
Planering Vindkraftverk grupp 6 TE14A av Jacob Laving 

Grundprinciperna för vårt vindkraftverk är att omvandla mekanisk energi till 

elektricitet genom att använda den mekaniska energin från vind. Vi kommer att 

bygga ett vindkraftverk som är ganska lik dagens stora vindkraftverk, men i en 

mindre skala. 

Olle Andersson och Emil Gårdh ansvarar för själva byggnationen utav 

vindkraftverket. Linus Scherman kommer att ansvara för att sätta in all 

elektronik och mekanik i vindkraftverket. Jacob Laving kommer att ansvara för 

dokumentationen utav hela processen, att designa rotorbladen, planeringen 

och byggnadsprocessen samt allting inom 3d skrivning (detta innebär knoppen 

och hjul). 

Mått och ritningar kommer att skapas för hand samt i Inventor. Vissa delar är 

svårare än andra att rita/göra i 3d program så vi kommer att använda båda för 

att rita vårt vindkraftverk. 

Materialet vi behöver för projektet finns på teknikprojektet.se 

Byggnationsprocessen kommer att gå som följande: 

1. Första steget är att samla ihop alla delar vi behöver för att sedan kunna 

lista ut exakt i vilken ordning allting skall sättas ihop och hur mekaniken 

skall fungera. 

2. Nästa steg är att fästa basen med stommen till vårt vindkraftverk. Detta 

gör vi först då det blir lättare att jobba med en färdig grund. 

3. Vi tar sedan ur gummikopplingarna i vårt pvc-rörshuvud så det kan 

snurra beroende på vindens riktning. 

4. Vi använder sedan cellplast för rotorbladen då det är relativt enkelt att 

jobba med och är ett lätt material, vilket gör att det inte kommer krävas 

särskilt mycket vind för att få igång rotation. Vi använder även cellplast 

för vingen. 

5. Vi skriver sedan ut huvudet (knoppen) som kommer att vara ihopsatt 

med drivaxeln, kullagret och rotorbladen. Detta skriver vi ut i 3d 

skrivaren då det är enklaste sättet att göra det på. 

6. Vi tar cellplast och skär det så man kan använda det som stopp för 

huvudets utgångar. Detta är för att kunna fästa vingen där bak och 

huvudet där fram. 

7. Vi sätter sedan ihop allting. DC motor skall installeras inuti röret genom 

att skära ett hål i PVC röret där DC motorn får plats. Vi använder sedan 



ett gummiband som går från DC Motorn till drivaxeln där ett hjul sitter 

som kommer att fungera som en förlängare vilket kommer ge DC Motorn 

en större rotation. Vingen kommer sedan att sättas på en sida utav 

huvudet och knoppen på andra. Drivaxeln kommer även att sitta mellan 

huvudet. Simpel 2d skiss nedan. 

 

 

 

 


