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Sammanfattning    
    
Detta examensarbete har utförts på uppdrag och i samarbete med företaget TEROC AB.     
Jag har samarbetat med en annan grupp från Halmstad Högskolan som har utfört design 
av bladen till små vindkraftverket utifrån Hugh Piggotts konstruktion. Jag s uppdrag är 
att komplettera deras arbete för utföra ett komplement arbete.    
Projektet som utförts på uppdrag av Sven Ruin hos företaget TEROC AB, som handlar om 
framtagning av ett 3D-modellerat nav på en redan befintlig modell från Hugh Piggotts.    
 
Jag fick även i uppdrag att titta närmare på hållfastheten med hjälp av FEM analys på 
navet, samt strömningsteknik. Jag fick även utreda tillverkningskostnader för olika 3D-
skrivare som finns på marknaden idag och jämföra dessa metoder, för att komma fram till 
billigaste metoden för att skriva ut 3d-modellen för hela komponenten, då menar jag 
bladen& navet (Bladen hämtad från samarbetsgruppen). Detta skedde vanligtvis med hjälp 
av på utvalda material.    
Jag fick även i uppdrag att undersöka ytbehandling på utvalda material med avgränsning till 
3 olika materialtyper    

Resultatet har blivit en CAD-modell ritad i Cativa V5 utifrån Hugh Piggotts 
konstruktion, samt FEM-Analys på navet. Därmed genomfördes en liten del av 
strömningsmekaniks beräkningar på navet.     

Efter att jag har varit i kontakt med fler företag, då kom jag till att fräsningen för 
trämaterialet låg billigast för hela komponenten.     

    

    

    

   
    

 

    

      



Abstract    
 
This degree project has been carried out on assignment and in collaboration with the 
company TEROC AB.    
The group has collaborated with another group from Halmstad University which has 
designed the blades for small wind turbines based on Hugh Piggott's design. The group's 
task is to supplement their work to perform a complement work. The project carried out 
on behalf of Sven Ruin at the company TEROC AB, which deals with the production of a 
3D modeled hub on an already existing model from Hugh Piggott.    
The group was also commissioned to look more closely at the strength using FEM analysis 
on the hub, as well as flow technology. The group also investigated manufacturing costs for 
various 3D printers that are available on the market today and compare these methods, in 
order to arrive at the cheapest method for printing the 3d model for the entire component, 
then the group refers to the sheets & hub (The sheets downloaded from the collaboration 
group). This was usually done using selected materials.    
    
The group was also commissioned to investigate surface treatment on selected materials 
with delimitation to 3 different types of material    
The result has become a CAD model drawn in Cativa V5 based on Hugh Piggott's design, 
and FEM-Analysis on the hub. Thus, a small part of the flow mechanics' calculations were 
carried out on the hub.    
After the group has been in contact with more companies, the group came to the fact that 
the milling for the wood material was the cheapest for the whole component.    

       
Förord  
   
Projektet som presenteras i denna rapport är ett examensarbete på 15Hp, ingår på 
Maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Rapporten har pågått under 20 
veckor på våren 2019.    
Detta projekt har utförts i samarbete med TEROC AB och riktar sig till området inom små 
vindkraftverket.     
    

Vi vill först och främst tacka Sven Ruin för samarbetet, samt för den guidning och hjälp vi 
fått under projektets gång.     
Vi vill samt tacka vår handledare Johan Wretborn för den stöttning och hjälp vi fått under 
genomförandet av detta projekt.    
    

Halmstad, Maj 2019           
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1. Introduktion    
    
1.1 Bakgrund    
    
Projektet som jag s medlemmar har fått ta del av i detta examensarbete är i grunden till en 
modell av ett mindre vindkraftverk som tagits fram av Hugh Piggott (How to build a wind 
turbine, May 2003), en brittisk konstruktör som ägnat stor del av sitt liv åt att tillverka och 
använda mindre vindkraftverk för utvinnandet av ström för laddning av batterier eller till 
strömförsörjning i liten storlek (Hugh Piggotts, Blog). Sven Ruin som ansvarar för 
projektet hos TEROC AB har gett oss i uppgift att ta fram en modell av Hugh Piggotts 
konstruktion som CAD-modell. Denna modell ska kunna användas till utskrift i 3Dskrivare 
eller som bas i framtagning av formar för tillverkning beroende på de material som väljs ut.     
Vindkraftverket har funnit sedan förr i tiden, idag använder man vindkraftverket mer 
effektivt än förr i tiden. Idag finns det båda stora och små vindkraftverken. Människan är 
beroende av energikällor i naturen för att underlätta sitt liv, energi produceras av ett visst 
material och några energikällor är indelade i förnybara källor och icke förnybara källor. 
Förnybara källor är outtömliga och är ständigt närvarande i naturen eftersom de kallas rena 
källor, de orsakar inga miljöföroreningar när de används, såsom solenergi, vindkraft och 
vattenenergi. Vindkraft produceras av vindrörelse och kännetecknas av låg kostnad och 
finns i naturen i vissa områden. Energi erhålls genom att förlita sig på en kombination av 
grundläggande faktor, luftströmmar. Denna kraft används mest för att generera el genom att 
använda vindkraftverk. Dessa turbiner är anslutna till enheter som konverterar till fysisk 
energi för att erhålla el. Vinden kännetecknas av ett antal funktioner som hjälper till att 
producera energi, inklusive:    
    
-Kraften hos de turbiner som tillverkas och drivs börjar med energiproduktion efter ca sex 
månader, så att stora mängder av energi uppnås, samtidigt som miljön bibehålls, 
användningen ger ingen förorening.     
-Behålla den ekologiska balansen genom att minska   
koldioxidutsläppen från klimatförändringar på jorden (Jamtkraft.se, Hur fungerar  
vindkraftverket)    
    
    
 
         



1.2 Företagspresentation    
    
TEROC AB är ett företag från Odensvi som ligger en liten bit utanför Köping. Företaget 
ägs av Sven Ruin och hans far Edvard Ruin.    
TEROC AB arbetar huvudsakligen med vindkraft och hybridsystem samt betong- och 
byggnadsteknik och jobbar som konsultfirma med att ta fram helhetslösningar åt kunder.   
Företaget har idag system i drift som levererats till bl.a. Bolivia, Somalia, Filippinerna och 
även system i Sverige.     
”Vi har hög kompetens inom ovanstående områden och ett nätverk av samarbetspartners. 
Genom att kombinera vår kompetens inom olika områden kan vi uppnå synergieffekter, till 
exempel vid utveckling av fundament för vindkraftverk. Vi har också ett universellt system 
för insamling och övervakning av mätdata, som är användbart i många olika tillämpningar 
” (TEROC AB.se, Företaget)    
    
   

1.3 Syfte och mål   
    

Tillverkning av turbinbladet utförs av det samarbetsgruppen, vår grupp ska utföra en 
komplettering av projektet i form av nav. Navet har någon påverkan för luftens rörelse mot 
vingarna. Jag ska även granska de material som valts av samarbetsgruppen och applicera 
en ytbehandling som lämpar sig bäst för det valda materialet till dess användningsområde.    
Som annat syfte har jag även att titta närmare på hållfastheten med hjälp av FEM analys 
på navet, samt strömningsteknik. Jag har i mål att ta reda på vilken metod som används 
för att skriva ut 3D-modellen med en 3D-Skrivare som får ut en hel modell av båda navet 
och bladen, som hel komponent samt ta reda på total tillverkningskostnaden.     

         
1.4 Problemdefinition    
    
I dagsläget finns där inte någon lättillgänglig 3D-modell av blad och nav baserad på Hugh 
Piggotts konstruktion att använda sig av till utskrift eller provning i någon form. Grupp har 
fått i uppdrag att monteringslösning i CAD-program för att kunna användas till utskrift 
eller annan tillverkningsteknik.     

       
         
1.5 Kravspecifikation     
I tabellen nedan listas kriteriespecifikation, kriterierna gäller för produkten som då  delas upp i 
krav och önskemål. 
    

Beteckning     Kriterier     Krav/Önskemål   
           KA    Följa Hugh Piggotts konstruktion på 

navet. 
 Krav     

KB    Ytbehandling endast på ett material     Krav     



ÖA    Metoden för utskrift ska vara billig    Önskemål    
ÖB    Metoden ska vara miljövänlig    Önskemål    
ÖC    Få en prototyp     Önskemål    

    

1.6 Avgränsningar    
    

Projektet ansvarar endast för den designframtagningen utav nav med en önskvärd 
monteringslösning om så krävs.     
Detta projekt har även avgränsningar inom följande områden:    

- Resultat som kräver fysiska eller ytterligare avancerade tester, total verkningsgrad, 
total effektökning etc.    

- Resultat kring avancerade flödessimuleringar    
- Följa Piggotts konstruktion    
- Utföra en ytbehandling på utvalda materialen som väljs av samarbetsgruppen 

Genom att begränsa arbetet läggs fokus istället på att utföra ett bra arbete. Förutom 
att hitta lämpliga metoder, skall jag försöka eventuellt tillverka prototypblad som 
önskemål. Som annat önskemål är metoden utskrift som väljs att gå vidare med ska 
vara så billig som möjligt och miljövänlig.           

2. Teoretisk referensram    
    
2.1 Konstruktionsmetodik    
 
En av metoderna som kommer användas av jag är Freddy Olssons metod för princip- och 
primärkonstruktion inom produktutveckling eftersom jag tidigare använt sig av denna 
metod i tidigare studier.      
    

2.2 CAD (Computer Aided Design)    
    
De programvaror som man använder för att rita upp 3D-modeller i en digital 
framtagningsprocess kallas för CAD-program, är ett samlingsnamn för en mängd olika 
typer av program som kan underlätta produktframtagningen för nya produkter. Genom 
dessa CAD-program kan man rita upp, skapa geometrier och göra tester innan man tar fram 
en prototyp. (Vinodh, Devadasan & Shankar, 2010) Jag har jobbat med workbenchen GSD 
(Generative Shape Design) som fokuserar på skapande av skelett och ytor som man sedan 
generar om till önskad solid eller skal med en tjocklek på i workbenchen Part Design.    
På Halmstad Högskola använder man sig av CATIA V5 som är ett av de mest avancerade 
programmen inom digitala produktframtagningsprogram. CATIA V5 använder sig av flera 
workbenches beroende på vilken typ och på vilket sett man vill ta fram produkten på.    
    

          



     

2.4 FEA (Finite Element Analysis)    
    

Med hjälp av FEA kan man analysera modeller som konstruerats i CAD, genom att 
applicera material på sin modell och öppna modellen i CATIA V5’s egna FEA program 
som finns bland deras olika workbenches. I detta program kan man ställa in olika 
parametrar och constraints som liknar de verkliga krafter, infästningar, stöttande ytor m.m. 
som påverkar ens modell och få en verklig analys på modellens svaga punkter samt där det 
kan finnas spänningskoncentrationer.     
   

2.5 Ytbehandling    
    
Ytbehandling är ett brett spektrum av industriella processer som förbättrar ytan av en 
tillverkad substans för att uppnå en viss egenskap. Det finns vissa syften med ytbehandling 
bland annat; Ökat utmattningsbeständighet, kontrollfraktur och korrosion, förbättrat 
motstånd mot ersättning, ändrar fysiska egenskaper som ledningsförmåga och 
motståndskraft, minska kostnaderna m.m.    
    

        
3. Metod    
    
3.1 Metoddiskussion    
    
Metoden som används i projektet baseras på Freddy Olssons böcker; Princip- & 
Primärkonstruktion.     

En annan metod som används för konstruktionen på navet fick jag utifrån Piggottis 
konstruktion A Wind turbine Recipe book. För strömningsmekanik beräkningar 
används metoden International Electrotechnical Commission.      
    
A Wind Turbine Recipe Book är skriven år 2013 av Hugh Piggotts, där berättar han om 
konstruktionen av småvindkraft som han bygger upp på sin egen hand. Piggotts nämner 
några materialval i boken, men anser att trä är lämpligt då det är hållbar och har 
lågkostnad.     
    
I boken A Wind Trubine Recipe finns det delar av hur man bygger småvindkraftvek av trä 
och hur processen går till, materialval samt mått på komponenten. Dessutom visar han 
grundläggande ritningar för olika småvindkraft.  Jag har följt A Wind Turbine Recipe 
Book för design och konstruktion av navet.     
    



För att ta reda på verkningsgraden på hela komponenten och effekter på Piggotts små 
vindkraftverk fick jag av företaget metod som hjälpte till att tillämpa strömmingsmekaniks 
beräkningar på komponenten, nämligen International Electrotechnical Commission.      
Framtagning av designen på navet används jag sig av Freddy Olssons metod då 
författarna är känd sen tidigare kurser och bedömer det som en bra metod för framtagning 
av koncept.    
    

3.2 Produkten    
    
Den produkt som tas fram i detta projekt är befintliga konstruktionen som Piggotts 
använder sig av idag. Tanken med produkten är att kunna analysera och hitta lämplig 
tillverkningsmetod för båda navet och bladen som är utförd från samarbetsgruppen, samt 
att tillämpa ytbehandling på navet. Denna befintliga konstruktion har modellerats upp i 
CATIA V5.    

    
3.3 Principkonstruktion    
    
I denna process strävar man att få fram flertalet lösningar för projektets ändamål, sedan 
görs en gallring av dessa förslag och presenteras i ett principutkast.    (Olsson, 1995)    

    
3.3.1 Produktdefinition    
I detta steg presenterar man vad produktens användningsområde är, vad som ingår i 
produkten samt vart produktens användningsplats är.    
    
3.3.2 Produktundersökning    
Här görs en FEM-analys av den befintliga produktens design som jag modellerat upp i 
CATIA V5.    
    
3.3.3 Framtagning av produktförslag    
Förslagen togs fram genom egna ritningar och modellerande i CATIA.    
    
3.3.4 Utvärdering av produktförslag    
Efter framtagna förslag presenteras, gjordes en gemensam granskning av vilket förslag som 
jag trodde på mest och skulle kunna uppfylla det önskade målet.    

3.3.5 Presentation av valt produktförslag    
Här presenteras det valda produktsförlaget i form av 3D-modeller framtagna i CATIA V5.     
   

3.4 Primärkonstruktion    
Denna del beskriver fortsättningen på Freddy Olssons metod, där man fortsätter att utveckla 
valt produktförslag man kommit fram till från ovanstående del.     



           
3.4.1 Produktutkast    
Beskriver det valda produktförslagets delar i 3D-modeller. En FEM-Analys utförs av 
produkten och dess delar i programmet CATIA V5 för att testa detaljerna med krafter som 
kommer verka på produkten.    
           
3.4.4 Produktsammanställning    
Här kommer den slutliga bilden av hur produkten som tagits fram monteras ihop 
tillsammans med samarbetsgruppens blad i en samlad konstruktion.    

         
 3.5 Tillverkningsmetod    
Här presenteras de tillverkningsmetoderna som jag tagit fram som alternativ för de 
materialen som samarbetsgruppen tagit fram. (Olsson, F. (1995). Princip-och 
primärkonstruktion). 
 

4. Resultat    
I denna del ska presenteras delar för bland annat, ytbehandlingen,   
konstruktionsanalys, design och analys, strömningsteknik samt, Insamling av nödvändiga,   
data och information.  

4.1 Nav design    
   
I denna del redovisas nav designen utifrån Hugh Piggotts. Då navet är klar fäst till en hel 
komponent, då med tre blad som är designade av samarbetsgruppen.    

   



4.1.1 Assembly av navet   

   
   

   
   

   
4.2 Strömningsmekanik 
   



Ett av syften i rapporten var att jag skall räkna på verkningsgrad och effekter på Piggotts 
små vindkraftverk verk. För att kunna tillämpa dessa beräkningar fick jag titta närmare på 
IEC-61400-2 International standard som fick av uppdragsgivare på företaget. Dessutom har 
WIND ENERGY EXPLAINED    
Theory, Design and Application Second Edition används för ytterligare hjälp. (se bilaga 1)    
   

   

Följande beräkningar:    
    

    
    
    

   
   

Där: P = Effekt [kW] cp = Effektkoefficient     

ρ = Luftens densitet, 1,25 [kg/m3]    

A = Är det projicerade bladets area som är vinkelrätt mot luft riktningen. [m2]  v = 
vindhastighet [m/s]    
(WIND ENERGY EXPLAINED Theory, Design and Application Second Edition sida 94-3, 
13)    

   
Där:   

ρ = densitet 

μ = dynamisk viskositet  

ν = kinematisk viskositet  

L = typisk längd   

V = typisk hastighet    

(WIND ENERGY EXPLAINED Theory, Design and Application Second Edition sida 103- 
3,41)    



 

Då Re- tal för Piggottskonstruktion är under 2300, detta betyder att vindkraftverkets är 
laminär. Jag har räknat ut Re-tal med hjälp av Reynold nummer online, där fick jag veta att 
talet är 316.    
   

4.3 Ytbehandling för materielen   
Här förklaras några av de ytbehandlingsmetoder som funnits lämpliga för utvalda material 
(samarbetsgruppen).     
    

4.3.1 Ytbehandling för Tall, EK, Plywood    
När det gäller behandlade träytor förändras de annorlunda över tiden, beroende på 
ytbehandlings-typens förmåga att skydda träet från korrosions. Trä är att ett organiskt 
material, kan vara krånglig att ytbehandla mot nedbrytning.     
    

Täckande förmåga    
Förmågan att täcka i ytbehandling är ett mått på hur framgångs rikt det är att hindra 
försämringen av träets tillstånd och utseendet på träytan över färgskiktet.    
    

Olja eller klarlack    
Transparenta oljor och transparent lack är beläggningar som inte skapar något lager på 
träytor, eller har ett mycket tunt lager. Dessa typer av färger bestäms av färg och ålder av 
trä. Oljor som innehåller vax bör undvikas om ytan kommer att målas i framtiden.    
    

    
Täckfärg    
Den tunga beläggningen har högt pigment halt och ger optimal klasskonstruktion för att ge 
ett långvarigt skydd för träytan. Färgen på det ursprungliga träet kan inte ses genom tunga 
beläggningar, och det täcker också en hel del trä egenskaper. Ytan som är täckt med färg 
ska vara ren.    
    
Lasyr    
Trä polermaskin skapar ett mycket tunt lager på behandlade ytor, från vilka egenskaperna 
hos behandlade träytor kan ses. Färgen bestäms av färgen på polermaskin tillsammans med 
trä färgen. Detta innebär att det är svårt att bibehålla färg när du utför underhållsåtgärder.    
    

De vanligaste färgtyperna:    
Beläggningar beskrivs vanligen enligt den typ av bindemedel som de innehåller. De olika 
bindemedlen och tilläggen ger färger egenskaper som gör dem lämpliga för speciella 
användningsområden.    
    



Akrylatfärg    
Akrylfärg behöver minst grad av underhåll från alla typer av yttre beläggningar, eftersom 
det verken krackelerar eller kritar. Den torkar snabbt och behåller sin färg väl.   Den är 
lätt att använda akrylbeläggning och så fort den är torr ger den ett bra vatten resistent yta.    
Varaktigheten av uttorkning är 2–4 timmar. Akryl används främst i genomskinliga 
beläggningar och tunga beläggningar för trä fasader.    
Den tunna ytan strukturakryl beläggning är porösa och gör det mer benägna att fånga 
smuts, jämfört med linfrö olja beläggning eller alkydoljebeläggning.      
Akryl beläggningar är vattenbaserade beläggningar (utspädda i vatten) och kan bestå endast 
av akryl eller en blandning av akryl och alkydolja, som kallas hybrid beläggningar. Dessa 
beläggningar kräver en temperatur under färg som sträcker sig från 7 till 25 grader och bör 
förvaras i en frostfri miljö.    
    
Alkydoljefärg    
Alkydoljefärg är nära besläktad med beläggning av linfrö olja, men det torkar snabbare, och 
dess ljus styrka är bättre och mer hållbar. Färgen torkar för att vara en vacker yta och vatten 
tät. Alkyd beläggning är lämplig för extern träbearbetning.  Den alkydolja beläggningen 
börjar få spricka efter några år, vilket resulterar i ytan blir matt.    
Torktiden är ungefär en dag då målning under den varma perioden av året.     
Alkydolja kan användas i alla typer av beläggningar: trä lack, genomskinliga beläggningar 
och tunga beläggningar. Tidigare var Alkydbeläggningar lösningsmedelsbaserade färger 
(späddes med lösningsmedel). Emellertid, för närvarande, det är en hybrid beläggning 
produkt baserad på vatten som en utspädd. Dessa beläggningar kräver en temperatur under 
färg som sträcker sig från 7 till 25 grader och bör förvaras i en frostfri miljö.    
    
    
Linoljefärg    
Linoljefärg används för att underhålla byggnader som har målats av denna färg, men de 
används ibland också för att måla nya ytor. Linolja bör extraheras med kallt tryck och kokt, 
möjligen med tillsats av en torkad substans. Flera tunna skikt bör målas med linoljan, med 
hänsyn till tillhandahållandet av tillräckligt med tid att torka varje lager efter beläggning. 
Linoljefärgen är lämplig för extern träbearbetning. Färgen ger en vacker form, men torktid 
gör denna typ av färg tar lång tid. Linoljan målar förvandlas till kalkhaltig snabbt. Endast 
kokt linoljan används för tunga beläggningar. Måla på linoljefärgen bör inte göras på andra 
områden, där det innebär risken förblåsor. Undvik färg i starkt solljus    
    
Slamfärg    
Slamfärg består av ett pigment i vattnet med mjöl, vete och bomullsfrö olja som en länk 
(innehållet i linfrö olja är 8 procent maximalt av färgen vikt). Denna påverkar inte träets 
förmåga att absorbera och frigöra vatten. Med tiden kommer träet att börja spricka på 
samma sätt som de omålade ytorna. På grund av dess nedsatta vidhäftning kan inte 
slamfärg användas på ytorna. Slamfärgen kan sedan användas på sågade eller sågade 
trävaror för en andra gång eller på ytor som tidigare målats med Slam. Ett tunt lager av färg 



är målat och är lätt att använda. Varaktigheten av uttorkning är ca 1 timme. Färgen ger en 
helt matt yta som är känslig för yttre påverkan, men det är lätt att underhålla.     
    
Övriga ytbehandlingsmetoder:    
Träoljor    
Träoljor är konstruerade för yttre träytor, till exempel för att ge en vattenavvisande effekt. 
Träoljor innehåller ofta vax, vilket gör trämålade ytor olämpliga för målning över dem med 
andra produkter. Träskydds material används för att skydda mot rost i träkonstruktioner.   
Trätjära    
Trätjära produceras när man gör kol eller brinnande stockar. När den behandlas med trätjära 
värms den upp tills den är placerad jämnt, så att den kan tränga in i träytan bättre. Förr används 
tjära för kyrkor, Klocktorn, fiskarstugor och fritidshus, samt tak och väggpaneler, som ofta 
behandlas på detta sätt. Det finns typer av rödfärgad Matt som används i Klocktorn och andra 
byggnader. Tjäran torkar sakta, vilket tar ca 3–4 veckor att nå en helt torr yta. Under denna 
torktid, tjäran har en stark lukt som försvagas över tiden. (Svenskt Trä. (2015).  
  
    
Järnvitriol    
Järnvitriol används ibland för att bearbeta ytor för att få intrycket att trä fasaden har utsatts 
för atmosfäriska faktorer, vilket har lett till dess förändring i grått, en form som 
tillhandahålls av naturen till obehandlat trä. Behandling med järnvitriol producerar kemisk 
färgning av träytan, men det ger inte något skydd mot biologiska angrepp eller 
fuktrelaterade förändringar.    
Järnvitriol blandas med vatten är en färglös vätska som målas eller sprutas på sågade träet.    
    

4.3.2Ytbehandling för plastmaterial    
Ytbehandling av plast är inte ett synnerligen ingripanden i industrivärlden längre.  Varje 
dag behandlas otaliga plaster för förbättrad Vätbarheten som leder till en korrekt 
vidhäftning av färger bläckkappor.    
problemet med att uppnå diskret kvalitetvidhäftning av beläggningar, lim, tätningsmedel 
och färger jämfört med dem andra vanligt svårt att binda material t ex propylen.    
Problemet med Adhesion att är normalt i material som innehar låg ytenergi.  Här har ett 
exempel som kan vara hög densitetpolyeten och poly propylen etc.    
Här kan man använda plasmateknik för att ytbehandla och ge en förbättrad vidhäftning och 
ytrengöring    
Plasmateknik är en väldig bra ytbehandling som man kan använda denna teknik och ger en 
bra innovativa lösningar på adhesion samt vätning problem i många branscher.    
Komponent behandling är ett viktigt steg före bindning, målning, lackering och 
beläggnings processer. Plasma behandling ger en sparsam lösning för rengöring och 
aktivering av plastytor före vidare bearbetning. Plasmaytbehandling gör bättre vätbarheten 
och vidhäftning av bläck och lim samt beläggningar på många olika ytor    

Plasma behandling genomförs ta bort främmande ämnen som är på ytan av ett material som 
gör den kvalificerad för vidare bearbetning.    



Plast är benägna att mista någon typ av tryckning eller beläggning gjort på sina ytor 
eftersom deras glänsande konsistens om inte har blivit behandlads.   Plasma behandling på 
plastytor kan ge till resultat i en bra förbehandling av ytaktiveringen innan någon limning 
och tryckning samt lackering kan ske.  Plasma behandling sker genom att ta bort 
främmande ämnen som står att få på ytan av ett material som gör den användbar för vidare 
bearbetning    
    

    
4.3.3Ytbehandling för Aluminium     
För att kunna bibehålla sina grundläggande egenskaper mot korrosion utför vi så kallad 
färgoxid, kanske med efterföljande lack. Det finns olika typer av ytbehandlingar för: 
Anodisering, Kemisk ytbehandling, Pulverlackering.  
 
Anodisering    
Detta är en av de ytbehandlingsprocesserna som sker för metaller vars oxider och har 
utmärkta egenskaper. Anodisering öka oxidskiktet och förvärva en passivering som hindrar 
den från att interagera med luft och andra oxiderande effekter i syfte att bevara.     
Det som skiljer denna process är också att den nya metallen kan färgas eller målas.    
    

Kemisk ytbehandling    
Ytbehandling av kemikalier är en justering av aluminiumytan med kemiska processer, där 
kan man använda det som en förbehandling t.ex. pulverlackering eller anodisering.   Här 
kommer de olika typer av ytbehandlingsmetoder:    
– Betning Kemisk polering    
– Kromatering/fosfatering    
    
Pulverlackering    
När en yta behöver tillämpning av en rad positiva egenskaper samt ett prydligt utseende, så 
används pulverlackering som är en typ av ytbehandling    
    

4.5 Tillverkningsmetoder och Kostnader    
   

 3D Printing    
Det är en av de tillverkningstekniker som finns på marknad, där bitarna tillverkas genom att 
dela sina 3D-mönster i mycket små lager med hjälp av CAD programvaran och sedan 
tillverkas med hjälp av 3D-skrivare genom att skriva ut ett lager ovanför den andra tills den 
slutliga formen bildas. 3D-skrivare är oftast snabbare, mer ekonomiska och enklare att 
använda än andra tillverknings tekniker också. Med 3D-skrivare kan skriva ut komplexa 
överlappande delar, göra delar av olika material med olika mekaniska och fysiska 
specifikationer och sedan installera dem tillsammans. Avancerade 3D-utskriftstekniker ger 
modeller som liknar prototyp produktens utseende, känsla och funktionalitet.    



 
Fördelar med 3D-utskrifter:    
Det är svårt att redogöra för de områden som täcks av 3D-utskrifter, kort sagt täcker 
nästan alla aspekter av våra liv, från industriella och arkitektoniska aspekter till hälsa, 
medicin och även den dagliga användningen av enkla funktioner.    
Tanken att vem som helst kan göra någon modell föreställa sig utan behov av manuell 
expertis i användningen av skärning, svetsning och klistra verktyg och andra gör 3Dutskrift 
en nyckel till innovation för alla, särskilt med till gången på många 3Ddesignprogram i de 
flesta språk i världen till ett överkomligt pris eller Även gratis.    
Ett av de mest använda områdena för 3D-utskrifter, teknik och mekanik, 3Dskrivare är 
en av grunderna i alla moderna verkstäder i mekanik för sin stora potential i att forma 
någon modell, oavsett hur komplicerat det är under enkla timmar och utan behov av 
stor ansträngning.    
Ett annat område som gynnar en hel del från 3D-utskrifter är medicin, där   
3Dutskrifter bidrar till tryckning och utbyte av ett antal delar av kroppen utan 
3Dutskrifter som är svårt att bilda eftersom det varierar från person till individ 
beroende på dess fysiska struktur.    
    

    
Tillverkningsmetoder för 3D-utskrifter:    
Det finns många olika tillverkningsmetoder för 3D-utskrifter, i projektet valdes att arbeta 
med SLS och FDM.    
När vi har kontaktat företag för att få skriva ut hela komponenten, där fick vi ta reda på 
vilka metoder som de använder och kostnader på blad och nav. Kostnaderna var liten 
varierande beror på vilka material man vill ha och metoden som man önskar.   De flesta 
företagen rekommenderar oss att använda dem bästa metoden som finns på marknad.    
De bästa metoderna är: SLS – Selektiv lasersintring, FDM – Fused Deposition Modeling, 
Fräsning.   
    
SLS – Selektiv lasersintring.    
 SLS-tekniken uppfanns och utvecklades av Dr. Carl Desard- Dr. Carl Deckard (University 
of Texas) i mitten av 1980-talet.     
Denna teknik använder en hög kapacitetlaser för att svetsa små partiklar av plast, metall, 
porslin eller glas i en solid massa med önskad form. Den pulverbärande plattformen sjunker 
sedan ner, av önskat skikt tjock lek, ett nytt lager av pulver tillsätts, och sedan samma 
process returneras med ett nytt lager, så att formen är klar.    
De laser-orörda pulver lagren förblir intakt, vilket gör dem till en stödjande byggnad för 
den slutliga kroppen, SLS och SLA-teknik, där designern inte behöver skapa en ytterligare 
stödstruktur också, kan det oanvända pulvret återvinnas för att störa utskriften av en ny 
kropp.  Den SLS 3D-utskriftsmetoden använder lasern för att smälta och frysa 
pulvermaterial som används för att bilda lager av modellen som skall produceras en efter 
den andra.    



Denna metod fungerar genom att sprida pulvret av det material som används på kolven, så 
att laserstrålar riktas till kolven för att smälta pulvret enligt den väg som anges genom 
datorn ansökan ansluten till skrivaren, då strålar frysa smält pulvret att bilda det första 
skiktet av modellen, efter detta steg flyttar Kolven är något ner för en ny mängd pulver som 
ska publiceras, och hela processen upprepas tills modellen är klar.    
Denna metod för 3D-utskrifter används i industriella tillämpningar, och en nyligen 
Skrivbords version har uppstått, men det är inte vanligt hittills, eftersom det förväntas att 
sträcka sig bortom barriären av det material som används, nämligen nylon, att inkludera ett 
antal andra mer vanliga material såsom typer Kända plaster.    
   
FDM – Fused Deposition Modeling    
Den vanligaste och mest utbredda och billigaste metoden för 3D-utskrifter, och utskriften 
via FDM-teknik börjar med en tråd av fast materia som kallas (glöd tråden), ansluter denna 
linje till en remskiva ansluten till skrivaren för att gå igenom smält fasen, och efter dess 
fusion formen bildas genom avsättning av smält material Med en väg som styrs av 
tillämpningen av den dator som är ansluten till skrivaren, och med deponering processen 
kyl processen som återställer det material som används för att det fasta tillståndet görs igen.   
Denna metod är optimerad för produktion av prototyper, de är billigare när det gäller priset 
på skrivare och driftskostnader, och i princip beror på de olika billiga plasterna i sin tur, 
men kan också användas med några andra material såsom kol, brons och vissa typer av trä.    
Steg av 3D-utskriftprocessen    
Oavsett vilken metod som används för 3D-utskrifter, är den baserad på samma stadier och 
steg, som är åtta steg enligt följande:    
Steg 1: Design CAD-resultat i en 3D-modell med hjälp av designprogram vara som kallas 
CAD. Dessa program ger ibland vetenskaplig information om arten av de material som 
kommer att användas i utskrift och hur de kommer att bete sig under vissa omständigheter 
genom virtualisering som kommer med CAD-program.    
Steg 2: konvertera CAD-format till STL-format, vilket är en typ av fil som betyder 
(standard tessellation language). De flesta 3D-skrivare hantera STL-filer samt några andra 
filtyper.    
Steg 3: flytta till monterings utskrifts maskin och hantera STL-filen – användaren kopierar 
STL-filen till den dator som styr 3D-skrivaren. Användaren väljer storlek och orientering 
för utskriften. Precis som du förbereder skrivaren att skriva ut på båda sidor av papperet 
eller skriva ut i stående eller liggande orientering.    
Steg 4: Förbered och utrusta maskinen – varje maskin besitter sina egna krav på hur man 
förbereder och utrustar den för att starta en ny tryckning. Detta inkluderar påfyllning av 
polymera material, material som används som lim och andra förbruknings artiklar som 
används av skrivaren.    
Steg 5: konstruktion – låt maskinen göra sitt jobb och starta byggprocessen, som är helt 
automatisk. Tjock leken på varje lager är upp till 0,1 mm och kan vara något mindre eller 
mer. Beroende på storleken på modellen, maskin och material som används, kan denna 
process ta timmar eller till och med dagar att slutföra. Detta kräver kontroll av maskinen 
och gör sitt arbete ibland för att se till att det inte finns några fel.    



Steg 6: bortskaffande eller avlägsnande – ta bort den tryckta kroppen eller föremål tryckta i 
vissa fall från maskinen, och undvika att röra vid heta ytor och giftiga kemikalier.    
Steg 7: bearbeta efter utskrift – många 3D-skrivare kräver bearbetning efter utskrift för 
utskrivna objekt. Detta inkluderar att ta bort resterande pulver eller tvätta den tryckta 
kroppen för att bli av med den holografiska fixeringsmaterial på plattformen.   Steg 8: 
Använd appen – tryck på kroppen eller nya utskrivna objekt    

   
Fräsning    
Fräsning är en metod som industrin brukar använda för att skära bort metall och trä samt 
plast. Även kallas den skärande bearbetningsmetoden. Fräsningen fungerar genom att det 
stillastående arbetsstycket upparbetas av ett rörligt, roterande skär.   
Detta verktyg som används under processen måste sättas fast i så som en spindel.    
Det viktigaste vid skärande bearbetning är att det arbetsstycket sitter fast och ordentligt    

     

4.6 Företagskostnader    
Ett av syfte gick ut på att kontakta företagen som finns idag på marknaden för att ta reda på 
tillverkningskostnader för metoder som anses mest lämpliga för konstruktionen, framför 
billigaste metoden för utvalt material. Här nedan visas tabell på olika tillverkningsmetoder 
för olika material. Dessutom visas total priset för hela komponenten navet & tre blad 
(Bladen hämtad från samarbetsgruppen). Det billigaste tillverkningskostnaden anses mest 
lämplig att gå vidare med i projektet.   
   

Tabell 1: tillverkningsmetod för olika tillverkningsmaterial.    

Företagsnamn  Totalkostnad  
för  
komponenten 
(SEK)   

Tillverkningsmaterial  Tillverkningsmetod  

Addema  10 000  Plast (PA12)  SLS-Metod  

Kaproco  7000  Plast (PLA)  FED-Metod  

Acron  27 000  Plast  SLS-Metod  

Instacnc  50 000  Aluminium  Fräsning  

Minveto  3000  Naturligt material(trä)  Fräsning  

  
     

   
   
För att ta reda på vilket tillverkningsmetod för de tre olika materialen som valdes ut från 
samarbetsgruppen, som anses lämpligast gjorde jag en tabell för de olika företagen och dess 
totala tillverkningskostnad, vad jag har kommit fram till att trämaterialet i 



färskningsmetoden anses billigaste, detta tillverkningsmetoden väljs att vidare med i 
projektet för vidare utvecklas. (Acron-form.se) 
   

5. Metodresultat   
   
5.1 Materialval   
   
Genom att samarbetsgruppen nummer 1 har använt sig av Ashley’s materialvalsprocess 
kom de fram till fler olika material som ansåg användbara.    
Dessa material ska klara av verkliga standarder på båda bladet och navet med. Grupp 
nummer ett gjorde tabell för materialkategorierna och satt kravspecifikationer.  Resultat de 
kom fram till från utvärderingar är rimligt, vilket är Naturligt material som är då Trä (Tall).    
Materialvalet för projektet har gjorts av samarbetsgruppen och resultatet som visas nedan är 
deras slutliga val av material på båda bladen & navet.     
   
Tabell 1.2:  Specifikation (Hämtad från samarbetsgruppen, Ammar och Rand).    
Beteckning     Specifikation     
A1     Tillverkningspris      
A2     LCA      
A3     Vatten resistans     
A4     Sol resistans (uv)    
A5     Återvinningsbar     
A6     Kylmotstånd     
    
    
Poäng analys:      

    
o Excellent = 3 st +  O   

Acceptabel = 2 st +   o 

Good = 1 +    

    

Tabell 1.3: Viktning. (Hämtad från samarbetsgruppen. Ammar och Rand).    
     A1    A2     A3     A4     A5    A6    Antal 

poäng   
+     

Summa 
poäng    

Gjutna    
aluminiumlegeringar     

+     +++    ++     +++    +     +++    13+     13     

Åldringshärdade smälta 
aluminiumlegeringar    

+     
    

+++    +++    +++    +     +++    14+     14     



Ej åldringshärdade smälta 
aluminiumlegeringar    

+     
    

+++    ++     +++    +     +++    13+     13     

Tall     7+     +++    ++     ++     -     +     15+     15     
Ek     8+     ++     ++     +     -     +     14+     14     
Plywood     8+     +     ++     +     -     +     13+     13     
Polyetylentereftalat (PET)     4+     ++     +++    +     +     +     14+     14     

Stärkt termoplast     
(TPS)     
     

4+     ++     +     +     +     +     12+     12     

Polyvinylklorid tp(PVC)     4+     ++     +     +     +     +     12+     12     

     
``I tabellen nedan listas de kriterierna som gäller för materialkategorierna, de delas upp i 
olika material grupper, som aluminium, plastkompositer och trä. Varje kategori består av 
tre olika material som har olika mekaniska egenskaper, pris   
(SEK) för varje kg sam tillverkningskostnad. `` (Hämtad från samarbetsgruppen, Ammar och 
Rand)    
   

5.2 konstruktionsanalays/ FEM analys    

Analyser gjordes på navet via Catia V5, genom att låsa fast infästningarna och sätter Purse på 
ovan ytan på navet. Genom dessa stegen fick jag ta reda på maximalspänning, då den inte var 
hög på materialen som valdes ut från samarbetsgruppen, detta betyder att produkten inte utsätts 
för deformation.  

På bild nummer ett är materialet applicerat på modellen i analysen i denna bilaga är av 
träslaget: Tall som samarbetsgruppen kommit fram till som ett alternativt material till blad 
och nav.    
Jag började med en analys på det nuvarande navet och med ca 826 GPa för att simulera det 
tryck som appliceras på navet och blad vid stormvindar som enligt standarden för små 
vindkraftverk kräver att konstruktionen ska klara av.     
Nedan kan man se att maximala spänningen är 0,475 MPa. (Se bilaga 1). 
    
Material   Sträckgräns 

[MPA]    
Brottgräns 
[MPA]    

Spänning 
[MPA]    

 Tall   35-45    60-100    0,475    
 

    
    

    
   



Bild nummer två är materialet applicerat på modellen i analysen i denna bilaga är av 
träslaget: Ek som samarbetsgruppen kommit fram till som ett alternativt material till blad 
och nav.    

Vi började med en analys på det nuvarande navet och med ca 826 GPa för att simulera det 
tryck som appliceras på navet och blad vid stormvindar som enligt standarden () för små 
vindkraftverk kräver att konstruktionen ska klara av. (Se bilaga 2).     

Nedan kan man se att maximala spänningen är 0,505 MPa     
Material    Sträckgräns 

[MPA]    
Brottgräns 
[MPA]    

Spänning 
[MPA]    

 EK   43-52    132-162    0,505    
   
    
På bild nummer tre är materialet applicerat på modellen i analysen i denna bilaga är av 
träslaget: Aluminium som samarbetsgruppen kommit fram till som ett alternativt material 
till blad och nav.    
Vi började med en analys på det nuvarande navet och med ca 826 GPa för att simulera det 
tryck som appliceras på navet och blad vid stormvindar som enligt standarden () för små 
vindkraftverk kräver att konstruktionen ska klara av. (Se bilaga 3).   
 
Nedan kan man se att maximala spänningen är 0,659 MPa     
Material   Sträckgräns 

[MPA]    
Brottgräns 
[MPA]    

Spänning 
[MPA]    

 Aluminium   50-330    65-386    0,659    
 
Bild nummer fyra är materialet applicerat på modellen i analysen i denna bilaga är av 
träslaget: Nylon som samarbetsgruppen kommit fram till som ett alternativt material till 
blad och nav.    
Vi började med en analys på det nuvarande navet och med ca 826 GPa för att simulera det 
tryck som appliceras på navet och blad vid stormvindar som enligt standarden () för små 
vindkraftverk kräver att konstruktionen ska klara av. ( Se bilaga 4). 
 
 
 
Nedan kan man se att maximala spänningen är 0,49 MPa     
Material   Sträckgräns 

[MPA]    
Brottgräns 
[MPA]    

Spänning 
[MPA]    

 Plast   50-94,8    90-165    0,49    
    
    
    

 
    



    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Diskussion    
    
6.1 Resultatdiskussion    
    
Det koncept som tagits fram i detta projekt har varit ett spännande uppdrag för mig. Har 
dock ingen tidigare erfarenhet inom vindkraftområde, detta gjorde att jag la mer tid på 
projektet. Sökningen av information i form av artiklar, litteratur, Internetkällor tillämpas i 
denna rapport.  



För att kunna ta reda på vilka material som klara av verkliga standarder gjorde 
samarbetsgruppen analys över materialvalen. I nästa steg var det att titta närmare på FEM 
analysen på alla utvalda materialen som skulle klara av att inte gå sönder, då blev resultatet 
att alla utvalda materialen kunde klara sig utan problem. Resultatet av FEM-analys har 
visat sig att maximalspänningen var låg på utvald materialen.  
Ytterligare har jag tittat närmare på ytbehandlingen på utvalda materialen 
(Samarbetsgruppen). 
Då blev det att jag funnit olika ytbehandling, framför allt för trämaterialet som valdes att gå 
vidare med för konstruktionen.  
För att tillverka hela komponenten till tillämpligt metod och billigt material, har jag varit i 
kontant med olika företagen som finns idag i Sverige och utomlands, och jämförde 
tillverkningsmetoder och kostnader. Då fann jag att fräsning för trämaterialet som valdes att 
gå vidare med i projektet, anses billigast och lämpligast.  
 

    
6.2 Metoddiskussion    
    

I uppstarten av projektet skapade man ett GANTT-schema som båda 
grupperna(samarbetsgruppen) tillsammans satte upp inför arbetet. Detta schema har följts 
till stor del, men flertalet planerade arbetsuppgifter visade sig kräva mer tid än vad 
grupperna planerat tid för och gjorde i sin tur att andra arbetsuppgifter fick skjutas fram 
som följd.    
Detta gjorde att alla stegen i metoden från F. Olssons inte kunde fullföljas och därmed 
förblev resultatet ett konceptförslag och kunde endast analyserat med de verktyg som 
jag funnit tillgängliga från Högskolan.     
För att kunna tillämpa strömningsteknik har jag fått dokument av företaget som stöd för 
beräkningar. På företaget har de haft enorm erfarenhet inom vindkraftverket, dess 
material och metoder som jag fick av hjälpte mig att utföra arbetet. IEC 61400–2, 
International standards var hjälp för beräkningar som nämns ovan i rapporten.   Att 
kunna ta reda på tillverkningskostnader utfördes analyser för tillverkningsmetoder- och 
material, men hjälp av att kontakta företagen fick jag några förslag på 
tillverkningsmetoder- och material. Utifrån dessa metoder och materialen gjordes en 
jämförelse av vilket tillverkningsmetod-och material är lämpligt att gå vidare med i 
rapporten.     

    
6.3 Kritisk granskning    
 5.3.1 Miljö    
Vindkraft är en förnybar energikälla och omvandlas till en användbar källa, dessutom 
producerar vindkraftverket inte någon form av gaser som ökar nederbörd, föroreningar och 
koldioxid. Denna energi har mycket liten inverkan på miljön och anses vara en av de 
enklaste installationsteknikerna som finns idag. En annan   
fördel med vindkraftverket för miljön är att den är billig källa, dessutom är den förnybar  
och anses som en icke-nedbryt energi.   



   
   
5.3.2 Ekonomi    
Eftersom uppdragsgivaren beslutat att inte betala för någon form av utskrift och därmed 
tillhörande ytbehandling för just fräsning metoden, beslutade jag att inte ta fram någon 
prototyp.     
Att tillverka småvindkraftverket av trä är billigt, detta medför att konceptet blir mer 
användbar. Därmed är fräsnings metod billig för just trämaterialet, vilket är bra i detta fall.     
    

5.3.3 Kompetens    
Jag har fått utveckla en djupare förståelse för vindkraft och specifikt inom mindre 
vindkraftverks teknik.     
Jag har gemensamt (samarbetsgruppen) fått djupare förståelse för strömningsmekanik 
och de programvaror som kräver ytterligare utbildning inom vindkraftverket.     

    

7. Slutsatser    
 
Denna rapport är ett resultat av ett färdigt koncept som uppfyller kraven och önskemål för 
tillämning av ett koncept. Rapporten innehåller delar som utvecklar konstruktionen utifrån 
Hugh Piggotts. Hugh Piggotts konstruktion är okomplicerad och intressant, det medför att 
jag med stor vilja utfört arbetet.     
Det positiva med att konstruktionen är okomplicerad är att kunna utveckla det ytterligare, 
och det kommer till användning i framtiden.     
Att tillverka konstruktioner av rätt tillverkningsmetoder- och material, är en viktig del av 
arbetet, fräsningen skulle i detta fall vara bästa och billigaste alternativet som jag i 
rapporten kom fram till.     
Tillverkningsmaterialet är lika viktig som tillverkningsmetoden, därför har 
samarbetsgruppen undersökt materialvalet noga. Trä (tall) är billigt material och hållbar, 
det har även Hugh Piggotts tilltalat och hans konstruktion är uppbyggd av trä. Detta 
material ansåg mest lämpligt, då båda tillverkningsmetoden – och materialet är billigt.     
En ordentlig prototyp var önskemål för båda grupperna, men det togs inte fram på grund av 
höga kostnader, istället gjordes konstruktionen i Catia V5 Som visar tillbehörets funktion 
och användarsätt.       
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