
Realgymnasiet sätter framtiden i rörelse
Framtidensenergi kan vara precis runt hörnet 
och vindkraftverk kan vara ett svar på många av 
samhällets problem.
Förnyelsebarenergi blir allt mer populärt inom vårt 
samhälle genom att man använder sig av naturligafeno-
men för att skapa elektricitet. Exempel på förnyelseba-
renergi är vindkraft och vattenkraft. Vi på Realgymna-
siet fick under ett projekt testa på att bygga våra egna 
vindkraftverk och i denna rapport kommer ni att få läsa 
om hur jag gick till väga samt hur det fungerar. Jag kom-
mer också att analysera mitt resultat och förklara varför 
det gick som det gick.

Ett vindkraftverk fungerar genom att den använder sig 
av vindens kinetiska energi för att generera elektricitet. 
När vinden kommer i kontakt med rotorbladen skapas 
en rotation vid navet, navet som är kopplat till genera-
torn skapar rotation på motorn som generatorn drivs 
med vilket i sin tur leder till att elektricitet genereras.  
Elektriciteten som har genererats transporteras vidare 
till ett nätverk som sedan fördelar ut den till de angivna 
destinationerna. Ett vindkraftverk har även andra kom-
ponenter såsom en växellåda vars uppgift är att justera 
navets rotationshastighet. 

Ett vindkraftverk är ett väldigt bra och effektivt sätt att 
försörja samhället med elektricitet men det finns en 
nackdel, vinden. Ett vindkraftverk är väldigt beroende 
av vind för utan vind uppstår ingen rotation hos navet 
vilket är hela konceptet med ett vindkraftverk. 
Detta är en av de större faktorerna till varför vi inte 
använder oss av mer vindkraftverk än vad vi gör idag, 
de är även dyra att tillverka och de blir inte lönsamt att 
massproducera dem eftersom man inte kan ha dem i 
drift dygnet runt.
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Vindkraftverk brukar vara placerade på öppna ytor eller 
nära haven men man kan även ha personliga vind-
kraftverk ifall man bor i ett hus eller liknande. Dessa 
vindkraftverk brukar inte vara lika stora som dem vars 
uppgift är att försörja större delar av samhället. Ett 
vindkraftverk går att bygga på egen hand om man har 
rätt komponenter och det är vad jag fick testa på att 
göra.  Vi byggde ett vindkraftverk vars storlek är ca i 
skala 1:120 av vad ett riktigt vindkraftverk brukar vara. 
Detta betyder att vi inte kunde generera samma mäng 
elektricitet som ett större vindkraftverk då storleken på 
vårt vindkraftverk begränsade mängden rotation som 
vår motor fick. Vi hade heller inte en lika stark motor 
och därför klarar den inte av att generera samma mängd 
elektricitet. 

När man bygger ett vindkraftverk är det viktigt att man 
har en bra grund att utgå från. En bra grund innebär att 
man planerar upp sitt val av material samt vilka mått 
vindkraftverket ska ha. När vi väl skulle börja bygga fick 
vi anpassa oss efter det förutsättningar vi hade, det vill 
säga de material vi hade tillgång till samt vad vår motor 
klarade av. Det betyder alltså att det inte skulle ha varit 
lönsamt att bygga ett jätte stort vindkraftverk eftersom 
vår motor bara klarar av att generera en viss mängd 
elektricitet.

Efter en bra planering och grund var vi redo att börja 
bygga vårt vindkraftverk. Vi valde att göra vårt vind-
kraftverk lite som ett pussel, när alla komponenter väl 
var färdiga behövde vi bara sätta ihop dem. För att smi-
digt få ut lite mer komplicerade komponenter som krä-
ver specifika mått eller komplicerade former använde vi 
oss av en 3D-skrivare. Med hjälp av 3D-skrivaren kunde 
vi få ut ett flertal komponenter med den exakta stor-
lek och form vi önskade. Under tiden vi skrev ut våra 
komponenter såg vi till att fixa de större komponenterna 
för hand, det vill säga pelaren, rotorbladen, axlarna och 
maskinrummet. För att dokumentera vår progression 
använde jag mig av bilder som visar hur byggprocessen 
såg ut från början till slut. Detta blev resultatet:

Vi började med att spraya våra komponenter svarta. De 
två komponenter man ser på bilderna ovan utgör det 
som kommer att bli pelaren, maskinrummet och dess 
lock samt toppen på vårt vindkraftverk. Alla dessa kom-
ponenter är gjorda av hårdplast.

När fötterna vi skrev ut i 3D-skrivaren blev klara var det 
dags att montera fast dem i fundamentet. Vi skrev ut föt-
terna för att skapa en stadig grund för vindkraftverket. 
När fötterna var monterade på plats satte vi fast pelaren 
i fundamentet och basen för vårt vindkraftverk var klart. 
Fundamentet är gjort av en metall och fötterna är gjorda 
på hårdplast.

Det var nu dags att fixa rotorbladen och dem gjorde vi 
efter en mall som vi sedan klippte efter på en alumini-
umplåt. Axlarna var runda aluminiumrör som vi sågade 
ut efter önskad längd och sedan gjorde ett jack i där 
rotorbladen skulle fästas.

Vi monterade sedan ihop maskinrummet och toppen av 
vindkraftverket och sprayade rotorbladen för att få en 
matchande färg på hela vindkraftverket.

Axlarna monterades sedan in i navet samt staven som 
skulle få hjulet som är sammankopplat med motorn att 
snurra. Detta skulle i sin tur leda till att motorn börjar 
generera elektricitet.

Vi kopplade sedan ihop motorn med ett USB samt en 
sladd som vi skulle kunna göra mätningarna med.

Vi tog bort rotorbladen innan vi monterade ihop hela 
överdelen av vindkraftverket. Vi fick motorn i drift ge-
nom att med hjälp av en gummisnodd fästa den mellan 
ett hjul på motorn och ett hjul i röret parallellt upp. 
När navet snurrade gjorde även hjulet och motorn fick 
rotation.

När vindkraftverket var färdigbyggt beslöt vi oss för att 
skapa en logga samt att färga om allting till vitt för att få 
det att likna ett vanligt vindkraftverk.  

Mätdata och resultat

När vi väl var klara med vårt vindkraftverk var det dags 
för oss att testa hur väl vindkraftverket presterade. Vi 
gick ut och ställde oss på en bro med vårt vindkraftverk 
lite över marken för att extra mycket vind skulle tas upp. 
Det var även viktigt att vi vinklade vindkraftverket uti-
från vindens riktning för att vi skulle få navet att rotera 
snabbare och därmed generera mer elektricitet. För att 
mäta hur mycket volt som motorn genererade använde 
vi oss av sladdar som vi kopplade in i en arduino uno 
som vi kopplade ihop med datorn. Med hjälp av lite 
programmering kunde vi ta upp hur mycket volt som 
genererades varje sekund och detta blev resultatet:

När vi gjorde det här försöket var det cirka 4 m/s vind 
utomhus vilket inte är speciellt mycket men man kan 
ändå se att vårt vindkraftverk faktiskt genererade elek-
tricitet trotts att det var väldigt lite. Vårt medelvärde 
blev cirka 288 mV och vårt maxvärde blev 1510 mV. 

Vi gjorde om försöket några dagar senare då det var cir-
ka 12 m/s vind utomhus och då fick vi tre gånger så bra 
värden med ett snitt på 1 mV och ett maxvärde på cirka 
4000 mV. Det är inte mycket elektricitet som genereras 
och vi skulle knappt kunna använda oss av det men med 
hjälp av detta kan vi se att det fungerar. Om vi skulle 
ha gjort om det här projektet och gjort vindkraftverket 
kanske 3 gånger större skulle vi ha fått bättre värden och 
elektriciteten som skulle ha genererats skulle kanske ha 
kunnat användas till saker såsom att ladda sin mobil 
eller kanske till och med dator. Vi skulle också ha fått 
ett bättre medelvärde ifall det skulle ha varit konstant 
vind eftersom när vinden var stilla visade mätaren 0 mV 
i värde och eftersom detta framstod ett flertal gånger 
ledde det till att medelvärdet blev mindre. 

Man kan tro att vårt arbete utfördes utan några större 
problem men vi stötte på ett och annat problem under 
vår byggprocess. Eftersom vi använde oss av en 3D-skri-
vare för att skriva ut majoriteten av våra komponenter 
och detta krävde tid vilket gjorde att vi fick en seg start. 
Detta var dock inte det största problemet vi stötte på. 
Dagen då vi skulle testa vårt vindkraftverk bestämde 
vi oss för att spraya hela vindkraftverket vitt istället för 
svart. Detta visade sig vara ett problem eftersom limmet 
som vi hade fäst rotorbladen med i dess axlar löstes upp 
och när vi väl ställde vindkraftverket på bron, redo att 
mäta så föll ett rotorblad av rätt ner i vattnet. Vi var då 
tvungna att agera snabbt och drog oss tillbaka till verk-
staden för att tillverka ett nytt rotorblad, problemet här 
var att det aluminium vi använde oss av för att göra den 
nya vingen inte hade samma vikt som de två kvarståen-
de rotorbladen. Detta ledde till att navet inte fick någon 
rotation eftersom vikten var ojämn. Vi hade då inget val 
än att byta ut de två kvarstående rotorbladen till det nya 
aluminiumet. I slutändan var detta bara bra eftersom vi 
fick ett bättre resultat än på våra tidigare provmätningar.
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