
ladda en mobil krävs det 2 volt. 
Gruppen var ganska nöjda med 
att fått ut 0.5 volt med tanke på 
hur lite det blåste. Eftersom grup-
pen hade väldigt stora rotorblad 
så hade den lite svårt att börja 
snurra på grund av vikten men 
när den väl fick upp fart så gick 
det bra eftersom den hade så står 
rörelsemängd. Gruppen fick också 

snurra direkt. När gruppen insåg 
att den funkade blev alla överlyck-
liga. De fick in värden från vind-
kraftverket vilket menades med 
att det fungerade. Efter att vind-
kraftverket snurrat till och från i 
cirka 10 minuter gick gruppen in 
för att granska sitt resultat. I pro-
gamet de använt hade de 17525 
olika värden från mätningen. Med 
hjälp av alla de värdena kunde 
gruppen ta fram ett högsta värde, 
ett medelvärde och ett median-
värde. Gruppen lyckades generera 
upp till 0.5 volt. 0.5 volt kanske 
inte säger så mycket men för att 

När den väl var klar skulle den 
testas. De visste att de behövde 
mycket vind och därmed valde de 
en bro som gick över strömmen. 
Eftersom deras vindkraftverk var 
tungt kunde de inte bära den själv 
så därför lånade de en magasin-
skärra från skolan. De fraktade 
vindkraftverket till bron där de 
satte upp det och kopplade in 
sladdar från vindkraftverket till 
datorn. De ställde den i motsatt 
vindens riktning och den började 

byggt ihop alla delar och skulle 
bara bygga ihop den. Att bygga 
ihop den tog cirka en lektion. När 
alla delar var ihopsatta märkte 
man att den blev lite ostabil så 
därför fäste man ett snöre i botten 
som gick upp till toppen vilket 
resulterade i att den stod rakt.

Det färdiga vindkraftverket som ska ut och testas.

fram ett medianvärde som låg på 0.010 volt. Att ta fram ett medelvärr-
de skulle inte vara så intressant eftersom den stod still ganska länge på 
grund av att det inte blåste. Därmed skulle gruppen få ett väldigt lågt 
värde.

Hampus Hägg 
Hampushagg98@hotmail.com
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Vägen till ett fullt fungerande vindkraftverk
Hela projektet gick ut på att bygga ett fungerande vindkraftverk. Projektet var 
uppdelat i tre delar, första fallet bestod av förberedelse och planering, fall två 
var själva bygget där varje grupp byggde deras vindkraftverk och det sista 
fallet är dokumentationen vilket är det jag gör i skrivande stund.

Faktaruta
Man kan jämföra ett vindkraft-
verk med en väderkvarn fast 
mycket större. Ett vindkraftverk 
har dock ett annat syfte. Syftet 
med ett vindkraftverk är att den 
ska fånga upp vinden. För att 
göra det använder man stora s.k. 
rotorblad som börjar snurra när 
vindens kraft trycker på den. 
När rotorbladen börjar snurra 
kan man utvinna rörelseener-
gi. Rotorbladen är fästa på ett 
nav som sedan sitter på en axel. 
Axeln går in i ett litet utrymme 
på toppen av vindkraftverket 
där det sitter en generator som 
omvandlar energin till elektrici-
tet. På ett så enkelt sätt kan man 
utvinna el på ett mycket mil-
jövänligt sätt som blir mer och 
mer populärt.

Allting började med bloggin-
läggen som skulle skrivas. 

Det skulle lämnas in tre olika 
blogginlägg på Teknikprojektet.
se som skulle omfatta en länk 
med olika typer av fakta som t ex. 
funktion eller vindkraftverkets 
uppkomst. Syftet med bloggin-
läggen var att det skulle var lätt 
att hitta länkar till bra fakta som 
andra kunde ta del av.

När blogginläggen var färdig-
ställda påbörjades nästa fas där 
ett faktablad skulle göras. Fakta-
bladet skulle innehålla beskriv-
ning, ritning och manual. Man 
delade upp grupperna så den ena 
gruppmedlemmen gjorde textde-
len där en manual skulle göras. I 
manualen skulle material och på 
vilket sätt vindkraftverket skulle 
konstrueras beskrivas. Killen satte 
igång att skriva efter samråd med 
sin kompanjon. Den andra grupp-
medlemmen använde ett program 
kallat Inventor för att försöka göra 
en prototyp bild och ritning över 
hur vårt vindkraftverk skulle se 
ut. Gruppen hade tidigare läst på 
hur ett vindkraftverk fungerade så 
de försökte efterlikna det så myck-
et som möjligt fast i mindre skala 
förstås. Planen var att stommen 
i vindkraftverket skulle var upp-
byggt av PVC-rör med tanke på 
dess lätthet och stabilitet. 

Vindkraftverket var planerat att 
vara en meter hög vilket krävde 
en stark botten som höll vind-
kraftverket upprätt. Gruppen 
hade inte riktigt bestämt något 
material eller del som de skulle 
använda utan de bestämde sig för 
att titta vad som fanns att använda 
på skolan. Längst upp på PVC-rö-
ren bestämde gruppen att man 
skulle sätta en liten låda som skul-
le innehålla en generator precis 
som på riktiga vindkraftverk. För 
att kunna få ut något från vinden 
så behövs rörelsen komma till en 
generator. På axeln sätter man ett 
kugghjul om man ska ha kedje-
drift. Navet som rotorbladen ska 
sitta på valde de att göra i 3d-skri-
varen eftersom det var smidigast 
så plus att man fick de exakta 
måtten som krävdes. För att göra 
rotorbladen valde gruppen att 

Planeringen
PVC-röret som användes.

Ett riktigt vindkraftverk.



Vägen till ett fullt fungerande vindkraftverk

Gruppen satte sedan igång med 
att bygga sitt vindkraftverk. Varje 
gruppmedlem blev ansvarig över 
var sin sak. En var ansvarig för 
byggandet och en för elektro-
niken m.m. De började med att 
hämta PVC-rören som de sågade 
till för att få den rätta längden. 
Medan två i gruppen sågade till 
PVC-rören byggde en annan 
gruppmedlem ihop den lilla lådan 
som senare skulle placeras uppe 
på PVC-röret. I lådan satte han 
dit två stycken kullager där axeln 
skulle gå igenom. Nu skulle grup-
pen lösa det här med botten.

De visste att man var tvungen att 
ha en tung och stabil botten för 
att den skulle klara av att hålla 
vindkraftverket upprätt. Man 
började leta inne i ett rum där 
det fanns gamla stolar, bord och 
soffor. Till slut fick en i gruppen 
syn på en järnplatta. I mitten av 
den var det ett hål där de tänkte 
att man kunde fästa stommen på 
något sätt. De stoppade ner en 
aluminiumpinne med diametern 
av en centimeter i hålet. På under-
sidan av plattan fäste de en träbit 
som aluminiumpinnen satt fast i.  
I PVC-röret satte man en likadan 
träbit med ett hål i där pinnen 
går igenom. På så sätt lyckades 
gruppen fästa röret i botten.              

För att fästa det lite extra lade 
man lim runt om PVC-röret. När 
det var klart valde gruppen att 
sätta igång med att såga ur rotor-
bladen från en aluminiumplåt. Att 
såga ur rotorbladen från plåten 
var inte så lätt tyckte gruppen. 
Det blev väldigt vassa kanter så 
en av gruppmedlemmarna gick 
och slipade till dem. Natten till 
torsdagen skapades ett nav i en 
3d-skrivare.

Bygget

göra de i aluminiumplåt eftersom 
de är hållbara och ganska lätta. 
När gruppen skulle komma på 
hur man skulle fästa stommen fick 
de lite problem. Eftersom de inte 
visste vad de skulle ha för botten 
visste de inte hur de skulle fästa 
stommen.

Här sågar Hampus Hägg ut ett      
rotorblad från en aluminiumplåt.

Det färdiga navet med rotorbladen 
monterade. 

Bilden visar lådan på toppen av 
vindkraftverket som innehåller bl a 
generatorn.

Dagen efter började gruppen med 
att sätta ihop navet med rotorbla-
den. Till en början limmade man 
endast ihop rotorbladen och navet 
men man märkte snarast att det 
inte skulle hålla. Eftersom den s.k. 
Birdslayerns rotorblad är gjorda 
av metall och kunde lätt ramla av 
med bara lim så valde gruppen att 
förstärka det med en skruv i varje 
rotorblad som gjorde att den blev 
mycket säkrare.  Eleven som hade 
hand om elektroniken gick på en 
kurs där han lärde sig hur man 
kan mäta värdena man får ut från 
vindkraftverket. Nu hade gruppen 


