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1. 

ENIGE RESULTATEN VAN CWD TESTVELDEN EN HET BEL&~G ERV&~ VOOR DE EKONOMlSCHE HAALBAARHEID. 

Joop van ~~el~, Renk Oldenkamp', Ad van der Nat', Niko Pieterse*, Rein Schermerhorn*, Jef Horijon* 

CW~, Consultancy Services Wind Energy Developing Countries. Amersfoort 
* Wind Energie Groep. Vakgroep Transportfysica, Afdeling Natuurkunde, Technische 
Hogeschool, Eindhoven. 

Het testen in het veld van water pompende windmolens vormt een belangrijk onderdeel van 
het werk van de CWD. De metingen worden automatisch geregistreerd en daarna verwerkt met 
behulp van een Apple-computer, met software ontwikkeld door de Wind Energie Groep. 
Een aantal interessante aspekten van het testen van waterpompende machines worden op de 
conferentie aan de hand van meetresultaten behandeld: 
- het hysterese-probleem: 

de aanloopwindsnelheid (startsnelheid) van een windmolen ligt hoger dan de windsnelheid 
waarbij de melen tot stilstand komt (stopsnelheid); voor windsnelheden tussen start- en 
stopsnelheid, staat de molen of stil. 6f draait. Bij tien minuten metingen wordt dit 
effekt uitgemiddeld. wil men dus het starten en stoppen van de moten analyseren, dan 
meet er "voorwaardelijk" gemeten worden. Aan de hand van resultaten van ve1dmetingen zijn 
theoretische modellen ontwikkeld. 

- de lichtende klep: 
zuigerpompen van de CWD-prototypes zijn uitgerust met een simpele voorziening om het aan
lopen te vergemakkelijken. Een van de voorzieningen die uitgeprobeerd worden is de 
"lichtende kIep", i.e. de zuigerklep wordt open gehouden tot een bepaald rotortoerental 
overschreden wordt. 

- onderlinge vergelijking van molens: 
om de -op het veld- gemeten opbrengsten van waterpompende molens met elkaar te kunnen 
vergelijken (bv. tussen CWO molens en tradition~le Amerikaanse molens) is door de Wind 
Energie Graep een methode ontwikkeld. De vergelijking gebeurt uiteindelijk -na een aantal 
bewerkingen- aan de hand van twee grootheden (beide een funktie van de windmolenbelasting): 
de kwaliteitsfaktor. gedefinieerd als het gemiddelde door de molen geleverde vermogen 
betrokken op het vermogen in de wind, en de beschikbaarheid: de verdeling van het water
aanbod door de melen over de tijd. 
Het blijkt dat CWD molens een aanzienlijk hogere opbrengst leveren dan klassieke Ameri
kaanse molens. Als men uitgaat van gelijke investeringskosten, wordt de ekonomische 
haalbaarheid aanzienlijk verbeterd door een hogere opbrengst. 
Uit experimenten met een lichtende klep is gebleken, dat er nog een aanzienlijk pers
pektief voor toekomstige verbetering bestaat. 

SYMBOLENLlJST. 

Cp vermogenscoefficient (-) (-) 
(-) C

Q 
koppelcoefficient 

D diameter 
E energie 

(-) 
em) 
(J) 

11 
A 
p 
fl 

rendement 
sne1lopendheid 
luc:htdichtheid 
hoeksnelheid 

(l,2 kg/m3) 
(rad/s) 

G gewicht van de 
pompstang (N) 

I massatraagheidsmement (kg m2) 

subscripts 

d ontwerp, d.w.z. het 
i overbrengingsver-

houding, i < I is 
punt waarvoor C n maximaal 

max maximaal p 

vertragend (-) mech mechanisch 
m massa (kg) 0 start, A 0 
p vermogen (W) P pomp 
Q koppel (Nro) p vermogen 
R rotorstraal (m) Q koppel 
s slag (m) r rotor 
t tijd (s) vol volumetrisch 
V windsnelheid (m/s) w water 
W arbeid (J) 
x korrektiefaktor 

INLEIDING. 

De Wind Energie Groep van de Vakgroep Transport Fysica, afdeling Natuurkunde van de 
Technische Rogeschool is een van de deelnemers van CWO, Consultancy Services Wind 
En~rgy P~veloping Countries. De CWD (partners DHV, TRT, THE en ILRI) stelt zich ten 

is 

doel om de belangstelling voor win~~n~rgie in derde wereld te bevorderen en om regeringen, 
instellingen en partikulieren in ontwikkelingslanden te ondersteunen bij hun inspanningen 
om windenergie nuttig te gebruiken. 
Ter ondersteuning van projekten in ontwikkelingslanden (o.a. Sri Lanka, Kaap Verde. 

·Mozambique, Tunesie) heeft de CWD drie testvelden tot haar beschikking om eigen proto
types, commeriele molens en windmeetapparatuur te testen. te weten: 
- Ret testveld in Eindhoven (zie fig. 1) is bedoeld voor: 
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2. TREORIE VAN START- EN STOPGEDRAG. 

In eerste benadering is een 
zuigerpomp een last met een 
konstant koppel, hetgeen 
aanpassing aan een windmolen 
moeilijk maakt. Ret starten 
wordt nog extra bemoeilijkt 
doordat het koppel cyclisch 
varieert. Ret maximum koppel 
is n maal het gemiddelde 
koppel. Bij het starten moet 
de malen dit maximale koppel 
overwinnen. Ais de molen 
eenmaal loopt, "voelt" deze 
slechts het gemiddelde 
koppel. 

De koppeling tussen molen en 
pomp kan goed worden gekarak-
teriseerd door de ontwerp- fig. 2 koppelverloop van een zuigerpomp 
windsnelheid, de windsnelheid 
waarvoor de totale vermogens-coefficient C 1l maxi~:aal is. De ontwerpsnelheid V d kan 
eenvoudig gevonden worden door gelijkstell~ng van het koppel geleverd door de molen 
en dat gevraagd door de pomp (zie ref. 13). 

In deze paragraaf zal, nadat eerst een eenvoudige vuistregel v~~r start- en stopsnel
heid wordt afgeleid, nader worden ingegaan op het effekt van de traagheid van de rotor 
met be trekking tot starten en stoppen. 

t .. 

2. I. Elementaire vuistregel voor start- en stopsnelheid. 

Q 

In een koppel toeren grafiek kan het pompkoppel worden voorgesteld door een horizontale 
lijn, die overeenkomt met het gemiddelde pompkoppel (door de grote traagheid van de rotor 
"voelt" de molen slechts het gemiddelde koppel). Bij toerental nul wordt de lijn naar n maal 
het gemiddelde koppel getrokken i.v.m. het cyclische karakter van het pompkoppel, maar 
eigenlijk verliest het begrip koppel toeren in dit gebied aIle betekenis. Zie figuur 3. 
In de figuur is ook de karakteristiek van een pomp met startgat weergegeven, zoals door 
CWO wordt toegepast. Ten gevolge van het startgat is het pompkoppel bij zeer lage toeren
tallen vrijwel nul. 

\ 
\ , 
\ , , 
\ 

/ 
Vstort 

zonder s tortgot 

p I 
Vstort 

zonder stortgot 

---=-,..--~..,. Vstort met 
Vd stortgot 
VstolJ 

Fig. 3 koppel toeren karakteristieken 
pomp zonder startgat 
pomp met startgat 

Fig. 4 

n 

Vermogen toeren karakteristieken 

In dezelfde figuur zijn ook de molen karakteristieken voor enige relevante windsnelheden 
aangegeven. 

Ret gemiddelde koppel gevraagd door de pomp (aan de rotoras) kan in windmolengrootheden 
worden uitgedrukt: 

• 
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1/2 p Vd
2 

rrR
3 

CQ d 
(1) 

Om te starten dient een molen zander startgat n maal het gemiddelde pompkoppel te over
winnen (zie fig. 3): 

Q > 'I[ Q 
r p 

Hieruit voIgt: V start Vd Jrr CQ /CQ d 0 
Dit resultaat staat ook vermeld in de eerste koloID van tabel 2. 

(2) 

Een molen met startgat moet bij het starten het gemiddelde pompkoppel overwinnen (dat tot 
zeer lage toerentallen konstant blijft :) Voor de zo gevonden startsnelheid, zie tabel 2. 
Beide typen molens stoppen bij afnemende windsnelheid als de top van de koppel-toeren 
karakteristiek van de molen juist raakt aan de pompkarakteristiek. Zie tabel 2. 

2.2. lnvloed van pompstanggewicht. 

Indien het gewicht van de pompstang niet wardt gebalanceerd, zal de molen bij starten ook 
dit gewicht moeten optillen. Als de molen eenmaal laopt. heeft het pompstanggewicht geen 
invloed meer. daordat het gemiddelde koppel nul is. 
De karakteristieke grootheid vaor dit effekt blijkt te zijn de verhouding QGIQd, het koppel 
nodig voor het optillen Van het pompstanggewicht gedeeld door het ontwerp- koppel 
(of weI gemiddeld pompkoppel). 
Een molen gekoppeld aan een pomp zonder lekgat moet bij het start en zowel het pompkoppel 
overwinnen als de pampstang optillen. Bij de berekening van de startsnelheid moeten daarom 
het ?ompkoppel en het koppel ten gevolge van pompstanggewicht opgeteld worden. Het resul
taat is te vinden in de tweede kolom van tabel 2. 
Een molen - pomp kombinatie met startgat vertoont een geheel ander startgedrag. Ala de 
windsnelheid zo hoog is, dat de molen juist het pompstanggewicht kan optillen, beweegt 
de kruk zich langzaam, "kruipend" omhoog (zie stabiel werkpunt A in fig. 5) tot het 
bovenste dode punt. Daarna zal de molen werkelijk starten als het gemiddelde pompkoppel 
kan worden geleverd, zaals besproken in de vorige paragraaf. Er hoeft dan geen rekening 
meer te worden gehouden met het pompstanggewicht. Immers, de energie die nodig is voar 
het optillen van het pompstanggewicht tijdens de opgaande slag, wardt tijdens de vooraf
gaande neerwaartse slag al in de rotor opgeslagen in de vorm van kinetische energie. Er 
is dus een dubbele startvoorwaarde (zie tabel 2): 

De windsnelheid maet voldoende z~Jn om de pompstang op te tillen 
- De windsnelheid maet voldoende zijn om het gemiddelde pompkoppel te overwinnen, 

volgens formule 2. 
De stopsnelheden veranderen niet onder invloed van het pompstanggewicht. 

2.3. Invloed van het versnellen van de rotor op het starten van een molen met startgat. 

Indien men rekening houdt met de traagheid van de rotor kan men zich 
voorstellen om de startsnelheid te berekenen van een molen gekoppeld 
startgat (zie figuur 5). Zoals 
hierboven al beschreven zal de 
kruk zich tijdens de eerste 
slag "kruipend" omhoog bewegen 
(werkpunt A). 
Tijdens de neergaande slag 
voelt de molen geen last meer 
en versnelt zover (voorbij 
punt B, een instabiel punt), 
dat het stabiele werkpunt C 
wordt bereikt. 
In andere woorden: het ge
arceerde gebied van "nega-
tief" aandrijvend koppel kan 
worden overwonnen door de rotor
traagheid. 
Deze redenering zou tot gevolg 
hebben dat de startwindsnelheid 
berekend mag worden ap grond van 
het pompstanggewicht aIleen en 
dat de startsnelheid zeer laag te 
maken is door het pompstanggewicht 
te balanceren. 

Om deze redenering te verifieren 
zijn enige kwantitatieve bereke-
ningen gemaakt van de versnelling 

een andere wijze 
aan een pomp met 

van de rotor tijdens de neergaande 
slag, bij konstante windsnelheid 
en onder verwaarlozing van het 
pompstanggewicht. 

Fig. 5 Koppeling van windmolenpomp met 
startgat 

De versnelling wordt beschreven door de volgende differentiaalvergelijking: 

Bij 

In; M 
r r 

een konstant koppel geldt na 
M 

r 
fir 1 t Or 

een tijd t (in het bovenste dode punt is Q ongeveer nul): 
M 

1/2 / t
2 
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Stelt men 0r = ° in het bovenste dode punt, dan geldt voor het onderste dode punt: 0 =n/i. 
~!et bovenstaande vergelijking en na invullen van de uitdrukking voor het rotorkop- r 

pel vindt men: = n ~ R5C
G6 

AI/2 slag I i (3) 

worden, dat het koppel konstant verondersteld is (overeen-
Co ). Ais A klein blijft, is het resultaat nauwkeurig. Als men 

o orde van A~) geeft (3) aIleen de orde van grootte (omdat 

Hierbij dient opgemerkt te 
komend met het startkoppel 
een grote A vindt (in de 
dan niet langer CQ = C

Q 
) 

Opvallend aan dit 0 resultaat is dat er een bepaalde A wordt bereikt, onafhankelijk 
van de windsnelheid. Verder valt op te merken dat er in de teller een faktor R5 voorkomt 
en in de noemer een faktor I. Aangezien I voor gelijkvormige rotoren evenredig is met R5 
zal het resultaat voor gelijkvormige rotoren onafhankelijk zijn van de diameter! 

In tabel I zijn resultaten gegeven voar een aancal CWD molens en 2 voorbeelden van 
klassieke Allicrikaanse molens. Een aantal grootheden, met name C en I zijn geschat. 
Het resulta" ; 0 n'::""L v,,<rassend: de lichte, snelle CWD Qo rotoren versnellen 
niet zover als de zware trage Amerikaanse rotoren. De belangrijkste oorzaak is het ver
schil in overbrenging. Er kan nu gekonkludeerd worden dat de redenering, geillustreerd 
aan de hand van figuur 5, niet juist is. Immers de molens met startgat (CWD molens) 
versnellen niet tot het punt van maximaal koppel, ongeveer 0,8 Ad' De formules afgeleid 
in de vorige paragraaf en weergegeven in de tweede kolom van tabel 2 blijven gehanhaafd. 

2.4. Invloed van energie-opslag in de rotor op de stopsnelheid. 

In paragraaf 2.1 is er van uitgegaan dat de rotor voldoende traagheid heeft om voor de 
stopsnelheid te mogen rekenen met het gemiddelde pompkoppel. Om dit te verifieren Z1Jn 
schattingen gemaakt van de verhouding tussen de kinetische energie in de rotor en de 
arbeid, benodigd voor een slag. In bet ontwerppunt: 

Ek 1/2 I "/ 
-101-- 2n 

slag 
i Q

d 
Uitwerken levert het volgende op: 

Ek I i 
d A 3 (4 ) -101--

2n2 R5 d slag p Cp 
d 

Weer is het resultaat voor gelijkvormige rotoren onafhankelijk van de diameter! 

In tabel I zijn ook voor deze grootheid getalwaarden gegeven. Weer is het resultaat 
onverwacht: de zware Amerikaanse rotoren slaan relatief minder energie op dan de lichte 
CWD rotoren. De oorzaak is de sterke invloed van Ad en ook de overbrenging. 
Bij de ontwerpsnelheid Vd blijkt de kinetische energie in een Amerikaanse rotor 
minder te zijn dan de arbeid benodigd voor een slag. Dat betekent dat voor de stop-
snelheid (die nog lager ligt dan V ) niet gerekend mag worden met het gemiddelde koppel, 
maar dat het maximale koppel d genomen dient te worden! Zie de derde kolom in tabel 2. 

rabel I Vergelijking traagheidsaspekten diverse molens. 

D I m Ir (l) Ad i Cp CQ 
A Ek r r 2 r 1/2 slag 

mR2 d 0 d 
(m) (kg m ) (kg) \i ---

r W slag 

r.WD 2000 2 5, I 17 0,30 1,5 I 0,38 0,18 0,43 1,91 

!CWD 2740 2,74 14 24 0,31 2,0 I 0,39 0,11 0,34 2,51 

!CWD 5000 5 256 188 0,22 1,8 I 0,35 0,12 0,41 1,84 
!CWD 8000 8 1400 418 0,21 2,0 I 0,35? 0,I2? 0,51 1,32 
pempster 8' (2) 2,44 22(3) 59 0,25? 1,2 0,3 0,28 0,25 0,92 0,64 
jDempster 14' (2) 4,27 383(3) 336 0,25? 1,0 1/3 0,28 0,39 1,3 0,43 

? geschat 
(I) op grond van dimensiebeschouwingen wordt verwacht dat deze grootheid konstant is. 
(2) gegevens uit referenties II, 14 en IS. I 
(3) berekend uit geschatte waarden voor 

r 
mr R2 

2.5. Invloed van rotortraagheid: numerieke oplossing van de different~aalvergelijking. 

De in het ,uorafgaande besproken berekeningen zijn nogal sterke vereenvoudigingen vail de 
werkelijkheid. 
Er is aIleen gesproken over energie-opslag in de rotor tijdens de neergaande slag en 
energie-afgifte tijdens de opgaande slag. In werkelijkheid neemt de rotor ook in het 
begin en het einde van de opgaande slag energie op. 
Er is gesproken over de arbeid benodigd voor een slag. Voor pompen zonder starthulp is 
dat bij benadering konstant en daarom een zinvol begrip. Voor pompen met een startgat 
neemt die arbeid bij lage toerentallen sterk af. 

Dit soort verfijningen kunnen het beste worden aangebracht door de differentiaalvergelijking 
(numeriek) op te lossen. De resultaten kunnen worden geschreven in de vorm van de hierboven 
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afgeleide uitdrukkingen door toevoeging van een faktor x (zie tabel 2). 
Door Lysen wordt in referentie 13 aangegeven, dat de difr~~~~tiaal vergelijking voor 
pompen zonder starthulp algemeen is op te lossen. Voor het gevhl zonder pompstanggewicht 
vindt men Xstart = 0.7. . 
In dezelfde referent1e wordt de oplossing~geven voor QG/Q

d 
0,45. Het resultaat is 

Xstart = 0,73. ... ... 
Voor een pomp met startgat 15 de d1fferent1aalverge11jk1ng veel moeilijker in alge-

mene vorm te schrijven omdat het koppel gevraagd door de pomp niet alleen afhangt van de hoek, 
maar ook van het toerental. 
Door de Leede (ref. 16) is voor een konkreet 
resultaat is ~starli = 0:68. De faktor Xstart 
konstant te z1Jn. et 11gt voor de hand 
een faktor xstop moet worden toegevoegd. Zie 

geval, de CWO 2740, een oplossing berekend. 
blijkt voor uiteenlopende gevallen redelijk 
te veronderstellen, dat voor de stopsnelheid 
de laatste kolom van tabel 2. 

Het 

Ontwikkeling van formules voor start- en stopsnelheid. 

vuistregel + pompstang- + kinetische + oplossing 
gewicht energie in de differenti -

rotor aal vgl. 

Amerikaanse molen: lage CQ 'Pi C
Qd QG QG optimale snellopendheid, Vstart/Vd 11'-- C('I':+ -) 2(-+ -} x t tC " cQ Qd 5 ar Q Qd vertragende oVerbrenging, Qo geen starthulp 0 0 

v:£ Vf.. 
C Qd QG 

V sto/V d C~ax C~ax -(11+ -) 
C

Q 
Qd 

0 

CWO molen: optimale VIi V£ VCQdQG 
snel10pendheid V Iv d 

~ --- > ---
ongeveer 2, geen start d CQ C

Q 
Qa CQ Qd 

overbrenging, 0 ~ 0 ~ 0 

ew e\fi start gat Qd 
Qd 

~ -- ). -CQ CQ 0 0 

V stop/V d Vf C~ax if[ C~x V[ C~ax 
RESULTATEN VAN VELDMETINGEN. 

Bij standaardmetingen volgens de lEA normen (10 min. gemiddelden) wardt het start/stop gedrag 
versluierd. Voor windsnelheden tussen stop en startwindsnelheid draait een molen soms weI, 
soms niet. Het resultaat van 10 min. metingen in dit is een gemiddelde van beide. 
Bovendien heeft een 10 min. meting niet betrekking op windsnelheid, maar op een band van 
windsnelheden rond het gemiddelde. 
In deze paragraaf wordt een speciale methode beschreven om het start/stop gedrag te meten. 
Ook zal worden aangegeven hoe uit 10 min. metingen tach schattingen voor start- en stepsnelheid 
zijn af te leiden. Als laatste zal een overzicht worden gegeven van de meetresultaten in 
relatie tot de in de vorige paragraaf afgeleide formules. 

3.1. Directe start/stop metingen. 

Een speciale meetmethode is ontwikkeld voor het rechtstreeks meten van start en stop windsnel
heid, zie referentie 8. Er is gebruik gemaakt van het gangbare CWO meetsysteem, gebaseerd op 
een Apple computer met interface kaarten en het door CWD ontwikkelde software-pakket "MONITOR". 
Er is geexperimenteerd met selektiekriteria om uit de metingen reeksen te selekteren, waarin 
de malen "bezig was met starten" of "bezig was met stoppen". Ook is geexperimenteerd met ver
schillende middelingstijden. 
De experimenten zijn uitgevoerd aan de hand van de CWO 2740 op het testveld in Eindhoven. 
Twee selektiekriteria voor startreeksen zijn toegepast: 
- een monotoon toenemend toe rental beginnend beneden eeu zekere lage drempelwaarde 
- een monotoon stijgende windsnelheid beginnend beneden een zekere lage drempelwaarde. 
Voor de bepaling van stopreeksen zijn soortgelijke selektiekriteria toegepast. 
Figuur 7 toont hoe de selektiekriteria op grond van toerental funktioneren voer starten en 
stoppen. De figuur geeft voortschrijdende gemiddelden aao, berekend over 10 sec. uitgaande 
van I sec. metingen. 
Van de verschillende reeks en zijn op de gebruikelijke manier bin sorteringsgrafieken gemaakt, 
zie fig. 8. In deze figuur is het hysteresegedrag duidelijk te zien. Start- en stopsnelheid 
zijn redelijk af te lezen: respectievelijk 4 en 2,5 m/s. Er dient opgemerkt te worden, dat 
dit resultaat niet een benadering is voor de hysteresegrafiek die voIgt uit de stationaire 
koppel-toeren karakteristieken van molen en pomp. In de laatste treedt bij V teen vertikale 
lijn op en boven V vallen beide krorumen ~am~n. Het hierboven getoonde s art resultaat 
toont vee leer de start banen die het systeem (1nklusief traagheid) voIgt. Verwacht mag worden 
dat de afgelezen start- en stopsnelheden wel ongeveer overeenkomen. 

Er is geexperimenteerd met verschillende middelingstijden: I, 3, 6, 10, 20. 60, 180 en 600 
seconden. De laatste drie tijden 60, 180 en 600 seconden zijn aIleen gebruikt am de snelle 



Fig. 6 CWO 2740 malen 

metingen te vergelijken met 
metingen volgens de aanbevelingen 
van de lEA. 
V~~r de kortere tijden zijn de 
resultaten verwerkt in grafieken, 
zoals figuur 8. 
Voor tijden korter dan 3 second en 
treedt een nogal grote spreiding 
op. V~~r tijden langer dan 10 
seconden wordt de hysterese Ius 
smaller door het reeds eerder 
vermelde middelingseffekt. 
De resultaten voor 3, 6 en 10 
seconden zijn vergelijkbaar. 
Daarom lijkt een geschikte 
keuze voor de middelingstijd 
3 seconden te zijn (zo kort 
mogelijk) • 
V~~r de keuze van de midde
lingstijd is ook een wat meer 
theoretische achtergrond te 
geven. Een karakteristieke 
tijd voor het startgedrag is 
af te leiden uit de oscillaties 
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die de kruk uitvoert rond het onderste dode punt, vlak voor het starten. In het onderste 
dade punt is het koppel gevraagd door de pomp gelijk aan nul (zie fig. 2), de malen begint 
te draaien, het koppel dat de pomp vraagt neemt toe en als de molen niet echt start draait 
de rotor Weer achteruit tot voorbij het onderste dode punt, waarna de cyclus opnieuw begint. 
De frekwentie en de periodeduur van de oscillatie kunnen worden aigeleid uit de rotortraag
heid I en het maximale pompkoppel nMd: 

w - Vrr Md /1 T = 2rr VI/rr Md (5) 

Het lijkt zinnig am de middelingstijd minstens gelijk te nemen aan de duur van een periode. 
Voor de CWD 2740 vindt men met formule 5 een T van 3,2 sec, in dezelfde orde van grootte als 
de middelingstijd die experimenteel is bepaald. 5 
Uit formule I en 5 kan men zien dat voor gelijkvorige rotoren (I evenredig met R en gelijk CQ ) die even zwaar worden belast (gelijk V

d
) de tijd T evenredig is met de diameter van de molen. d 

Voor CWD-achtige malens voIgt hieruit een zeer eenvoudige vuistregel: De middelingstijd in 
sekonden dient ongeveer gelijk te zijn aan rotordiameter in meters. 

3.2. Afleiding van start- en stopsnelhede~ uit 10 min. metingen. 

1 

Fig. 9 

/' 
Ystop 

I 
(' /, 

I 1 
I , 
I ! , 

t 
Vd 

stotionaire karokteristiek 

10 min, gemiddelden 

, 
Vstart 

___ -4_ ... V 

Meting van C 0 kurves met 10 min. gemiddelden. 
p 

Resultaten van opbrengstmetingen kunnen ~rden gepresenteerd als zogenaamde C n kurves, 
totale vermogenscoefficient (betrokken op hydraulisch vermogen) als funktie p van de 
windsnelheid. Het blijkt dat deze kurve vooral wat betreft de vorm goed overeen kamt met 
de theorie. Beneden V wijken de metingen vrij abrupt af van de theoretische kramme. 
In het hysteresegebieatart wordt de theoretische C n niet gehaald omdat de malen af en toe 
stilstaat. De kromme loopt naar beneden door tot oRgeveer de stopsnelheid. 
Op deze manier kan men V en V schatten uit resultaten van 10 min. metingen. 
Uiteraard is deze method~toP start niet erg nauwkeurig: De 10 min. metingen hebben 
betrekking op gemiddelden, terwijl er binnen de 10 min. nog variaties optreden rond dit 
gemiddelde. Behalve door hysteresegedrag kan C nook verminderen door andere oorzaken. 
Door Burton (ref. (7) is erop gewezen, dat C op lager kan worden door opeenparigheid van het 
toerental. Doordat het toerental varieert, virieert' ~ en ook C • Vooral in de buurt van het 
optimum zal dit resulteren in een lagere C • P 

P 

3.3. Vergelijking van resultaten. 

Er zijn op de hierboven beschreven manieren een aantal metingen uitgewerkt. De resultaten 
zijn weergegeven in tabel 3 en figuur 10. V~~r de theoretische berekeningen zijn de 
formules uit de laatste kolom van tabel 2 gebruikt. 
In tabel 3 zijn de waarden voor x en x berekend, die de formules in overeenstemming 
brengen met de meetresultaten. start stop Het blijkt dat x ligt tussen ongeveer . start 
0,6 en 0,8. Voor x t v~ndt men waarden van 0,4 tot 0,5. 
In figuur 10 zijn S op berekende waarden aangegeven voor x - 0,7 en x t = 0,5 start s op 
Voor een breed gebied van start- en stopsnelheden komen metingen en berekeningen goed over
een. In de figuur ziet men ook duidelijk, dat CWD-achtige molens bij veel lagere windsnel
heden starten en stoppen dan Amerikaanse molens. Daardoor maken CWO molens een veel beter 
gebruik van het gebied van hoge C n rond Vd (zie fig. 9). Tengevolge daarvan is de opbrengst 
van CWD molens veel hoger, hetgeeR belangr1jke gevolgen heeft voor de ekanomische haalbaar
heid. 
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Tabel 3. Resultaten van metingen, vergeleken met berekeningen. 

metingen (zie ref.) Gegevens Berekeningen 

C x V start V stop Vd CQ ~ax QG 
formules start 

(ml s) (m/s) (m/s) 
0 

CQ d 

CWO 2740 (ref. 8) 4,0 2,5 4,0 0,6 
direkte meting Vstart en V stop 

CWO 5000 (ref. II) 4,7 2,7 4, I 0,63 

CWO 2000 (ref. 5) 4,0 2,0 3,8 0,72 

WED (ref. 4 en 5) 4,0 2,0 3,6 0,6 

Dempster 8' (ref. II) 6,0 4,2 3,5 I,D 

• 
1,5 berekend I. 

~Amerl kaanse 

1,0 

0,5 

0 
0 

Fig. 10 

• molen 
.~ 

~(WO-achtige 
molens 

• 
gemeten l( 

JJ 

0,5 1,0 1,5 

Vergelijking van metingen en berekeningen. 
Formules uit tabel 2 met Xstart = 0,7 en xstop 

4. EXPERIMENTEN VOOR VERDERE VERBETERING. 

tabel 2 
~ Qd d 

1,2 0,27 CWO 0,6 

1,2 ° CWO 0,83 
(gebalanceerd) 

1,1 < I CWO 0,80 

1,2 < I CWO 0,74 

1,2 0,67 Am. 0,77 

Vstart I Vd 
Vstop I Vd 

0,5 

Op grond van de theorie ontwikkeld in paragraaf 2 kan men verwachten, dat het startgedrag 
nog verder te verbeteren is. In figuur 5 is te zien, dat de molen bij het starten altijd 
nog het gemiddelde pompkoppel moet leveren. Als het magelijk zou zijn de malen onbelast te 
laten aanlopen tot voorbij het maximum in de koppelkarakteristiek, zou de startsnelheid 
veel lager kunnen worden. Hiervoor is een pomp nodig die geen koppel vraagt tot een bepaald 
toerental maar daarna als een gewone zuigerpomp funktioneert. 
Om deze veronderstelling te verifieren zijn experimenten uitgevoerd met een elektronisch 
bestuurde klep in de zuiger van de CWD 2000. Bij lage toerentallen houdt een elektromagneet 
de klep open, zodat de pomp geen koppel vraagt. Boven een bepaald toerental wordt de 
bekrachtiging onderbroken. Na enig experimenteren met het schakeltoerental is een optimale 
waarde gevonden. De resultaten zijn samengevat in fig. I I. 
Dit ~c figuur blijkt dat de molen met elektrische klep bij vee 1 lagere windsnelheden nog 
draait en een veel hogere cpn haalt dan de molen in de ontwerpconfiguratie. 

Een soortgelijke pompkarakteristiek is te realiseren door middel van een drijvende klep. 
Bij lage toerentallen drijft de klep en is open. Bij hogere toerentallen sluit de klep door 
de zuiging van het water in de klepspleet. Door het drijvend vermogen (volume van klep
materiaal) en de lichthoogte te varieren kan het schakeltoerental worden ingesteld. 

x 
stop 

0,47 

0,52 

0,30 

0,37 

0,45 



In het laboratorium zijn metingen 
verricht aan een pomp met drijvende 
klep (gemaakt van waterbestendig 
schuim). Ret blijkt mogelijk een 
goed gedefinieerd schakeltoerental 
te realiseren, dat Overeenkomt met 
het optimale toerental, bepaald 
tijdens de experimenten met de 
elektrische klep. 
De volgende stap zal zijn om veld
metingen te verrichten aan de 
windmolen met inbegrip van een 
drijvende k1ep. 
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S. KONKLUSIES. 

Veldmetingen Van de CWO 2000 
a met startgat 
b met elektronische klep. 

Men kan konkluderen dat de methode van analyse die hier is ontwikkeld een inzicht geeft 
in start- en stopgedrag. Kwantitatieve overeenstemming met meetresultaten te verkrijgen 
door korrektiefaktoren toe te voegen aan de theoretische formules, die de effekten van rotor
traagheid binnen een slag in rekening brengen. V~~r het startgedrag is deze korrektiefaktor 
theoretisch onderbouwd via numerieke oplossing van de differentiaalvergelijking. Voor het 
stopgedrag is dit nog niet gebeurd. 
Het blijkt dat het konsekwent verrichten van veldmetingen een belangrijke bijdrage levert 
aan het inzicht in de prestaties van windmolens. De hier beschreven methode van analyse 
was nooit ontwikkeld als er niet voldoende - op het eerste gezicht onbegrijpelijke meetresul
taten waren geweest. 

Er kan worden gekonkludeerd dat CWO molens starten bij ongeveer de ontwerp-windsnelheid en 
stoppen bij ongeveer 0,6 maal de ontwerpsnelheid. Ben typische Amerikaanse molen start bij 
1,7 maal de ontwerpsnelheid en stopt bij 1,2 maal de ontwerpsnelheid. Daardoor is de 
opbrengst en ook de beschikbaarheid voor CWO-achtige molens veel hoger dan voor Amerikaanse. 
Bij Amerikaanse molens worden de start- en stopsnelheid vaak verlaagd door een lage Vd te 
kiezen, maar dit gaat weer ten koste van de totale opbrengst. 
Deze konklusies worden geIllustreerd in figuur 12. De opbrengst wardt weergegeven als de 
kwaliteitsfaktor p/AV3 (hier is P het hydraulisch vermogen). Een vaak gehanteerde vuistregel 
v~~r waterpompende windmolens is gebaseerd op een kwaliteitsfaktor van 0,1. In de figuur 
wordt de beschikbaarheid aangegeven als fraktie van de tijd dat het geleverde vermogen groter 
is dan 10% van het gemiddelde vermogen. 
Uit de figuur blijkt dat de huidige generatie CWO molens veel betere prestaties Levert dan 
de kLassieke Amerikaanse molens (gegevens van ref. 11). Ala perspektief voor de toekomst 
zijn de resultaten aangegeven van veldmetingen verricht met een elektrisch geregelde klep 
(verkregen door integratie van de gemeten C n kromme). De in de toekomst te realiseren 
prestaties liggen nog veel hoger dan die p van de huidige generatie molens. 

Deze resultaten zijn van groot belang v~~r de ekonomische haalbaarheid van windenergie voor 
waterpompen. Als de investering per m2 rotor oppervlak voor CWO molens gelijk is aan die 
van Amerikaanse molens, is de kostprijs van het gepompte water veel lager (in werkelijkheid 
is ook de investering vaak nog lager). 
In de toekomst zullen nog aanzienlijke kostenredukties gerealiseerd kunnen worden. 
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