
Att erhålla energi med hjälp av vinden
Att få fram energi enbart med naturenskrafter är något som vi alla borde intressera 
oss mer för. Alla vet ju idag att vi människor måste bli mer miljömedvetna och spara 
på vår energi resurser vi kan inte i samma utsträckning använda energi alternativ som 
förstör jorden och vår miljö så som olja, kol osv. Tänkt dig då att kunna skapa el med 
vinden som den enda hjälpen visst vore det toppen. Vind är något som finns naturligt 
det enda tricket är att få ut så mycket energi som det är möjligt.

Fakta vindkraftverk
Ett vindkraftverk är när man 
hjälp av vinden skapar el. Vind-
kraftverket består av rotorblad 
som är ca 50 meter långa och när 
de roterar med hjälp av vinden 
så skapar man el. Själva masten 
som bladen sitter på är ca 150 
meter hög. Ett vindkraftverk 
skapar energi redan när det bara 
blåser 4 m/s högsta effekten får 
man om det blåser ca 13 m/s. Ett 
vindkraftverk kan under en dag 
producera el för ca 9 miljoner 
datorer som är igång 10 timmar. I 
Sverige har vi ca 2000 vindkraft-
verk och de står för ca 4% av vår 
tillverkning av el.
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Vårt projekt
Med det som bakgrund så har vi 
i vår grupp valt att se om vi själva 
skulle kunna konstruera ett vind-
kraftverk för att sedan testa det 
och se hur mycket energi man kan 
få ut ur det. Projektet delades in 
i olika delar förberedelse, plane-
ring, konstruera, bygga, test och 
sedan dokumentation.
I planerings fasen så fördelade vi 
arbetet i gruppen med att skriva 
manual och göra ritning och pro-
totyp på vårt vindkraftverk. Vi har 
ju tidigare läst om vindkraftverk 
nu gällde det att göra en mindre 
prototyp av det som vi lärt oss. 
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Material
Som material valde vi att använda PVC-
rör som stomme dels är PVC-rör är lätta 
och har en bra hållfastighet. Vårt vindkraft-
verk skall vara 1 meter högt och för att 
klara den höjden när det blåser och längden 
på våra rotorblad så var vi tvungna att hitta 
ett fundament med lite tyngd. Vi hittade en 
järnplatta på skolan som vi valde att använ-
da. Längst upp på röret gjorde vi en låda i 
plywood som skulle innehålla en generator. 
Till axeln sattes ett kugghjul och gum-
misnoddar så att vi kunde överföra energin 
till generatorn. För att få navet så exakt 
som möjligt använde vi oss av 3D-skriva-
ren. Till rotorbladen så använde vi alumini-
um i och med att det är ett lätt material och 
hållbart. För att stabilisera själva vindkraft-
verket så fick vi använda vanliga snören i 
och med att vår konstruktion vart rätt tung.

Arbete
Alla fick ett varsitt område de var ansvari-
ga för under bygget. Vi kapade PVC röret i 
rätt längd och sedan byggde vi vår genera-
torlåda i lådan placerades två kullager som 
axeln skulle gå igenom. Som botten använ-
de vi ju en järnplatta som vi hade en hel del 
problem med att få PVC röret att fästa i det. 
Tillslut så löste vi det med att använda en 
träbit som vi kunde ha som stöd när vi fäste 
röret samt att vi valde att lägga på lim som 
en extra grej. Rotorbladen sågades ut ur en 
aluminiumskiva de blev jäkligt vassa så vi 
var tvungna att slipa till kanterna på dem. 
Efter detta så började vi med att montera 
rotorbladen till navet vi testa med att limma 
men det funkade inget vidare så det slutade 
med att vi fick fästa bladen med en skruv 
så att de skulle sitta kvar. När vi monterade 
ihop allt under en lektion så märkte vi att 
konstruktionen vart ostabil och vi vart då 
tvungna att stabilisera vindkraftverket med 
att snöre så det skulle hålla sig rakt.
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Test och reslultat
När allt var monterat och klart så ville vi hitta en plats med mycket 
blåst så vi kunde testa hur effektiv vår konstruktion vi valde att gå 
till en bro vid strömmen. I och med att den var rätt så tung så fick vi 
låna en kärra på skolan så vi kunde transportera vårt vindkraftverk. Vi 
ställde vindkraftverket mot vinden och kopplade in datorn så vi kunde 
mäta vårt data. Den började att rotera direkt och vi vart jätteglada över 
att det fungerade. 
Vi lät vindkraftverket snurra i ca 10 minuter så vi skulle kunna få in 
lite data på hur effektivt det var. När vi kollade i programmet som vi 
använde så kunde vi konstatera att vi fått massa värden med de värde-
na så kunde vi få fram ett medelvärde, meridianvärde och ett högsta 
värde. Vi kunde konstatera att vi fick ut 0,5 volt ur vårt vindkraftverk 
vilket inte är så mycket som vi hade hoppats på men det fungerade 
trots allt. Hade det blåst mer så hade våra resultat säkert vart bättre. 
Vårt meridianvärde hamnade på 0,010 volt.
Om vi skulle ha gjort detta på ett annat sätt så skulle vi nog välja en 
lite mindre konstruktion för att få fram bättre mät tal och att hela kon-
struktionen skulle blivit lättare så den hade fungerat bättre med mindre 
vind. 

Framtiden
För att avrunda detta reportage så skall jag förklara lite om ett hållbart samhälle och hur vind-
kraft bidrar till det. Det är miljöklokt att omvandla vindens energi till el via ett vindkraftverk. 
Det innebär varken någon förbrukning av naturresurser eller några utsläpp av miljöstörande 
ämnen. Att arbeta för ett hållbart samhälle och se vindkraft som en självklar del i ett långsiktigt 
mål för ett hållbart elproduktionssystem. Genom att köpa el från vind bidrar du till ett mer håll-
bart samhälle. Ett samhälle som håller genom miljövänlig energi såsom vindkraft, så satsa på 
vindkraft och andra förnybara energikällor som vatten och sol och såklart vind för ett hållbart 
samhälle.
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