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Sammanfattning  
Detta examensarbete omfattar ett maskintekniskt konstruktionsarbete som har 

bedrivits i samarbete med TEROC AB, i strävan att tillverka blad till små 

vindkraftverket med 1,2 m rotordiameter framförallt grundad på  

Piggotts konstruktion. Metoden som används i projektet baseras på Freddy 

Olssons böcker; Princip- & Primärkonstruktion, Piggotts konstruktion, Michael 

F. Ashby process samt International Electrotechnical Commission.    

   

Gruppen fick av TEROC AB i uppdrag att utreda alternativ tillverkning med 

tydliga kravspecifikationer, i hand togs olika förslag fram. Det första handlar om 

att bladen tillverkas i trämaterial, andra av plastkomposit och tredje förslag av 

aluminium. Förslag ett ansågs vara mest lämpligt alternativet att gå vidare med 

och utveckla ytterligare. Gruppen utförde simulering i Catia V5 och design av 

prototypblad.   

   

Gruppen utförde hållfasthetsberäkningar på bladet, med insamlade fakta kunde 

gruppen säkerställa vindkraftbladets hållfasthet.   

   

Resultatet har blivit en CAD-modell ritsad i Cativa V5, Cad modellen har även 

använts till en FEM-analys av Hållfastheten, samt utvalt material med hjälp av 

Michael F. Ashby process.   

    

   



 

    

  

Abstract  
This thesis includes a mechanical engineering work that has been conducted in 

collaboration with TEROC AB, in the endeavour to manufacture blades for small 

wind turbines with 1.2 m rotor diameter primarily based on Piggott's 

construction.  

The method used in the project is based on Freddy Olsson's books; Principal  & 

Primary construction, Piggott's design, Michael F. Ashby process and 

International Electrotechnical Commission.  

  

The group was commissioned by TEROC AB to review alternative manufacture 

with clear requirements specifications, various proposals were put forward. The 

first is that the blades are made of wood material, others of plastic composite and 

third proposal of aluminum.  

  

Proposals were the most suitable option for continuing with and developing 

further. The group performed simulation in Catia V5 and design of prototype 

sheets.  

  

The group performed strength calculations on the blade, with the collected facts 

the group could ensure the wind power blade's strength.  

The result has become a CAD model drawn in the Catia V5, the Cad model has 

also been used for a FEM analysis of strength theory, and selected material using 

the Michael F. Ashby process.  

     



 

Förord   

Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete som genomfördes under 

perioden januari-maj 2019. Projektet genomfördes i samband med företaget 

TEROC AB som befinner sig i Köping.    

   

Rapporten är en avslutning på vår Maskiningenjörsutbildning som pågått tre år 

där vi lärt oss att tillämpa våra kunskaper som vi har erhållit under tre på 

Högskola i Halmstad.   

   

Studenter vill rikta ett stort tack till alla som har varit inblandade i detta projekt. 
Bland annat vår handledare på skolan Johan Wretborn som har varit ett stöd under 
arbetes gång, och även till vår uppdragsgivare på TEROC AB Sven Ruin som med 
sitt stora engagemang och stöd under examensarbete.   
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1. Introduktion   
I det här avsnittet presenteras bakgrunden till projektet, syfte, mål, samt 

avgränsningar.  

  

Den här rapporten är ett examensarbete som utfördes våren 2019 av fyra studenter 
som är delade i två grupper, grupp nummer ett och grupp nummer två från 
maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Detta projekt är utförd av 
gruppnummer ett.   
Arbetet genomfördes med TEROC AB i Köping. Företaget arbetar huvudsakligen 
som tekniska konsulter inom vindkraft, hybridsystem, betong- och byggnadsteknik. 
System som levererats av TEROC AB finns idag i drift i Sverige, Bolivia, Somalia, 
Filippinerna, Kenya och Indonesien.  

   

1.1 Bakgrund  

Examensarbete har genomförts i samband med företaget TEROC AB i Köping. 

Företaget har ett intresse att föra tekniken framåt för små vindkraftverk.  

  

Som det tidigare nämnt ovan är en av utgångspunkt med projektet är att följa 
Piggotts konstruktion. I hans studier tilldelar hans kunskaper om hur man kan bygga 
sitt eget vindkraftverk smidigt.   

Hugh Piggotts A Wind Turbine Recipe Book presenterar vägledningen för 

tillverkning av bladen görs huvudsakligen genom handtillverkning med 

trämaterial utifrån Piggotts originalkonstruktion, de originella geometrierna är 

mellan 1,2–4,2m rotordiameter. (Windepowerment.org, Hämtad från Hugh 

Piggotts). Gruppen har fått låna en originalkonstruktion med 1,2 meter 

rotordiameter från företaget för att kunna studeras. I hans bok berättar han bland 

annat hur man bygger sex olika storlekar av vindkraftverk och hur processen går 

till, huggarträskivorna, svetsningen m.m.  

Hugh Piggott är väldig intresserad av små vindkraftverkets konstruktion och har 

spenderat cirka trettio år på att forska inom vindkraft område. Han har utformat 

flera turbiner för tillverkning i u-länder och skrivit en mycket populär bok 

"Windpower Workshop" som handlar om fakta om vindturbindesignen och 

installationen. Många länder i världen har börjat bygga små vindkraftverk enligt 

Hughs påbud. Han har även intresse för att hjälpa folk med att bygga sina egna 

turbiner.   

Gruppen fick A Wind Turbine Recipe boken som hjälpmedel från TEROC AB 

företag. Med hjälp av boken kunde gruppen bland annat få fram dimensionerna på 

bladen. Dessutom fick gruppen en klar bild av bladdesign och konstruktionen 
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enligt Hugh Piggot. Gruppen fick även fakta om materialvalet och vilka material 

som var mest fördelaktig att använda för konstruktionen.  

1.2 Företagspresentation  

TEROC AB är ett företag som ligger utanför Köping. De arbetar som tekniska 

konsulter inom vindkraft, hybridsystem och Betong- och byggnadsteknik.  

Företaget ägs och drivs av familjen Ruin. System som levererats av TEROC finns 

idag i drift i Sverige, Bolivia, Somalia, Filippinerna, Kenya och Indonesien.   

  

På företaget erbjuder de kompletta lösningar för vindmätningar, inklusive 

webbportal och analys, dessutom har de på företaget en djup teknisk kunskap inom 

andra områden såsom konstruktion av vindkraftverk.   

”TEROC AB har Sveriges största erfarenhet av framgångsrika hybridsystem. Dem 

har utvecklat ett unikt modulsystem, kallat TEROC Independent Power (TIP), som 

kan användas för en stor bredd av tillämpningar eftersom det omfattar generering, 

lagring och distribution av el. TIP används i många system som system med 

vindkraft, solceller, småskalig vattenkraft, dieselaggregat, batterier, bränsleceller, 

vattenpumpning/avsaltning, laststyrning och automatisk mätaravläsning. 

Hybridsystem har fler fördelar som mindre miljöpåverkan, samhällsnytta, bättre 

ekonomi och försörjningstrygghet.” (TEROC AB, Om vindkraft och hybridsystem)  

1.3 Syfte och mål  

Arbetet syftar till att ta reda på om dagens teknik med CAD är lämplig för 
tillverkning av blad till små vindkraftverk med 1,2 m rotordiameter.  Gruppen skall 
ta fram simulering i Catia V5 och modellera ett prototypblad utifrån Piggotts 
konstruktionsritningar. Ett annat syfte är även att välja ett lämpligt material för 
konstruktionen med hjälp av Ashley’s materialvalsprocess, där gruppen skall 
undersöka material för att utgöra om materialet klarar av verkliga standarder mot 
vind/regn, livslängd, tålighet, sträckgräns och återvinningsbarhet. Dessutom ska det 
göras kostnadskontroll på hela komponenten, bladen& nav (Nav, hämtad från 
samarbetsgruppen) tillsammans. Där gruppen skall ta reda på olika material och 
kostnader för olika tillverkningsmetoder.  

  

     

  

1.4 Avgränsningar  

Att genomföra ett examensarbete innebär det att det är målstyrd och tidsbegränsad.  

För att undvika följder och oklar planering väljer vi att begränsa projektet. Vårt 
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främsta mål är att vi ska undvika att lägga onödig tid på annat som inte tillhör 

projektet, därför har vi fokuserat på att sätta krav som:  

  

• Att designa bladen i endast tre olika material.   

• Designen ska följa Piggotts konstruktion.  

• Gruppen använder sig av Ashley’s materialvalsprocess  

  

Genom att begränsa materialvalen kan fokus läggs på att hitta materialet som 
uppfyller kravspecifikationer och önskemål. Förutom att hitta lämpligt material 
skall gruppen försöka eventuellt tillverka prototypblad som önskemål. Resultat som 
fås fram ska vara så billig som möjligt. Ett till önskemål är att materialet som väljs 
att gå vidare med i projektet ska vara återvinningsbar, samt har länge livslängd.   
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2. Teoretisk referensram  
I den teoretiska referensramen presenteras bladets konstruktion och 

materialvalprocess samt ges en inblick hur ergonomin är viktig vid produktens 

utformning och förbättring.   

2.1 Teoretisk bakgrund  

Olika typer av väderkvarnar började utvecklas för över tusen år sedan, deras 

huvudsakliga användning var att slipa korn och pumpa vatten.  

Vid slutet av 1800-talet hade användningen av väderkvarnar spridit sig i många 

länder över hela världen, lite senare utvecklades effektiva turbiner i vissa länder.  

  

Det finns två huvudtyper av vindkraftverk vilka är i horisontell axel och vertikal 
axel. I detta projekt ska vi endast lägga fokus på horisontellt vindkraftverk utifrån 
Hugh Piggotts konstruktion. (A Wind Turbine Recipe Book)  
Vind är förnybar källa som är outtömlig, människan har sedan länge tillverkat 
verktyg och medel för att dra nytta av vindenergin, som då uppkommer genom 
omvandlingen från rörelseenergi till elektrisk energi.   
Idag finns det båda små och stora vindkraftverket. Dessa små vindkraftverk används 
för att ladda batterier eller lampbelysning. Därmed används stora vindkraftverket 
till att producera enorm elkraft.   

  

Vindkraftverket är betydligt större än de var för 15–20 år sedan. Trots olika storlek 
är dagens vindkraftverks torn cirka 100 meter långa och har ett turbinblads längd 
på ca cirka 50 meter. Energiproduktionen beror på storlek och höjd, men 
produktiviteten sträcker sig i allmänhet från1 megawatt till 5. Ett stort vindkraftverk 
kan leverera el som motsvarar förbrukningen i tusentals bostäder  

  

2.2 Vindkraft  

Det var första gången som vindkraft omvandlades till el i Skottland under 

1887talet. Dessvärre utvecklades inte denna uppfinning med tanken på höga 

kostnader. Trots det fortsatt forskaren att utveckla uppfinningen på olika sätt för 

att utnyttja vindenergi, då lyckades de att sätta igång uppfinning som kunde 

generera el för hela städerna.  

      

Vindkraftverket placeras i områden där höga vindhastigheter finns, dem tillverkas 

i olika former och storlekar beroende på deras syfte. Huvudkomponenterna i 

vindkraftverket är en 3-bladig fläkt monterad på en stolpe eller ett högt torn och 

en generator som omvandlar vindens kinetiska energi till elektrisk energi. När 

vinden passerar på bladen vrider fläkten, detta roterar generatorn då vindenergin 

blir till elektrisk energi. Bladdesignen är utformad för att få ut det mesta av 
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vinden. Mängden på elektrisk energi som produceras av vindkraftverket beror på 

vindhastighet och bladdesign. Idag finns det olika konstruktions former på 

vindkraftverket, de kan rotera runt den horisontella axeln eller den vertikala axeln.   

  

Horisontell axeldesign: Vindturbiner med horisontell axel har huvudaxeln och 

generatorer på toppen av tornet. De flesta innehåller en växellåda som omvandlar 

det långsamma bladet till en snabbare vändning, vilket gör den mer lämplig för att 

generera el.   

  

Vertikal axeldesign: Vindturbiner med vertikal axel behöver inte vara i 

vindriktningen för att få dem effektiva, denna funktion är mycket bekväm i 

områden där vinden är väldigt flyktig. (Energy.gov, Hämtad från ENERGY  

EFFICIENCY & RENEWABLE ENERGY)  

  

Idag finns en rörelse för "open source", inte bara för datorprogram utan även för 

hårdvara, vilket bland annat innebär frihet från patent. Inom småskalig vindkraft 

finns en rörelse speciellt för att själv kunna tillverka väl fungerande verk. En 

organisation som arbetar med detta är Wind Empowerment  

(windempowerment.org). De baserar sin verksamhet framför allt på de 

konstruktioner som publicerats av Piggott. På platser som är långt från elnätet kan 

små vindkraftverk vara lönsamma jämfört med alternativen, under förutsättning 

att vindförhållandena är bra.  

  

Med hjälp av att följa principkonstruktion som togs fram från Freddy Olssons 

kunde gruppen tillämpa Piggotts konstruktion av små vindkraftblad. Gruppen 

hade redan klart för sig en produktdefinition som togs reda på utifrån “A Wind 

Turbine Recipe bok”. Stegen i principkonstruktion och en liten del av 

primärkonstruktion följdes för att utföra resten av projektet.   

  

Konstruktionsmetodik  
Idag finns det flera olika konstruktionsprocesser, princip och primärkonstruktion 

(Olsson, 1994) är någon av dem.  (Olsson, 1995) (Ullman D. G., 2009). Gruppen 

insåg att följa Freddy Olssons konstruktionsprocess eftersom den ansåg mest 

relevant, dessutom är författaren redan bekant då gruppen har använt den i 

tidigare arbeten. Freddy Olssons konstruktionsprocess är delat i två delar, princip- 

och primärkonstruktion. Med hjälp av denna process kan man tillämpa båda enkla 

och komplicerade konstruktioner   

  

Principkonstruktion  
Enligt Olsson (1995) avses med principkonstruktion det tidiga, delat 

konstruktionsarbete där från ett behovs lösning eller produkttyp söker fram en 

principiell produktlösning-principlösning.  

  

Processen innehåller följande steg:  
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• Produktdefinition  

• Produktundersökning och kriterier uppställning  

• Framtagning av produktförslag  

• Utvärdering av produktförslag  

• Presentation av valt produktförslag  

  

Primärkonstruktion  

Med denna process menar man att efter principkonstruktionen tillämpas vanligtvis 

primärkonstruktionen. I denna fas är produkten fastlagd åtminstone vad gäller 

verkningssättet för helheten och dess viktiga delar. Resultatet finns vanligen i 

form av principskiss, funktionsmodell och/eller produktutkast.   

   

I Primärkonstruktion ingår följande steg:  

• Produktutkast  

• Komponentval  

• Detaljkonstruktion  

• Produktsammanställning  

• Tillverkning och utprovning av primärprodukt   

  

  

2.3 Piggotts bladkonstruktion   

Piggott beskriver små vindkraftverk med en rotordiameter på 1,2–4,2 m. Enligt 

Piggotts är trä ett lämpligt material som är lätt, stark och motståndskraftig mot 

ansträngning. Det är tre blad som roterar medurs. Den yttre änden kallas spetsen, 

inre delen på navet kallas rot. Bladkanten som slår saker först kallas framkanten.  

Den strömlinjeformade delen som lämnar luft bakom kallas bakkanten. 

Knivspetsen är smalare än roten. Ett mycket smalt blad är allt man behöver för att 

utnyttja vindkraften när bladet vrider fort. Närmare roten rör sig bladen 

långsammare och så bör de vara bredare och mer brant vinklade mot vinden, den 

yttre delen är den viktigaste. Roten delar inte mycket vind i förhållande till delen 

nära spetsen (kanten). Bladets vindsida är platt, men baksidan är böjd som toppen 

av en vinge. Back delen genererar en lyftkraft, skjuter tillbaka bladen tillbaka och 

saktar vinden. (A Wind Turbine Recipe Book, Hugh piggott 2013, blades).  
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Figur 1  

  

SHAREWARE NOTICE: The suggested shareware fee for this “A Wind Turbine 

Recipe Book” is $10 US, payable to Hugh Piggott.   You could alternatively pay 

£6 GB pounds or €7 euros.  Or whatever you can.  

  

2.4 IEC-61400-2  

För att bladet ska kunna klarar av specifika standarder behövde gruppen räkna på 

hållfastheten. Handledaren Sven Ruin på företaget gav gruppen förslag på 

beräkningsformler, då han erbjöd beräkningsmallar som innehåller formler för 

lastberäkningar från den internationella standarden IEC 61400-2  

International Electrotechnical Commission (IEC) är världens ledande organisation 

som förbereder och publicerar internationella standarder för all elektrisk, 

elektronisk och relaterad teknik. IEC 61400 är en serie av standarder för vindkraft, 

som är praxis att använda inom vindkraftindustrin. IEC 61400-2 är den del som 

specifikt gäller småskalig vindkraft. Bland annat beskriver den olika lastfall, hur 

laster för dessa kan beräknas och vilka partialkoefficienter som bör användas för 

att få tillräcklig säkerhet i bladens hållfasthet. Den innehåller förenklade 

ekvationer för små vindkraftverk, vilket gör beräkningarna mycket enklare än för 

större vindkraftverk.  
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2.5 Material  

 Varje del i vindkraftverket tillverkas av olika material med tanke på att varje del 

har sitt arbete. Till exempel brukar bladen till vindkraftverk ofta tillverkas of 

glasfiberarmerad plast, såsom epoxi.  

  

Det är viktigt att tillverka vind bladen med rätt och lämpligt materialval eftersom 

bladet bör klara stora påfrestningar, både vad gäller extremlaster och utmattning, 

under lång användning utomhus. Speciellt för stora vindkraftverk är det också 

viktigt att bladet är relativt lätt.  

  

Ett annat exempel på armeringsmaterial är kolfiber. Egenskaperna hos kolfiber 

kännetecknas av hög styvhet och låg vikt, kolfiber har även goda termiska 

egenskaper men det kostar en hel del. Ett annat alternativt kan vara då trä, detta 

material har bra egenskaper, båda starkt och billigt. Piggott gör bladen helt av trä, 

eftersom han tycker det är ett mycket lämpligt material, speciellt då man gör ett 

fåtal blad.  

Även metaller som stål och aluminium används ibland till blad för små 

vindkraftverk, men en risk är att det blir för tungt och tillverkningskostnaderna 

blir höga, metaller kostar mer än annat material, vilket är inte bra. Turbinbladen är 

bundna till turbinnavet. Infästningen mellan bladen och navet är väldigt viktig, 

eftersom den utsätts för stora krafter. Piggotts träblad kan skruvas fast i navet. 

Därmed byggs tornet lik ett rör som då håller andra komponenter oftast av järn. 

Man kan tänka sig att använda olika material så länge det är lämpligt med tanken 

på stora påfrestningar på komponenten.  

3. Metod  
I följande avsnitt presenteras och diskuteras utvalda metoder för det här arbetet. 

Avsnittet kommer behandla metod för CAD: ande av blad, Hållfastheten samt 

materialval.  

3.1 Bladens utformning och modellering  

I boken A Wind Turbine Recipe Book som är upphovsrätt 2013 av Hugh Piggott, 

där berättar han om konstruktionen av småvindkraft som är tillverkat av trä. Han 

nämner att trä är ett mycket lämpligt material som är båda lätt och stark, men har 

en enda nackdelen, att det är naturligt material som kan vara svårt att hitta jämn 

kvalitet lager av trä. " Tall och granträ är bra materialval. Det är möjligt att 

bygga upp ett blad ur remsor av trä laminerad tillsammans med lim. Laminerade 

blad är mindre benägna för svagheter på grund av knut, men de är svåra att skära 

med handverktyg " (A Wind Turbine Recipe Book, Hugh Piggott 2013).   

  

Boken A Wind Trubine Recipe innehåller delar av all av allmänintresse, men de 

flesta av boken är mycket specifik för stadierna av konstruktion, och har 
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dimensioner för varje storlek på turbiner. I boken finns det en uppsättning 

grundläggande ritningar av de fyra huvudtyper huvud för turbinerna. Gruppen har 

använt sig av A Wind Turbine Recipe Book för design och konstruktion av 

vindkraftbladet.  

  

 Med hjälp av A Wind Turbine Recipe Book hittades de dimensioner som krävs på 

ett blad med 0.6m radie och följdes för att modellera med hjälp av CAD.  

  

Genom att följa Hugh Piggotts beskrivning för handtillverkning av bladen kunde 

bladen modelleras på samma sätt med hjälp av Catia. Bladen konstruerades först 

genom att följa en “blank mall” som är bladets grund geometrier, värdena & 

mallen kan hittas i nedan.  

Modellerandet börjades med att göra den blanka mallen som en grund plattform 

för att vidare byggas efter. Plattformen beskriver den totala tjockleken, vinklar, 

infästnings vinklarna, maximala höjd och bredd på bladet. Basen skapades med 

arbetsbänken Part Design som sedan vidare utvecklades med Generative Shape 

Design för att få de mer komplexa geometrierna.   

  

  
Figur 2 & 3 samt tabell 1  

  

I boken beskriver Piggott hur bladen är uppdelade i 6 olika stationer, dock 

annorlunda på bladen med 1.2m rotordiameter som har 4 stationer (Se bilden 
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nedan). Gruppen fick till uppgift från företaget att fokusera på bladet med 1.2m 

rotordiameter och följde då de stegen utifrån boken.    

  

  
Figur 5  

  

Stationernas syfte är för att placera olika vinklar, mått och tjocklekar vid olika 

delar av bladen.  

lovartsidan modellerad simpelt. Genom att ha “the trailing edge” (bakkanten) som 

högsta nivå och sedan forma utifrån kanterna neråt mot “the leading edge” 

(framdelen) rakt. Alltså ska man kunna lägga en linjal som ligger parallellt med 

bladets översida (Se nedan).  

  

  
Figur 6  

  

Undersidan av bladet utformades som an kurva enligt figuren nedan. I Mellan 70 – 

30% är den tjockaste punkten vid olika stationer på bladet. (Se bilaga 1)  

  

  
Figur 7  
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3.2 Hållfasthet & materialval  

För att kunna bygga bladet måste material väljas på bladen. För att välja material 

måste gruppen beräkna hållfastheten på bladet för att hitta högsta spänningen ... 

utifrån geometrin. Det kommer göras handberäkningar och även testas genom 

FEM-analyser för att kontrollera att det stämmer. Vidare kommer CES-EduPack 

användas för att hitta material med hjälp av diagram som kommer viktas mot 

sträckgräns & densitet (Se bilaga xx5). Genom CES-EduPack kommer det även 

analyseras över vilka material som är lämpliga under förutsättningarna med:  

  

• Regn  

• Sol (UV) ljus  

• Materialpris  

• LCA   

• Återvinningsbarhet   

• Tillverkningskostnader   

  

Gruppen kommer följa sig utav Ashleys materialvals process för att vidare 

analyseras o rangordnas för att hitta lämpligaste material för att kontrolleras med 

FEM. FEM-Analyser kommer även göras för att simulera statisk provbelastning 

på bladen, alltså för att se hur mycket vikt bladen klarar av på olika delar innan 

den deformeras eller bryts. Analyserna ska göras genom Simsolid vid tre olika 

punkter för de material som är lämpligast. Statiska tester görs för att se hur 

mycket vikt eller kraft det krävs för att bryta bladet då man har roten fast inspänd 

och testar med tryck vid olika delar av bladet. Det kommer även testas utifrån 

verkliga standarder med vind kraft. Genom att låsa modellen vid roten som utifrån 

navets geometri får vi en verklighetsbild på hur krafter påverkar bladet.  

Det finns många faktorer som gör att man lyckas uppnå kraven för en 

produktdesign, framför alla materialval. I samband med produktdesign är det 

huvudsakliga målet med materialval att minimera kostnaderna samtidigt som 

produktprestanda mål uppnås. Genom att ta fram materialens egenskaper, känna 

till arbetsförhållanden och kostnaden kan man hitta lämpligt material. Dessa 

egenskaper är grundande utifrån styrka, hållbarhet, flexibilitet, vikt, motstånd mot 

värme och korrosion, förmåga att gjuta, svetsas eller härdas, bearbetbarhet, 

elektrisk ledningsförmåga m.m. Tänker man sig att en stav som ska vara styv och 

lätt då krävs det ett material med hög E-modul och låg densitet. En design driven 

strategi i material utfördes, genom att använda metoden Ashby materialprocess 

kom gruppen fram till lämpligt materialval för konstruktionen.   

  

3.2.1 Produktundersökning  

Idag finns det antal företag runt i världen som tillverkar enorma vindkraften och 

har goda förutsättningar för vindkraftverket. Gruppen har lånat ett vindkraftverk 
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med 1,2 m rotordiameter från TEROC AB, som byggts enligt Piggotts bok 

tillsammans med Jay Hudnall. Företaget anser att små vindkraftverket är ett sätt 

att utveckla och förbättra nya lösningar. Lösningen kan vara att öka tillverkningen 

av dessa små vindkraften då dess användning kommer till nytta.   

  

3.2.2 Programvara   

Under detta examensarbete har följande datorprogram använts till genomförandet:  

  

Programvara  Användningsområde  

Microsoft Word 2010  Rapportskrivningen  

Microsoft Excel 2010   Rapportskrivning tabeller och schema  

CATIA V5-6R2013  CAD modeller och ritningar  

Keyshot 5 64 Floating  Renderingar  

InDesign   Posters till UTEXPO 2019  

CES EduPack 2015  Materialval  

Mathematica  Hållfasthetsberäkningar  

  

3.2.3 Kriterieuppställning   

Kriteriespecifikation i tabellen nedan listas, de kriterierna gäller för produkten. De 

delas upp i krav respektive önskemål. Dessa kriterier kommer t.ex. ha betydelse 

på materialval.   

  

Tabell 1: kriteriespecifikation   

Beteckning  Kriterier  Krav/Önskemål  

           K1  Följa Hugh Piggotts konstruktion   Krav  

K2  Skall kunna testas i tre olika material  Krav  

K3  Free open sourcesoftware  Krav  

K4  1,2 rotordiameter  Krav  

K5  Ska inte vara dyr  Krav   

           K6  Klarar av kyl, värme  Krav  

Ö1  Lång LCA  Önskemål  

Ö1  Återvinningsbar  Önskemål  

K7  Miljövänlig  Krav  

  

  

3.2.4 Presentation  

Den 25 mars 2019 genomfördes en halvtids-presentation, där gruppen 

presenterade ett kortfattat om projektet i form av analys. Guppen fick berätta vilka 

aktiviteter som genomförts och vad som är kvar att göra till maj månad.  
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En muntlig slut-presentation genomfördes av hela arbetet på Högskolan i 

Halmstad. Rapportskrivning sker ständigt genom projektets gång, då en slutlig 

projektinlämning skedde i slutet av maj månad.  

  

  

  

  

  

  

4. Resultat  
En presentation genom sammanställningar av materialval,  

Hållfasthetsberäkningar, data, lösningsförslag, konstruktion, insamling av 

nödvändiga data och information, design och analyser av arbetet.   

4.1 Klart bladdesign  

I denna fas redovisas blad designen samt hur de påverkas med nav & stativ. Då 

designen på bladen blev klara, blev dem uppdelade till 3 blad för infästningen 

med naven och stativet skulle kunna göras. Eftersom det är 4 skruvar som är 

fästa på stativet blir det två blad med 1 hål, och ett blad med 2 hål (Se figur 8 - 

11)  
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Figur 8  

  
Figur 9  

  

  
Figur 10  

  

4.1.1 Assembly av blad  
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Figur 11  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 Hållfasthet   

Det gjordes olika beräkningar för olika aspekter inom hållfastheten. Maximal 

böjspänningen & egenfrekvenser togs fram utifrån Standarden IEC 61400–2, 

Catia V5 samt med hjälp av Tore Dahlbergs formelsamling i Hållfastheten. IEC 

61400–2 är en internationell standard för konstruktioner av små vindkraftverk 

som gruppen fick möjlighet att titta på från företaget. Standarden beskriver bland 

annat olika lastfall, förenklade ekvationer för beräkningar av dessa krav på 

hållfasthet och prov mm. I samråd med TEROC valdes att utgå från att 

vindkraftverket konstrueras för externa förhållanden enligt standardens ”SWT 

class IV”. Utifrån standarden granskades först ”Load Case I: parked wind 

loading, maximum exposure” som motsvarar att vindkraftverket står parkerat, 

exempelivs på grund av fel, då det blåser hårt. (Se bilaga 3)  

  

Kraften F togs fram med formeln F = Cf 12  𝜌 𝑉ref2𝐴proj  

Där:  

Cf Är kraftkoefficienten, som beror på drag eller lyftkraft.   
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𝜌 Är luftens densitet  

𝑉ref Är referenshastigheten, där projektgruppen fokuserade vid 30 m/s 𝐴proj 

Är det projicerade bladets area som är vinkelrät mot luft riktningen.  

(IEC 61400–2, International standards)  

  

För att sedan räkna ut maximal spänning användes formeln 𝜎max = 𝑊𝑀𝑣𝑏   

Där:    

𝑀𝑣 Är momentet på bladet  

𝑊𝑏 Är böjmotståndet av bladet  

Momentet av bladet fås ut genom att multiplicera kraften med rotorradien   

F × r (Tore Dahlbergs formelsamling i Hållfastheten)  

  

Böjmotståndet 𝑊𝑏 Fås ut genom nyttjandet av formeln 𝑊𝑏 = 𝑋 max𝐼𝑥  

Där:  

Ix  Är yttröghetsmomentet på arean  

Xmax Är den längsta vägen emellan på den projicerade areans yta i ett tvärsnitt  

(Catia V5, Tore Dahlbergs formelsamling i Hållfastheten)   

  

4.2.1 Egenfrekvenser  

  

Egenfrekvenser på blad räknades ut med hjälp av Catia V5. (Se bilaga 5)   

Frekvensernas uppkomst vid läge 1 log på 121 Hz. (Se bilaga 4)  

Frekvenserna som kommer på bladet beräknades genom formeln från standarden, 
𝑅𝑝𝑃 

3 samt med konstruktionens rotationshastighet  
60 

Där:  

Rp Är  𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡  
𝑀𝑖𝑛 

P3 Är 3 blad  

(IEC 61400–2, International standards)  

  

Kraft till tryck:  

𝐹 

 = 𝑃  

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑗 
  

P = 826N_m2  
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(För att se beräkningar se bilaga 5.)  

  

Hållfasthets tester för egenfrekvenser genomfördes med analyser i Catia. Analyser 

för statiska tester samt lufttryck genomfördes med Simsolid för att få så korrekt 

resultat som möjligt. Det beräknades även hållfasthet för lastfall H, som motsvarar 

extrem vindhastighet. Det gjordes genom att istället för Vref använda Ve50 = 1,4 × 
Vref, vilket innebär att lasten blir 1,96 gånger så stor.   
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4.3 Metodresultat  

4.3.1 Michael Farries Ashby materialvalprocess  

Vid uttagningen av materialvikten på komponenten (bladen & nav) användes 

Catia samt CES EduPack. Densiteten utifrån CES EduPack multiplicerades med 

komponenternas geometri (se tabell 1), för att få en vikt utav alla delar.  

  
Tabell 2: Vikt för de tre bladen tillsammans vid olika materialval.  

Material  Densitet   Vikt (kg)  

Aluminium  

(gemensamma)  

2700 kg_m3  13.04   

Tall  520 kg_m3  2,511  

Ek  940 kg_m3  4.54  

Plywood  750 kg_m3  3,622  

Polyetentereftalat(PET)  1345 kg_m3  6,496  

Stärkelsebaserade 

termoplaster (TPS)  

1270 kg_m3  6,134  

Polyvinylklorid(tpPVC)  1440 kg_m3  6,955  

  

  

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 samt tillverkningskostnad på hela komponenten, bladen & 

navet.   

  

  

Tabell 2.3: Specifikation  

Beteckning  Specifikation  

A1  Tillverkningspris   

A2  LCA   
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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 2.4: Viktning  

  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  

  

Syftet med tabellen är att komma fram till mest lämpligt material för 

konstruktionen med hjälp av högsta poäng d.v.s. de material som får högst poäng 

anses mer kvalificerade. För att kunna sålla bort de materialen som inte anses 

lämpliga med hänsyn till några kravspecifikationer, gjordes en tabell med olika 
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specifikationer, varje specifikation fick en beteckning, A1-A6. Poängen delas ut i 

varje specifikations ruta, då högsta poäng vinner. Med hjälp av tabellen jämförs 

de olika materialförslag och viktas mot varandra.   

  

Tabellen visar att naturliga material (tall) har fått 15 poäng, alltså högsta poäng.    

Åldringshärdade smälta aluminiumlegeringar, trä (Ek) och Polyetylentereftalat 

(PET) har fått samma poäng, vilket betyder att de tre olika förslagen har 

gemensamma egenskaper bland de nio materialen.   

  

Materialspecifikation tabellen (Se bilaga 6) visar att tillverkningskostnad för hela 

komponenten bladen& nav (Nav, hämtad från samarbetsgruppen) för trämaterialet 

ligger högre än andra materialen. Dessa tillverkningskostnaderna har gruppen fått 

utifrån CES EduPack som anses ungefärliga värden. (Se bilaga 6)  

  

När den samarbetsgruppen var i kontakt med flera företag lågt priset för 

trämaterialet mycket mindre än det som gruppen fick utifrån CESEduPack. 

samarbetsgruppen fick olika förslagpris på komponenten, beroende på materialet 

och tillverkningsmetoden. Bland annat låg fräsning på 3000kr för trä. Att trä i 

materialspecifikation kostar mer än andra material bero även på designens 

komplexitet.   

Efter övervägande är resultatet från utvärderingar rimligt då naturligt material 

(tall) valdes att arbetas vidare med i projektet.   

  

  

4.3.2 Materialkategorier   

  

Metaller   

Metaller är ämnen bildade i naturen som ett resultat av vissa geologiska processer, 

har en kristallin struktur och en speciell kemisk sammansättning. Metallerna 

klassificeras genom kemisk sammansättning i metaller, sulfider, oxider, halider, 

fosfater, karbonater, sulfater och silikat.  

  

Gjutna aluminiumlegeringar  

Aluminiumlegeringar är material gjorda av aluminium och några andra material 

för att erhålla nya egenskaper som kombinerar egenskaperna hos materialen. 

Aluminium har viktiga egenskaper som gör den dyrbar, som lätt vikt, seghet, 

återvinningsbarhet, korrosionsbeständighet, lätt hantering. materialet har använts 

inom olika områden som flygindustrin, tåg, fordon och används framför allt inom 

värme- och elindustrin.   

Formgjutning är en metallgjutningsprocess som karakteriseras genom att tvinga 

smält metall under högt tryck. I gjuterierna används framför allt återvunnet 

aluminium, det vill säga sekundäraluminium. Detta är aluminium som har 
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omsmälts, renats och legerats med bland annat, Kisel, Zink, Magnesium, Koppar, 

Bly, Tenn, på detta sätt ger legeringarna olika egenskaper.  

  

De mekaniska egenskaperna hos värmebehandlingsbara legeringskomponenter 

kan optimeras med hjälp av val av en lämplig lösning och åldring. Det finns vissa 

legeringar som kan korrosionsbeständighet exempelvis förbättras på bekostnad av 

styrka(hållfastheten).   

(Gjuterihandboken.se, svenska gjuteriförening)  

  

Zink: Sämre metallgjutning, hög duktilitet, långt liv, olöslig i vatten, mycket 

gynnsam position i jämförelse med andra metaller.   

Egenskap er  Zink  

 Densitet    7140  kg/m3 (273 K)   

 Smältpunkt    692,68 K (419,5 °C)   

 Kokpunkt    1180 K  (907 °C)   

  

  

Magnesium: Mjuk, låg hållfastheten, ej lämplig som konstruktionsmaterial då med 

tillsatser kan egenskaperna förbättras.   

Egenskap er  Magnesium  

 Densitet      1,738 g/cm3   

 Smältpunkt    923 K (650 °C)   

 Kokpunkt     1363 K (1091 °C)   

 Youngs m odul    45 GPa   

  

  

Koppar: Hög hårdhet, högt motstånd mot korrosion, hög mekaniska egenskaper 

vid legeringsformgjutning, utmärkt motståndskraft mot skador.    

Egenskap er  Koppar  

 Densitet     8926 kg/m3 (273 K)   

 Smältpunkt    1 357,6 K (1 083,4 °C[1])   

 Kokpunkt     2840 K (2567 °C[1])   

  

  



22  

  

Bly och tenn: Hög densitet, används för speciella former av 

korrosionsbeständighet, mycket mjuk och smidig materialen, hög hårdhet,   

Egenskap er  Tenn  

 Densitet    7310  kg/m3 (273 K)   

 Smältpunkt    505,08 K (232 °C)   

 Kokpunkt     2875 K (2623 °C)   

  

Egenskap er  Bly  

 Densitet    11340 kg/m3 (273K)   

 Smältpunkt    600,61 K (328 °C)   

 Kokpunkt     2022 K (1740 °C)   

  

  

Kisel: Låg hållfasthet, hög kolhalt, låg slaghårdhet.  

Egenskaper   Kisel  

Densitet     2,329 g/cm3   

Smältpunkt    1687 K (1414 °C)   

 Youngsmod ul    130–188 

GPa 

  

 Skjuvmodul    51–80 

GPa 

  

  

  

Naturmaterial   

  

Mjukved: Tall, Gran   

Det finns flera olika typer av trä, framför allt hårt och mjukt trä. Hårt trä kommer 

från bland annat lönn, nöt och ek träden, därmed kommer mjukt trä från 

akaciasläktet, bland annat ris, tall och gran. Hårt trä används vanligtvis i golv och 

inredning av hög kvalitet som kräver långvarig hållbarhet, därmed används mjukt 

trä vid tillverkning av papper, klädsel och några mindre byggnadsdelar som dörrar 

och fönster. Hårt träet tenderar att vara tätare än de flesta mjukt träet, eftersom 

styrka hos trä ökar när det blir tätare. Vid utvärdering av träet densitet är det alltid 

nödvändigt att känna till fuktighetsnivå, där trämassan mäts och dess storlek. I de 

vanligaste fallen bestäms trädensiteten som torr luftdensitet, där trämassa och 

volym mäts med fuktnivå vid 15 % (eller 12 %).   
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Mjukt trä är indelad i flera typer såsom tallar och gran. Tall träd och granar har 

liknande struktur. Det genomsnittliga fuktinnehållet i trän är mellan 120 och 

160%.  Hållbarheten påverkas av fuktnivån i trän, dess temperatur och perioden 

som utsättas för tryck. När det gäller hållbarhet behandlas tall och gran på samma 

sätt och bedöms ofta på samma hållbarhetsvärden. Även om det finns några 

skillnader mellan gran och tall, är de statistiskt lika med avseende på 

byggförhållandena. Träden är kända för billigt material, och används i de flesta 

byggnadsarbetena. Dessa träden är en av de viktigaste resurser i världen på grund 

dess hårdhet, växthastighet, längden på ben och stammarna som växer på rakhet i 

Enormt höga höjder, därför är odlingen av dessa träd är både ekonomiskt och 

hållbar.   

  

  

Egenskaper   Tall  Gran  

Fuktinnehåll (%)  12  12  

Densitet  

(Kilogram/kubikmeter)  

470  440  

Draghållfasthet (MPa)  104  90  

Böjningsstyrka (MPa)  87  75  

Hårdhet (Brinell)    4  3,2  

  

  

Hardwood: Ek   

Hård trädstruktur är mer komplex än mjukt trä. Den dominerande egenskapen hos 

hårt trä är närvaron av porer. Ek trädet räknas bland det hårda träet, den 

karakteriseras av dess hållbarhet och motstånd mot vissa faktorer.   

Ekträ är ganska stort träd som lever jättelänge, ett liv på 500 år och ibland 2000 år.  

Längden av vissa ek arter når höjder över 30 meter.  En Kubikmeter väger ca 800 

kg/m3 när fuktigheten är 12 %. För i tiden användes Ek i Europa för 

skeppsbyggnad, och idag används den fortfarande vid tillverkning av möbler, golv 

och byggnader, dessutom används den som medicin i vissa länder.   

  

Egenskaper  Ek  

Densitet (Kilogram/kubikmeter)  650–720 vid 0 % fuktkvot (u) 690– 

760  vid 15 % fuktkvot (u)  

Tryckhållfasthet (MPa)  53–65   

Draghållfasthet (MPa)  90   

Elasticitetsmodul    (MPa)  10000–13000   

Skjuvmodul (MPa)  11–14 vid 12 % fuktkvot  
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Plywood  

På grund av styrka, stabilitet och komfort är "hård plywood" ett utmärkt val för 

hårda föremål. Plywood består av tre till sju tunna skikt av trä som är limmade 

ihop med hjälp av fukttäta lim. Vanligen används Plywood inom hantverks- och 

möbelindustrin. Många verktyg är gjorda av hård plywood, inklusive piano och 

stränginstrument. Plywood är ett mycket varierad träslag som kan användas i 

många byggprojekt.  

  

Plywood är lätt material som går lätt att använda, men ändå kraftfull och hållbar. 

Det kännetecknas av krympning och uppblåsning mindre än någon form av 

vanligt trä.  De vanligaste plattorna är 1,2 m breda, 2,4 m långa och är mellan 6 

och 19 mm tjocka.  Materialet är även användbart vid tillverkning av gjutformar 

och formning av betong för byggande av hus, byggnader, broar och etablering av 

dammar. Dessutom används det vid bearbetning av små fartyg, rullstolar, 

kontorsutrustning, järnvägsvagnar, vägskyltar, sportverktyg och många andra 

produkter.  

I allmänhet har plywood goda egenskaper såsom lätt att använda, kan dessutom 

formas och skäras med de flesta grundläggande verktyg. Trän kan utsättas för 

vatten utan problem, den har dessutom högkvalitativ och hållbar. Livslängden hos 

plywood beror helt enkelt på underhållsintervall, skivan och ytbehandlingen. I sin 

tur beror underhållsintervall på färgsystem. (Svensktträ.se)   

  

Plastgruppen  

Plast är en typ av material som tillverkas av organiska material, såsom: råolja, 

naturgas, cellulosa, kol och salt. Plast ingår i tillverkningen av många av de 

material som vi använder ofta i våra dagliga liv som kläder, leksaker, bilar och 

elektriska apparater som TV, dator m.m. Det finns flera fördelar med plast, vilka 

är; låg kostnad, vattentätt och klarar av kemiskt material, slitstark, lätt och 

flexibel, luktfritt, användas för hem- och förpackningsändamål, kan återvinnas. 

Därmed har plast negativa delar som; ej nedbrytbart, vissa plaster producerar högt 

giftiga rök vid bränning, kan orsaka skador på djur som även finns i haven.   

Det finns två huvudtyper av plast, nämligen Termoplast och härdplaster.   

Termoplast är en typ av termoplastisk plast som stelnar igen vid kylning. 

Termoplastiska material kan ha många roller av smältning och frysning utan 

kemisk förändring, vilket gör dem lämpliga för återanvändning.  

  

Polyetylentereftalat (PET)  

Det finns en lista över de mest populära termoplasterna, bland annat 

Polyetentereftalat (PET).   

Polyetylentereftalat, förkortat till PET. Det är en klar, stark och lättviktig plast 

som används i stor utsträckning för förpackning av livsmedel och vätskor.  

materialet är också populärt för förpackning av salladsdressingar, jordnötssmör, 

matoljor, munvatten, schampo, flytande handtvål, fönsterrengöring, tennisbollar. 
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Det finns speciella PET-kvaliteter som klarar av att värmas i ugnen eller 

mikrovågsugnen.  

PET är godkänt som säkert för kontakt med livsmedel och drycker av FDA och 

hälso-säkerhetsbyråer över hela världen. Säkerheten hos PET för mat, dryck, 

läkemedel och medicinska tillämpningar har ständigt visat sig genom omfattande 

studier, testning och dess omfattande godkännande i mer än 30 år.  

(livsmedelsverket.se)   

  

Egenskaper    PET  

Brottgräns  (σt)    55–75 MPa   

Densitet   1,4 g/cm3 (20° C)  

Smältpunkt   > 250° C  

Young's modulus (E)   2800–3100 MPa   

Värmeledningsförmåga  0,15 W m-1 K-1  

  

  

Stärkelsebaserad termoplast (TPS)  

Plast är en av de uppfinningarna som har underlättat människolivet i moderna 

samhällen, men har i sin tur orsakat mycket skador. Det innehåller ämnen som är 

skadligt för människan, djur och miljön.   

Plast kännetecknas av dess motståndskraft mot biologisk nedbrytbarhet och 

ickebiologisk nedbrytning i miljön, nedbrytning hos vissa plaster kan dröja upp 

till ungefär tusen år. När plastavfallet brinner, producerar det ett stort antal gaser 

och  

farliga ämnen som skadar båda människors hälsa och miljön,   

 Plastavfall är ett stort besvär för ekosystem, helt enkelt för att det inte är 

biologiskt nedbrytbart, vilket innebär att det förblir ostört och skapar på lång sikt 

ett stort miljöproblem.   

Sedan 1980-talet har forskare sökt ett lämpligt alternativ till konventionell plast 

gjord av råolja, genom att göra experiment av några växtarter som majs, vete, 

potatis och sockerrör, där stärkelse, socker och cellulosa erhålls. Med hjälp av 

några biologiska behandlingar skapar man vad som kallas bioplast.  

Fördelen med detta ämne är att de i de flesta fall kan vara fullständigt biologiskt 

nedbrutna av mikroorganismer då luftpartiklar avger slutligen koldioxid och 

vatten.  

  

Polyvinylklorid (tpPVC)  

Polyvinylklorid som förkortas (PVC) är ett mycket använt plastmaterial som är en 

av de mest värdefulla material.  Idag används mer än 50 % polyvinylklorid i 
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konstruktion som ett strukturellt material eftersom det är billigt och enkelt att 

installera.   

Den årliga globala produktionen av materialet är cirka 17 miljoner ton under år 

1985 och mer än 26 miljoner ton under år 1995.   

Mekaniska och fysikaliska egenskaper hänför sig till dess sammansättning och 

produktionsmetoder för denna förening. De kemiska egenskaperna hos homogen 

polyvinylklorid bestäms av polymermolekylens kemiska struktur, det kan hända 

att vissa kemiska egenskaper påverkas av en oregelbundenhet i strukturen, såsom 

sidokedjor och icke-mättnad.   

  

Polyvinylklorid används för isolering av byggnader, metaller, glasfiber, för 

produktion av tapeter, som golvbeläggningar (jordisolatorer), vid framställning av 

presenningar. I allmänt är all polyvinylkloridindustrin explosiv och 

brandbeständig.   

  

Egenskaper   PVC  

Densitet [g/cm3]   1,3–1,4  

Värmeledningsförmåga [W / (m · K)  0.14-0,28  

Böjhållfasthet (utbyte)  10,500 psi (72 MPa)  

Young's modulus (E)  490,000 psi (3,4 GPa)   

Smältpunkt   100 °C (212 °F) - 260 °C (500 °F)    

  

4.4 Konstruktionsanalys / FEM-analys  

Analyser gjordes på bladen då roten är fast inspänd och krafter/tryck läggs ut på 

olika delar på bladet.  

4.4.1 Konstruktions analys (Tryck på blad)  

Analyserna som har gjorts visar hur mycket spänning & nedböjning bladen blir 

utsatta för om det hade varit i verklighet med lufttryck. Analyserna gjordes genom 

att fästa roten utifrån navets geometri och sedan lägga på tryck på överdelen av 

bladen. (Se figur 1–6)  

  

Material  Kraft 

[N]  

Tryck 

[P]  

Maxspänning 

[MPa]  

Max   

Deformation  

[mm]  

PET  45  826  1.57  0,042  
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Figur 12  

  

  
  

Figur 13  

   

Material  Kraft 

[N]  

Tryck 

[P]  

Maxspänning 

[MPa]  

Max   

Deformation  

[mm]  

Tall  45  826  1.57  1,27  
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Figur 14  

  

  
Figur 15  

  

  

  

  

Material  Kraft 

[N]  

Tryck 

[P]  

Maxspänning 

[MPa]  

Max   

Deformation  

[mm]  

Ek  45  826  1.58  0.5  
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Figur 16   

  
Figur 17  

  

  

  

4.4.2 Egen Frekvenser  

Egenfrekvenserna på bladet uppstod vid 121.43Hz genom Catias analys. Det 

gjordes handberäkningar för att se om bladet skulle uppnå de värdena. (Se bilaga 

4 & 5)  

  

  

  
Figur 18  

4.4.3 Simulerade statiska belastningsprov   

Fem-analyser utfördes på bladen med två olika material för att se hur mycket 

kraft/vikt det krävs innan bladet bryts. Analyserna gjordes genom att spänna fast 

roten och sedan lägga vikter från närmast roten ut på bladet för att avgöra hur 

mycket last bladen klarar av (Se tabell 1 & 2).  

  

Då en kraft är på 120N ungefär 12 kg når bladet sin sträckgräns med tall, och 

börjar deformeras. Vid 200 N bryts bladet helt och har nått sin brottgräns. Detta 

händer då kraften påverkar längs ute på bladet.  
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Test 1 är 250mm ut från roten  Test 2 är 400mm ut från roten Test 3 är ytterst på 

bladet (600mm)  

  

  

Tabell 3 – Analysresultat av Tall (Statiskt test)  

Tall  Sträckgrän 

s  

[MPa]  

Brottgräns 

[MPa]  

Sträckgrän 

s  

Kraft [N]  

   

Brottgräns  

Kraft [N]  

   

Massa S /  

B  

[Kg]  

   

Spänning 

[MPa]  

35-45  60-100           

Statiskt  

Test 1  

   

37.3  60.0  1400  2300  143 / 235  

Statisk  

Test 2  

   

36.1  60.6  470  790  48 / 80  

Statisk  

Test 3  

   

37.4  62.4  120  200  12.2 / 20.4  

  

  

  

Figur 19  
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Figur 20  

  

  

Figur 21  

Då en kraft är på 145N ungefär 15 kg når bladet sin sträckgräns med materialet 

Ek, och börjar deformeras elastiskt. Vid 430N bryts bladet helt och har nått sin 

brottgräns. Detta händer då kraften påverkar längs ute på bladet.  

  

Tabell 4 – Analysresultat av Ek (Statiskt test)  

Ek  Sträckgrän 

s  

[MPa]  

Brottgräns 

[MPa]  

Sträckgrän 

s  

Kraft [N]  

   

Brottgräns  

Kraft [N]  

   

Massa S /  

B  

[Kg]  

   

Spänning 

[MPa]  

43-52  132-162           

Statiskt  

Test 1  

   

43.9  133  1600  4850  163 / 494  
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Statisk  

Test 2  

   

44.4  132  570  1720  58 / 175  

Statisk  

Test 3  

   

45.3  134  145  430  14.8 / 43.8  

  

  

  

Figur 22  

  

Figur 23  
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Figur 24  

  

  

  

      

5.   Diskussion  

5.1. Resultatdiskussion  

Det slutgiltiga idéutkastet stämmer ihop med villkor, målsättning samt 

kravspecifikationer som gruppen använt sig av och som är nämnt ovan.   

Blad design  

Det slutgiltiga idéutkastet består av tre olika blad, då infästningen för hålen skulle 

göras. Hålen blev placerade olika då de är 4 hål med 3 blad.   

Konstruktionsanalys  

FEM-analyserna var mycket lärorika, genom att göra statiska tester kunde vi se 

hur mycket kraft det krävs både för att bladet ska nå sin sträckgräns men även 

brottgräns beroende på material.   

Material  

Efter utförd utvärdering är resultatet från utvärderingar rimligt, trä (tall) valdes att 

arbetas vidare för konstruktionen.    

Utveckling  

Vidare utveckling av produkten skulle vara att ta fram en prototyp på 

komponenten, då tre bladen och navet ingår. En ytbehandling skulle eventuellt 

kunna förstärka konstruktionen. Samarbetsgruppen har tittat närmare på just dessa 

två punkter.   

5.2. Metoddiskussion  

Metoderna som gruppen använt för projektet har gett goda resultat. Dessa metoder 

har bidragit till att projektet lyckats att uppfylla kraven till stor del. Genom att 

välja ut lämplig metod erhåller gruppen ett trovärdigt resultat. Gruppen har inte 

haft något problem med att använda dessa metoder, dem har funkat väl för arbetet 

och medfört god framgång. Att inpassa delar av Piggotts konstruktion, Michael F. 
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Ashby process samt International Electrotechnical Commission har anordnats en 

god grund för materialval och hållfasthetsberäkningar.  

Materialdatabasen CES Edupack har använts för att ta fram lämpliga material som 

vägas mot varandra och sedan väljs bästa alternativ. Om inte dessa metoder varit 

sammanlagda hade arbetet erhållit annorlunda utgångspunkt. En annan metod 

hade eventuellt medfört en annorlunda grundtanke. Uppläggningen som gruppen 

gjorde innan arbetet påbörjades var följsam, Cativ V5 och andra litteratur källor 

har bidragit till hjälp under hela projektets gång.  

5.3. Kritisk granskning  

En presentation av de möjligheter och begränsningar produkten besitter inom 

respektive område.   

  

Samhället och människan  

Uppmärksamhet har riktats mot tillverkning av vindkraftverket av olika storlekar 

allt ifrån små till medelstora och stora. Vindkraftverket har varit en fördel i 

samhället då den är ren, förnybar och anses ett av de billigaste sätten att få tillgång 

till el. Vindkraftverket har flera fördelar framför allt. Innehåller inga föroreningar 

som försämrar miljön. Däremot har vindkraftverket även nackdelar, t.ex.  

störningen orsakad av sitt höga ljud under rotation, samt kan det hända att fåglar 

som kolliderar medan de flyger eller står på vindkraftverk bladen dör.   

  

Sociala och ekonomiska aspekter  

Att få ner kostnader av tillverkningen är ett av de viktigaste kraven i projektet. 

Genom att använda sig av billigt material blir kostnaderna billigare. Små vindkraft 

är billigt och är en källa till ren energi.   

Tillverkning av bladen i trämaterial är ganska billigt, dessutom är det bra material 

som är båda stark och hållbar.   

Det totala tillverkningskostnader för komponenten ligger ungefär på 

300060000kr, beroende på tillverkningsmetoden, samt tillverkningsmaterialet. 

Kostnaderna ansågs värdefulla i jämförelse med andra vindkraftverken som finns 

idag på marknaden.   

  

Miljö- och arbetsmiljöaspekter  

Materialet som valdes att bearbetas med i projektet är naturliga material (tall). Trä 

är billigt och miljövänligt material som används idag i många byggnadsarbetena. 

Varför trä används nu för tiden mycket i många branscher är för att det anses 

förnybart, ekologiskt, miljövänligt, starkt i förhållandet till sin vikt m.m., 

dessutom går det enkelt att bearbeta trä. Innan man bränner trä kan det återvinnas 

flera gånger, efter förbränningen blir det till elkraft och värme. Trä ät material 

med en många miljöfördelar.   



35  

  

  

Prestation  

Vid starten genomfördes ett plan som skulle hjälpa gruppen att gå tillväga.  

Gruppen funderade efter hur projektet ska planeras, då tiden utnyttjas på bästa 

sättet. Ett Gantt-schema togs fram. Det var en bra start som gruppen fick hjälp av. 

Gruppen planerade utförandet och upplägget med hjälp av Gantt-schema.   

  

I början var det oklart med vad företaget hade för syfte med projektet. Gruppen 

fick inte en klar bild förrän de åkte till Köping på studiebesök.   

För att ha koll på hur läget ligger till med projektet så bestämde gruppen sig att 

skriva ner aktiviteterna som skett under arbetsgången, likande dagbok. Detta 

hjälpte gruppen att ha koll på var någonstans projektet ligger till och vad som 

saknas att genomföra.   

  

I och med att det är ganska brett projekt, som delades upp i två grupper, grupp 

nummer 1 och grupp nummer 2, så hade båda grupperna mycket att tänka på som 

t.ex. hur projektet ska delas upp i två delar. Detta ledde till att det blev svårare att 

hålla oss till exakt Gantt-schemat, dock har det inte påverkat slutresultatet för 

grupp nummer 1. Till slutet har gruppen lyckats att komma fram till resultat och 

hålla sig till tidpunkterna trots små hinder som uppkom i projektets start.    

  

Gruppen har förväntat sig ett begränsat resultat men flera lösningar har 

uppkommit. Gruppen har även insett innebörden av att genomföra ett projekt och 

hur mycket energi och tid det tar intill en produktframtagning sker.   

I detta projektet upptäckte gruppen att de har en djupare kunskap angående 

hållfasthetsberäkningar. En design i Catia V5 är genomförd och presenterar 

resultat som önskas. Arbetet har gett en djupare inblick i design- och 

produktframtagningsprocessen samt materialvalprocessen.   
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6. Slutsatser  
Design av bladet till vindkraftverket har lett till färdigt idéutkast som kan 

vidareutvecklas.   

Innan arbetet påbörjades hade gruppen ett önskemål att eventuellt tillverka en 

prototyp. Detta berodde på några faktorer, som kostnaden för 

tillverkningsmaterial, tillverkningsmetoden samt tid.    

  

Samarbetsgruppen var i kontakt med flera företag angående utskrift i 3d modell. 

Företagen erbjöd olika tillverkningskostnader för olika tillverkningsmetoder samt 

tillverkningsmaterial, bland annat trä, aluminium och kompositplast. Kostnaderna 

landade ungefär som minimal tillverkningskostnad på 3000kr och som 

maximaltkostnad på 60000kr. Fräsningen landade cirka 3000kr för trä (tall, ek).  

Därmed landade 3D skrivning för aluminium på 60000kr, vilket låter logiskt.  

Grupperna kom fram till att det är möjligt att med hjälp av CAD fil kan ett företag 

fräsa ut komponenten.   

Båda grupperna ansåg att det är för dyrt för gruppen att få en prototyp av någon av 

dessa förslagpriserna.   

  

Gruppen har lyckats att tillämpa kunskaperna från tidigare kurser i flera områden i 

examenarbete och få det till en helhet. Att genomföra en färdig produkt som ett 

avslutade exjobbet på maskiningenjör utbildning har varit lärorik utmaning.   

En prototyp togs inte fram på grund av kostnaderna istället gjordes en rendering i 

Keyshot som visar tillbehörets funktion.   
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Tabell 2.1: Tillverkningskostnader/ metoder    



42  

  

 

      

  

 
      

 
 

 

     

 

  

 
    

 
 

  

 
        

       

  

  

 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

  



43  
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3D-Printing 



 

  

  

Binder Printing  

  

Tillverkning av laminatobjekt  



 

  

  

  

  

Pulver laser formning  

  

Selective laser sintering, polymerer(SLS)  



 

  

Sträckgräns / Densitet  
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