
Elevprojekt utforskar 
framtidens energi
Att grön el såsom sol-och vindkraft är 

framtidens el är något som har varit på 
tapeten länge, det är både ett miljövänligt 
och lönsamt sätt att generera el på. Vi har 
följt en elevgrupp på Realgymnasiet i Nor-
rköping som har fått testa på att bygga sitt 
eget vindkraftverk.Hur ett vindkraftverk 
fungerar
Principen bakom ett vindkraftverk är ganska 
enkelt, men själva tekniken och genomförandet 
är mycket mer avancerat. Principen är att när 
vinden sätter fart på propellrarna som sitter på 
ett nav, som i sin tur är fäst på en axel, så börjar 
denna axel inuti kraftverket att snurra runt. När 
axeln snurrar så sätter denna också fart på ett 
sorts hjul, som i sin tur är kopplad till en 
generator, och det är så elen genereras. 
Stora vindkraftverk ska placeras på så öppna 

fält som möjligt, på så sätt så kan vinden 
utnyttjas maximalt. Elevernas vindkraftverk 
placerades dock på en bro, mitt i centrala 
Norrköping, precis i närheten av Realgymnasi-
et.

Människors levnadssätt i överflöd 
Att vi människor idag lever på ett sätt som inte 
är hållbart i längden är ett faktum. En dag kom-
mer de icke förnybara naturresurserna ta slut, 
och alla som har varit beroende av saker såsom 
olja, kol och naturgas kommer att behöva göra 
om hela sitt levnadssätt. Låt oss säga att all 
jordens olja helt plötsligt tar slut imorgon 
bitti, vad skulle hända? Stora oljebolag 
kommer att gå i konkurs, fraktskepp som åkt 
över alla de stora haven kommer att vara 
stilla i kajen. Ekonomin kommer rasa och 

världen kommer stanna av. Enligt Ryan 
Carlyle, en högskoleingenjör anställd vid en av 
USAs oljeplattformar, menar att slutet på oljan, 
också är slutet på världen som vi känner den. 
Det är därför som det är så extremt viktigt att 
satsningarna på vind-, vatten- och solkraftverk 
går igenom ordentligt, för på så sätt så kan vi 
försäkra att mänskligheten kommer klara sig 
väl även när olja, kol o.s.v. tar slut.

Elevernas vindkraftverk
Principen för vindkraftverken som eleverna på 
realgymnasiet byggde är densamma som den 
för de stora 200 metersverken, bara lite en-
klare. I den elevgruppens vindkraftverk som
ska beskrivas nedan så sitter axel, nav, gener-
ator och vingar fast i en låda. Lådan sitter i sin 
tur fast i ett PVC-rör, som är fäst i botten till en 
kontorsstol. För att fästa PVC-röret i kontorss-
tolen så skrev eleverna ut två stycken plastrin-
gar i 3D skrivaren, på så sätt så sitter röret sta-
bilt fast i botten, även om det ursprungligen är 
större än basen. Lådan är fäst i röret med hjälp 
av ett lock till PVC-röret, och en mutter och 
bult. Lådan erhåller två hål på varje kortsida, 
där ett 50cm långt aluminiumrör är fäst. Inne i 
lådan, fastsatt på röret, så sitter en 3D printad 
växel, i form av ett hjul med en skåra i, i skåran 
så är en gummisnodd fäst i en generator. På 
aluminiumröret så sitter också ett nav med 
vingarna på, när vinden träffar vingarna så 
börjar dem snurra, och får då röret att snurra 
med dem. På så sätt så snurrar generatorn när 
axeln snurrar.

Motgångar vid bygge
Eleverna fick en vecka att bygga ihop sitt 
vindkraftverk, utöver den vecka som gått åt till 
informationsinsamling och planering. På den 
veckan så byggdes vindkraftverket ihop enligt 
beskrivningen ovan, olika smådelar och höljen 
skrevs ut med hjälp av realgymnasiets 3D-skri-
vare. Vissa problem uppkom dock 
under produktionsveckan, speciellt med det 
faktum att många av elevgruppens deltagare 
varit sjuka under lång, samt att gruppen fick 
mycket trubbel med 3D-skrivaren. Navet som 
eleverna själva designat blev bara delvis 
utskrivet, så när vingarna sedan skulle 
monteras på, så blev vinkeln för dem fel. Detta 
resulterade i att vingarna inte fångades upp or-
dentligt i vinden, och detta resulterade i sämre 
mätresultat. Det var svårare att få 
vingarna att snurra på grund av den 
anledningen, och det var därför som axeln inte 
fick ordentligt med snurr. Några bra saker kom 
dock ut ur problemen med navet. Eftersom att 
navet bara blev halvt utskrivet så kunde inte 
vingarna fästas i den ordentligt. Detta gjorde att 
eleverna fick borra fast vingarna i navet istället, 
och det resulterade i att vingarna faktiskt satt 
fast mycket bättre än vad de skulle gjort från 
början. Andra elevgrupper som också byggde 
vindkraftverk hade problem med att få vingarna 
att sitta fast, och vissa hade till och med oturen 
att deras vingar flög ner i Norrköpings ström, 
det problemet undveks dock att vår elevgrupp 
i fråga, tack vare att vingarna var fastskruvade 
i navet. 

De 3D-utskrivna ringarna som håller ihop 
röret med botten, gjorda i Inventor av 
Linnéa Gistrand.

Det färdiga vindkraftverket, fotat innan 
första mätningarna gjordes.
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Materialval 
Materialet som används till vingarna var 2 mm 
tjock aluminiumplåt. Det stod mellan den plåten 
samt att göra vingarna av frigolit. 
Gruppen tog beslutet att det skulle vara 
enklare och mer effektivt att göra vingarna av 
aluminium. Ett problem som inte tänktes 
igenom ordentligt är dock vikten på vingarna. 
Dem gjordes väldigt stora för att maximera 
vindomfånget, men detta gjorde också att det 
blev svårare för dem att snurra. Vingarna skulle 
ha gjorts lite mindre, samt vinklats annorlunda 
för att få ett mycket bättre resultat. Resten av 
materialen på vindkraftverket är antingen 
utskrivna med hjälp av 3D-skrivare, eller 
återvunnet material som återfunnits på skolans 
område. Endast aluminiumstången, de två 
kullagren och bulten som håller ihop lådan med 
röret, är nyinköpta. Lådan är gjord av trä från 
en gammal luftförvärmare.

Förhållanden under mätningarna
Gruppens mätningar utfördes på en bro i 
industrilandskapet i Norrköping. Det var 
måttligt med vind, så de lyckades samla ihop 
lite mätdata, även om vingarna på deras 
vindkraftverk var felplacerade. Dock så fi ck 
dem inte in data under hela tiden som de mätte. 
Under vissa perioder under mätningarna så 
rörde sig inte vingarna alls, men det högsta 
mätvärdet blev ca en halv volt. För att ännu 
högre mätningar skulle kunnat uppnås så skulle 
det ha behövt vara betydligt mer vind. Andra 
grupper upprepade sina mätningar vid andra 
tillfällen och uppnådde då betydligt högre 
mätvärden.

Mätdata
Maxvärdet för vindkraftverket i fråga kom upp 
i ca 550 mV, alltså ca en halv volt. Under lån-
ga tider så visar diagrammet att vindkraftverket 
har genererat 0 mV just då, dessa anledning-
ar har förklarats ovan. Just detta vindkraftverk 
har inte haft en jämn el generering. I början av 
mätningen så kom vindkraftverket inte upp i så 
höga volt, men man kan se hur det ökar med 
tiden, runt 50 sekunder så börjar det 
genereras mer el, men vid ca 150 sekunder 
såavtar det igen. Det kommer en till vindby 
efter ungefär 250 sekunder, men efter det så 
slutar vindkraftverket att generera el helt och 
hållet. 

Framtiden för vindkraft
Även om denna elevgrupps vindkraftverk inte 
kom upp i så höga voltantal så har andra 
vindkraftverk som är byggda av elever på 
Realgymnasiet kommit upp i så mycket som 5 
volt (5000 mV), vilket är lika mycket som 
matningsspänningen för en vanlig USB-port! 
Att bygga egna vindkraftverk är svårt och tar 
tid, men om man bara har rätt material och en 
detaljerad planering så är det helt möjligt att 
göra själv hemma. I framtiden kanske det till 
och med kommer stå små tysta vindkraftverk 
på våra tak, fl yga som drakar uppe i himlen, 
eller kanske till och med sitta på fl ygplanen 
som fl yger jorden över. Vem vet vad framtiden 
har att erbjuda?
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Ett diagram över all mätdata som samlades in. Man kan tydligt se när som det genereras som mest el.
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