
problem även för små vindkraftverk. Inte minst eftersom de, just på grund av sin 
litenhet, kan placeras i närheten av människor. Här har Skystream ett problem i och med 
att turbinen är utelämnad till sin elektroniska reglering och saknar ett aerodynamiskt 
eller mekaniskt sätt att bromsa turbinen.  
 
FE10XX löper mindre risk att övervarva tack vare furlingen men detta borde ändå 
kompletteras, antingen med ett blad som stallar mjukt och på så sätt kan begränsa 
verkets hastighet i hög vind och vid lastbortfall eller med en mekanisk broms, till 
exempel en skivbroms. En mekanisk broms skulle även ge den extra fördelen att 
turbinen gick att parkera säkert vid underhåll och reparation av verket. Varken furling 
eller att kortsluta en turbins faser mot varandra kan stoppa rotorn helt, särskilt inte i hög 
vind. Detta är framförallt ett problem om turbinen inte är fällbar och man måste hänga 
uppe i tornet vid reparation och underhåll. Därför rekommenderar Paul Gipe förutom en 
mekanisk broms för att kunna stanna verket i hårt väder även att tornet görs fällbart.78 

Anpassning för formsprutning 
Målet med utvecklingen av nya blad till FuturEnergy-verket är att öka verkets 
produktion till runt 2000 kWh/år vid en medelvind på 4 till 6 m/s. Energiproduktionen är 
framförallt beroende av svepytan (se Ordlista). En preliminär beräkning görs för att 
bestämma vilken svepyta som skulle krävas för att uppnå den önskade 
energiproduktionen vid den lägsta, och därför dimensionerande, medelvinden på 4 m/s. 
Vinden antas ha en Rayleighdistribution (se Ordlista). 
                                                
73 Petrenko, Victor F. Sullivan, Charles R. Kozlyuk, Valeri. Petrenko, Fedor V. Veerasamy, Victor. Pulse 
electro-thermal de-icer (PETD). Elsevier. 2010. 
74 Lyon, Cliff. Do you want ice with that, sir? Windtech international, Vol. 7, No. 1 (2011): 6-9. 
75 Örjan Hedblom, red. Visst finns värmen även där det är kallt. Svensk vindkraft, Vol. 16, No. 2 (2011). 
76 Caithness Windfarm Information Forum. Summary of wind turbine accident data to 30th june 2011. 
2011. http://www.caithnesswindfarms.co.uk/page4.htm (Hämtad 2011-08-10) 
77 Caithness Windfarm Information Forum. Summary of wind turbine accident data to 30th june 2011. 
2011. http://www.caithnesswindfarms.co.uk/page4.htm (Hämtad 2011-08-10) 
78 Gipe, Paul. Wind power, renewable energy for home, farm and business. Rev. och utökad uppl. White 
River Junction: Chelsea Green, 2004. (s. 161) 
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Verket antas kunna ta tillvara på 30 % av energin tillgänglig i vinden. Denna effektivitet 
är högre än för de flesta små vindkraftverk men ligger bara något över marknadsledande 
Southwest Windpowers Air X (se Figur 17) och Skystreams effektivitet. Enligt 
beräkningarna krävs en rotordiameter på 3,6 m för att uppnå den önskade 
energiproduktionen vid en medelvind på 4 m/s och med en effektivitet på verket på 30 % 
(se Bilaga 2). 
 
Vid formsprutning begränsas hur stora detaljer som kan tillverkas dels av hur stor kraft 
det inre trycket kan ge upphov till utan att formen öppnar sig samt av tillverkningstiden 
vid det aktuella trycket. Klämkraften håller formen stängd. Accenta Plasts största 
formsprutningsmaskin har en klämkraft på 460 ton. Insprutningstrycket och därigenom 
det inre trycket kan varieras. Maskinen antas klara av de temperaturer och den 
materialmängd som krävs för att formspruta två blad i taget. Eftersom bladlängden 
begränsas av maskinens klämkraft ökas svepytan till den önskade inte bara genom att 
öka bladlängden utan även genom att navets diameter ökas från 22 cm till 40 cm. I 
Bilaga 3 görs beräkningar för att kontrollera att maskinens klämkraft är tillräckligt stor 
för att hålla formen stängd vid tillverkning av två blad med de uppskattade måtten 
160 cm 

! 

"  7 cm. Beräkningar görs även för att kontrollera att formen fylls tillräckligt 
snabbt vid det aktuella trycket för att bladen ska få optimal yta. Med ledning av 
beräkningarna kan slutsatsen dras att Accentas största formsprutningsmaskin kan 
användas till tillverkningen av bladen. 
 
En av fördelarna med formsprutning är att detaljen som tillverkas kan ha mycket 
komplex form. Höga krav ställs på tillverkningen av formverktyget eftersom en hög 

Figur 17. Uppmätt effektivitet små vindkraftverk. Mätning av den effekt som 
levererades till batterierna i förhållande till den tillgängliga mängden energi i 
vinden vid olika vindhastigheter för ett antal små vindkraftverk gjord av Paul 
Gipe på Wulf Test Field nära Tehachapi i Kalifornien. De testade 
vindkraftverken är Marlecs Rutland 910F, LVMs 6F, Southwest Windpowers 
Air 303H och Air 403, Bergey Windpowers 850 och Ampairs 100. 
Vindkraftverken installerades enligt producenternas respektive 
rekommendationer. 
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Figur 19. Den dragbara kärnan till Wind Dynamics 
blad 3WTR sträcker sig endast in i bladroten (som 
pennan) 

 

Figur 18. Dragbar kärna som 
dras uppåt och ut ur en stelnad 
detalj av hydraulcylindern 
placerad ovanpå formverktyget 

 

 

passform mellan de två formhalvorna krävs så att 
formen blir tät. I Wind Dynamics fall följer till 
exempel delningsplanet bladprofilens korda (se 
Ordlista). För att luften ska kunna komma ut ur 
formen och luftinslutningar undvikas behövs 
avluftningskanaler. Eftersom plasten har högre 
viskositet än luften kan dock en kanal göras som är 
tillräckligt stor för att släppa ut luften men för liten 
för att plasten ska kunna läcka ut. 
 
Om bladen kan göras lättare finns mycket att vinna. 
Lättare blad betyder lägre materialkostnad och 
medför även lägre transportkostnad per blad. Att 
göra bladen lättare än konkurrenternas innebär 
också att rotorn enklare kommer att börja rotera vid 
en lägre vindhastighet. Detta skulle kunna 
åstadkommas på ett flertal olika sätt där de sätt som 
ligger närmast till hands är att använda dragbara 
kärnor som i Wind Dynamics fall eller ett tvådelat 
blad som i Southwest Windpowers fall.  
 
Om dragbara kärnor används kan en del av 
materialet i bladet tas bort genom att bladet görs 
helt eller delvis ihåligt (se Figur 18). Detta är en 
teknik som Wind dynamic har använts sig av i sina 

blad (se Figur 19). Här har 
dock inte en så stor 
viktbesparing gjorts eftersom 
hålrummet endast sträcker sig 
in i bladroten. Anledningen 
till att Wind Dynamic 
använts sig av dragbara 
kärnor kan istället vara att 
bladrotens tjocklek har varit 
så stor att det har gett upphov 
till problem med 
nedkylningen. Utöver ökad 
cykeltid kan detta även 
medföra försämrad kvalité på 
slutprodukten. 
 
Bladet kan göras markant 

lättare om den dragbara kärnan tillåts gå längre in i bladet än på 3WTR. Vanligtvis 
brukar dock kärnorna dras rakt ut och alltså måste en speciallösning göras för att kärnan 
ska bli vriden så att den följer bladets vridning. Detta är möjligt men kräver att 
formsprutningsmaskinen kompletteras med en lösning för att vrida kärnan samtidigt som 
den dras ut. Mycket enklare vore att göra hålrummet symmetrisk. Detta skulle innebära 
att godstjockleken skulle variera men även om detta togs hänsyn till 
hållfastighetsmässigt, genom att överdimensionera väggarna, så skulle bladet fortfarande 
bli mycket lättare än ett solitt blad. En ojämn godstjocklek medför dock varierande 
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Figur 21. Flygplansvinge uppbyggd av ribbstruktur täckt med ett tunt skal 

 

Figur 20. Blad producerat av två halvor till Skystream 

krymp och skapar spänningar i detaljen vilket kan leda till skevning eller andra 
måttproblem.79 
 

En möjlighet att göra bladet 
tunnväggigt, och därigenom 
lättare, är att göra det i två 
delar som i Skystream 3.7 
(se Figur 20). Detta 
möjliggör en kort cykeltid 
eftersom det då är 
hållfastheten och inte 
tillverkningstekniken som 
sätter gränsen för hur 
tunnväggigt bladet kan 
göras. 

 
Om bladet görs i två delar öppnar det upp för en konstruktion där ytterskiktet bara är ett 
tunt lager som styvas upp av en ribbstruktur (se Figur 21), som i en flygplansvinge. 
    
Ribbor erbjuder ett sätt att konstruera en styv vägg utan att öka godstjockleken (se 
Figur 22). Att endast öka väggtjockleken är inte effektivt. Inuti väggen leder turbulensen 
till att fiberriktningen blir slumpmässig. Det är endast i det yttersta lagret som fibrerna 
ligger orienterade (efter flödesriktningen). Ökas väggtjockleken är det i huvudsak 
mittendelen med slumpmässig fiberorientering som ökar i tjocklek, medan det 
orienterade ytskiktet förblir mer eller mindre samma tjocklek. Andelen av väggen med 
orienterade fibrer minskar alltså när väggtjockleken ökas. 80 

                                                
79Bruder, Ulf. Hasenauer, Jürgen. 10 i topp: Del 3, Så mycket som nödvändigt - så lite som möjligt. 
Plastforum nordica. No. 9 (2002): 14-15. 
80 Bruder, Ulf. Hasenauer, Jürgen. 10 i topp: Del 3, Så mycket som nödvändigt - så lite som möjligt. 
Plastforum nordica. No. 9 (2002): 14-15. 
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Figur 22. Ribbad ventilkåpa 

 

Figur 23. Tumregler för ribbkonstruktion 

Används ribbor bör materialansamlingar undvikas eftersom de kan orsaka sjunkmärken 
och porositet som kan leda till betydligt försämrad hållfasthet. Av dessa anledningar och 
de tidigare nämnda riskerna för ökade inre spänningar och potentiella skevningar bör 
ribborna ha en jämn godstjocklek. Dupont har tagit fram några tumregler för att undvika 
dessa problem vid dimensionering av ribbor 
(se Figur 23). Det är även viktigt att 
ribborna har en släppningsvinkel för att 
lossna ur formen.81 
 
Vid belastning av en ribbad konstruktion 
blir belastningen störst vid roten av ribban. 
Om övergången mellan ribba och vägg är 
ett skarpt hörn kan detta leda till höga 
spänningsnivåer och brott här. För att 
undvika problemet måste tillräckligt stora 
hörnradier väljas. Dupont rekommenderar 
en hörnradie på halva godstjockleken.82 
 
En strategi med ett tvådelat blad kräver ett 
extra produktionssteg där de två halvorna 
sammanfogas. Det är även viktigt att bladet är slätt och därmed att skarven inte blir 
alltför tydlig. Ett mer komplicerat formverktyg än för ett solitt blad skulle krävas. Enligt 
de preliminära beräkningarna kan ett formverktyg med två formrum göras till 
bladtillverkningen. Om bladet görs i ett stycke kan två blad tillverkas samtidigt men om 
bladet görs tvådelat skulle båda formrummen tas i anspråk för att göra ett blad. Den låga 

materialkostnaden, 
den korta skottiden 
och fördelarna som 
ett väldigt lätt blad 
skulle ge borde dock 
kunna väga upp den 
ökade komplexiteten. 
Även här måste 
Skyllermarks göra en 
ekonomisk avvägning 
mellan fördelarna 
med ett lättare blad 
gentemot den 
eventuella extratid 
som ett till 

produktionssteg kan ge samt den extrakostnad som ett mer komplicerat formverktyg 
innebär. 
 
En förutsättning för att formsprutningen ska fungera som den snabba teknik den har 
potential att vara är att detaljen som tillverkas snabbt kan kylas ner så att den stelnar, kan 
stötas ut ur formen och nästa detalj påbörjas. Formsprutningsmaskinens tekniska 
                                                
81 Bruder, Ulf. Hasenauer, Jürgen. 10 i topp: Del 4, Ribbor - Bästa utformningen av ribbor. Plastforum 
nordica. No. 9 (2002): 16-17. 
82 Bruder, Ulf. Hasenauer, Jürgen. 10 i topp: Del 4, Ribbor - Bästa utformningen av ribbor. Plastforum 
nordica. No. 9 (2002): 16-17. 
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Figur 24. En liten grad vid formkanten 
håller i detaljen (vit) så att den inte 
ramlar ur den fasta halvan av formen 
(grå) vid formöppning. 

specifikation och nedkylningstiden för detaljen är de två faktorer som främst påverkar 
längden på detaljens formsprutningscykel.83 
 
Ett nytt formverktyg måste tillverkas för varje ny design som ska tillverkas med 
formsprutning. Kylningen av formverktyget utformas även den efter den specifika 
detaljen. Vatten eller olja används som kylmedium och leds genom kanaler i formen för 
att kyla formen och hålla temperaturen jämn. För att optimera formsprutningsprocessen 
måste tid läggas på att anpassa nedkylningen till den specifika detaljen och formen. Hur 
vattenkanalerna bör vara utformade och var de bör vara placerade i formen beror dock 
på vilken konstruktion som Skyllermarks väljer för bladet och kan således inte 
bestämmas i dagsläget. För att korta ner nerkylningstiden till ett minimum vill man göra 
bladet så tunnväggigt som möjligt. Mängden värme som måste föras bort minskar linjärt 
med tjockleken på bladväggen. 
Nedkylningstiden minskar kvadratiskt med 
minskande tjocklek.84 
 
Kylningen utformas lämpligen på ett sådant sätt 
att stelningen börjar längst bort i formen sett 
från inloppen. Detta möjliggör att formen 
kontinuerligt efterfylls vartefter plasten 
stelnar och krymper. På så sätt kan 
krympningen kompenseras. Krympningen för 
Zytel 70G33L är i storleksordningen 1,1 % 
tvärs flödet och 0,4 % i flödesriktningen.85 
Bladet krymper alltså runt 1 mm i 
tvärriktningen och runt 6 mm i längdriktningen. 
 
De små detaljerna är också viktiga. En sak som måste tas hänsyn till vid framtagningen 
av formverktyget till formsprutningen är att detaljen inte ska följa med den rörliga 
halvan av formen när den öppnar sig utan sitta kvar i den fast halvan och inte ramla ut 
förrän den kontrollerat trycks ut av utstötarna. Detta innebär att man vill ha  en kort 
sträcka som är vinkelrät mot delningsplanet eller till och med böjer in lite precis innan 
formkanten för att hålla i detaljen vid formöppningen (se Figur 24). Denna sträcka måste 
vara något längre vid bladroten än vid bladspetsen eftersom krympningen är procentuell 
och bladet är bredare vid roten. 

Jämförelse mellan FE10XX och Skystream 3.7 
Spetshastighet och effektfaktor (se Ordlista) som funktion av vindhastigheten för 
FE10XX har beräknats med värden från FuturEnergy. Ur Figur 25 kan uttydas att 
FE10XX har som högst effektivitet vid en vindhastighet på mellan 3 och 7 m/s och ett 
löptal mellan på 4,5 och 7. Verket är således tänkt för låga vindhastigheter och en låg 
spetshastighet. 

                                                
83 Wahlandt, Josef. Leisering, Gerhard. Bearbetning av termoplaster: formsprutning och extrudering. 
Uppsala: Ingenjörsförlaget, 1974. 
84 BASF. Technical expertise: Estimating cooling times in injection molding 
http://www2.basf.us/PLASTICSWEB/displayanyfile?id=0901a5e1801499d3 (hämtad 2012-02-13) 
85 Dupont Engineering polymers. Zytel GRZ: nylon resin, moulding guide. 
http://plastics.dupont.com/plast 
ics/pdflit/americas/zytel/H74550.pdf (Hämtad 2011-09-09) 
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Figur 25. Löptal och effektfaktor Cp som funktion av vindhastigheten för FE10XX 

 
Storm optimerades för något högre vindar och uppnår sin högsta effektivitet vid en 
vindhastighet på mellan 5 och 8 m/s och ett löptal på runt 6,5 (se Figur 26). 

 
Figur 26. Spetshastighet och rotoreffektivitet som funktion av vindhastigheten för Storm 

 
Om Figur 27 och Figur 28 jämförs kan man konstatera att Storm hade en högre 
effektivitet än den färdiga Skystream 3.7. Att effektivitet har gått ner från Storms 
maxeffektivtet på nästan 40 % till Skystreams maxeffektivitet på ca 29 % torde bero på 
att avkall har gjorts på effektivitet till förmån för estetik och ljudnivå. Den optimala 
bredden och vridning på bladen närmast bladroten enligt BEM-teori (se Ordlista) som 
skulle ge upphov till det högsta startmomentet har även minskats för att minska krafterna 
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(tornkostnad) och momentet (generatorkostnad) på verket.86 Enligt en studie från Beijing 
Institute of Aerospace Testing Technology så är effektiviteten på svepta blad lägre än 
deras raka motsvarighet.87 Det faktum att bladen har svepts bakåt på Skystream har 
troligtvis minskat deras effektivitet.  
 
Även om Skystreams effektivitet har 
gått ner från Storms värden så ligger 
den fortfarande högt i jämförelse med 
andra små vindkraftverk (jämför 
Figur 17). Man har dessutom lyckats 
uppnå en hög effektivitet över ett stort 
intervall. Enligt FuturEnergys egna 
siffror som har legat till grund för 
Figur 25 (se även Bilaga 4) så ligger 
dock FE10XX ännu högre i 
effektivitet, över ett ännu större spann. 
De mest effektiva stora turbinerna 
uppnår en effektfaktor på 50 %. Små 
vindkraftverk brukar sällan komma i 
närheten av den här effektiviteten 

eftersom de arbetar vid lägre 
Reynoldstal där det 
aerodynamiska utfallet är 
sämre.88 Det är därför inte 
troligt att FE10XX lyckas 
uppnå en sådan hög effektivitet 
och slutsatsen kan dras att 
FuturEnergys siffror är 
optimistiska och ska betraktas 
med en viss skepticism. Hur 
ofta medelvärdet har lästs av 
när effektkurvan uppmätts 
påverkar resultatet.89 Det är 
troligtvis en av anledningarna 
till att FuturEnergys värden ter 
sig orimliga. 

 
Under certifikationstesterna av Skystream enligt standarden för små vindkraftverk IEC 
61400-12-1 och BWEA (British Wind Energy Association) uppmättes en årlig 

                                                
86 Migliore, Paul., Green, Jim., Calley, David och Lonjaret, Jean-Guillaume. Balancing performance, 
noise, cost and aesthetics in the Southwest Windpower ”Storm” wind turbine: preprint. NREL/CP-500-
38157. NREL. 2005. 
87 Kong, Fanchao., Wu, Tieying och Hu, Jun. Study of swept and curved blade influences on HAWT 
performance. Beijing institute of aerospace testing technology. 2009. 
88 Migliore, Paul., Green, Jim., Calley, David och Lonjaret, Jean-Guillaume. Balancing performance, 
noise, cost and aesthetics in the Southwest Windpower ”Storm” wind turbine: preprint. NREL/CP-500-
38157. NREL. 2005. 
89 PelaFlow Consulting. 5. Smaller wind turbines. The Evance R9000, Bergey Excel-S, Proven 6, 
Skystream and Honeywell RT6500. WindPower program. http://www.wind-power-
program.com/small_turbines.htm (Hämtad 2011-09-26) 

Figur 28. Effekt och effektfaktor Cp som funktion 
av vindhastigheten för Skystream 3.7 

Figur 27. Effekt och effektfaktor Cp som funktion  
av vindhastigheten för Storm 

Cp 

Effekt 
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energiproduktion på 1736 kWh för en medelvind på 4 m/s och en energiproduktion på 
3416 kWh för en medelvind på 5 m/s.90 Detta tyder på att Skyllermarks målsättning med 
en årlig energiproduktion på 2000 kWh vid en medelvind på 4 till 6 m/s är rimlig för en 
rotor som är sveper en 5 % mindre area än Skystream 3.7. Dock skiljer sig 
energiproduktion vid 4 m/s markant från den vid 6 m/s. Därför rekommenderas att målet 
specificeras till 2000 kWh vid en vindhastighet på 5 m/s. 
 
Storms maximala rotoreffektivitet låg på 46 % att jämföra med den effektivitet på 40 % 
som Wind Dynamic anger för 3WTR. Detta tyder på att det finns utrymme för att öka 
FE10XX effektivitet. Det tyder även på att användningen av NRELs bladprofiler skulle 
öka FE10XXs effektivitet. 
 
För att hålla nere spetshastigheten, som tidigare nämnts är den faktor som påverkar 
ljudet mest, bör den nya rotorn till FE10XX optimeras för ett lågt löptal. Löptalet 
minskar med ökande antal blad. Ett verk med hög soliditet (se Ordlista) startar även 
lättare i svag vind. För att inte öka löptalet eller försämra FE10XX lågvindsegenskaper 
så bör verket även i fortsättningen ha fem blad. För att sänka den maximala 
spetshastigheten bör de nya bladen optimeras för ett lägre löptal på 4,5. Detta ligger nära 
det löptal på 5 som Piggott anger som optimalt.91  
 
FE1048, som är det verk i FE10XX-serien som har det högsta maximala varvtalet, börjar 
furla ur vind vid 14 m/s. Det maximala varvtalet uppträder vid samma vindhastighet. 
Verket antas börja furla vid samma vindhastighet även med rotordiametern på 3,6 m. 
Som kan ses i Figur 16 och Figur 17 så sjunker löptalet med vindhastighet. Alltså kan 
det konservativa antagandet göras att löptalet sjunker ner till 3,5 vid 14 m/s, vilket skulle 
ge en spetshastighet på 49 m/s. I en studie från EWEA (European Wind Energy 
Association) konstaterade man att en spetshastighet på 65 m/s inte bör överskridas för att 
verket inte ska ge upphov till störande ljud.92 Ett löptal på 4,5 skulle ge en maximal 
spetshastighet som med marginal hamnade under den rekommenderade. 

                                                
90 Sachs, Axel. Power performance measurement of the Skystream 3.7 at Kaiser-Wilhelm-Koog, Germany 
according to IEC 61400-12-1 and BWEA. WT7650/09. WINDTEST. 2009. 
91 Gipe, Paul. Wind energy basics: a guide to home- and community-scale wind energy systems. 2 uppl. 
White River Junction: Chelsea Green, 2010. (s.102) 
92 SDC. Wind power in the UK: A guide to the key issues surrounding onshore wind power development 
in the UK. London: Sustainable Development Comission. 2005.I Noise impacts. Wind energy the facts, 
EWEA. 2009. http://www.wind-energy-the-facts.org/en/environment/chapter-2-environmental-
impacts/onshore-impacts.html (Hämtad 2011-08-10) 
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Slutsats 
Southwest Windpower har kompromissat med funktion och säkerhet när de utvecklat 
Skystream 3.7. Det är riskabelt att konstruera ett verk utan något sätt att aerodynamisk 
eller med en mekanisk broms kunna hindra verket från att övervarva. Det är svårt att 
bedöma om de svepta bladen främst var en estetisk avvägning eller om Southwest 
Windpower har lyckats konstruera ett så tyst verk som man önskade. 
 
Det som dock kan konstateras är att det finns en möjlighet att ta fram en bättre produkt. 
Det första steget är att ta fram en ny rotor med en diameter på 3,6 m med den här 
rapporten som underlag. En jämförelse mellan den angivna effektiviteten för 3WTR och 
Storms rotoreffektivitet tyder på att NRELs bladprofiler kan ge en rotor med högre 
effektivitet. Skyllermarks måste väga fördelar och nackdelar med bladprofilerna S822 
och S833 mot varandra. När bladprofil valts kan optimal bladbredd och bladvinkel för 
löptalet 4,5 tas fram med hjälp av BEM-teori. Vid bladroten bör Southwest Windpowers 
exempel följas och bladet göras något smalare och mindre vridet än det optimala för att 
inte utsätta tornet för alltför stora laster. I spetsen bör bladets framkant svepas bakåt för 
att få en tyst spetsform. 
 
Preliminära beräkningar visar att två blad eller bladhalvor kan tillverkas i taget i Accenta 
Plasts största maskin. Detta tyder på att ett mycket prisvärt blad kan produceras men det 
ger även en säkerhetsmaginal om Skyllermarks vill öka arean på bladet eller använda ett 
annat material med högre krav på insprutningstryck eller tillverkningstid. För att få ett så 
lätt blad som möjligt bör bladet, om det bedöms ekonomiskt rimligt, tillverkas i två delar 
där ett tunt ytterlager styvas upp av en bärande ribkonstruktion. Om Skyllermarks 
bedömmer att formverktygskostnaden blir för hög för denna konstruktion kan 
konstruktionen förenklas med utgångspunkt i Southwest Windpowers tvådelade blad. 
 
En annan möjlighet som bör övervägas är att driva på Wind Dynamic för att få dem att 
ta fram ett längre blad. Vad man förlorar på att använda ett mindre effektivt tyngre solitt 
blad behöver i sådana fall vägas upp av vad man vinner på att slippa starta upp och driva 
produktionen av ett eget blad. 
 
Om man kan tänka sig att göra konstruktionen mer komplex för att kunna lösa 
avisningsproblemet bör avisning med PETD användas. Det är den teknik som har 
potentialen att vara den enklaste och bästa eftersom den kräver minst energi och det inte 
krävs stor plats inne i bladet. Dock måste man antingen lägga på en ytbeläggning som 
leder ström eller leda ström genom ledningar eller kolfiber i bladet. 
 
En annan lösning som skulle kräva ökad komplexitet men som skulle leda till ett mer 
välfungerande verk är att lägga till virvelgeneratorer på bladets innersta del för att öka 
rotorns effektivitet och minska de ljudföroreningar som verket ger upphov till.  

Nästa steg 
I nästa steg i utvecklingsarbetet av ett eget verk bör Skyllermarks byta sida på fena och 
rotor för att minska risken för att rotorn slår i tornet, en mekanisk broms bör läggas till 
konstruktionen och ett fällbart torn bör läggas till produktsortimentet för att förenkla 
montering, reparation och underhåll av turbinen. 
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Vidare läsning 
Vindkraftsproduktionen i Sverige - http://www.vindstat.nu/ 
 
Energimyndighetens hemsida om vindkraft - 
http://www.energimyndigheten.se/vindkraft 
 
Samlad information om tillståndsprocessen för att bygga vindkraftverk - 
https://www.vindlov.se/ 
 
Paul Gipes hemsida - http://wind-works.org/ 
 
Hugh Piggotts blog - http://scoraigwind.co.uk/ 
 
Lennart Söders kommentarer på Blåsningen - 
http://www.eps.ee.kth.se/personal/lennart/lennart_blasningen.html 
 
The International Energy Agencys hemsida för samarbetet Wind energy in cold climates 
- http://virtual.vtt.fi/virtual/arcticwind/index.htm 
 
Wiki om vindkraft av Danish Wind Industry Assocation - 
http://wiki.windpower.org/index.php/Main_Page#Welcome_to_the_Guided_Tour_Wiki 
 
Referensdokument om vindkraft av AWEA - http://www.wind-energy-the-facts.org/ 
 
Asiantools hemsida (svivel FE10XX) - http://www.asiantool.com.tw/ 
 
Multi-Wings hemsida - http://www.multi-wing.com/ 
 
Wind Dynamic hemsida - http://www.winddynamic.com/index.htm 
 
IceCODEs test av PETD för avisning - 
http://www.youtube.com/IceCodeLLC#p/u/20/x6BtGS-whSQ 
 
Animering av formsprutning av sprutdetalj med dragbar kärna av PolymerDon - 
http://www.polymerdon.se/sv/animerad-video/#!prettyPhoto 



 32 

Ordlista 
Anpartsselskab (ApS) - dansk motsvarighet till svenskt privat aktiebolag (AB) 
 
Anfallsvinkel - Vinkeln mellan bladets korda (se Korda) och den relativa vindriktningen. 
 
BEM- teori (eng. Blade element momentum theory) - teori för att beskriva och analysera 
krafterna som verkar på ett vindkraftsblad som funktion av bladgeometrin. 
 
Betz limit - lag formulerad av fysikern Albert Betz som säger att ett vindkraftverk högsta 
teoretiska effekt är 16/27 eller ca 59 % av vindens effekt. 
 
Effektfaktor el. effektkoefficient (Cp från eng. coefficient of power) - den effekt 
vindkraftverkets ger i relation till mängden tillgänglig effekt som passerar igenom den 
yta som vindkraftsrotorn sveper. Effektfaktorn begränsas av Betz limit till 59 % av den 
tillgängliga i vinden. 
 
Dynamisk broms - bromsar vindkraftverket genom kortslutning. 
 
Effektkurva - visar vilken effekt ett vindkraftverk producerar som funktion av 
vindhastigheten. 
 
Effekttätthet - Effekttättheten visar hur stor effekt som finns i vinden per kvadratmeter 
svepyta vid en viss medelvind och vinddistribution. 
 
Furling - en form av övervarvsskydd som används på små vindkraftverk med fena där 
antingen rotorn svänger mot fenan eller fenan svänger mot rotorn vid hög vind. 
 
Korda - den räta linjen mellan bladets fram- och 
bakkant. 
 
 
Löptal (TSR från eng. tip-speed ratio) = bladspetshastighet/vindhastighet 
 
Micrositing - exakt placering av ett vindkraftverk inom ett visst område där bland annat 
topografi, inbördes placering av flera vindkraftverk, förhärskande vindriktning, och hur 
närmiljön påverkas vägs in. 
 
Nacelle - ett vindkraftverks maskinhus som innehåller generator, eventuell växellåda och 
andra komponenter. Nacellen är placerad på tornets topp.  
 
Nedvindsverk - vindkraftverk med rotorn placeras i lä bakom maskinhuset. Vinden 
träffar först maskinhuset och sedan rotorn (jämför Uppvindsverk). 
 
Projicerad yta - avser inom fortsprutning ytan av detaljen som projiceras på formens 
delningsplan. 
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Rayleighdistribution - idealiserad distribution av vindhastigheten över tid. 
Rayleighdistribution är ett specialfall av Weibulldistribution där Weibullkonstanten är 2 
och formen på distributionskurvan endast beror på medelvinden. 
 
Reynoldstal - Reynoldstal (Re) kan ses som kvoten mellan tröghetskrafter och 
friktionskrafter. Vid turbulent strömning dominerar tröghetskrafterna. 

! 

Re =
"VL

µ
, 

där 

! 

"  = densitet, V = typisk hastighet, L = typisk längd och 

! 

µ = dynamisk viskositet. 
 
Soliditet - förhållandet mellan bladyta och svepyta hos ett vindkraftverk. 
 
Stall - bildning av turbulens på ovansidan av ett blad på grund av alltför stor 
anfallsvinkel med följd att bladet tappar lyftkraft. Stall kan användas för effektreglering 
vid hög vind. Stall kan även uppstå på grund av ojämnheter på bladytan. En grop eller en 
bit självhäftande tejp kan vara tillräckligt för att bladet ska börja stalla.93 
 
Svepyta - den yta som vindkraftverkets rotor täcker när den snurrar. 
 
Svivel - en kopplinganordning som möjliggör att de anslutna delarna kan snurra fritt. 
 
Uppvindsverk - den vanligaste sortens vindkraftverk med rotorn placerad i lovart om 
maskinhuset. Vinden passerar först rotorn och sedan nacellen (jämför Nedvindsverk). 
 
Vindklass - ett sätt att klassificera vindstyrkan på en plats utifrån en förutbestämd skala 
som tar hänsyn till medelvind samt distributionen av vindhastigheter. 
 

                                                
93Danish Wind Industry Organization. Stall and drag. Guided tour: categories. 
http://wiki.windpower.org/index.php/Stall_and_drag (Hämtad 2011-08-10) 
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Bilaga 1. Bladprofiler från NREL 

 
   Figur 29. NRELs bladprofil S822 - spets 

 
   Figur 30. NRELs bladprofil S823 - rot 

 
   Figur 31. NRELs bladprofil S834 - spets 

 
   Figur 32. NRELs bladprofil S833 - primär 

 
   Figur 33. NRELs bladprofil S835 - rot 



 35 

Bilaga 2. Svepyta 
Svepytan är den faktor som framför andra bestämmer ett vindkraftverks möjliga 
produktion eftersom det är svepytan som avgör hur mycket energi som passerar genom 
rotorn. Skyllermarks har som mål att uppnå en årlig energiproduktion på 2000 kWh med 
FE10XX vid en medelvind på mellan 4 och 6 m/s. Beräkningen utförs för en medelvind 
på 4 m/s eftersom det är den lägsta och därmed dimensionerande vindhastigheten. 
 
Ur Wind Power, Renewable Energy for Home, Farm and Business fås för en medelvind 
på 4 m/s med Rayleighdistribution 
 

! 

" Årlig effekttätthet94 75 W/m2 

! 

" Årlig energitätthet 656 kWh/m2 

 
FE10XX antas med nya blad ha en effektivitet på 30 %, vilket ger 
 
Årlig energitätthet/m2 =

! 

656 " 0,3 =196,8kWh /m
2  

 

! 

Svepyta "196,8kWh /m
2

= 2000kWh  
 

! 

Svepyta =
" # rotordiameter2

4
 

 

! 

"
# $ rotordiameter2

4
$196,8kWh /m

2
= 2000kWh  

 

! 

" rotordiameter =
4

#
$
2000

196,8
% 3,6m

                                                
94 Gipe, Paul. Wind power, renewable energy for home, farm and business. Rev. och utökad uppl. White 
River Junction: Chelsea Green, 2004. (s.39) 
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Bilaga 3. Formsprutning 
Bladen ska tillverkas med hjälp av formsprutning av Accenta Plast. Dimensionerande är 
således Accenta Plasts största formsprutningsmaskin på 460 ton. Preliminära 
beräkningar görs därför för formsprutning med den välbeprövade konstruktionsplasten 
polyamid med en inblandning av glasfiber av ett blad med längden 160 cm och 
medelbredden 7 cm. 
 
Beräkningarna syftar till att bestämma den erfoderliga formslutningskraften (Fslut) samt 
undersöka om formen fylls tillräckligt snabbt vid det aktuella insprutningstrycket (Psprut) 
för att ytan på bladet ska bli optimal. Den projicerade ytan (A) antas vara lika stor som 
bladet, tjockleken väljs till 0,25 cm och DuPonts höghållfasta Zytel 70G33L polyamid 
med en glasfiberhalt på 33 % väljs. 
 
Inom det rekommenderade spannet i figuren nedan väljs insprutningstrycket till ett lågt 
värde på 400 kg/cm2 för att få så stor area som möjligt men fortfarande ha marginal att 
sänka insprutningstrycket något. Det inre formtrycket är avsevärt lägre än 
insprutningstrycket på grund av friktionsförluster i inlopp, kanaler och intag och kan 
uppskattas till 50 % av insprutningstrycket.95 
 

 

 

! 

Fslut = 0,5 " Psprut " A = 0,5 " 400 "160 " 7 = 224ton < 460ton  ok! 
 

                                                
95 Gösta Ekström (red). Perstorpsboken: plastteknisk handbok. 3 uppl. Stockholm: Maskinaktiebolaget 
Karlebo, 1980. (s. 374) 

Figur 34. Flöde som funktion av 
trycket för Zytel 70G33L polyamid vid 
en detaljtjocklek på 0,25 cm 
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Detta låga värde visar att ett blad, med god marginal, kan tillverkas i maskinen. Det 
möjliggör även att ha två formrum i formen och alltså formspruta två blad/bladhalvor åt 
gången. 
 

! 

" 2 # 224 = 448 < 460ton  ok! 
 
För att få en extra säkerhet kan ett material som kräver ett lägre insprutningstryck 
användas, arean kan minskas eller maskinen kan förstärkas med extra hydraulcylindrar 
som håller ihop formen för att öka formslutningskraften. 
 
Trycket 400 kg/cm2 ger en flythastighet på 40 cm/s. Inloppen antas placerade i mitten av 
bladet så att den längsta flytvägen är halva bladlängden 80 cm. Vid en tjocklek på 
0,25 cm uppskattas den maximala rekommendera tiden för fyllning av formen till 2,5 s 
från tabell 5 i DuPonts Zytel GRZ: nylon resin, moulding guide. 96 
 
Tid för fyllning av form: 
 

! 

"
80

40
= 2s < 2,5s ok! 

vilket är mindre än den maximala rekommenderade tiden för fyllning av formen för att 
få en optimal yta på bladet.

                                                
96 Dupont Engineering polymers. Zytel GRZ: nylon resin, moulding guide. http://plastics.dupont.com/plast 
ics/pdflit/americas/zytel/H74550.pdf (Hämtad 2011-09-09) 
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Bilaga 4. Effektkoefficient och löptal FE10XX 
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Källor figurer och tabeller 
Figur 1. Air X från Southwest Windpower utanför traditionellt mongoliskt portabelt 
hem. Southwest Windpower. http://www.flickr.com/photos/skystream/3950483691/ 
(Hämtad 2011-08-17) 
 
Figur 2. FuturEnergys FE10XX. Pettersson Arman, Lars. Skyllermarks. 2009. 
 
Figur 3. Svivel A2H6 från Asiantool till FE10XX. Asiantool. 2010. 
http://www.asiantool.com.tw/upload/new%20catalogs.pdf (Hämtad 2011-08-30) 
 
Figur 4. Världens mest sålda lilla vindkraftverk Air X. Discount Solar. 
http://www.discountpv.com/wind_turbines/air-lx-12.htm (Hämtad 2011-10-07) 
 
Figur 5. Skystream 3.7. Tangborn, Arnold & Arlene. 
http://www.flickr.com/photos/skystream/4747491264/in/photostream (Hämtad 2011-10-
07) 
 
Figur 6. Vanlig borstlös generator till vänster och slotless generator till höger. 
http://motionsystemdesign.com/engineering-basics/slotless-motors-smooth-way-0599/ 
(Hämtad 2011-10-07) 
 
Figur 7. Schematiskt verk med furling sett uppifrån. Vinden kommer rakt underifrån i 
bilden. Säfström, Albert. Skyllermarks. 2012. 
 
Figur 8. Turbin med furlingmekanism sedd ur lä.  
 
Figur 9. Placering av rotor och furlingfena (ovanifrån) - överst FE10XX och underst 
Hugh Piggotts konstruktion. Säfström, Albert. Skyllermarks. 2011. 
 
Figur 10. Jämförelse ljudprofiler för några små vindkraftverk. Balancing performance, 
noise, cost and aesthetics in the Southwest Windpower ”Storm” wind turbine: preprint. 
NREL/CP-500-38157. NREL. 2005. 
 
Figur 11. Bladprofil med platt bakkant. Säfström, Albert. Skyllermarks. 2011. 
 
Figur 12. Olika spetsformer testade av NREL - från vänster till höger - 1. Storms 
spetsfrom , 2. Svept framkant (eng. leading edge sweep), 3. Svept bakkant (eng. trailing 
edge sweep), 4. Kölform (eng. ogee shape), 5. Vågig bakkant (eng. scalloped trailing 
edge) och 6. Winglet. The potential for reducing blade-tip acoustic emissions for small 
wind turbines. NREL/SR-500-43472. NREL. 2009. 
 
Figur 13. Virvelgenerator. LM. 
http://www.lmwindpower.com/Blades/Products/Performance/Aerodynamics.aspx 
(Hämtad 2011-10-07) 
 
Figur 14. Skiss över olika former på virvelgeneratorer (ej skalenlig). Skyllermark, 
Emelie. 2012. 



 41 

 
Figur 15. Spikarna i kurvorna representerar rena toner som har förvunnit i de nedre 
kurvorna där ytskiktet har provocerats att skapa lite turbulens (boundary layer tripped). 
Balancing performance, noise, cost and aesthetics in the Southwest Windpower ”Storm” 
wind turbine: preprint. NREL/CP-500-38157. NREL. 2005. 
 
Figur 16. Enercons system för avisning. Validation completed – de-icing technology 
now available as a standard feature, ENERCON de-icing system. Windblatt: ENERCON 
Magazine for wind energy, No. 1 (2011): 10-11. 
http://www.enercon.de/p/downloads/Windblatt_engl.pdf (Hämtad 2011-09-10) 
 
Figur 17. Uppmätt effektivitet små vindkraftverk. Mätning av den effekt som 
levererades till batterierna i förhållande till den tillgängliga mängden energi i vinden vid 
olika vindhastigheter för ett antal små vindkraftverk gjord av Paul Gipe på Wulf Test 
Field nära Tehachapi i Kalifornien. De testade vindkraftverken är Marlecs Rutland 910F, 
LVMs 6F, Southwest Windpowers Air 303H och Air 403, Bergey Windpowers 850 och 
Ampairs 100. Vindkraftverken installerades enligt producenternas respektive 
rekommendationer. Gipe, Paul. Wind power, renewable energy for home, farm and 
business. Rev. och utökad uppl. White River Junction: Chelsea Green, 2004. 
 
Figur 18. Dragbar kärna som dras uppåt och ut ur den stelnade detaljen av en 
hydraulcylinder placerad ovanpå ett formverktyg. PolymerDon. 
http://www.polymerdon.se/sv/animerad-video/ (Hämtad 2012-02-10) 
 
Figur 19. Den dragbara kärnan till Wind Dynamics blad 3WTR sträcker sig endast in i 
bladroten (som pennan). Säfström, Albert. Skyllermarks. 2012. 
 
Figur 20. Blad producerat av två halvor till Skystream 3.7. Storm 1.8 kW prototype wind 
turbine: subcontractor design review. 2004. 
http://www.fieldlines.com/images/scimages/472/Skystream.pdf (Hämtad 2011-10-10) 
 
Figur 21. Flygplansvinge uppbyggd av ribbstruktur täckt med ett tunt skal. Allstar 
Network. http://www.allstar.fiu.edu/aero/flight12.htm (Hämtad 2012-02-12) 
 
Figur 22. Ribad ventilkåpa. Bruder, Ulf. Hasenauer, Jürgen. 10 i topp: Del 4, Ribbor - 
Bästa utformningen av ribbor. Plastforum nordica. No. 9 (2002): 16-17. 
 
Figur 23. Tumregler för ribbkonstruktion. Bruder, Ulf. Hasenauer, Jürgen. 10 i topp: Del 
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