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SAMMANFATTNING 
Rapporten beskriver konstruktionsarbetet av det vertikala vindkraftverket V3 från prototyp 

till produkt. Det är det nystartade företaget Windforce som arbetar med att ta fram smarta 

hybridsystem där V3 är en del i konceptet. En serieproduktion av V3 är planerad till hösten 

2010. V3 är klassat som ett litet vindkraftverk, har en rotordiameter på 3 meter och en 

kapacitet på 5 kW. Vindkraftverket kräver inget bygglov i Sverige och ska säljas till gemene 

man som vill bli självförsörjande på el. Denna rapport utgår från den befintliga prototypen, 

tillverkarens direktiv och myndigheters krav för att produkten ska bli så bra som möjligt. De 

områden som berörs är konstruktion, FEM beräkningar och certifiering. Den internationella 

vinklingen på rapporten belyser möjligheterna och användningsområden för V3 i 

utvecklingsländer med bristande infrastruktur. Förändringar på konstruktionen görs för att 

förbättra till exempel, luftfolier för bättre effektivitet och vajrar mellan ekrarna för att stärka 

hållfastheten. Dessutom görs det vissa standardiserade detaljer för att sänka 

tillverkningskostnaderna. Lager till vindkraftverket väljs för att bättre passa konstruktionen 

och delar av CE-märkningen görs. 
 

ABSTRACT 

The report follows the development from prototype to product for the vertical wind turbine 

V3. The company behind V3 is Wind Force, a company which develops intelligent hybrid 

systems and where V3 is part of the concept. A serial production is planned for autumn 

2010. V3 is considered as a small wind turbine, has a rotor diameter of 3 meters and a 

capacity of 5 kW. The wind turbine does not require a building permit in Sweden and can be 

used for people who want become self-sufficient to produce electricity. This report is based 

on the existing prototype, the manufacturer's directives and government requirements as 

references to construct V3. The aim in this report is design, FEM calculations and 

certification. The international perspective on the report highlights the possibilities for usage 

of V3 in developing countries with insufficient infrastructure. Changes to the current design 

are done, for example, airfoils for better efficiency and wires between the spokes to 

enhance strength. Parts are also standardized to reduce the manufacturing costs. Bearings 

for the wind turbine are chosen to better suit the design and parts of the CE-marking is 

done. 
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1 INLEDNING 
Intresset för förnyelsebar energi ökar i takt med stigande energipriser i världen. Detta på 

grund av att behovet av energi stiger, inte minst i u-länderna i och med industrialisering. Ett 

exempel är Kina där ett nytt kolkraftverk byggs varje dag. Det finns idag många alternativ för 

framställning av förnyelsebar energi såsom solceller, soltorn och vågkraft. Den teknik som 

kommit längst i utvecklingen sett i Wh är vindkraft. År 2007 beräknades 784 vindkraftverk 

vara i drift med en sammanlagd effekt på 520 MW i Sverige. Sverige är dock långt från 

ledande inom vindkratsutbyggnaden. I Danmark 2006 stod vindkraften för 3 136 MW och 

man planerar att till år 2030 så ska 50 % av all energiförsörjning bestå av vindkraft (Wizelius 

2002).  Samtidigt som elpriserna stiger och storskalig vindkraft byggs ut ökar även intresset 

för den enskilde lantbrukaren eller villaägaren att med mindre anläggningar producera egen 

energi. Den småskaliga energiproduktionen är även ett behov i utvecklingsländer där strävan 

att uppnå en högre levnadsstandard finns, vilket kräver mer energi, men där infrastrukturen 

inte hänger med. 

 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till projektet var att ”Windforce and Airbuz Holdings AB”, ett nystartat företag i 

Tidaholm har utvecklat ett eget koncept för vindkraft i samarbete med innovatören Ulf 

Bolumlid. Konceptetnamnet är V3, ett vertikalt självstartande vindkraftverk med hög 

verkningsgrad. Genom kontakt med Windforce och Ulf Bolumlid startade detta 

examensarbete med att förbereda V3 för sin nollserie och i förlängningen för 

serieproduktion. V3 finns för närvarande i två utformningar; markmonterad samt 

tornmonterad. Energimyndigheten skriver ”Det är värt att notera att de båda svenska 

tillverkarna av vertikalaxlade turbiner, Vertical Wind och Windforce båda visar intressanta 

resultat” (Svensk vindkraftförening 2009). En nollserie av V3 är planerad för att sedan 

fortsätta med en större serieproduktion. Tillverkningen av nollserien V3 planeras i 

samarbete med Titech AB i Tidaholm.  

   V3 är vertikalt vindkraftverk med en diameter på 3 meter, därav namnet V3. Det finns för 

närvarande ett flertal prototyper i Sverige varav den äldsta varit i drift i tre år. V3 har en 

beräknad kapacitet på 5 kW och skall bland annat ingå i ett hybridsystem med solceller vilket 

ska kunna täcka en stor del av en familjs energiförbrukning. 

  

1.2 Uppgift 
För att produktionen av V3 ska bli en verklighet krävs det att konstruktionen följer angivna 

regler och föreskrifter. Konstruktionsritningar behöver tas fram för tillverkningen. 

Hållfasthetsberäkningar behövs på konstruktionen som är väldigt hårt belastat. De delar i 

konstruktionen som behövs belysas är att förbättra lagren, korrosionsbeständigheten och se 

till att konstruktionen är rätt dimensionerad för att klara av de belastningarna som verkar på 

den. V3 är konstruerad för att fungera över en lång tidsperiod, upp till 20-25 år, och måste 

därför hålla en hög kvalitet. För att en försäljning ska kunna ske måste kraftverket deklareras 

enligt Europeiska standarden CE och i förlängningen även enligt SSEN 61400–20 för att 
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kunna användas i elnätet i Europa (SIS 2010). V3 ska även anpassas för enkel transport, 

montering och vara så underhållsfri som möjligt. V3 ska även kunna stå i många olika klimat 

runt om i världen och måste då klara av miljöpåverkan så som saltvatten, hög luftfuktighet 

och dammpartiklar. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att såsom problemformuleringen lyder lösa en del av de frågor 

som finns för att en serieproduktion av V3 ska bli verklighet. V3 ska konstrueras så att den 

uppfyller de krav som myndigheter, konsumenter och Windforce ställer på produkten. Dessa 

krav är en CE-märkning, att konstruera vindkraftverket kostnadseffektivt, praktiskt och med 

hög kvalitet utan att försumma elproduktionen. 

 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som är satta i projektet är att det ska enbart syfta till de maskintekniska 

aspekterna och därför görs inga studier på de elektriska komponenterna, såsom generator 

eller batteripack. Studier på de aerodynamiska aspekterna hålls i största mån utanför 

projektet, men aerodynamik används för att bestämma de krafter som 

hållfasthetsberäkningarna baseras på. Projektet ska endast behandla produktserien V3. 

Denna rapport innefattar inte all dokumentation för en CE märkning utan endast en 

genomförd standard SSEN 61400–20 vilket kan användas som en säkerhetsanalys. De 

punkter som berörs examensarbetet är fullständiga detaljritningar samt dokumentation om 

hur beräkningarna för riskanalysen är gjord. Dessa ritningar är ej inkluderade i denna rapport 

av hänsyn till windforce begäran. 

 

2 METOD 
 

2.1 Övergripande angreppssätt 

Detta projekt innehåller flera olika delar där sättet för att lösa problemen kräver olika 

angreppssätt. Dels bygger projektet på att göra fältstudier på plats för att mäta och 

fotografera en av prototyperna som finns uppmonterad i Broddetorp, utanför Falköping. 

Information om hur prototypen är konstruerad gavs genom intervjuer med Ulf Bolumlid som 

är innovatören bakom det vertikala vindkraftverket V3. Denna information används sedan 

som indata i CAD-programmet Autodesk Inventor. Detta 3D-modelleringsprogram används 

för att ta fram konstruktionsunderlag för tillverkning. I projektet görs även FEM-analyser på 

konstruktionen, vilket görs i Pro Engineer med FEM-tillägget Mechanica. Detta för att dels ta 

reda på vilken konstruktion som är bäst lämpad i hållfasthetssynpunkt och dels som underlag 

för CE-märkningen och SS EN 61400-2. 

   För CE-märknigen behövs det göras studier i de gällande maskindirektiv som krävs för att 

en certifiering ska kunna genomföras. I hela projektets gång är konstruktion, certifiering och 

användning anpassad för utvecklingsländer.  
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2.2 Undersökningens upplägg 

Genom kontakt med Ulf Bolumlid listades de önskemål som finns och studier görs på 

prototypen. Därefter började modelleringen av V3 i Inventor. Dessa modeller ligger som 

grund för att göra mindre ändringar och för att anpassa till de säkerhetsbestämmelser, 

resultat av FEM-analysen och de andra krav som fanns beskrivna i problemformuleringen. 

Underlaget för CE-märknigen togs fram parallellt med studier för användning i 

utvecklingsländer.  

 

3 TEORI OCH TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
 

3.1 Vind. 

Vind är luft som rör sig och det är vindens rörelseenergi som utnyttjas av vindturbiner. Hur 

mycket energi som fås ut ur vinden beror på flera faktorer där vindhastigheten är den 

avgörande men även vindturbulens och geostrofisk vind har betydelse. Med geostrofisk vind 

menas den ostörda vinden i atmosfären. Vindens frekvens, det vill säga hur ofta viden blåser 

har betydelse för hur ofta vindkraftverket kan omvandla energi (Wizelius 2002).  

3.1.1 Vindhastighet  

Vindhastigheten varierar runt om i världen. Vid kuststräckor, öppna landskap och hav är 

råhetsklassen låg och då är vindhastigheten hög och turbulensfri. Råhetsklass är beroende 

på hur mycket friktion terrängen ger upphov till. Vid större städer, kuperad mark och hög 

skog är råhetsklassen hög och vinden saktas ned av den uppkomna turbulensen. Den 

matematiska koefficienten råhetslängd används för att beräkna friktionen.  

 
Figur 1. Vindgradient (Wizelius 2002)        

 
En annan viktig parameter är höjden över terrängen. Vindens hastighet kan avbildas 

matematiskt med en andragradsekvation och kallas vindgradient (se figur 1). Där 

råhetsklassen är hög krävs det ofta att navhöjden är högre upp för att minska turbulensens 

påverkan (Wizelius 2002). 
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3.1.2 Turbulens och geostrofisk vind 

 
Figur 2. Turbulensutbredning (Wizelius 2002).   

 

Hinder och kullar har stor betydelse för hur turbulent en vind är. Till exempel om ett hus är H 

högt bildas stark turbulens i 20 H efter huset och dubbelt så högt som H (se figur 2). Detta 

gäller även backar om inte backen är jämn och har en lutning på mindre än 40 grader, då 

accelererar vinden istället och energiinnehållet i vinden ökar. Geostrofisk vind är helt ostörd 

av markfriktionen pågrund av dess höjd som varierar men ligger på ungefär 1000 meters 

höjd. Denna är viktig på grund av att denna vind bestämmer vindens rörelse på ett globalt 

plan. Ju större friktion mot marken ju större avstånd till den geostrofiska vinden. 

Medelhastigheten på den ostörda vinden i Sverige är 10 m/s (Wizelius 2002).  

3.1.3 Energi i vinden 

 
Figur 3 Vindenergikarta (SMHI 2009) 
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Kartan i figur 3 visar tydligt att energin vid kusterna och i låglandet är högre än i inlandet. 

Detta beror just på att friktionen av terrängen är lägre i södra Sverige samt att den 

geostrofiska vinden är högre. Hur mycket energi en vindturbin kan utvinna ur vinden beror 

på löptalet, hur stor svepyta vindkraftverket har i vinden samt effektkoefficienten Cp vars 

maximala värde är 59 procent, detta beror på att vinden bromsas upp bakom rotorn. I 

realiteten är den oftast lägre på grund av aerodynamiska och mekaniska krafter. Löptalet är 

förhållandet mellan bladspetsens hastighet Vspets och vindens hastighet v0 och anges som λ , 

se ekvation 1.  

    (1) 

 

 
Figur 4. Löptalsdiagram (Wizelius 2002) 

 
I löptalsdiagram, se figur 4, ses sambandet mellan löptal och effektkoefficienten (Wizelius 

2002). 

 

3.2 CE-märkning 

CE-märkning är en självdeklaration som tillverkaren eller importören gör för att uppfylla EU:s 

miljö-, hälso- och säkerhetskrav. CE-märket tillsammans med en ”försäkran om 

överensstämmelse ” möjliggör en försäljning av produkten fritt inom EU. För att få CE-märka 

en produkt krävs det att konstruktionen följer EU:s produktdirektiv. Hela säkerhetsansvaret 

ligger dock fortfarande hos tillverkaren och det är inte förrän produkten är ute på 

marknaden som enskilda myndigheter kontrollerar att CE-märkningen är rätt genomförd på 

enskilda produkter.  

   Att påpeka är att andra myndigheter kan ha föreskrifter som också är aktuella i de enskilda 

medlemsländerna, till exempel det svenska elsäkerhetsverket. CE-märkningen skall göra det 

enkelt för tillverkare att snabbt komma ut med nya produkter men det ställer även ett ökat 

ansvar på tillverkaren. För att uppfylla säkerhetskraven på ett godtaglit sätt används 
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harmoniserande standarder med frivillig tillämpning som förutses uppfylla föreskriftskraven 

(Arbetsmiljöverket 2009). En harmoniserad standard är en standard som är tagen av EU.  

 

3.3 Maskindirektivet  

Små vindkraftverk faller under maskindirektivet AFS 2008:3 och följer EU:s produktdirektiv. 

Direktivets krav är att det utförs en omfattande riskanalys som medför att verket uppfyller 

de grundläggande hälso- och säkerhetskraven, att all teknisk dokumentation finns tillgänglig 

vid kontroll, att tillhandahålla all information som behövs så som bruksanvisning, att lämna 

en försäkran om att all information stämmer samt att anbringa CE märkningen på produkten 

(Arbetsmiljöverket 2008).  

3.3.1 Hälso- och säkerhetskrav på konstruktion vid tillverkning av maskiner 

Maskintillverkaren ska säkerställa att en riskbedömning görs samt att hälso- och 

säkerhetskraven följs för att sedan konstruera maskinen med hänsyn till resultatet av 

analysen. Bland annat skall det maskinens avsedda användning och felaktig användning 

fastställas och vilka risksituationer dessa leder till, utvärdera alla risker samt att i största mån 

eliminera riskkällorna. Enligt paragraf 9 i maskindirektivet så anses en maskin som har 

tillverkats enligt en publicerad harmoniserad standard överensstämma med de 

grundläggande hälso- och säkerhetskraven (Arbetsmiljöverket 2008). 

3.3.2 Teknisk dokumentation 

Den tekniska dokumentationen som krävs för en CE märkning enligt maskindirektivet är 

(Arbetsmiljöverket 2008): 

 En allmän beskrivning av maskinen. 

 En helhetsritning över maskinen inklusive elscheman över styrkretsarna samt 

nödvändiga relevanta beskrivningar och förklaringar för att det ska gå att förstå hur 

maskinen fungerar. 

 Fullständiga detaljritningar med beräkningar, provningsresultat, intyg osv. som krävs 

för att kontrollera att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och 

säkerhetskraven. 

 Dokumentation av riskbedömningen, som ska visa vilket förfarande som följts. 

 De standarder och andra tekniska specifikationer som har använts, med angivande av 

de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som omfattas av dessa standarder.  

 Tekniska rapporter med resultat av de provningar som utförts. Dessa kan vara gjorda 

av tillverkaren eller ett av tillverkaren utsett organ. 

 Ett exemplar av maskinens bruksanvisning. 

 Exemplar av EG-försäkran om maskiners eller andra inbyggda produkters 

överensstämmelse. 

 En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse. 
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3.3.3 Försäkran om överstämmelse  

En försäkran är en juridisk handling som verifierar att all dokumentation som är inlämnad 

stämmer enligt gällande regelverk. Avslutningsvis en underskrift av en fysisk eller juridisk 

person som styrker informationen.    

(Arbetsmiljöverket 2008). 

 

3.4 Harmoniserande standarder  

CE märkningen är ett minimumkrav som inte alltid är tillräckligt, andra marknader utanför 

EU som t.ex. USA kräver ofta en tredjepartscertifiering av produkten enligt den 

internationella standarden. I EU kan även enskilda länder eller företag också kräva 

tredjeparts- certifiering som till exempel Vattenfall, som kräver att alla som producerar el på 

deras nät skall vara tredjepartscertifierat. Standarden som finns utarbetad för vindkraft är 

IEC/EN 61400-22 som är en samling av certifikat som krävs till exempel, säkerhet för 

användning av små vindkraftverk, mätning av buller, bestämning av prestanda, mätning och 

bedömning av elkvalitet. Tredjepartscertifiering görs av en utomstående part, är väldigt 

omfattande och kräver stora resurser (R. Larson 2010). 

   För att uppfylla alla krav på säkerhet för att CE-märka vindkraftverket följs den 

harmoniserande standarden ”SS-EN 61400-2/IEC 61400-2, Säkerhet små vindkraftverk”. I 

dokumentet står det beskrivet vilka parametrar som ska tas hänsyn av samt riktvärden för 

vind och säkerhetsaspekter. 

3.4.1 Klassificering av SWT 

För SWT (Small Wind Turbines) finns det fyra olika klasser som styr vilka grundparametrar för 

externa förhållanden som skall implementeras, klass 1, 2, 3 och 4. Dessa beror på vilka 

vindförhållanden som tillverkaren menar att produkten kan användas i där klass 1 innebär 

högre medelvin och sedan i fallande skala. I V3:s fall valde tillverkaren att lägga sig i klass 2 

vilket är den näst högsta klassen och ger en medelvind på 8,5 m/s. Dessa grundparametrar 

har stor inverkan i resterande beräkningar i detta dokument. Med dessa grundparametrar 

kan turbulensmodeller, extrema vindförhållanden och vindbyar beräknas (SEK 2006).  

3.4.2 Dimensionera belastningar  

Det finns tre metoder enligt standarden att beräkna lasterna på vindkraftverket, förenklad 

belastningsmodell, aeroelastisk modellering och mekaniska belastningstester. Den 

förenklade belastningsmodellen finns idag bara för horisontalaxlat vindkraftverk vilket V3 

inte är. Mekaniska belastningstester kräver att produkten testas i fällt under speciella 

omständigheter vilket inte är möjlighet under detta projekt (SEK 2006). För att dimensionera 

V3:s belastningar används således aerolastisk modellering. Denna modellering beskrivs 

närmare i kaptitel 3.5. 
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Fälttester 

För att bekräfta beräkningarna kräver standarden att vindkraftverket testas i minst 6 

månader förutsatt att alla vind parametrar uppfylls. Noggranna mätningar av varvtal, 

vindhastighet och elproduktion ska dokumenteras (SEK 2006). 

3.4.3 Laster på enskilda komponenter   

På alla lastbärande komponenter skall beräkningar göras för att säkerställa driften, om detta 

inte är gjort skall mekaniska tester göras på dessa komponenter. Alla beräkningar skall göras 

på extremfall med de specificerade säkerhetsfaktorerna. Vid inköp av komponenter skall 

teknisk information finnas för att styrka att dessa komponenter klarar av belastningarna i 

fråga. Ett mekaniskt test på vingprofilerna skall göras (SEK 2006).   

3.4.4 Elsystem  

Elsystemet ska följa en harmoniserad standard samt klara av de faktorer som finns bestämda 

i standarden. För vindkraftverk krävs något högre säkerhet eftersom det finns utrymme för 

stora spänningsvariationer då produktionen av el varierar beroende på vinden. (SEK 2006). 

3.4.5 Säkerhetssystem  

Vissa krav på säkerhetssystem ska uppfyllas. Stopp-procedurer, nödstopp och åskledare är 

några exempel på vad som ska tillgodoses. Eftersom V3 klassas inom ”små vindkraftverk” är 

kraven på säkerhetssystem lägre än stora vindkraftverk (SEK 2006).   

 

3.5 Metod för att förutse de aerodynamiska krafterna på vindkraftverket 

3.5.1 Parametrar 

Vave = Medelvind enligt IEC/EN 61400-2 klass II [m/s] 

EOG50 = Beräknad extrem vindby under en femtioårsperiod enligt IEC/EN 61400-2 [m/s] 

EOG1 = Beräknad extrem vindby under en ettårsperiod enligt IEC/EN 61400-2 [m/s] 

NTM = Normal turbulens modell enligt IEC/EN 61400-2 [m/s] 

EWM = Extrem vindhastighets modell enligt IEC/EN 61400-2 [m/s] 

NWP = Normal vindprofil modell enligt IEC/EN 61400-2 [m/s] 

Z = Koordinatsystem enligt IEC/EN 61400-2 [m] 

Zhub = Höjden till navet enligt IEC/EN 61400-2 [m] 

W = Relativ vindhastighet [m/s] 

V = Vindhastighet [m/s] 

U = Bladets hastighet [m/s] 

Fn = Normalkraften [N] 

Ft = Tangentkraften [N] 

Ct = Tangetialkoefficient [-] 

Cn = Normalkoefficient [-] 

Cl = Lyftkoefficient [-] 

Cd = Dragkoefficient [-] 
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A =Arean [m2] 

β = Blad vinkeln i förhållande till vinden *˚+ 

ρ = Luftens densitet som är 1,2 kg/m3 vid 20 grader C [kg/ m3] 

α = Attackvinkeln *˚+ 

D = Diametern som är 3 m för vindkraftverket V3 [m] 

Rpmx = X varv per minut för vindkraftverket V3 [v/min] 

M = Massan [kg] 

3.5.2 Aeroelastisk modellering 

Hållfasthetsberäkningar är gjorda på konstruktionen för att se om vindkraftverket klarar av 

de påfrestningar som det utsätts för. För detta behövs det en metod för att bestämma hur 

stora krafterna är som vinden ger upphov till. Denna metod kallas aerolastisk modellering 

och bygger huvudsakligen på två olika tidigare studier. Den ena används för, att utifrån en 

analys på blad i en vindtunnel, få ut koefficienterna för lyftkraft och dragkraft, Cl och Cd, där 

attackvinkeln varierar från 0 till 180 grader (Laren, Tullis & Ziada 2010).  Utifrån dessa 

principer beräknas koefficienterna för normal- och tangentialkraft, Cn och Ct. Den andra 

handlar om att beräkna den effekt en vindturbin kan prestera enligt en beräkningsmetod för 

att få ut normal- och tangentialkrafterna på ett blad (Lian, Lee & Kim 2008).   

   För att förklara hur kraften från vinden påverkar vindkraftverkets blad kan det liknas med 

ett flygplan. Vinden ger upphov till en lyftkraft Fl och dragkraft Fd och den bestäms utifrån 

vindens relativa hastighet W dvs. bladets hastighet i förhållande till vindens hastighet och 

attackvinkel α, vilket är den vinkel bladet har i förhållande mot vindens riktning. Utifrån 

detta beräknas sedan normalkraften Fn och tangentialkraften Ft , se figur 5.  

 

 

 

 

 

  
Figur 5 Beskrivning över de olika krafterna och attackvinkeln 

 

Det som är intressant för hållfasthetsberäkningarna är i detta fall att beräkna Fn och Ft vilket 

verkar längs med och vinkelrätt med ekrarna. Detta görs genom följande steg: 

 

1. Bladvinkeln  dvs. bladets läge i förhållande till azimutalplanet, se figur 6, tas ut för varje 

10 gradsinkrement under ett varv. Dessa värden används sedan i ekvation 2.  

 

 

 

 

 

Fl 

Fd 

Fn 

α 
 W 

Ft 
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Figur 6. Förklaring av bladvinkel. 

 

2. Attackvinkel  ges genom ekvation 2 (Lian, Lee & Kim 2008) där V är vindens hastighet 

och U är bladets hastighet. Genom att räkna ut  kan värdena för Cl och Cd avläsas i 

diagram 1. 

 
    (2)  

 

3. Den relativa vindhastigheten vilket är summan av vektorerna för det roterande bladets 

hastighet och vindens hastighet ges av ekvation 3. Den relativa vindhastigheten W, har 

stor inverkan på normal- och tangetialkrafternas storlek vilket ges av ekvation 6 och 7 

(Lian, Lee & Kim 2008). 
 

          (3) 

 

4. Koefficienterna Cl och Cd i förhållande till attackvinkel avläses från Diagram 1. 

 
Diagram 1. Testresultat för blad i ett tunneltest med avseende på koefficienterna Cl och Cd. (Laren, Tullis & 

Ziada 2010) 

 

5. Utifrån koefficienterna Cd och Cl kan koefficienterna Cn och Ct räknas ut med 

ekvationerna 4 och 5 (Lian, Lee & Kim 2008). 

 
    (4) 

β (0˚ ≤ β ≤ 90˚) 

Azimutalplanet 
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    (5) 

 

6. Sedan beräknas krafterna för Fn och Ft ut enligt ekvation 6 och 7 (Lian, Lee & Kim 2008): 

 
                          (6) 

 
 

                           (7) 

 
Värdena för normal- och tangetialkrafterna används sedan för att göra en graf på ett blad i 

360 grader för att hitta de maximala krafterna som en funktion av vinkeln. Detta används 

sedan i den modell som gjordes för FEM-analysen. I studien som denna metod bygger på 

erhölls följande resultat efter experiment i en vindtunnel, se figur 7. 

 
Figur 7. Resultat av normalkraft (radial force) och tangentiellkraft (thrust force) i en vindtunnel (Laren, Tullis 

& Ziada 2010). 

 

3.6 Centrifugalkraften på vingarna 

När bladen roterar uppstår det en normalkraft på själva ekrarna. Med ekrar menas de 

stålstommar som håller bladen uppe och är fästa i navet på tornet. När bladen roterar är det 

viktigt att ekrarna och bladen väger lika mycket annars kommer det uppstå ojämnheter vilka 

ökar i takt med att den roterar fortare. Denna defekt kan ge upphov till vibrationer vilket i 

sin tur kan påverka konstruktionens hållbarhet.  

  Det optimala är om vingarnas massa är lika stora, då kommer detta inte påverka tornet då 

kraften är fördelad så att vingarna tar ut varan vid rotation. Däremot kommer 

centrifugalkraften att påverka konstruktionen av ekrarna och krafterna kan bli relativt stora 

beroende på hur fort bladen rotorer. Centrifugalkraften beräknas genom ekvation 8: 

   

   
(8) 
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3.7 Krafterna på tornet 

De krafter vinden utsätter ett enskilt blad för övergår naturligtvis till att även belasta tornet. 

Dessa krafter F1, F2 och F3 kan summeras som vektorer utifrån normalkraften från bladen. 

Detta kan ses i figur 8 vilket är den modell som används för att beräkna de krafter som 

påverkar tornet, resultatet blir två vektorer Vx och Vy som används i FEM-analysen av 

tornet. 

 

 

 

 

 
Figur 8. Illustration av krafterna som vektorer på vingarna för att beräkna dess till två vektorer i x- och y led i 

ett koordinatsystem. 

 

4 PRESENTATION AV RESULTAT 
 

4.1 Konstruktionen 

Den prototypen som projektet utgår från är redan fullt fungerande och önskemål om att 
bibehålla konstruktionens nuvarande komponenter bibehålls i största mån. Men anpassning 
av konstruktionen för storskaling produktion behövs göras. Prototypen är helt svetsad och är 
för stor för att levereras till kund på ett effektivt sätt. Därför behövs den anpassas för 
enklare transport och möjglihet till enkel montage.  
   Konstruktionen består huvudsakligen av vinkeljärn som stödben och ett rör som dessa är 
fastsvetsade. De ändringar och förslag som görs är följande: 
 

I. Fäste för benen vid röret med skruvförband med enkel montering. Se notering I i 
figur 9. 

II. Ändrad utformning av nav för enkel montering med bockad kant för förstärkning 
III. Anpassade lager som är engångssmorda. 
IV. Luftfolie på vingarna för bättre aerodynamik. Se notering IV i figur 9. 
V. Vajrar för bättre hållfasthet för att klara de höga kraven i SS-EN 601400-2. se 

notering V i figur 9 
VI. Dimensionering av ekrar. 

VII. Anpassning för bättre tillverkning genom att standardisera komponenter genom att 
exempelvis använda samma tjocklek på plåten vid stansning och laserskärning. 

VIII. Val av ytbehandling för att klara av de varierande miljöförhållande världen över. 

Vy 

Vx 

Vind 

F2 

F1 

F3 
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Figur 9. Översikt av V3 

 

4.2 Dimensionering 

För att kunna dimensionera vindkraftverket rätt görs flera olika analyser av konstruktionen. 

Detta för att få en så korrekt modell som möjligt av verkligheten och därför måste det i 

modellen som tas fram finnas med de effekter som är viktigast. Detta är den mest kritiska 

punkten i analysen att förutse. Med en väl formulerad modell är förutsättningarna goda för 

ett bra slutresultat.  

   I modellen som tas fram görs förenklingar och approximationer av verkligheten vilket ofta 

är gott nog enligt Olsson. K-O (2006), t.ex. görs det många antaganden som att relationen 

mellan spänning och deformation är linjär vilket stämmer i många fall speciellt för 

konstruktioner av metall, förutsatt att materialet inte plastiseras.  

   Till de beräkningsmetoder som används för att modellera verkligheten behövs det indata 

med tillräcklig noggrannhet. Med indata menas krafter, hastigheter och temperaturer vilket i 

vissa fall är enkelt att beräkna och ta reda på men i andra mycket svåra att så som turbulens. 

För till exempel propellrar kan osäkerheten vara stor och de omgivande faktorerna kan 

variera. För att få korrekta indata måste det göras omfattande provtagningar och det är inte 

alltid möjligt. Detta gör att resultatet måste ses med en viss försiktighet. 

   Vid dimensioneringen är det viktigt att göra rätt antaganden för att få god funktion och en 

tillfredställande livslängd. Det första antagandet är att hållfasthetsbedömningen är fullgod. 

Den påverkas av statisk instabillitet vilket innebär att om krafterna som verkar på balkarna i 

tornet på vindkraftverket blir för stora kan balkarna böjas eller knäckas vilket kan leda till 

I. 

IV. 

V. 
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onormalt användande så som obalans och följden kan bli haveri. För maskiner som roterar 

finns det även risk för dynamisk instabilitet vilket är ett vanligt problem för roterande 

maskiner. Detta avhjälps med symmetri som minskar risken för dynamisk instabilitet (Olsson 

2006). 

   I de flesta konstruktioner förekommer det oftast någon typ av utmattning vilket kan delas 

två grupper. Den ena är HFC (High Cycle Fatigue) där definitionen är att antalet cykler till 

brott ligger mellan 104 - 10 6 ggr. Den andra är LCF (Low Cycle Fatigue) vilket är antalet cykler 

mellan 103 - 104 ggr och kan vara exempelvis starter (Olsson 2006). 

 

4.3 Material val 

Vid materialval för V3 finns det vissa egenskaper som är viktigare än andra. Konstruktionen 

är utsatt för väder och vind och då är korrosionsbeständighet viktig. Det är viktigt att 

materialet är lätt att bearbeta och att mängden material och därmed vikten hålls nere för att 

hålla nere slutpriset på vindkraftverket och göra det enkelt att montera. Tabell 1 visar vilket 

material som är mest lämpat för vindkraftverket där de olika egenskaperna bedöms från 1-5. 

 
Material Pris  Hållfasthet  Bearbetning 

inkl. svetsning  

Vikt  Korrosions- 

beständighet  

Summa 

Aluminium 3 1 3 5 3 15 

Rostfritt 1 5 1 1 5 13 

Stål S355 5 3 5 3 1 17 

Tabell 1. Materialvals tabell 

4.3.1 Stål S355 

För S355 är sträckgränsen 355 MPa enligt tabell 2. Överstiger spänningen detta så börjar 

materialet att plastiseras tills dess att brottgränsen uppnås och materialet mister sin 

lastbärande förmåga.  Valet av stål kommer ifrån resultatet i materialvalsanalysen, se tabell 

1, samt att den finns i standardsortimentet hos de flesta materialleverantörerna.  

   Material med högre sträckgräns finns oftast inte i standardsortimentet och är därför 

mycket dyrare och måste special beställas till en högre kostnad. Den stora nackdelen med 

stål är att den korroderar i fuktig miljö. För att öka korrosionsbeständigheten kommer alla 

detaljer som är utsatta för vädrets påfrestningar att blästras. Blästringen gör att pulverlacken 

får bra fäste på stålets yta vilket skall ge ett godtaglit skydd. Nackdelen är att pulverlack är 

ett ytligt och passivt skydd och om detta ytskikt skadas kan korrosion uppkomma. 
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Tabell 2. Mekaniska egenskaper för stål (Ullman & Bengtsson 1997) 

 

4.4 FEM 

Enligt maskindirektivet skall den harmoniserade standarden för vindkraftverk användas, i 

detta fall IEC/EN 61400-2. I detta dokument preciseras vilka fall och komponenter som skall 

beräknas samt för vilka vindhastigheter. De fall som ska beräknas anges i standarden IEC/EN 

61400-22. 

4.4.1 Säkerhetsfaktorer 

I standarden för vindkraftverk bestämms vilka säkerhetsfaktorer som är lämpliga vid 

beräkningar av vindkraftverk. Dessa är olika beroende på vilket material som används samt 

noggrannheten av övriga indata. Produkten är den säkerhetsfaktor som används i FEM-

analyserna och denna multipliceras med de krafter som erhålls från de aerodynamiska 

modellerna. Dessa jämförs sedan med sträckgränser för stålet. De säkerhetsfaktorer som 

används för att materialet inte ska plastiseras är följande: 

 

Maximal belastning: 

Materialfaktorer som används ges av Sveriges elsäkerhets kommitté (SEK 2006): Maximal 

belastningsfaktor = 1,1. Miljöfaktor = 1,3.  Säkerhetsfaktor på beräknade krafter för 

maxbelastning = 1,35.  

 

Produkten: 1,95 

 

Med dessa faktorer inräknande får inte den maximala belastningen vara högre än 355 MPa. 

 

Utmattande belastning: 

Materialfaktorer som används ges av SEK 2006: Utmattningsfaktor = 1,25.  Miljöfaktor = 1,3.  

Säkerhetsfaktor på beräknade krafter för utmattning = 1.0. 

 

Produkten: 1,6  
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Med dessa faktorer inräknande får inte den maximala belastningen vara högre än 187 MPa. 

Detta fås genom att dividera 355 MPa med utmattningsfaktor 1,9 enligt SEK (2006) vid 

maximalbelastning för stålet S355. 

4.4.2 Elproduktion 

De aerodynamiska förhållanden enligt SWT klass II är följande: Medelvinden Vave= 8,5 m/s 

vilket anses som den utmattande vindstyrkan.  Med Klass II beräknas EOG50, extrem vindby 

under en femtioårsperiod, till 43,8 m/s vilket är beräknad med NTM, normal turbulens 

modell, vilket är 3,96 m/s där EOG50 är en tillfällig vindby under 10 min och räknas inte som 

utmattande. De krafter som uppkommer ses i Figur 10 och 11.  

 

  
     Figur 10. Krafter för 8,5 m/s vid normal vind              Figur 11. Krafter för 43,8 m/s vid extrem vind.  

 

Resultanten av de aerodynamiska krafterna från de tre bladen som överförs till tornet blir 

vid medelvinden 8,5 m/s 227 N i y-led och 1 307 i x-led (enligt figur 8). Den högsta kraften på 

bladen är 880 N i drag- eller tryckkraft och 70 N i tangentiell kraft. Vid en extrem vindby på 

43,8 m/s är kraftvektorn i y-led 2 965 N och i x-led 9 660 N och den högsta normalkraften på 

ett blad är antigen 6 544 i drag- eller tryckkraft och 1 045 N . 

   Förutom dessa krafter uppkommer en dragkraft genom rotationen av bladen. Bladens vikt 

är 7,5 kg st. Detta ger en dragkraft på 4 930 N i ekrarna vid ett varvtal på 200 rpm.  

   Med dessa indata görs FEM-analyser av nuvarande konstruktion i Pro Engineer/Mechanica. 

Dessa lastfall är modellerade som statiska. Med konvergenskriterier på 10 % i felmarginal 

och följande resultat erhålls med en polynomorning på 6: 

 

 
Figur 12. Ekrar med dimensioner 50x20x2 vid normal vind 8,5 m/s [enhet i MPa]. 

 

Högsta belastning 
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Figur 12 visar att i FEM-analysen av vingstommen är belastningen maximalt 66,2 MPa vilket 

inte överstiger det tillåta 187 MPa och med dessa dimensioner håller vindkraftverkets ekrar 

beräknat vid normal vindhastighet. Denna analys är med balkelement med dimensionerna 

50x20x2, se figur A. Den är låst i x-, y-, och z-led där den är fäst i navet enligt figur 12. 

 

 

 

 

 
 

Figur 13. Tvärsnitt av balkarna i ekrarna 

 

 
Figur 14. FEM-analys av tornet vid normal vind 8,5 m/s [enhet i MPa]. 

 

Även lasterna i figur 14 var under det tillåtna värdet 187 MPa och alltså håller tornet vid 

normalvind. I FEM-analysen av tornet används vinkeljärn, se figur 15. Tornet är som figur 14 

visar fast inspänd i x-, y-, och z-led i hörnen på tornet. Kraften kommer i toppen av tornet 

som ett reultat ev vinden och rotorns tyngd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 15. Tvärsnitt av balkarna i tornet 
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Figur 16. En modell av navet vid normal vind 8,5 m/s [enhet i MPa]. 

 

Som kan ses i figur 16 är den högsta belastningen 475 MPa. Den höga spänningen 

uppkommer i en kant och beror på skarpa hörn i modellen vilket inte skulle bete sig så i 

verkligheten då radien är större än vad modellen visar. I övrigt är spännigen under 187 MPa. 

I FEM-analysen av navet används 173 skalelement. De randvillkor som är satta är att de är 

låst i centrum i x-, y-, och z-led. Krafterna är lagda så som figur 16 visar i två led med kraften 

på ytan på läppen och momentet längsmed med. I modellen som figur 16 visar görs analysen 

bara på en av tre läppar då det finns svårigheter med att modellera alla krafter samtidigt på 

alla läppar och dels antas resultatet inte påverkas av de övriga läpparna.  

 

 
Figur 17. Ekrar med dimesionerna 50x30x2 vid  extremvind 43,8 m/s [enhet i MPa]. 

 

Med en hög vindhastighet av 43,8 m/s och med dessa dimensioner blir belastningarna för 

höga i konstruktionen vilket kan ses i figur 15. Det högsta tillåtna värde är 355 MPa medans 

det hösta värde som återfinns i figur 17 är 402 MPa med en säkerhetsfaktor på 1,95. Detta 

gör att konstruktionen inte uppfyller de krav standarden sätter på konstruktionen vid sådna 

höga vindhastigheter. I FEM-analysen av ekrarna i figur 17 uppgick antal element till 14 

balkelement. Det randvillkor som användes är att den är låst i alla led där den fäster i navet. 

Krafterna är lagda så som figur 17 visar med dels en sidokraft och dels två normalkrafter, 

kraft från vind och rotation, på den vertikala balken.  

Läpp 

Högsta belastning 

Högsta belastning 
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Figur 18. Ekrar med dimensionerna 50x30x2 med två vajrar vid extrem vind 43,8 m/s [enhet i MPa]. 

 

Då konstruktionen inte håller för dessa laster på figur 17 utförs det FEM-analyser med två 

vajrar som hjälper till att stödja konstruktionen i sidled, se figur 18. Med en sådan 

konstruktion överstiger inte den maximala belastningen 355 MPa som är det högsta tillåtna 

värde vid maximalbelastning vilket innebär att konstruktionen nu klarar av de höga lasterna 

enligt standarden. 

 

 
Figur 19. Tornet vid en vindhastighet av 43,8 m/s [enhet i MPa]. 

 
Tornet klarar av den höga vindhastigheten då den högsta belastningen är 198 MPa vilket kan 

ses i figur 19. I FEM-analysen av tornet uppgick antal element till 15 balkelement. De 

randvillkor som används är att de är låst i alla led i de fyra hörnen. Krafterna är lagda så som 

figur 19 visar med en kraftresultant vid navet. 

 
Figur 20. Nav av 8 mm tjock stålplåt vid en vindhastighet av 43,8 m/s [enhet i MPa]. 

Högsta belastning 

Högsta belastning 
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I figur 20 är belastningarna mycket höga, 5 850 MPa, vilket är långt över det tillåtna värdet 

på 355 MPa. Detta kan betyda att vid höga vindhastigheter kan navet plastiseras och allvarlig 

skada kan uppstå. I figur 21 används vajrar för att förhindra stora moment i sidled och 

resultatet blir att spännigarna blir lägre. Dock finns det stora spänningskoncentrationer i de 

skarpa hörnen på modellen, se figur 19. Alla randvillkor, element och laster är satta på 

samma sätt som figur 16. 

 

 
Figur 21. Nav av 8 mm tjock plåt förstärkt med vajrar på ekrarna [enhet i MPa]. 

 

 
Figur 22. Förstoring av kanten på navet av 8 mm tjock plåt [enhet i MPa]. 

 
Som figur 22 visar så är det stor skillnad mellan de olika punkterna i förstoringen. Där den 

ena visar 355 MPa och den andra 400 MPa för ett mycket litet avstånd, detta tyder som 

tidigare nämnt att pga. modellens utformning blir det stora spänningskoncentrationer i de 

skarpa hörnen. 

 

 
Figur 23. Analys av fäste i vingen vid vindstyrka 43,8 m/s [enhet i MPa]. 

 

Spänningkoncentrationer 

Högsta belastning 
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Det fäste som sitter på aluminiumbalken kan tänkas vara en del som behöver kunna ta upp 

stor belastning och därför görs det en analys av den delen. 

Som figur 23 visar är spännigen 283 MPa och fästet plastiseras inte vid vindstyrkan 43,8 m/s. 

I FEM-analysen av vingfästet i figur 23 uppgick antal element till 163 solider. Det randvillkor 

som användes är att den är låst i alla led på ytan där fästet sitter fast i ekrarna. Krafterna är 

lagda så som figur 23 visar med dels en sidokraft och dels två normalkrafter, kraft från vind 

och rotation. 

4.4.3 Elproduktion med fel 

De fel som förutsätts är fel på kontrollsystemet och att generatorn därför inte har något 

rotationsmotstånd vilket gör att varvtalet på rotorn kan öka och med de också krafterna. 

De aerodynamiska förhållanden enligt SWT klass II är följande: Medelvinden Vave= 8,5 m/s 

som den utmattande vindstyrkan. Med klass II beräknas EOG1, en extrem vindby under en 

ettårsperiod, till 34,5 m/s beräknas med NTM = 3,45 m/s där 34,5 m/s är en tillfällig vindby 

under 10 min och räknas inte som utmattande. De krafter som uppkommer ses i Figur 24 och 

25.  

 

  
Figur 24.  Krafter för 34,5 m/s vid elproduktion       Figur 25. Krafter för 8,5 m/s vid elproduktion 

med fel              med fel 

 

Resultanten av de aerodynamiska krafterna från de tre bladen som överförs till tornet blir 

vid medelvinden 8,5 m/s 9 N i y-led och 1 345 N i x-led, se figur 25, och den högsta kraften 

på ett blad är 1 068 N i drag- eller tryckkraft. Vid en extrem vindby på 34,5 m/s är krafterna 

på tornet 1 579 N i y-led och 6 429 N x-led och den högsta kraften i ekrarna är i 4 387 N i 

drag- eller tryckkraft.  

   Förutom dessa krafter uppkommer en centrifugalkraft genom rotationen av bladen. 

Bladens vikt är 7,5 kg st. Detta ger pga. rotation en normalkraft på 5 965 N vid ett varvtal på 

220 rpm, detta varvtal har ökar upptill 220 pågrund av att generatorn har tappat motstånd.  

4.4.4 Normal stopprocedur 

Vid inbromsning av vindkraftverket ska maxvinden vara 0,5 av Vave som i sin tur ger en NTM 

vind på 4,5 m/s. Om en vindby skulle förekomma vid inbromsning EOG1 beräknas denna till 

6,3 m/s enligt den harmoniserande standarden. De krafter som uppkommer ses i Figur 26 

och 27. 
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Figur 26. Krafter vid normal stopprocedur               Figur 27. Krafter vid högre vind vid stopprocedur. 

 

Resultanten av de aerodynamiska krafterna från de tre bladen som överförs till tornet blir 

vid medelvinden 5,5 m/s -32 N i x-led och -797 i y-led och den högsta kraften på bladet är i 

609 N drag- eller tryckkraft. Vid en extrem vindby på 6,3 m/s är krafterna på tornet 62 N i x-

led och -953 N i y-led och den högsta kraften på bladet är i 620 N drag- eller tryckkraft. 

   Förutom dessa krafter uppkommer en normalkraft genom rotationen av bladen. Denna 

normalkraft är 4 930 N vid ett varvtal på 200 rpm.  

4.4.5 Nödstopp 

Enlig den harmoniserade standarden bestämmer tillverkaren själv vilken hastighet som ett 

nödstopp kan ske i. I det här fallet bestäms hastigheten till 27 m/s vilket motsvarar 

stormvindar. 

 

 
Figur 28. Krafter vid nödstopp. 

 

Detta ger krafterna på tornet 4 835 N i x-led och  462 N y-led. Den högsta kraften blir strax 

innan nödstopp i detta fall en tryck- eller dragkraft på 3 147 N på ett blad. 

4.4.6 Parkerad 

När vindkraftverket står still genom mekanisk låsning måste den klara av höga 

vindhastigheter. Detta tillstånd kallas parkerad. EWM skall beräknas till Ve50. Detta ger en 

extrem vind på 65,8 m/s. För att uppskatta hur stora kraften blir antas en positions så att 

bladet rakt mot vindriktningen påverkas av en kraft på 3 878 N i normalkraft och de två 

bladen som står i vinkel med vinden 2 448 N i normalkraft och 445 N i tangentialkraft 

vardera. Resultanten på dessa krafter blir 0 N i x-led och 6 326 N i y-led. 
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4.4.7 Parkerad med fel 

När vindkraftverket står still genom mekanisklåsning med eventuella fel skall den klara av att 

stå i höga vindhastigheter. EWM skall beräknas till Ve1. Detta ger en extrem vindby på 32,9 

m/s. Bladet rakt mot vindriktningen påverkas då av en kraft på 993 N och de två som står i 

vinkel 484 N i normalkraft och 27 N tangentialkraft vardera. Resultanten på dessa krafter blir 

0 N x-led och i 1 477 N i y-led.   

4.4.8 Transport och montering 

Den enda vikten som beräknas under transport och montering är egenvikten på  

vindkraftverket. 

 

4.5 Lagerval 

4.5.1 Parametrar 

P0 = Ekvivalent statisk lagerbelastning [N] 

P = Ekvivalent dynamisk lagerbelastning [N] 
Fr = Radiell lagerbelastningen [kN] 

Fa = Axiell lagerbelastningen [kN] 

Y0 = Lagrets axialfaktor vid lagerbelastning  [-] 

Y1 = Lagrets axialfaktorer vid dynamisk lagerbelastning [-]  
Kr = Faktor för minsta radiella belastning [-] 
v =  Oljeviskositet [mm2/s] 
n = Varvtal per minut [v/min] 
dm = Medeldiameter av lager [mm] 
Fr = Kraft i radial riktning [N]  
Fa = Kraft i axial riktning [N]  
C = Bärighetstal [N]  
 

4.5.2 Beräkningar för lager 

För att vindkraftverket V3 ska fungera under lång tid behövs tillfredsställande lager. Några 

krav och önskemål är att de ska vara underhållsfria, lång livslängd, klara av de belastningar 

som uppstår, ha låg friktion, klara av olika miljöer samt vara tätade mot fukt och 

dammpartiklar. I kontakt med SKF ges ett förslag på att ha ett dubbelradigt 

vinkelkontaktkullager 3306 A-2RS1TN9/MT33 närmast rotorn och ett standardtätat 

spårkullager av typen 6306-2RS1 närmast generatorn. Detta är dock endast ett förslag och 

att välja helt korrekta lager är svårt och noggrannare undersökningar och tester behöver 

göras för att välja de optimala lagrena och kan göras i samarbete med SKF egna ingenjörer.  

   Det dubbelradiga vinkelkontaktkullagret är av typ 3306 A-2RS1TN9/MT33 där 3306 A är 

lagernamnet. 2RS1 betyder att det är tätat med nitrilgummi och förstärkt med stålplåt på 

båda sidorna av lagret. TN9 betyder att det har en formsprutad snäpphållare av 

glasfiberarmerad polyamid centrerad på kulorna. MT33 är att den är smord med 
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förtjockningsmedel av litium och kan arbeta i temperaturintervall mellan -30 och 120˚C. 

MT33 innebär också att lagret är engångssmordt och underhållsfritt. 

   De krafter som verkar varierar mycket och den maximala kraften i radialled uppgår till 9 

660 N. Rotorns tyngd är ca 900 N och verkar axiellt. För beräkningen av de krafter, A samt B, 

som verkar vid respektive lager illustreras det i figur 29 och kallas punktlast på överkragande 

balkdel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 29. Illustration av kraftfördelning på vindkraftsverkets lager och axel 

 

Reaktionskrafterna A, B och momentet beräknas enligt ekvation 9, 10 samt 11. 

 

   (9)     

 

   (10)  

 

 
                          (11) 

 

Då avståndet a är litet kommer i princip all kraft att verka vid det dubbelradiga 

vinkelkontaktlagret. Den kraften är 1 264 N och momentet 131 103  Nmm då längden L är 3 

100 mm och b är 3 000 mm. 

   I SKF huvudkatalog finns beskrivningar för beräkningar av olika lager. För ett dubbelradigt 

vinkelkontaktlager av de dimensioner som väljs till vindkraftverket är minsta radialbelastning 

104 N med indata Kr = 0,07, v = 94 mm2/s, n = 200 v/min och dm = 42 mm. Detta ligger under 

den radiella belastningen 1 264 N som ges vid normal drift och resultatet är att ett sådant 

lager fungerar för ändamålet.  

   Den ekvivalent dynamiska lagerbelastningen för det valda lagret vid normaldrift vilket är 

den utmattande belastningen är 1 966 N med indata Fr = 1 264 N, Fa = 900 och Y1 = 0,78 för 

serie 33A vilket är långt under det tillåtna dynamiska bärighetstalet C = 30 kN. 

   Den kraft som kan uppkomma som stötbelastningen vid exempel en kraftig vindby är enligt 

SKF en statisk belastning vilket kan plasticera lagret. Den ekvivalent statiska 

F 
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Dubbelradigt 
vinkelkontaktlager 

b 
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lagerbelastningen vid en kraftig vindby blir 14,9 kN med indata Fr = 9 942, Fa = 900, Y0 = 0,66 

och s0 = 1,5. Det högsta tillåtna värde för ekvivalent statisk lagerbelastning är 20,4 kN.  

   Den sista beräkningen är nominell livslängd vilket är i detta fall 76 år vid kontinuerlig drift 

med indata C = 30 kN, P = 1 966 och n = 200 rpm.  

   Spårkullagret tar upp mycket mindre belastningar och finns mestadels för stöd. 

Kraften kommer vara 42 N på lagret och då längden L är 3100 mm och a är 100 mm. 

Ett enradigtspårkullager av de dimensioner som väljs till vindkraftverket är minsta 

radialbelastning 37 N med indata Kr = 0,025 vilket baseras på typ av lager, v = 94 mm2/s 

vilket baseras på att arbetstempraturen är låg, n = 200 v/min och dm = 46 mm. Detta ligger 

under den radiella belastningen 42 N som ges vid normal drift och resultatet är tveksamt då 

lagret kan störa kraftverkets gång om den understiger minsta radialbelastning.  

    Den ekvivalent dynamiska lagerbelastningen för det valda lagret vid normaldrift som är 

den utmattande belastningen blir 42 N med indata Fr = 42 N som är långt under det tillåtna 

dynamiska bärighetstalet C = 20,3 kN. 

   Den ekvivalent statiska lagerbelastningen vid en kraftig vindby blir 186,6 N med indata Fr = 

311 och Fa = 0. Detta värde ligger innanför ramarna för lagret. Då belastningen är väldigt 

liten blir den teoretiska livslängden extremt lång och därför är denna beräkning ointressant. 

 

4.6 Konstruktionsval 

Vid konstruktionsarbetet görs det många val för utformning. En del är baserats på de FEM-

analyser som görs, andra för att lättare kunna serieproducera produkten och en del genom 

diskussion med konstruktörer på Titech. Som framgick av FEM-analyserna klarar inte ekrarna 

av den stora sidobelastningen och därför förstärks den med vajrar mellan vingarna för att 

klara av dessa krafter. Detta kan ses i figur 18 och figur 30 som visar de öglor som är 

placerade vid fästet för vingarna. I figur 30 kan även de urstansningar ses som görs på 

luftfolier för att svetsa dessa på med hålfog för enkel produktion. 

 

 
Figur 30. Vajerögla 

Hålfog 
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V3:s ekrar skapar ett luftmotstånd, för bättre aerodynamik används luftfolier, se figur 31, för 

att minska luftmotståndet för ekrarna och på så vis förbättra verkningsgraden. En plan form 

mot vinden utan luftfolier har ett Cd värde på 2,0 medans t.ex. en strömlinje formad vinge 

har Cd värdet 0,12 ,figur 32. 

 
Figur 31. Ekrarna med luftfolier. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 32. Cd- koefficienter (NASA 2010) 

 

 

Luftfolier 
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Figur 33. Navet på V3 

 

I de tidiga FEM-analyserna visar att navet var dåligt dimensionerat, men genom att bocka 

fästena så som figur 33 visar ökas vridstyvheten i förhållande till plana navfästen.  

 

5 V3 - en alternativ lösning 

 
Figur 34.  Kartan visar hur mycket el som genereras, minus exporterad, plus importerad el och anges i 

kilowattimmar (Index mundi 2009)  

 
Energisituationen i världen är mycket ojämn och konsumtionen och produktionen är främst 

koncentrerad i västvärlden, se figur 34. Bristen på elektricitet är främst utbredd i Afrika 

söder om Sahara. Där saknar 500 miljoner invånare tillgång till elektricitet och detta är 

Fästen 
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främst på landsbygden medans städer kan ha förhållandevis bra tillgång till el. I t.ex. Uganda, 

Etiopien, Lesotho och Malawi har endast 10 % av befolkningen tillgång till el (FN 2008).   

   En bristande infrastruktur skapar ogynnsamma förhållanden och bidrar stort till Afrikas 

problem med ekonomisk tillväxt, handel och fattigdomsbekämpning.  Detta leder i sin tur till 

dålig hälsa, luftföroreningar och stora miljöproblem pga. av dålig hantering av skogen där 

den ofta skövlas till bränsle. Stora delar, ca 70 %, av all el tillverkas i Sydafrikas kolkraftverk 

och resten är till största del el från vattenkraftverk. Detta är ej hållbart och efterfrågan av 

andra energikällor är stor (FN 2008).  

 

5.1 Användning och kapacitet för vindkraftverket V3  

Då det finns många människor på landsbygden i fattiga länder där infrastrukturen är dåligt 

utbyggd finns det behov av alternativa energikällor. Alternativa energikällor så som vind- och 

solkraft skulle också kunna bidra till bättre miljö i jämförelse med utökad utbyggnad av de 

kolkraftverk som idag är vanliga i Sydafrika. Genom att sätta upp ett vindkraftverk som V3 

skulle de människor som idag inte har tillgång till el kunna använda sig av miljövänlig energi. 

Detta skulle vara bra på många sätt. Idag används det ofta en eldstad för att kunna laga mat 

och dessa är ofta placerade inne i bostaden.  Den rök som bildas leds inte ut särskilt effektivt 

vilket skadar ögon, hälsa och miljön.  

   Elbelysning ger barn och vuxna möjlighet till att kunna läsa och studera på kvällarna när 

det annars är mörkt eftersom belysningen dålig från till exempel fotogenlampor (UN 2006). 

Möjligheten till att ladda mobiltelefoner skulle innebära större möjligheter till 

kommunikation och bättre handel. Genom att koppla vattenpumpar till vindkraftverket 

skulle effektiva bevattningssystem kunna byggas. Dessa är några exempel på vad en ökad 

tillgång på el skulle kunna användas till och således kunna förbättra levnadsstandarden för 

oerhört många människor. 

5.1.1 Scenario I för V3 

En familj på landsbygden där elektricitet saknas sätter upp ett vindkraftverk. Genom att göra 

detta får de tillgång till el för matlagning, belysning, vattenpump, kyl och frys, tv och radio. 

En kalkyl där tid, effekt och antal Wh kan ses i tabell 3 och är anpassad efter svensk standard 

(Markaryds kommun 2008). Dessa värden är avrundade till heltal och antalet Ah baseras på 

12-voltssystem. 

  

Elektricitetsbehov 

Tid 

[h] 

Effekt 

[W] 

Antal 

[Wh] 

Antal 

[Ah]  

Matlagning 1 1 500 1 500 125 

Kyl och frys 24 200 4 800 400 

Belysning 3 60 180 15 

Vattenpump 1 750 750 63 

Radio  1 40 40 3 

TV 2 140 280 23 

Mobiltelefon 2 7 14 1 
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Totalt  

  

7 564 630 
 

 Tabell 3. Energibehov för en familj (Markaryds kommun 2008). 

 

Det totala behovet av elektricitet är 7 564 Wh under en dag enligt tabell 3. V3 har en effekt 

som är 5000 W vilket innebär att den behöver arbeta i ca 90 min per dag för att täcka detta 

behov.  Denna energi behöver kunna lagras i batteripack. Vanligaste batterierna för att lagra 

energi för vind och solkraft är 12-voltsbatterier och energiinnehållet i ett batteri mätts oftast 

i Ah.  I detta fall behövs alltså möjligheten att lagra 7564 Wh eller 630 Ah. Till detta skulle det 

kunna användas 3 st Partsmart Superpower AGM 220Ah (24 volt, 2010) vilket ger 

sammanlagt 660 Ah. Kostanden är dock hög och för en enskild familj kan kostanden vara 

orimligt hög (slutpris saknas i dagsläget).  

5.1.2 Scenario II för V3 

En mindre afrikansk by med ca 40 personer på landsbygden sätter upp ett vindkraftverk av 

typen V3.  Denna by har en odlingsbar yta på 200 m2 vilket ska täcka behovet av föda från 

detta fält till 40 personer. Varje kvadratmeter behöver ca 25 liter vatten per vecka dvs. 5000 

liter per vecka. Detta innebär i sin tur 714 liter per dag (Vegetable expert 2010). Det finns 12-

volts 4 A pumpar med kapacitet på 150 liter/timme viket motsvarar fem timmar per dag dvs. 

20 Ah. Bostäderna förses med 20 st LED lampor med effekt 1 W vardera. Dessa är i snitt 

tända i tre timmar per dag vardera vilket motsvarar 60 Wh, dvs. 5 Ah Till detta finns även 

möjlighet att koppla in fyra kylskåp som är anpassade för 12 V. Dessa förbrukar ca 35-50 Ah 

per dag vilket motsvarar ca 200 Ah (Lego elektronik 2010). Detta blir totalt 225 Ah. Detta kan 

laddas i ett Partsmart Superpower AGM 250 Ah-batteri.  Energibehovet för denna by med 

anpassade produkter ser ut enligt tabell 4. 12-voltssystem används för att det är i större grad 

utvecklat än 24 volts batterier och vanliga bilbatterier kan används. 

 

Elektricitetbehov 

Tid 

[h] 

Effekt 

[W] 

Antal 

[Wh] 

Antal 

[Ah] 

Matlagning 0 1 500 0 0 

Kyl och frys 24 100 2 400 200 

Belysning 3 20 60 5 

Vattenpump 5 48 240 20 

Radio  0 40 0 0 

TV 2 36 72 6 

Mobiltelefon 2 7 14 1 

Totalt  

  

2 786 232 
Tabell 4. Uppskattat energibehov för en by med anpassade system för 12 volt. 

 
Resultatet blir att den totala energiåtgången är 2 786 Wh eller 232 Ah. Detta motsvarar 

endast ca 33 minuters arbete från vindkraftverket V3 exkl. energi för matlagning, 

uppvärmning av vatten mm vilket överskottet kan användas till.  
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6 SLUTSATSER 
 

6.1 Certifiering 
V3 uppfyller idag inte alla krav för en fullständig certifiering, men huvudområden har redan 

berörts.  De delar som behandlats i projektats gång är helhetsritningar över maskinen, 

fullständiga detaljritningar med beräkningar, en stor del av dokumentationen för 

riskbedömning och vilka standarder som måste användas. Denna rapport innehåller inte i de 

helhets och detaljritningar som har lämnats till Windforce då detta är känslig information. 

Det arbeta som fortfarande krävs från förataget för att V3 ska få CE-certifieras är en 

fullständig certifiering av elektroniken, ett exemplar av bruksanvisningen och en påskriven 

EG försäkran. Dessa delar har inte berörts i denna rapport då avgränsningen är satt till att 

inte ta upp de elektroniska delarna. Vilket tidigare nämnt så är CE-märkningen endast en 

självdeklaration och ett handelsmärke inom EU och att det finns länder och företag som 

kräver mer omfattande märkning.  

   För att kunna nätansluta vindkraftverket krävs nästan alltid en tredjepartscertifiering. 

Dessa är både kostsamma och tidskrävanden, men om V3 verkligen skall slå sig in på den 

stora marknaden både internationellt och i Sverige så är detta viktigt att göra. En stor del av 

det arbete som redovisas i vår rapport kan användas vid en tredjepartscertifiering med det 

som saknas är bland annat ett hållbarhetstest som ska göras under flera månader.  För att 

lansera produkten i det första stadiet med ett batteripack är CE märkning lämpligt som 

första steg för att utvärdera marknaden. Energimyndigheten föreslår konsumenter att köpa 

CE-märkta vindkraftverk och kan därför vara viktig för Windforce trovärdighet.   

 

6.2 Konstruktion 
Under projekts gång har flera olika delar behandlats för att konstruera vindkraftverket V3. 

Studier om aerodynamik är ett måste för att ta fram den modell som används för att 

uppskatta de krafter som verkar på V3.  Beräkningar på aerodynamik styrs av många olika 

faktorer, såsom attackvinkel, bladvinkel, formen på vingarna, vindhastigheter, löptal och 

turbulens. Enlight Olsson (2006), så handlar dimensionering om att göra en så fullgod modell 

av verkligheten som möjligt vilket denna rapport har gjort.  I de värden som diagram 1 visar 

används vingprofilen NACA 0015 vilket inte är exakt desamma som används i V3. För att få 

noggrannare värden krävs det att just den profilen som används för V3 testas i en 

vindtunnel.  

   De beräkningar av de vindhastigheter och säkerhetsfaktorer som anges i SEK 2006 ger de 

resultat som används i FEM-analyserna. I låga vindhastigheter är konstruktionen tillräckligt 

stark för att klara av belastningarna men i extrema vindhastigheter finns det risk för 

plastisering så som den är konstruerad idag. Det är främst den kraft som verkar i tangentiell 

rikting mot ekrarna som gav upphov till stort vridmoment då avståndet från vinge och nav är 

1,5 m. Detta gör att ett brott nära navet såsom figur 15 visar kan hända. I det 

konstruktionsförslag som lämnats till Windforce användes vajrar mellan vingarna vilket är en 

enkel och billig lösning. Andra alternativ skulle vara att gå upp i dimension men då 

plattovaler som används för bättre aerodynamik inte finns som standard hos leverantörer är 
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detta inte möjligt. Detta är det största problemet med konstruktionen om vajrar inte 

används, i övrigt är det dimensionerat för att klara en CE märkning av klass II enligt SS-EN 

601400-2.  

    I konstruktionen har tanken hela tiden funnits på standardisering och däför används 

liknande komponenter där det varit möjligt och samma tjocklek på plåtar för stansning och 

laserskärning vilket leder till effektivare produktion.  

   Idén med V3 är att den ska kunna placeras och användas på de flesta platser i världen och 

att priset skall hållas nere.  De som är betydande för att det ska uppfylla detta är främst 

materialet och dess motstånd mot korrosion och livslängden på lagrena. Genom att välja stål 

istället för aluminium eller rostfritt kan både material- och bearbetningskostnader hållas 

nere. Fördelen med stål är dess goda egenskap att svetsa i förhållande till aluminium och 

rostfritt. Nackdelen är att ytbehandlig krävs men med blästring som förbehandling och 

pulverlack som skydd ger denna metod ett beständigt skydd så länge inga skador på lacken 

uppkommer.  

  De lager som valdes, är dels ett dubbelradigt vinkelkontaktlager och ett enkelradigt 

spårkullager. Dessa är både smörjfria och skyddade mot fukt och dampartiklar och har en 

beräknad en livslängd på 76 år. Detta är dock en teoretisk livslängd och variationer som 

onormal drift, temperatur och varvtalsvariationer kan minska livslängden.  

   I de konstruktions och monteringsritningar som har lämnats till Windforce Airbuz Holdings 

uppfyller V3 den harmoniserade standarden som används för små vindkraftverk. Det som 

inte berörts i rapporten och kan vara viktigt att undersöka är egen resonansfrekvensen då 

detta kan ha stor effekt på hållfastheten. Då V3 kan komma att placeras i varma miljöer är 

det även lämpligt att undersöka spänningen orsakad av värmeutvidgningen, speciellt på 

ekrarna, bladet och aluminiumbalken då dessa är av olika material med varierade 

längdutvidningskoefficienter. 

 

6.3 Möjligheter i utvecklingsländer  
 
Möjligheterna att använda V3 i utvecklingsländer bedöms som höga. Den enkla 

konstruktionen med endast en rörlig del gör att risken för haveri och behovet av service 

minskar kraftigt. De lager som används är även smörjfria och skall inte behöva bytas ut. 

Möjligheten att leverera vindkraftverket i ett kompakt paket minskar kostnader för leverans 

och behovet av bra infrastruktur blir inte lika hög för transporter. Monteringen av V3 är inte 

komplicerad och kan göras utefter monteringsbeskrivning. 

   En av nackdelarna med att använda vindkraften i slutna system är att batterierna som 

används för att täcka upp dagar då det inte blåser är dyra. Lösningen för detta kan vara att 

till exempel använda energin på blåsiga dagar till pumpa upp vatten till en tank och på så 

sätt spara energi. Ett hybridsystem med ett antal solceller som kompletterar vindkraften kan 

vara att föredra så att man alltid har en energikälla som genererar el. Dock är solceller även 

de dyra i dagsläget.  
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  Precis som i Sverige så är V3:an effektivast i slättland, vid kuster och på höjder så V3:an 

kanske inte är det självklara valet i alla miljöer men lämpat  de flesta i många.  
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