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Vi har med hjälp av olika material konstruerat ett vindkraftverk som kan generera el under detta 

projekt. För att sjösätta detta projekt så behövde vi planera noga och fördela ut rollerna i gruppen så 

det inte skulle uppstå konflikter eller missförstånd mellan gruppmedlemmarna. Sedan startade 

byggandet med utgivna roller samt utskrivning av modellerna vi behövde ifrån 3d-skrivaren. Vi har 

efter all planering börjat bygga på vårt vindkraftverk. När konstruktionen stod klar var allt vi skulle 

göra att mäta värden på hur mycket el vårt vindkraftverk kunde generera.  

 

I planeringsdelen så skrev alla elever 6 stycken faktabaserade inlägg på bloggen om vindkraftverk och 

luftförvärmare. Detta gjordes i fall att någon grupp hade brist på fakta om maskinerna de skulle 

bygga så hade de lätt att få tag på det fakta som behövdes. Efter faktainläggen så gjorde varje grupp 

två stycken byggmanualer, en om vardera el genererande maskin. Byggmanualerna gjordes för att vi 

skulle ha en logisk planering på hur vi skulle gå till väga för att kunna bygga så att vi inte trodde att 

man skulle kunna bygga med ett material och sedan, under byggnaden få reda på att det inte gick att 

använda det materialet. Direkt efter byggmanualerna fick vi bestämt om vi skulle bygga ett 

vindkraftverk eller en luftförvärmare. Vår grupp fick i uppgift att göra ett vindkraftverk. Vi i grupp gav 

ut roller som vi bestämde tillsammans för att underlätta allt som skulle göras under projektets gång. 

Vi gav ut roller så som att vara den som skötte Inventor-delarna till att vara en som byggde på själva 

vindkraftverket.  

Vi startade byggnaden av vårt vindkraftverk genom att konstruera grunden som det skulle stå på. Vi 

hittade ganska snabbt en grund för en lampa som var stadig. Vi hade sen innan bestämt att vi skulle 

bygga rören av pvc rör. På första bygglektionen så hittade vi en pvc grund som vi kunde slipa ner lite 

så att den passade på grunden. Vi borrade ett hål igenom pvc grunden, i hålet fäste vi en bult med 

mutter så att grunderna kunde sitta ihop utan att den skulle flytta på sig. 

 



 

 

 Sedan satte vi fast den långa pvc delen i pvc grunden, vi borrade fast den eftersom man inte kan 

limma på pvc.  

 

Vi gjorde våra rotorblad i cellplast eftersom det är ett ämne som är lätt att skära i, vi använde oss av 

Jimmys plast skärare som var spänd till en spänningskub för att skära ut grunderna till rotorbladen 

som vi sedan så slipade vi ner rotorbladen så de tog form. Vi skar en halvboll i början av varje 

rotorblad så de enklare satt fast på knoppen som fick rotorbladen att snurra. På toppen av det långa 

pvc röret så satte vi ett litet pvc rör med 3 hål. Vi 3d-printade ut en bit som precis fick plats i röret 

med ett kullager i mitten så att vår pinne kunde gå igenom, i slutet av pinnen satte vi knoppen med 

rotorbladen på. I mitten av denna pinne, mitt i röret så satt en gummisnodd hårt fastspänd mot 

motorn. Gummisnodden var objektet som satte motorn i rörelse och fick oss att generera el ifrån att 

det blåste på rotorbladen. Vi kom på att pinnen inte var stabil nog med en sak som satt i röret så vi 

sågade ut en cirkelformad träbit och borrade hål i mitten så att pinnen satt fast både i början och 

slutet av röret. Vi hade även tänkt göra en bakvinge som skulle göra så att den övre delen av 

vindkraftverket följde vinden och vi hade inte behövt flytta den manuellt. Vi han tyvärr inte med den 

delen.  

 

Principen med vårt vindkraftverk var att vi skulle kunna generera el. Vi gick till väga med detta genom 

att i början av projektet att studera hur ett vindkraftverk ser ut, vad som är viktigt att tänka på om 

man ska bygga ett eget vindkraftverk samt att kolla upp viktig fakta kring vindkraftverket. Vi visste 

redan hur ett vindkraftverk såg ut och kom snabbt fram till att vi skulle bygga ett modernt, normalt 

vindkraftverk som inte hade några speciella andra funktioner förutom att generera el. Vi läste på om 

folk som hade byggt egna vindkraftverk innan och tog lite inspiration från dessa människor. 



Vi kom efter ett tag fram till att vi skulle ha 3 

rotorblad, en bra grund och ett relativt långt rör så 

att rotorbladen inte skulle kunna slå i marken. När vi 

hade principen i huvudet så gjorde vi denna skiss 

som visar hela bygget.  

 

 

 

Med denna skiss så såg vår idé ut att vara 

genomförbar. Skissen såg inte särskilt komplicerad ut 

och vi hade bra koll på vad som behövde göras för 

att få det att funka. Vi genomförde alla förutom ett 

moment, vingen som vi inte han ordna.  

 

Resultatet med vårt vindkraftverk vart bra, vi fick in ett flertal bra mätningar och det ser bra ut med 

få felmarginaler. Såhär ser det färdiga vindkraftverket ut,  

  

Jag tror vi fick ut högre värden eftersom vi har satt våra rotorblad en aning snett för att kompensera 

för att när vi skulle göra dom så hade vi planerat att slipa ner dom lite åt sidan men det var mycket 

svårare så vi hade denna lösning. Idéen med att slipa ner en halvboll i början var också ett bra sätt att 

få rotorbladen att sitta kvar då mer yta kan täckas med lim så att rotorbladen satt bättre. 

 



Vi var ute och mätte hur mycket el vårt vindkraftverk kunde generera och fick dessa resultat.  

Test Nr. Millivolt 

1 20.3 

2 23.6 

3 45.8 

4 36.9 

5 78.1 

6 32.4 

7 29.8 

8 47.2 

9 104.6 

10 200.4 

11 150.3 

12 97.4 

13 63.8 

14 49.6 

15 32.7 

16 53.6 

17 23.2 

18 34.9 

19 59.1 

20 46.6 

21 75.3 

22 63.8 

23 56.2 

24 46.9 

25 53.8 

Vi fick även massor med 0 värden i mellan alla dessa värden som inte var någon idé att visa, det 

blåste helt enkelt inte tillräckligt för att vi skulle få några värden av det.  

Vi har haft ett par små problem under detta projekt. Vi hade till en början planerat att göra våra 

rotorblad i aluminium men vi hittade inte det under första lektionen så vi gjorde dom i cellplast 

istället, detta resulterade i att vi fick ändra planeringen lite. Vi tänkte också göra en bakvinge till 

vindkraftverket som vi helt enkelt inte han med. Sedan när vi mätte så kan även en felkälla varit att 

det inte blåste tillräckligt mycket under en hel minut för att vi skulle kunna göra våra mätningar. Vi 

kunde alltså förbättra vår planering lite för att hinna med att göra en bakvinge samt kollat upp innan 

om det fanns aluminium för att få den första planeringen gjord, det med vinden är inte mycket vi kan 

göra åt.  

 


