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SAMMANFATTNING 

Företaget GC Windpower har under 2010 arbetat med utvecklingen av två vindkraftverk, ett 

tvåbladigt med en effekt på 1 MW och ett trebladigt på 2,5 MW. Examensarbetet innefattade 

utformningen och konstruktionen av maskinkåpan för det trebladiga verket. Målet med 

projektet var att ta fram ett tillverkningsunderlag för motorhuset bestående av ritningar, 3D 

modeller, FEM-analyser samt förslag för material och tillverkningsmetod.  

Tillsammans med uppdragsgivarna sattes en kravspecifikation upp för maskinkåpan. Kraven 

innefattade utformningen, hållfastheten och materialvalet för maskinkåpan. En omsorgsfull 

informationssökning utfördes för att ge en bra grund till konceptgeneringen.  

Konceptgenreringen skedde i omgångar och i flera steg. Dels genererades idéer för specifika 

områden och dels för maskinkåpans totala utformning. Det slutliga konceptet blev en 

sammanfattning av de valda koncepten för olika områden, konceptet diskuterades och 

justerades efter åsikter från uppdragsgivarna.    

Hållfasthetssimuleringar utfördes med hänseende på den last som uppkommer då vinden är 

riktad rakt mot maskinkåpans ena långsida. Simuleringar utfördes för lastfall med olika 

vindstyrkor samt olika versioner av maskinkåpan, för att påvisa för- och nackdelar med valt 

koncept.  

För att hålla tjockleken på motorhuset nere förstärks kåpan av fyra spant av glasfiberarmering. 

Nosen och bakdelen sammanfogas med resterande maskinhus med stål och aluminiumbalkar. 

Sammanfogningen mellan sidoväggarna och över-/underdelen sker med T-balkar i stål. T-

balkarna skall även fungera som fästen mot ramverket vilket skall stödja maskinkåpan och 

bära drivlinan. 

Den maximala deformationen av maskinkåpan blev 62,2 mm vid en vindsyrka på 59,9 m/s, 

orkan. En deformation som vid det kritiska lastfallet ansågs tillåten då gränsvärdet låg på 70 

mm. 
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ABSTRACT  

During the year of 2010 the company GC Windpower worked with the development of two 

wind power plants, one two-bladed turbine with an effect of 1 MW and one three-bladed 

turbine with the effect of 2,5 MW. The Master’s of Science thesis concerned the design and 

development of the nacelle to the windpower plant with an effect of 2,5 MW. The aim of the 

project was to compile a basis for construction of the nacelle, including drawings, 3D-models, 

FEM-analysis as well as proposals of suitable materials and manufacturing methods. 

Requirements of specifications were listed together with the representatives from GC 

Windpower. The demands affected the design, strength and material choice. To get a solid 

ground of knowledge in the start of the project a thorough search for information was 

performed.  

Many sessions of generating concepts were hold. The focuses of the sessions were both 

specific areas and the total design of the nacelle. The final result is a combination of solutions 

of the different areas, and was during the process adjusted after the point of view from the 

company.  

To see if the construction would restrain the wind pressure, Finite Elements simulations were 

made. The simulations were made for different wind forces and with different variations of 

the nacelle, this to show weaknesses and strengths of the construction. 

To keep the wall thickness of the nacelle thin, four ribs of glass fiber reinforcement were 

used.  Beams of steel and aluminum were connecting the rear and front with the rest of the 

housing. Beams of T-profile were used to join the walls with top and bottom, and to connect 

the nacelle to the frame.  

The total deformation of the nacelle became 62,2 mm, when the wind speed were 59,9 m/s. 

The maximum deformation was considered reasonable since the approved limit was 70 mm.  
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FÖRORD 

Examensarbetet som utförts har ämnat vidga projektmedlemmarnas kunskaper på områdena 

konstruktion, design och hållfasthetsanalys. Projektet har syftat i att uppfylla det uppdrag som 

tilldelats av GC Windpower. Uppdraget avsedde utveckling och konstruktion av maskinkåpan 

till ett vindkraftverk med effekten 2,5 MW. 

Vi vill ta tillfället att tacka de som bidragit med sina kunskaper och hjälp under projektets 

fortskridande. Ett stort tack till Ulf Sellgren som för KTH’s räkning handlett oss och gett oss 

möjligheten att genomföra en kurs i Ansys för att underlätta vårt arbete. Ett stort tack till 

Tomas Lyrner, uppdragsgivare och handledare på GC Windpower som stöttat oss under 

projektets gång. Vi vill även tacka Lars Mattila, Christian Svahnström och Jia Tian vilka 

arbetar åt GC Windpower och har givit råd och sitt stöd till projektet. Ytterligare vill vi tacka 

Per Wennhage som varit till god hjälp med sin kunskap om fiberkompositkonstruktioner. Vi 

vill även rikta ett tack mot de som låtit oss använda deras bilder till rapporten, dessa återfinns 

i referenser. 

Slutligen hoppas vi att examensarbetet har bidragit till ett bra underlag för konstruktionen av 

maskinkåpan för det tilltänkta vindkraftverket.  

Kristina Engström och Lovisa Stjernlöf 

Stockholm, oktober 2010  
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NOMENKLATUR 

Nomenklaturen listar och förklarar de beteckningar vilka används i rapporten samt 

väsentliga och frekvent återkommande förkortningar och uttryck. 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

A Area (m
2
) 

Cd Formfaktor för vindtryck 

E Elasticitetsmodul (Pa) 

F Kraft (N) 

P Tryck (Pa) 

v Hastighet (m/s) 

ρ Densitet (kg/m
3
) 

 

Förkortningar och uttryck 

Active stall Ett sätt att reglera turbinhastigheten 

Ansys FEM-program använt i projektet 

Aramidfiber En sorts armeringsfiber, känd som kevlar efter ett varumärke 

Balsa Ett distansmaterial, används till sandwichkonstruktioner 

Beaufortskalan Skala för vindstyrka 

Brainstorming Konceptgenereringsmetod 

CAD Computer Aided Design 

Divinycell Ett distansmaterial, används till sandwichkonstruktioner 

Drivlina  Samlingsnamn för de komponenter i vindkraftverket som omvandlar 

vindenergi till elektrisk energi 

Epoxi En plast som används till fiberarmeringar 

FEM Finita elementmetoden 

Honeycomb En honungskakeliknande struktur för distansmaterial 

Kevlar En sorts aramidfiber 

Komposit Sammansatt material 

Kranslager Lager mellan motorhus och torn, medger rotation för turbinen 

Laminat Material bestående av lager som pressas samman 

Matlab Datorprogram för matematiska beräkningar  
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Nacell Synonym till motorhus och maskinkåpa 

Pitch Ett sätt att reglera turbinhastigheten 

Pre-preg Fiberlaminat som härdas genom uppvärmning 

Sandwich En konstruktionsmetod för förstyvning  

Solid Edge CAD-program använt i projektet, används för 3D-modellering 

Spant Tvärbalk som används till förstyvning   

Stall Ett sätt att reglera turbinhastigheten 

Ställdon Omvandlar el till mekaniskt arbete 

Vakuumbagging Tillverkningsmetod för fiberlaminat 

Vindstyrka Mått på vindens verkningar på föremål, anges i Beaufortskalan 
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1 INTRODUKTION 

Kapitlet beskriver bakgrunden och problemformuleringen till examensarbetet samt projektets 

syfte och mål. Kapitlet beskriver även de avgränsningar som gjorts för examensarbetet samt 

valda arbetsmetoder. 

1.1 Bakgrund 

GC Windpower registrerades våren 2010 av Tomas Lyrner och Lars Mattila. Företaget 

utvecklar och konstruerar vindkraftverk som skall tillverkas i Kina, där finansiären GC Nordic 

är lokaliserad. Tomas Lyrner har arbetat med vindkraftverk under en längre tid, bland annat 

med vindkraftverket Nordic 1000 med en effekt på 1 MW, inom företaget Nordic Windpower. 

Nordic 1000 är ett tvåbladigt verk som bland annat står uppställd i vindkraftparken Näsviken 

på Gotland. 

GC Windpower har under verksamhetsåret 2010 två vindkraftverk under utveckling, ett 

tvåbladigt med den planerade effekten på 1,1 MW och ett trebladigt verk på 2,5 MW. 

Planerad lansering för det mindre verket är hösten 2010 och för det större under våren 2011.  

Den teknik och konstruktion som utvecklas för verket på 1,1 MW kommer att vara grund för 

2,5 MW verket. Däremot kommer anpassningar på grund av skillnad i storlek behöva utföras 

samt vidareutveckling av den ingående tekniken kommer att förekomma. 

För det trebladiga verket med en effekt på 2,5 MW har företaget beställt ett projekt med 

ändamål att utforma och konstruera maskinkåpan till verket.  

Maskinkåpan skall förmedla GC Windpowers företagsprofil. GC Windpower arbetar mycket 

på att ta fram nya lösningar på de funktioner som finns i ett vindkraftverk, det är därför viktigt 

att maskinkåpan som helhet uttrycker teknisk innovation. Företaget vill förutom detta att 

maskinkåpan skall uttrycka smidighet, låg vikt och elegans.  

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen för examensarbetet innebär att konstruera en maskinkåpa till ett 

vindkraftverk med en effekt på 2,5 MW. Viktigt är att skalets utformning kan kopplas till 

beställaren GC Windpower. Enligt företagets riktlinjer skall det vara möjligt att skala om 

nacellen för anpassning till vindkraftverk av annan storlek.  

Projektet omfattar även en utredning över hur tillverkningskostnaden för motorhuset skall 

kunna reduceras och en analys huruvida ett modulsystem kan användas.  

1.3 Syfte och mål 

Projektet syftar i att utveckla maskinkåpan för ett trebladigt vindkraftverk med en effekt på 

2,5 MW.  

Målet med projektet är att det skall resultera i ett konstruktionsunderlag för nacellen 

bestående av ritningar, 3D-modeller, FEM-analyser samt förslag för tillverkningsmetod och 

material. Underlaget skall kunna fungera som grund för ett slutgiltigt tillverkningsunderlag, 

dock kommer ytterligare hållfasthetsanalyser samt aerodynamikanalyser genomföras av 

företaget efter projektets slut.  
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1.4 Avgränsningar 

Projektet omfattar enbart konstruktionen av motorhuset, konstruktion av ramen till 

vindkraftverket ombesörjes av företaget.  

Projektet kommer att omfatta hållfasthetsberäkningar, ingenjörmässiga antaganden och 

analyser som kommer att göras i Ansys. Inga aerodynamiksimuleringar kommer att 

genomföras, om sådana behövs kommer de genomföras efter projektets slut och ombesörjas 

av företaget.  

1.5 Metod 

Konstruktionsprocessen för projektet var uppdelad i sju steg: planering, litteraturstudie, 

konceptgenerering och konceptutvärdering, 3D-modellering, dimensionering och analys. 

Projektets tidsplanering sammanfördes i ett gantschema, se bilaga A. En riskanalys utfördes 

och åtgärdsplaner infördes. För utförandet av en riskanalys tillämpades miniriskmetoden, 

riskanalysen finns i sin helhet i bilaga B. Metoden går ut på att sannolikheter och 

konsekvenser för möjliga risker värderats på en skala från 1 till 5. Riskvärdet beräknas genom 

multiplikation av sannolikhets- och konsekvensvärde (Tonnquist, 2008). 

En referensram för projektet skapades under litteraturstudien genom litteratursök dels på 

internet, i tidskrifter och böcker samt genom samtal med på området sakkunniga. För att 

fördjupa projektgruppens förståelse för vindkraftverk i allmänhet och uppdraget i synnerhet 

genomfördes ett studiebesök i ett vindkraftverk av likvärdig storlek som det projektet berör.  

Inför konceptgenereringen togs en kravspecifikation fram med stöd av Tomas Lyrner från GC 

Windpower. Konstruktions- och formkoncept generades genom konceptgenereringsmetoden 

brainstorming. Brainstorming innebär att en grupp tar fram en mängd lösningar till ett givet 

problem. Vid brainstorming är målet kvantitet snarare än kvalitet, okonventionella idéer 

välkomnas och kritik är förbjudet. Koncepten utvärderades med hjälp av kriterieviktsmetoden. 

Metoden går ut på att koncepten ställs mot varandra i en matris och bedöms på en skala från 

1-5 ( där 5 är bäst) utifrån för området kritiska aspekter. Då områdena inte ansågs vara lika 

viktiga viktades de i sin tur från 1-5, där 5 innebär att faktorn har en mycket stor betydelse 

(Johannesson Persson Petterson, 2004). 

Valt koncept utformades i 3D-modelleringsprogrammet Solid Edge. Modellen analyserades i 

Ansys utefter fastställda lastfall, simuleringsresultaten användes till dimensioneringen av 

maskinkåpan. För att öka projektgruppens kunskaper om analysering i Ansys genomförde 

medlemmarna en kurs, Mechanical Introduction with Advanced Contact, genom företaget 

Medeso. Slutligen analyserades den framtagna 3D-modellen för framtida förbättringar och 

möjliga uppkommande problem. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I kapitlet presenteras informationen erhållen från litteraturstudien gällande vindkraftverk, 

konkurrenter, material, tillverkning och genomfört studiebesök.  

2.1 Allmänt om vindkraftverk 

Generellt består ett vindkraftverk av ett torn, tre blad som fångar upp vinden, en generator 

som omvandlar det utvunna momentet till elektricitet och en omvandlare som omvandlar 

spänningen för närmast liggande nät. Övriga komponenter beror på modell, storlek och 

användningsområde.  

Det finns två huvudsakliga kategorier av vindkraftverk; horisontalaxlade och vertikalaxlade. 

På horisontalaxlade vindkraftverk är rotorn monterad parallellt med marken och på 

vertikalaxlade vinkelrätt mot marken.  

2.1.1 Vertikalaxlade vindkraftverk 

Vertikalaxlade vindkraftverk är generellt inte lika effektiva som horisontalaxlade 

vindkraftverk, därför är de heller inte lika vanliga. Vid installation i tätbebyggda områden kan 

de dock vara att föredra då de har en tystare gång än horisontalaxlade verk, detta på grund av 

färre rörliga delar (Wizelius, 2002).  

Vertikalaxlade verk är driftsäkra och har låga underhållskostnader, detta på grund av verkens 

utformning. Konstruktionen hos ett vertikalaxlat verk ger möjligheten att montera generator 

och andra viktiga komponenter på marknivå vilket förenklar underhåll (Wizelius, 2002). 

Det finns tre kategorier av vertikalaxlade vindkraftverk, Savoniusrotorn, Darrieusturbinen och 

Giromillturbinen (Wizelius, 2002). 

Savoniusrotorn 

En S-formad yta roterar kring en centrerad axel, figur 1. Savoniusrotorn kräver mycket 

material i förhållande till effektivitet men är lättskött och driftsäker. Användningsområden är 

batteriladdare för exempelvis fyrar (Wizelius, 2002). 

Figur 1. Principiell bild av Savoniusrotorn. 
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Darrieusturbinen 

En Darrieusturbin, figur 2, har två eller fyra blad vilka går i båge från tornets topp ned till 

nacellen. Turbinen kräver förhållandevis lite material då bladen är mycket tunna men måste få 

starthjälp innan vinden kan ta över rotationen och generera el (Wizelius, 2002) 

Figur 2. Principiell bild av Darrieusturbin. 

Giromill 

En Giromill är en turbin där två eller flera blad i form av ett H är fästa på en vertikal axel, 

figur 3. Bladens vinkel varieras under rotationen med hjälp av mekanik, detta för att erhålla 

högsta möjliga effektivitet. Giromillturbiner är det vertikalaxlade vindkraftverk med högst 

verkningsgrad (24 Volt, 2010).  

  

Figur 3. Principiell bild av Giromill. 

2.2.1 Horisontalaxlade vindkraftverk 

Horisontalaxlade vindkraftverk kan delas in i två klasser, verk där vinden kommer från 

läsidan om tornet och verk där vinden träffar rotorn rakt framifrån. Den första varianten 

förekommer framförallt som prototyper och mindre vindkraftverk som används av 

privatpersoner, men är mest bekanta som vindhjul i amerikanska western från 1800-talet. Den 

andra kategorin är den vanligaste och benämns snabblöpare (Wizelius, 2002).   
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Snabblöpare finns i flera utföranden med allt från ett blad och uppåt där trebladiga verk är det 

brukligaste. Verken är generellt konstruerade med: en rotor med tre blad, en växellåda för att 

växla upp momentet, en generator som omvandlar vridmomentet till elektricitet samt en 

omvandlare som omvandlar spänningen för att passa det närmaste elnätets spänning. Utöver 

drivlinan har verken även skivbromsar, vilka agerar som parkeringsbroms till exempel när 

underhåll skall utföras (Wizelius, 2002). 

Effektreglering 

Vindkraftverk behöver klara extrema vädersituationer så som åskoväder, orkan och 

hagelstorm. För att inte generator, blad, torn eller någon annan komponent skall ta skada 

behövs ett reglersystem som kan sakta ner turbinens rotation vid för höga vindhastigheter. 

Generellt tas reglersystemen i bruk vid vindhastigheter över 25 m/s (Tomas Lyrner, 2010).  

Ett primitivt sätt att reglera effekten är att vrida motorhuset ur den direkta vindriktningen. Ett 

exempel på ett sådant verk var modellen Excenter. Vindkraftverkets maskinhus var inte 

monterat på tornets centrum vilket ledde till att när vindtrycket blev för kraftigt så vreds 

rotorn från vinden (Wizelius, 2002).  

På större verk används framförallt två typer av effektreglering, stall- eller pitch-reglering. Vid 

stall-reglering är verkets rotorblad utformade så att turbulens uppstår på ovansidan av bladen 

när vindhastigheten går över verkets märkhastighet. Turbulensen tar bort en del av lyftkraften 

som annars driver bladen runt samt att turbulensen skapar motstånd för rotorn. En 

vidareutveckling på stallreglering är aktiv stall, rotorbladen är då vridbara så att de kan vridas 

för att öka stall-effekten (Tomas Lyrner, 2010).  

Pitch-reglering innebär att varje blad har en egen motor som kan vrida hela bladet liksom vid 

aktiv stallreglering. Skillnaden är dock att bladen vrids på ett sådant sätt att vinden släpps 

förbi. Vid extremt kraftiga vindar flöjas bladen så att vinden blåser rakt igenom och rotorn 

stannar (Wizelius, 2002). 

Riktning av rotor 

För att få ut maximal effekt ur vindkraftverket ska rotorn vara riktad rakt mot vinden. Detta 

löses på nutida verk med olika metoder beroende på verkets storlek. Mindre vindkraftverk har 

en fena i den bakre änden av rotoraxeln, vilken gör att vinden själv ställer in hela rotorn i 

vindriktningen, se figur 4. 

 

Figur 4. Litet vindkraftverk med fena som ställer in rotorn mot vinden. 

Större vindkraftverk har en giromotor som vrider motorhuset om vindsensorn, vilken sitter på 

motorhusets tak, har registrerat en ändring i vindriktning under en längre tid (Wizelius, 2002). 
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Generator 

Elektricitet i ett vindkraftverk skapas genom att magneter rör sig i förhållande till en lindad 

ledare i en generator. De flesta vindkraftverk har en asynkrongenerator som generator, där 

varvtalet från turbinen växlas upp med en växellåda till generatorn. Äldre verk har två 

generatorer, en för låga varvtal och en för höga varvtal. Nyare verk använder dock en 

generator med variabelt varvtal, för att undvika onödigt många komponenter och 

effektförluster (Wizelius, 2002, Popular Science, 2010, Wikipedia, 2010).  

Vissa tillverkare, som Enercon och ScanWind, använder en synkrongenerator. Den roterar 

med samma varvtal som turbinen och behöver därför ingen växellåda, vilket spar 

komponenter och därmed haveriorsaker.  Synkrongeneratorn som behövs i ett vindkraftverk 

är dock mycket större än en asynkrongenerator, eftersom diametern på ringen med magneter 

behöver vara stor för att få ut samma effekt (Enercon, 2010, Wikipedia, 2010).  

2.2 Nordic 1000 

Företaget Nordic Windpower har utvecklat vindkraftverket Nordic 1000, figur 5. Nordic 1000 

är en tvåbladig turbin på 1 MW som bland annat står uppställd på Näsviken, Gotland.  

Figur 5. Det tvåbladiga vindkraftverket Nordic 1000. 

En tvåbladig turbin innebär en minskad montering och tillverkningskostnad i jämförelse med 

en trebladig turbin, detta då de ingående delarna är färre. De två bladen monteras på 

maskinkåpan på marken och sedan lyfts allt upp på tornet, därmed minskar mängden 

kostsamma lyft och svåra installationer högt uppe i luften. Med färre monteringar i luften blir 

resningen av verket inte lika väderberoende som för ett trebladigt verk, vilket minskar risken 

för förseningar (Tomas Lyrner, 2010, Nordic Windpower, 2010).  

En tvåbladig turbin ger 2-3 % lägre effekt per år än en trebladig turbin. Företaget Nordic 

Windpower har till viss del kompenserat den minskade effekten genom en 1 % större 

turbindiameter för Nordic 1000 än ett likvärdigt trebladig 1 MW-verk (Nordic Windpower, 

2010). 

http://www.nordicwindpower.com/
http://www.nordicwindpower.com/
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2.2.1 Konstruktion 

Nordic 1000 har ett speciellt patenterat nav. Navet är flexibelt vilket medför att bladen kan 

röra sig  2° från sitt ursprungsläge. Navet tillåter bladen att parera mot varierande 

kraftpåkänningar som uppstår på grund av vind under rotation, vilket gör att lager, växellåda 

och andra komponenter inte behöver belastas med lika stora krafter. Detta gör att tornet och 

fundamentet kan göras mindre och lättare. Övriga fördelar är att ett tvåbladigt vindkraftverk 

låter mindre samt att skuggan från rotorn flimrar mindre och blir därmed mindre störande för 

boende i närområdet (Nordic Windpower, 2010). 

Istället för att montera vardera komponent för sig på en styv, tung bas monteras de samman i 

en cylinderkonstruktion, figur 6, detta gör att komponenterna hålls linjerade. Drivlinan 

monteras med dämpande infästningar vilket reducerar vibrationerna som överförs till tornet 

och grunden, samt reducerar ljud och utmattning (Nordic Windpower, 2010). 

 

Figur 6. Drivlinan för Nordic 1000 monterad i en cylinder.  

2.2.2 Material 

Maskinkåpan till Nordic 1000 är tillverkat i glasfiberarmerad epoxi. Då motorhuset har flera 

plana ytor, se figur 7, behöver konstruktionen styvas upp och är därför av sandwichstruktur. 

Kåpan är tillverkad i två delar, båda med 2 skikt av glasfiber och ett med kärnmaterialet av 

Divinylcell. Divinylcell är en vinylcellplast med hög styvhet och låg densitet (Tomas Lyner, 

2010). 

 

Figur 7. Nacellen till Nordic 1000.  

Lagret komposit på utsidan av kärnmaterialet på Nordic 1000 är omkring 6 mm tjock med 

vikten 300-400 g/m
2
. Lagret är tillverkat av en glasfiberväv med en tjocklek på 0,8 mm, vilket 

ger ungefär 7 lager väv. Väven i ytterlagret har fiber i två riktningar, vinkelräta mot varandra 

(Tomas Lyner, 2010).  

http://www.nordicwindpower.com/
http://www.nordicwindpower.com/
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Lagret av komposit innanför kärnmaterialet i Nordic 1000 maskinhus har en tjocklek på 4-5 

mm och är tillverkat av en glasfibermatta med huggna fibrer i slumpmässiga riktningar 

(Tomas Lyner, 2010).  

För mer ingående materialbeskrivning se kapitel 2.4. 

2.2.3 Fläns och förstärkning 

Maskinkåpans delar tillverkas med fläns, figur 8, som används vid sammanfogning av delarna 

med hjälp av skruvförband. För att inte flänsen skall bli vek tillverkas den i solid 

glasfiberarmerad epoxi. Flänsen utefter kåpans insida gör att montering och demontering av 

kåpan kan göras från insidan utan mothåll från utsidan (Tomas Lyrner, 2010).   

Figur 8. Sammanfogning med fläns i Nordic 1000.  

2.2.4 Tillverkning 

Nacellen till Nordic 1000 är tillverkat genom handuppläggning, en lämplig metod då 

vindkraftverket endast tillverkats i en liten upplaga. Nacellen tillverkades i två delar en övre 

och under del. Halvorna är tillverkade i samma negativa form (Tomas Lyner, 2010). 

2.3 Konkurrenter 

Det finns många aktörer på vindkraftsmarknaden och antalet fortsätter att öka, framförallt i 

Asien och Amerika. För att få ett bra underlag för projektet studerades utbudet av olika 

vindkraftverk på marknaden. Fokus för marknadsundersökningen låg på utformningen av 

olika konkurrenters maskinkåpor samt material, montering och tillverkning av dessa.  

I kapitlet diskuteras några av de största företagens modeller samt en del mer framträdande 

maskinhus. Åsikter angående maskinhusens uttryck är projektgruppens egna. 

2.3.1 Kenersys 

Kenersys är en tysk vindkraftstillverkare specialiserat på landuppställda turbiner med en 

effekt över 1 MW. Företagets två produktplattformer K82 2,0 MW samt K100 2,5 MW 

innehåller båda pitchreglerade verk med variabel hastighet och synkrongeneratorer. Kenersys 

har lagt stor vikt på att ha en robust mekanisk drivlina kombinerat med ett avancerat 

elektroniksystem (Kenersys, 2010).  
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Figur 9 visar ett verk från Kenersys, bilden visar ett maskinhus med räta linjer och hörn samt 

en nos i form av ett klot. 

Figur 9. Vindkraftverk från Kenersys. 

2.3.2 Vestas 

Det danska företaget Vestas har länge varit marknadsledande i vindkraftsbranschen men efter 

Kina och USAs stora tillväxt på området låg det i topp med enbart 0,1 % marginal 2009. 

Vestas har ett brett sortiment av vindkraftverk, från små turbiner på 600 kW upp till Offshore 

turbiner på 3 MW (Ny Teknik, 2010, Vestas, 2010).   

Figur 10 är en Vestasturbin som står uppställt på ett fackverkstorn istället för det vanligare 

ståltornet. Fackverkstorn lämpar sig enkom för mindre verk då reparatörerna på större verk 

behöver skydd för väder och vind då de klättrar upp till turbinen. Vestas maskinhus har en 

tydligt avsmalnande form bakåt vilket ger ett förminskande intryck.  

            

Figur 10. Vestasturbin med fackverkstorn. 

2.3.3 Dewind  

Dewind är ett tyskt vindkraftsföretag som utvecklat en rad modeller vindkraftsverk. Figur 11 

samt 12 visar två av turbinerna i Dewinds produktsortiment.  

Figur 11 visar vindkraftverket D6 med effekten 1,25 MW. Växelsystemet i verket är en 

kombination av planet- och kuggväxlar i steg och effekten styrs med pitchkontroll. 

Maskinkåpans är i form av en parallellogram med räta sidor och hörn (The Windpower, 

2010). 
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Figur 11. D6 från företaget Dewind. 

Vindkraftverket D8 illustreras i figur 12 med effekten 2 MW och en rotordiameter på 80 m. 

Maskinkåpan är mer avrundat än D6 och med luftkylning baktill med mönster som logotypen 

(Dewind, 2010). 

          

Figur 12. D8 från företaget Dewind. 

2.3.4 Falcon 

Falcon, figur 13, från företaget Innovative Windpower är ett 1,25 MW-vindkraftverk. 

Designen är modulbaserad vilket medför att de olika modulerna kan fraktas i 

standardcontainrar och monteras på plats.  Att verket är lätt att frakta innebär att det är väl 

lämpat för områden där infrastrukturen inte är så utvecklad eller hårt klimat medför 

svårigheter (Innovative windpower, 2010). 

Designen av motorhuset är stilren och uttrycker smidighet med mjuka linjer och runda hörn.  

             

Figur 13. Falcon från företaget Innovative Windpower. 
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2.4 Material  

Det på marknaden vanligaste materialet för befintliga vindkraftverk är glasfiberarmerad 

epoxi. I litteraturstudien undersöktes dels det materialet men även andra alternativ som kan 

komma på fråga för tillverkningen av motorhuset.  

2.4.1 Glasfiber 

Glasfiber är ett konstruktionsmaterial som är starkt och segt men samtidigt lätt. Materialet 

tillverkas av smält glas som dras till långa trådar. Olika kvalitéer, egenskaper och styrkor fås 

genom riktningen av fibrerna, tillverkning, fibrernas tjocklek samt fiberstruktur. 

Glasfiberkvalitéer  

Vid användning av glasfiber för konstruktion är det viktigt att välja glasfiberkvalité efter 

användningsområde, detta då hållfasthetsegenskaper, töjbarhet och pris kan skilja mycket. 

E-glas är den vanligaste glasfibern och namnet kommer från fibern är elektrisk isolerande, 

fibern är av god kvalité i förhållande till priset. E-glas tillverkas av borsilikatglas och har en 

hög töjbarhet på ca 4,5%, E-modul kring 75 GPa och en draghållfasthet på 3,5 GPa 

(Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010). 

S-glas är dyrare än E-glas, har nästan lika låg E-modul omkring 85 GPa men har dock högre 

draghållfasthet 4400 MPa (Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010).  

C-glas har hög resistans mot kemikalier och vatten, används därför oftast armerad med E-

glas. C-glas läggs då som ytskikt för att skydda mot kemikalier och fukt 

(Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010). 

Det finns specialglas som är framtagna för specifika användningsområden, priset på sådana 

glasfibrer är högt och tillgängligheten låg. 

Fiberutformning 

Olika vävar lämpar sig för olika ändamål, det är därför viktigt att analysera lastfallen för det 

som skall konstrueras innan vävstruktur och fibertjocklek väljs. 

I en korthuggen matta, figur 14, ligger fibrerna åt alla håll vilket ger samma mekaniska 

egenskaper i alla riktningar. De korta fibrerna sammanfogas med ett bindemedel, vanligtvis 

pulver eller emulsion. Bindemedlet löser upp polyesterns styren och fibrerna flyter fritt i 

plasten, materialet är därför lättbearbetat och väl anpassat för beredning av avancerade former 

och mycket stora konstruktioner. Lämplig tillverkningsmetod för korthuggen matta är manuell 

läggning (Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010). 

 

Figur 14. Korthuggen glasfibermatta. 

Vävar av glasfiber, figur 15, vävs av roving, vilket är tråd av hopbuntade fibrer. Tjockleken 

på rovingtråden beror på användningsområdet. Glasfiberväv ger en högre fiberandel än 
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korthuggen matta och därmed bättre hållfasthetsegenskaper i förhållande till vikt 

(Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010). 

 

Figur 15. Glasfiberväv av roving. 

Väven kan ha olika struktur vilket bestämmer vävens täthet och draperbarhet. Om väven skall 

täcka avancerade former så som dubbelkrökta ytor måste den vara draperbar. Figur 16 

illustreras en tvåskaftsväv, en enkel vävstruktur med en god täthet (Fiberkompositlaminering 

Lars Vibke, 2010). 

 

Figur 16. Tvåskaftsväv med god täthet. 

Krypterväv har högre draperbarhet men något lägre täthet i jämförelse med tvåskaftsväv, 

krypterväv illustreras i figur 17 (Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010). 

 

Figur 17. Kypterväv, draperbar med medelgod täthet. 

Satinväv är en glesare väv än krypterväv men med jämlika egenskaper, satinväv illustreras i 

figur 18 (Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010).   

 

Figur 18. Satinväv, draperbar med medelgod täthet. 
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Glasfibervävar får goda hållfasthetsegenskaper i de riktningar som rovingen vävs. Utöver 

vävar med vertikal/horisontalriktning finns flera andra vävtyper tex, biaxiel där 

trådriktningarna är 60º isär eller multitaxial med väv i fler än tre riktningar. Figur 19 visar en 

multiaxialväv med fyra olika trådriktningar (Wikipedia, 2010, Fiberkompositlaminering Lars 

Vibke, 2010). 

 

Figur 19. Multiaxial väv. 

Glasfiber som konstruktionsmaterial 

För att glasfiber skall kunna användas i en konstruktion måste det kombineras med en 

härdande plast. Glasfiberarmerad plast, till exempel epoxi, ger ett styvare material än enbart 

glasfiber, det är också segt och något elastiskt. E-modulen för glasfiber är ganska låg i 

jämförelse med andra dylika armeringar och densiteten är relativt hög. Det är dock billigare 

än jämförbara material och väven är lätt att laminera med en härdplast.  

2.4.2 Kolfiber 

Kolfiber är tunna trådar av kol som kan göras till både vävar och mattor i likhet med glasfiber. 

För att kolfiber skall kunna användas till konstruktioner med avancerade former så måste det 

armeras. Kolfiberarmeringar är lättare och styvare än glasfiberarmeringar, dock är 

kolfiberkonstruktioner sprödare och mindre slagtåliga än glasfiberkonstruktioner. Kolfiber är 

dyrare än glasfiber men rätt utnyttjad är kolfiberarmerad epoxi, i förhållande till sin vikt, ett 

styvt och starkt material (Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010).  

Kolfiber är elektriskt ledande och dess elektronegativitet avviker från till exempel aluminium 

och stål, vilket kan leda till att ett galvaniskt element bildas där metallen oxiderar och 

armeringen kan lossna från metallen (Wikipedia, 2010). 

2.4.3 Aramidfiber 

Aramidfiber är mer känt som Kevlar eftersom företaget DuPont har lyckats sprida sitt 

varumärke för produkten väl. Aramidfiber är fem gånger vikteffektivare än stål med en 

densitet på ca 1400 kg/m
3
 i jämförelse med 7800 kg/m

3
 för stål (Wikipedia, 2010). 

Aramidfiber är ett starkt material dock med låg elasticitet och med ett högt pris. 

Aramidfiberarmering är slag- och rivtålig och används därför ofta tillexempel för skottsäkra 

paneler. Kevlar används i armeringar tillsammans med andra fibrer med syfte att hålla ihop 

armeringen om de andra fibrerna brister, vid till exempel ett slag (Fiberkompositlaminering 

Lars Vibke, 2010, Kåge produkter, 2010). 

Aramidfiber är svår att laminera, fibrerna väts inte lika bra av plasten som glas- och kolfiber. 

På grund av detta klarar aramidarmeringar av böj- och tryckspänningar sämre än glas- och 

kolfiberarmeringar (Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010).  
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Aramidfiber är känsliga för UV-ljus, ljuset försämrar de mekaniska egenskaperna samt ändrar 

färgen på konstruktionen (Wikipedia, 2010, Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010, Kåge 

produkter, 2010). 

2.4.4 Kombinationer av fiberkompositer 

Kombinationslaminat av de olika fibrerna kan ge ytterligare bättre konstruktionsmaterial. 

Något lager kolfiber i en glasfiberarmering kan lätta på vikten på konstruktionen samtidigt 

som glasfibern då kan isolera den elektriskt ledande kolfibern. En blandning av kolfiber och 

Kevlar i armeringen ger en stark och lätt konstruktion med bättre slagtålighet och seghet än 

enkom kolfiber (Wikipedia, 2010, Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010). 

2.4.5 Sandwich  

För att göra en fiberkonstruktionen styvare, utan att lägga till onödig vikt, kan konstruktionen 

byggas upp som en sandwich-struktur. Sandwich innebär att ett mellanrum mellan två 

fiberlager lämnas och fylls med ett lätt och styvt material. Kärnmaterialet bör kunna ta upp 

skjuvkrafter medans ytterlagren tar upp tryck- och dragkrafter. En sandwichkonstruktion kan 

även isolera mot värme, kyla samt ljud (Wikipedia, 2010, Fiberkompositlaminering Lars 

Vibke, 2010).  

Det finns olika typer av kärnmaterial och dessa kan delas upp i tre kategorier trä, skumplast 

och honeycomb, se figur 20.  

 

Figur 20. Från vänster: trä (balsa), skumplast (PVC) och honeycomb. 

Den vanligaste träkärnan är balsa, som har en låg densitet men som är styv. Balsan sågas till 

skivor och används med fiberriktningen vinkelrätt mot fiberarmeringen. Genom att dela balsat 

i mindre fyrkanter och sammanfoga dessa på en väv, kan kärnmaterialet användas även på 

något krökta ytor. Trä är dock något fuktkänslig, vilket innebär att vid konstruktioner som 

utsätts för väta kan inte hål göras i sandwichen om de inte tätas ordentligt 

(Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010). 

Skumplast tillverkas av flera olika plastsorter med olika hållfasthet, generellt innebär en högre 

densitet en högre hållfasthet. De celler som skumplast består av kan vara öppna eller slutna 

mot varandra, beroende på ingående plast och tillverkningsmetod. Slutna celler suger åt sig 

mindre fukt och även mindre matrisplast, vilket gör hela konstruktionen lättare. Vissa 

skumplaster, till exempel Divinycell, som används som kärnmaterial i Nordic 1000, kan böjas 

under värme och används därför som kärnmaterial för konstruktioner med mer komplicerad 

form. Divinycell är gjort av vinylcellplast och finns i flera olika varianter med specialsorter 

som är mer resistenta mot till exempel vatten, värme och gifter (Wikipedia, 2010, 

Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010). 

Honeycomb betyder honungskaka på engelska och kärnmaterialet har fått namnet av liknelsen 

med dessa. Strukturen har väggar ståendes i sexkanter, vilket ger ett hållbart men lätt och 

luftigt material. Väggarna kan vara av olika material, till exempel kartong, plast eller 

aluminium. Även fiberarmering kan användas till väggarna, vilka fäster bra mot de två 
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fiberarmerade ytterskikten. Honeycomstrukturer är däremot svåra att forma för krökta och 

dubbelkrökta konstruktioner (Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010).   

Förutom de skivor av kärnmaterial som kan användas, kan även ett skum sprutas direkt in i 

tomrummet mellan de två ytterskikten. Detta är en bra metod vid komplicerade former, men 

det kan vara svårt att sprida i stora konstruktioner (Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 

2010). 

2.4.6 Förstyvning med spant 

Konstruktioner med stora släta ytor kan styvas upp med spant, något som används ofta vid 

skeppskonstruktion. Ostindiefararen Göteborg byggdes med träspant vilka förstärker 

konstruktionen, se figur 21. 

Vid konstruktion med fiberkomposit är det lämpligt att tillverka spanten direkt på den 

tilltänkta ytan. Detta för att spanten skall följa formen av på den tilltänkta konstruktionen då 

passformen är vital för funktionen. Spanten kan ha flera tvärsnitt till exempel T-balk eller I-

balk (Per Wennhage, 2010). 

 

Figur 21. Skrovstrukturen för Ostindiefararen, byggd av balkar över tvärsnittet. 

2.4.7 Estrar 

Förutom epoxiester kan armeringarna också lamineras med till exempel polyester och 

vinylester. Samtliga laminat är härdplaster som blir starkare med en härdare. De flesta 

härdplaster är framtagna för att härda i rumstemperatur. Vissa härdplaster, till exempel epoxi, 

får däremot bättre mekaniska egenskaper och härdar snabbare vid högre temperaturer. 

Härdplaster som är framtagna för att härda i rumstemperatur varmhärdas vanligen först i 50° 

C för att sedan härdas ytterligare vid en högre temperatur, mellan 70° C – 120° C. Härdplaster 

som är framtagna för att varmhärdas härdas vid temperaturer upp mot 180° C (Wikipedia, 

2010). 

Härdplast har egenskapen att den inte kan omformas efter att den har härdats. Epoxi har, på 

grund av låg ytspänning och väldigt liten krympning, god fästförmåga på de flesta material. 

Epoxin kan göras kemikalie- och vattenbeständig och har hög hållfasthet jämfört med andra 

härdplaster. Dock är epoxi känslig mot alkohol och vissa lösningsmedel och då kan en annan 

ester behövas. Vinylester har högre kemikalieresistans och hållfasthet än polyester 

(Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010). 

2.4.8 Stål 

Stål är världens mest producerade metall. Det är en legering vilken huvudsakligen består av 

järn och med en kolhalt på maximalt 2 %.  Förekomsten av kol medför att materialet genom 

uppvärmning kan härdas till önskad hårdhet. Stålets popularitet som konstruktionsmaterial 

härstammar dels från det låga priset samt av att stål kan tillverkas med en stor variation av 
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egenskaper. Stålets egenskaper beror av de ingående legeringarna och det är efter dem som 

stål kan delas in i fyra klasser: konstruktionsstål, elektriskt- och magnetiskt ledande stål, 

verktygsstål och rostfritt stål (Nationalencyklopedin, 2010, Swerea Ivf Konstruktörslotsen, 

2010).  

Generellt är stål ett material med bra hållfasthet, god konduktivitet samt hög densitet. De 

nämnda egenskaper kan förstärkas eller förminskas beroende på legering, även nya 

egenskaper kan tillkomma så som rostskydd. En stållegering med ett innehåll på minst 13 % 

krom anses som rostfritt. Stålets höga densitet gör att stora konstruktioner i materialet blir 

svåra att transportera och/eller resa upp (Nationalencyklopedin, 2010, Ashby Shercliff Cebon, 

2007).  

2.4.9 Aluminium 

Aluminium tillhör lättmetallerna vilket innebär att ämnet har en låg densitet (ungefär en 

tredjedel i jämförelse med stål). Andra karaktäristiska egenskaper för aluminium är: hög 

korrosionsbeständighet och god konduktivitet. Aluminium är en lättarbetad metall vars 

hållfasthet kan ökas genom tillsättning legeringsämnen eller kallbearbetning. Till skillnad från 

många andra material ökar hållfastheten hos aluminium vid sjunkande temperatur (Swerea Ivf 

Konstruktörslotsen, 2010, Sapa, 2010).  

När aluminium reagerar med syre bildas ett tunt oxidskikt vilket skyddar materialet från väta. 

Metallen har god ledningsförmåga för elektricitet och värme samt går att återvinna (Swerea 

Ivf Konstruktörslotsen, 2010). 

2.5 Tillverkning 

Vitalt för att konstruktionen skall uppnå beräknad hållfasthet är att korrekt tillverkningsmetod 

väljs.  Tillverkningsmetoden skall väljas med avseende på konstruktionens utformning samt 

valt material. Tillverkningsmetoder för material listade i kapitel 2.4 studerades. 

2.5.1 Fiberkompositkonstruktion 

Vid tillverkning med fiberkompositer används formar som materialet antingen läggs i eller på. 

Det finns tre olika metoder för påläggning av fibrer; pre-preg, sprutläggning eller 

handpåläggning. Oavsett metod för påläggning av fibrer pressas de för att få lagrena att fästa 

ordentligt. Pressning kan utföras manuellt med en metallroller eller genom vakuumpressning. 

Pre-Preg 

Fibrerna impregneras med harts och härdas genom att laminatet värms upp. Detta är en metod 

som är väl lämpad för högprestanda fibrer så som kolfiber. Vid användning av pre-preg har 

man god tid på sig att lägga vävarna i önskade lager och riktningar utan att riskera kvalitén 

(Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010).  

De vävar som används för lamineringsmetoden har generellt en låg plasthalt vilket ökar risken 

för att de olika skikten med väv inte binds samman. Om detta inneträffar skapas luftbubblor 

mellan vävarna vilket försämrar fiberkompositkonstruktionens mekaniska egenskaper. För att 

undvika detta pressas skikten ihop genom vakuumbagging (Fiberkompositlaminering Lars 

Vibke, 2010). 

Sprutläggning 

Sprutläggning innebär att plast och avhuggen glasfiberväv sprutas över formen samtidigt. 

Lamineringsmetoden är tidseffektiv och den erbjuder möjligheten att enkelt variera laminatets 
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tjocklek på olika platser på formen. Metoden har dock den nackdelen att den ger en låg 

fiberhalt vilket påverkar de mekaniska egenskaperna negativt (Stjernlöf Karnstedt 2008, 

Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010). 

Handpåläggning 

Den mest frekvent använda metoden för tillverkning med fiberarmering vid mindre skala och 

små konstruktioner är handpåläggning. Metoden innebär att plast varvas med lager av 

glasfiber. Lagrena väts tills de har mättats på plast. Främsta resultat med handpåläggning fås 

om lagrena av fiber läggs på medan förgående lager fortfarande är vått. Metoden 

handpåläggning kan kombineras med både manuell pressning och vakuumbagging (Stjernlöf 

Karnstedt 2008, Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010). 

Pressning av fiberlager 

I en fiberarmering måste lagrena av material pressas ihop så att de skall fästa ordentligt i 

varandra samt för att eventuella luftbubblor skall utplånas. Om luftbubblor finns kvar i 

laminatet efter att konstruktionen är färdigställd försämrar de konstruktionens mekaniska 

egenskaper. Vid pressning av lagrena av fiber kan förutom luftbubblor även överflödig plast 

pressas ut något vilket gör konstruktionen lättare. För pressning av 

fiberkompositkonstruktioner används manuell pressning eller vakuumbagging 

(Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010). 

Manuell pressning innebär att lagerna pressas ihop med hjälp av en metallroller. Metod är 

lämplig för mindre konstruktioner vilka tillverkas i en liten skala. Ett troligt förhållande i en 

manuellt pressad fiberkompositkonstruktion är 30 % fibrer och 70 % plast (Per Wennhage, 

Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010).  

Vid tillverkning av större konstruktioner och där hållfastheten och noggrannheten är väsentlig 

är vakuumbagging en lämpligare metod än manuell pressning. Vid vakuumbagging täcks 

konstruktionen vanligen in i plast och sedan pressas laminatet ihop genom luften sugs ur 

konstruktionen med hjälp av en vakuumpump. Med vakuumbagging kan ett förhållande på 60 

% fibrer och 40 % plast uppnås (Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010, Stjernlöf 

Karnstedt 2008).  

Mer avancerad vakuumbagging fungerar så att enbart fibermattorna läggs ut över formen och 

plasten förs in i slangar först efter att vakuum skapats. Överbliven plast förs ut genom slangar. 

Metoden pressar effektivt ut plasten ur konstruktionen vilket gör den väldigt lätt. 

Vakuumbagging är en vanlig metod vid krav på hög kvalité och kan användas både vid 

hanpåläggning och pre-preg samt fungerar för alla typer av armeringsfibrer och 

lamineringsplaster (Stjernlöf Karnstedt 2008). 

Formar för fiberarmering 

Formarna på vilka konstruktionerna gjuts kan tillverkas av olika material, materialvalet styrs 

av formens utseende och vald metod för fiberpåläggning. Vid helt manuell tillverkning 

behöver inte formen vara lika stabil som vid till exempel vakuumpressning, detta beroende på 

att belastningen på formen inte blir lika stor (Fiberkompositlaminering Lars Vibke, 2010).  

Vid tillverkning med fiberarmerad plast är det väsentligt att alla hörn är avrundade, detta för 

att väven ska nå in i hörnen, se figur 22. Den vänstra bilden i figur 22 visar en form med 

skarpa hörn där väven inte kan följa formen och den högra visar en korrekt utformad form 

med avrundade hörn vilket bidrar till följsamma fibrer. En annan anledning till avrundade 

hörn samt släppvinklar är att den stelnade konstruktionen skall kunna tas av formen utan att 

konstruktionen går sönder. Formen behandlas normalt med ett något oljigt material så att det 

färdiga laminatet ska släppa från formen lättare (Stjernlöf Karnstedt 2008). 



28 

 

 

Figur 22. Effekter av icke avrundande samt avrundade hörn på former för fiberkonstruktion. 

Ytstrukturen på konstruktionen bestäms av det yttersta skiktet på formen, som kan bestå av till 

exempel spackel, färg eller gelcoat.  

Vid tillverkning av fiberarmeringskonstruktioner kan detta göras i en positiv eller en negativ 

form. Med en positiv form läggs fibrerna utanpå formen och delarna behöver lackeras i 

efterhand. I en negativ form läggs konstruktionsmaterialet inuti formen och det första lagret 

som läggs på blir det yttersta skiktet på den färdiga konstruktionen (Fiberkompositlaminering 

Lars Vibke, 2010). 

Se figur 23 för principbilder över en positiv respektive en negativ form.  

 

Figur 23. En positiv samt negativ form. 

2.5.2 Tillverkning med stål eller aluminium 

Stål är en hård smidbar metall, vid konstruktion med stål finns ett stort urval av 

bearbetningsmetoder som kan användas. Formprodukter så som stänger, profiler och tråd 

tillverkas med valsning. Stänger och rör kan även tillverkas med dragning. För komplexa 

former används gjutning eller smidning (Jernkontoret, 2010). 

Aluminium har en god formbarhet och är därför lättbearbetat.  Strängpressning används vid 

tillverkning av aluminiumprofiler, valsning vid tillverkning av band och folie. Bockning och 

andra plastiska bearbetningsmetoder kan användas på aluminium i varmt så väl som kallt 

tillstånd. Det finns ytterligare metoder lämpliga för aluminium så som skärande bearbetning, 

svetsning, limning och tejpning (Sapa, 2010). 

2.6 Studiebesök 

För att få en djupare förståelse i hur det ser ut i ett vindkraftverk och på så sett få erfarenhet 

som kan bidra till ett bättre slutresultat genomfördes ett studiebesök i ett vindkraftverk.  

Vindkraftverket som besöktes kan ge en effekt på 2 MW. Det besökta verket har liknande 

dimensioner med det som projektet behandlar varför studiebesöket gav en bra förståelse om 

storlek och utrymme i motorhuset. 

2.6.1 Taket 

Taket på vindkraftverket var monterat med skruvförband och gick att ta loss och lyftas ner 

med hjälp av en lyftkran. En anledning att demontera taket kan vara ett haveri av en av 

drivlinans stora komponenter så som växellådan. Genom att lyfta av taket så blir det ur vägen 

vid reparationerna oavsett åt vilket riktning det är lämpligast att lyfta ur den havererade 

komponenten. 
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Ovanpå taket var flera olika instrument monterade bland annat en vindmätare. Vid 

reparationer och kontroll av instrumenten på turbinens tak behövde reparatören gå uppe på 

taket. För att komma upp på taket fanns två takluckor och för att nå dem nere från motorhuset 

kunde man antingen klättra på olika komponenter eller använda en uppfällbar stege.  

För att bibehålla säkerheten för reparatörer fanns räcken ovanpå taket, se figur 24. Räckena 

användes för att fästa en livlina på kopplad till en sele som reparatören var ämnad att bära.  

 

Figur 24. Taket på det besökta vindkraftverket med mätare och räcke. 

Takets yta innehöll ränder med struktur för att minska risken för halka om man går på det, se 

figur 25.  

 

Figur 25. Detaljbild på takets ytstruktur. 

2.6.2 Golv 

I det besökta vindkraftverket gick man inte direkt på motorhuset utan på metallsteg monterade 

på ramstrukturen eller direkt på de robusta komponenterna. På vissa komponenter fanns steg 

markerade med greppande struktur, figur 26. 
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Figur 26. Med strukturtejp utmärkta steg. 

För att avlägsna mindre komponenter eller hissa upp utrustning fanns en lucka i golvet i 

maskinkåpans bakre del. Luckan var i två lager, dels en i det inre golvet och dels en i 

maskinkåpan, se figur 27.  

  

Figur 27. Golvlucka för möjlighet att vinscha upp och ner komponenter. 

2.6.3 Infästningar 

Inuti maskinkåpan fanns två ramverk, ett vilket höll drivlinans komponenter och ett vilket var 

fäst i skalet för att ta yttre laster. De två ramverken var sammankopplade med 

gummibussningar för att hindra vibrationsutbredning i nacellen. Det yttre ramverket hade på 

vissa ställen gängade hål, detta för att underlätta vid montering då skruven kan skruvas i 

utifrån maskinkåpan utan en mötande mutter på insidan. Maskinkåpans olika delar var 

sammanfogade med stålflänsar och skruvförband. 
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3 KONSTRUKTIONSPROCESSEN 

Kapitlet beskriver den process vilken använts för att uppfylla projektets syfte och mål att ta 

fram ett förslag på maskinkåpa till GC Windpower. 

3.1 Kravspecifikation 

Det förväntade resultatet av projektet specificerades genom sammanställning av projektkrav, 

produktkrav och önskemål i en kravspecifikation. Projektkraven berör genomförandet av 

projektet och produktkraven det förväntade resultatet. Utöver kraven har beställaren och 

projektgruppen ansatt några önskemål vilka inte är obligatoriska men som om uppfyllda ger 

mervärde till resultatet (Tonnquist, 2008). 

3.1.1 Projektkrav 

 Projektet skall uppnå de krav som gäller för ett examensarbete på institutionen för 

maskinkonstruktion (Maskinkonstruktion, 2010). 

3.1.2 Produktkrav 

Kraven är listade utan inbördes ordning. 

 Maskinkåpans design skall utgöra en tydlig företagsprofil, om kravet uppnåtts avgörs 

av representanter från företaget. 

 Maskinkåpan skall vara anpassbar till den av företaget utvecklade ramstrukturen för 

rotor, generator och växellåda. 

 Det skall vara möjligt att skala maskinkåpan vid utveckling av nya verk av annan 

storlek. Förbehåll lämnas för att ramstrukturen skalas på samma sätt som motorhuset. 

 När komponenter inuti maskinkåpan behöver underhåll skall dessa kommas åt med 

erforderliga verktyg för reparationer och utbyte. 

 Maskinkåpan skall erbjuda ståhöjd för personal med en längd upp till 2 m.  

 Maskinkåpan skall klara yttre påfrestningar enligt givna lastfall. 

 Maskinkåpan skall inte vara elektriskt ledande. 

 Maskinkåpan skall gå att montera i tillhandahållna infästningar för torn och rotor.  

 Maskinkåpan skall inte överstiga en totalhöjd på 3,7 m. Kravet skall uppfyllas för att 

kåpan skall kunna transporteras till uppställningsplats hopmonterad.  

3.1.3 Önskemål 

Önskemålen  är listade utan inbördes ordning. 

 Att kostnaden för maskinkåpan inte överstiger priset för kåpan till Nordic 1000 

uppskalat kubiskt mot längdskalan.  

 Maskinkåpan bör inte väga mer än maskinkåpan för Nordic 1000 uppskalad. 

 Att en form bör kunna användas för tillverkning av flera delar till kåpan. 
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 Monteringsstegen bör minimeras för att underlätta för montörerna och minska 

kostnaderna. 

 Kåpan bör likna Nordic 1000 för att företaget skall ha en tydlig företagsprofil. Detta 

då kåpan till Nordic 1000 kommer att användas på GC Nordics 1,1 MW-verk 

3.2 Konceptgenerering och utvärdering specifika områden/ 
funktioner 

Koncept genererades för enskilda funktioner och specifika detaljområden vilka ansågs vitala 

för det totala resultatet.  De områden och funktioner vilka berördes i konceptgenereringen var: 

en stor samt en liten öppning i taket, serviceöppning i golvet, golv samt sammanfogning av 

skaldelar.   

Koncepten utvärderades enligt kriterieviktsmetoden. Utöver utvärdering för kriterier så som 

hållfasthet och tillverkningskostnad utvärderades de olika koncepten efter formberoende, 

innebärande hur konceptens resultat beror på nacellens huvudsakliga form. 

3.2.1 Stor taklucka 

Vid haveri av stora komponenter bestämde företaget att dessa skall kunna plockas ut genom 

taket eller genom en lucka i golvet. Det behövs även en mindre lucka i taket där 

servicetekniker kan komma upp på taket för att sköta service på mätare. Den främre lilla 

luckan vilken finns med i illustrationerna av koncepten för den stora luckan är endast 

illustrativ, dess utformning skall inte beaktas som definitiv. 

Koncept 1: Lyfta bort hela taket 

En takplatta monterad med skruvförband på alla sidor vilka kan tas bort varefter taket kan 

lyftas av med hjälp av en kran. Taket avlägsnas helt och kommer att vara ur vägen för 

urmonteringen av komponenter. Konceptet är väderberoende då taket lätt fångar vind när det 

firas ner och risk finns att det slår i tornet. Dessutom behöver alla skruvar lossas vilket 

innebär att en arbetare behöver stå på taket och göra det.  

Räcken på ovansidan av taket fungerar som handtag för kranen. Vid kontroller ovanpå 

maskinkåpan kan räckena användas för att spänna fast säkerhetslinor för teknikerna. 

Konceptet är illustrerat i figur 28. 

 

Figur 28. En Takdel är monterad med skruvförband och kan tas den och lyftas av verket med en kran. 
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Koncept 2: Delad taköppning 

En delad öppning i maskinkåpan där två takplattor monterade med gångjärn fälls ut åt vardera 

sidan, konceptet illustreras i figur 29. Om öppningen sköts med ställdon istället för manuellt 

minskas skador på materialet, mängden tunga lyft för reparatörerna samt underlättar stängning 

av luckorna. Konceptet är formberoende, vilket innebär att resultatet beror på maskinkåpans 

slutliga form. Om motorhuset har räta väggar kan luckorna läggas parallellt med dessa och 

därmed vara ur vägen vid kranlyft. Dock kan luckorna bidra till problem om nacellens sidor 

har en radie vilken medför att luckorna inte kan läggas parallellt med sidorna. 

Vid dimensionering av konceptet blir gångjärnen och sammanfogningen mellan luckorna 

kritiska lastfall, detta på grund av påfrestningarna av reparatörerna ovanpå taket samt 

luckornas egenvikt vid öppning. 

 

Figur 29. Taket i maskinkåpan öppnas genom en delad lucka. 

Koncept 3: En lucka med öppning bakåt 

Konceptet innebär en taklucka monterad på gångjärn på kåpans bakre kortsida, resterande 

sidor monterade med skruvförband då luckan är stängd. Öppningsförfarandet kan genomföras 

med ställdon eller manuellt.  

Luckans storlek och position i öppet läge bidrar till att den fångar vind, kraften från vinden 

bidrar till påfrestningar på gångjärnen och materialet i luckan. Då gångjärn inte är lika 

hållfasta som skruvförband blir dimensioneringen av dessa vital för att inte haverier skall 

uppkomma. Konceptet illustreras i figur 30.  

 

Figur 30. Maskinkåpans tak öppnas genom en lucka bakåt. 
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Koncept 4: En lucka som öppnas åt sidan 

Konceptet innebär en taklucka monterad gångjärn på kåpans ena långsida, resterande sidor 

monteras med skruvförband då luckan är stängd, se figur 31.  

Då gångjärn inte är lika hållfast som skruvförband blir dimensioneringen av gångjärnen 

kritisk för att inte för stora lastfall skall uppkomma. 

Konceptet är formberoende, om luckan ej kan läggas parallellt med nacellens långsida kan 

den fånga vind och bidra till ökad påfrestning på luckan och gångjärnet.  

 

Figur 31. Nacellen öppnas genom en lucka på ena långsidan. 

Koncept 5: En lucka vilken öppnas uppåt med ställdon  

Luckan lyfts snett uppåt, se figur 32. Hållfastheten när luckan är stängd blir inte lika 

problematisk när gångjärn inte behövs och luckan behöver inte förslutas med skruvförband. 

Luckan bör öppnas med hjälp av elektriska ställdon för att förenkla för servicetekniker.  

Lösningen innebär en väldigt liten förflyttelse och luckan fungerar som visst väderskydd för 

komponenterna när den används. 

 

Figur 32. Takluckan öppnas uppåt med hjälp av elektriska ställdon. 
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3.2.2 Utvärdering: stor taklucka 

De fem koncepten utvärderades i tabell 1 enligt följande aspekter: tillverkningskostnad, 

servicevänlighet, hållfasthet, formberoende samt öppningsenkelhet.  

För att hålla ner den totala kostnaden ansågs låga tillverkningskostnader vitalt. Behov av ökad 

materialmängd, extra förstärkningar samt speciallösningar bidrar till tillverkningskostnader. 

De två kriterierna som bedömdes för servicevänlighet var möjligheten för serviceteknikerna 

att kunna arbeta obehindrat när luckan är öppen, samt potentialen att med en kran avlägsna 

komponenter från nacellen utan att hindras av luckan. 

Vid kontroller av vindmätare och annan utrustning monterade ovanpå nacellen behöver 

serviceteknikern gå på taket. Följaktligen måste konstruktionen hålla för åtminstone en 

tekniker även om denne står på en mycket liten yta eller en skarv. Vid gradering av koncepten 

med hänseende på hållfasthetsaspekten gavs låga betyg om speciallösningar ansågs krävas för 

att luckan inte skulle vara en säkerhetsrisk.  

En lucka är formberoende om luckans position i förhållande till maskinkåpan beror på 

maskinkåpans form. Önskvärt är att luckan är helt ur vägen när den ligger öppen, vilket 

behövs när vindkraftverket skall underhållas. Det är även önskvärt att den inte riskerar att 

fånga vind. För en optimal utformning är luckan ej formberoende. 

Öppningsenkelhet graderas beroende på hur mycket arbete det innebar för serviceteknikern att 

öppna luckan samt om extra utrustning behövs för att kunna öppna luckan.  

Tabell 1. Utvärdering av koncept för öppning av nacellen för service 
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Viktning 3 5 4 4 3 Summa 

Lyfta bort taket 5 15 2 10 5 20 5 20 2 6 71 

Delad öppning 2 6 3 15 2 8 1 4 3 15 48 

Lucka bakåt 2 6 3 15 2 8 4 16 3 9 54 

Lucka åt sidan 3 9 4 20 3 12 2 8 3 12 61 

Öppning uppåt 

med ställdon 
3 9 3 15 4 16 5 20 5 15 75 

 

Utvärderingen ger ett tydligt resultat med två koncept som sticker ut. Uppdragsgivaren ansåg 

dock att konceptet där hela taket avlägsnas inte är ett tänkbart koncept, då taket kan fånga 

vind när det vinschas ner. Därav valdes konceptet där luckan öppnas uppåt med ställdon. Den 

största fördelen med konceptet är att varken kran eller manuella lyft behöver användas, på 

grund av ställdonen. Öppningsrörelsen är enkel och att luckan även fungerar som tak under 

servicen är ytterligare positivt. Utformningen av lösningen gör att belastningen inte sker 

direkt på något gångjärn och till skillnad från de andra lösningarna så behöver inga fasta 

förband lossas.  
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3.2.3 Golvkoncept 

För att underlätta underhåll ansågs det viktigt att analysera olika alternativ för hur man skall ta 

sig fram i verket med avseende på om man bör gå direkt på kåpan eller ej. 

Koncept 1. Gå direkt på skalet 

Motorhuset dimensioneras så att servicetekniker kan gå direkt på det, konceptet liknar 

golvlösning för den i Nordic 1000, se figur 33. Då inget ytterligare golv behöver läggas in kan 

materialkostnaderna och transportkostnaderna hållas låga. Dock kan maskinkåpan behöva 

förstärkningar för att klara av påfrestningarna från serviceteknikernas tyngd.  

 

Figur 33. Bilden illustrerar att reparatören går direkt på skalet. 

Koncept 2. Golv på ramen 

Konceptet innebar att den drivlinans ramstruktur och fästpunkterna mellan skaldelarna 

används som fästen för ett golv, därmed utnyttjas ramens hållfasthet snarare än maskinkåpans. 

Golvet kan lätt märkas upp och för att visa på lämpliga gångvägar. På golvet kan struktur som 

minskar halkrisk läggas. Utrymmet under golvet kan utnyttjas för kabeldragning. Ett golv 

innebär en plan yta att gå på oavsett kåpans form. Se figur 34 för principiell bild.  

 

Figur 34. Bilden illustrerar att reparatören går på extra golv. 

3.2.4 Utvärdering: golvkoncept 

De två golvkoncepten utvärderades i tabell 2 utifrån aspekterna: Kostnad, hållfasthet, 

ergonomi och säkerhet. Kostnadsbetyget beror på hur mycket extra komponenter och 

förstärkningar som måste införas för att lösningen skall vara möjlig.  

För hållfasthetsbetyget analyserades beroendet av eventuella förstärkningar, ytterligare 

dimensioneringsanalyser samt tillverkningssvårigheter för att uppfylla hållfasthetskraven.  

På grund av den lilla volymen och det stora antalet ingående komponenter i ett vindkraftverk 

är det svårt att ställa höga ergonomikrav. Dock anses ergonomi viktigt för serviceteknikerna 
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för att undvika belastningsskador och förenkla underhåll, därför graderas koncepten på 

aspekten ergonomi. 

Säkerhetsperspektivet avser omfattningen på de förstärkningar som måste göras samt vad som 

händer om golvet skulle haverera. För ett högt betyg krävdes att serviceteknikern inte skulle 

riskera att falla ut ur vindkraftverket om ett hål i golvet uppstår.  

Tabell 2. Utvärdering av koncept för golv 

  
Kostnad Hållfasthet  Ergonomi Säkerhet 

 

Viktning 3 5 3 5 Summa 

Gå på skalet 5 15 2 10 3 9 3 15 49 

Golv på ramen 2 4 4 20 5 15 4 20 59 

De två koncepten fick liknande summor i utvärderingen även om ett golv på ramen fick det 

bästa totalbetyget. Om ett golv monteras på ramen kan kabeldragningen ske under golvet 

vilket gör att de kan dras på ett systematiskt sätt och samtidigt döljas och skyddas.  

För att skalet skall kunna användas som golv behöver underdelen av maskinkåpan 

överdimensioneras för att säkerheten skall kunna bibehållas. Ytterligare kan tilläggas att även 

om skalet är säkert att gå på ger ett extra lager golv en betryggande känsla för de som skall 

vistas i verket.  Efter utvärdering och diskussion valdes koncept 2, ett separat golv monterat 

på ramen. 

3.2.5 Sammanfogning av maskinkåpans delar 

På grund av nacellens storlek måste det tillverkas i flera olika delar. Förslag på 

sammanfogningsutformning genererades fram.  

Koncept 1: Fläns 

Delarna till nacellen tillverkas med flänsar vilka monteras ihop med skruvförband enligt figur 

35. Skruvarna monteras parallellt med maskinkåpans sida vilket medför mindre 

skjuvspänning än vinkelrät montering. Däremot ökas böjspänningspåverkan i skalet då 

skruvarna monteras lodrät istället för horisontellt.  

Konceptet medför att både skruv och mutter är på insidan av skalet vilket medför enklare 

montering i jämförelse med om den ena skulle vara på utsidan. Dessutom får exteriören en 

snygg finish när inga skruvar behöver dras genom skalet.  

 

Figur 35. Flänsarna sammanfogas genom skruvförband. 

 



38 

 

Koncept 2: Överlappning 

Två delar sammanfogas genom att de överlappas varefter skruvförband fixerar delarna, se 

figur 36. Färgmarkeringar kan indikera hur mycket som skall överlappas och vilken del som 

skall vara ytterst. Konceptet är lätt att tillverka då ingen avancerad form krävs dock kan det 

komma att behövas förstärkning i infästningspunkterna.  

 

Figur 36. Sammanfogning med hjälp av överlappning och skruvförband. 

Koncept 3: Metallplatta 

Två delar av maskinkåpan sammanfogas genom en metallplatta och skruvförband eller gängat 

spår, figur 37. Metallplattan kan användas för infästning av andra komponenter så som 

lamparmaturer m.m. Om materialen förgängas behövs ingen mutter på andra sidan skalet 

vilket förenklar montering. Förbandets hållfasthet kan varieras med antal skruvar och bredd 

samt tjocklek på metallplattan. Metallplattan kan tillverkas i olika profiler så som T- eller I- 

profil, utöver den plana metallplattan. Om en balkprofil används kan golv och/eller ramen, 

vilken håller drivlinan, monteras mot profilen med skruvförband. 

 

Figur 37. Metallplatta förstärker sammanfogningen.  

3.2.6 Utvärdering: sammanfogning av skaldelar 

Koncepten för sammanfogning av skaldelar utvärderas genom kriterieviktsmetoden i tabell 3 

med avseende på tillverkningskomplexitet, kostnad, hållfasthet och montering. Den aspekten 

vilken viktades högst var hållfasthet ty lösningens förmåga att ta upp laster ansågs väsentlig. 

Tillverkningsaspekten utvärderades med hänseende på hur mycket sammanfogningskoncepten 

försvårade tillverkningen av skaldelarna. Oavsett koncept är det möjligt att förstärkning 

behövs där sammanfogningen skall utföras. 
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Kostnadsutvärderingen innebar en analys av huruvida koncepten medför stora kostnader för 

förstärkning, ett ytterligare material eller dylikt.  

Konceptens hållfasthet utvärderades med avseende på hur det skulle kunna ta upp yttre laster 

samt hur det skulle klara ytterligare laster så som infästning mot ett eventuellt golv inuti 

maskinkåpan. 

Monteringsaspekten innebar en analys om huruvida konceptet förenklar eller försvårar 

sammanfogning av motorhusets delar. Optimalt är om delarna kan sammanfogas genom att en 

montör står på skalets ena sida utan ytterligare montör som håller emot på andra sidan.  

Tabell 3. utvärdering koncept för sammanfogning av skaldelar 

  
Tillverkning Kostnad Hållfasthet Montering 

 

Viktning 4 3 5 4 Summa 

Fläns 3 12 4 12 4 20 4 16 60 

Överlappning 3 12 4 16 3 15 3 12 55 

Metallplatta 4 16 2 6 4 20 5 20 62 

Utvärderingen gav inga tydliga resultat på vilken sammanfogningsmetod som är lämpligast 

dock fick metallplattankonceptet den högsta summan med en liten marginal före 

flänskonceptet. Företaget hade yttrat en vilja till att använda en metallplatta med en profil 

samt att monteringen utförs med gängning i denna. Pågrund av kriterieviktsmetodens resultat 

samt företagets önskan valdes koncept nummer 3, metallplatta.  

3.3 Konceptgenerering och utvärdering: Form 

Idéer för maskinkåpans huvudsakliga form och funktion togs fram med brainstorming och 

sammanställdes i skisser. Efter en första konceptgenerering utfördes ytterligare generering 

med hjälp av Solide Edge för att skapa 3D-koncept. Efter att 3D-koncepten analyserats 

skapades nya 3D-koncept utifrån de former och idéer som ansågs främst. Dessa koncept 

presenterades för uppdragsgivarna  

3.3.1 Första konceptgenerering form, skiss 

Inga begränsningar gjordes i den första idégenereringen, både konstnärliga och funktionella 

förslag togs fram och ingen hänsyn till storlek togs. Figur 38 visar några förslag av de 

framtagna idéerna. Det första konceptet visar en ytstruktur lik den i bikupor, en struktur tagen 

från naturen vars konstruktion är stark av formen och skulle sticka ut bland konkurrenter. 

Koncept två visar en cylinder vilken ser tvinnade ut för att få det se ut som att maskinkåpan, 

liksom bladen, snurrar. Det tredje konceptet inspirerades av en cykellampa. Resterande 

resultat av den första konceptgenereringen kan ses i bilaga C.  
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Figur 38. Tre idéer för maskinkåpan. 

Ytterligare en idégenerering med skiss utfördes denna gång mer inriktade på konkreta 

realiserbara koncept. Fyra av koncepten finns i bilaga D.  

3.3.2 Koncept Form 

För att få förståelse för lämpliga former och nödvändig storlek på maskinkåpan utfördes 

konceptgenerering i 3D-modeleringsprogrammet Solide Edge. Det ramverk som utvecklats 

för det aktuella vindkraftverket användes som utgångspunkt. Utifrån ramen skapades koncept 

på maskinhus med utgångspunkt från en takhöjd på minst två meter samt att det skall vara 

möjligt att gå runt ramverket. Övriga krav som säkerhetskrav och hållfasthetskrav beaktades 

inte under konceptgenereringen då detta skulle gett ett för snävt spektrum av idéer i ett för 

tidigt stadium. Se bilaga E för ett urval av de framtagna koncepten. 

3D-koncepten diskuterades och synpunkter tillhandahölls från representanter från GC 

Windpower. Utifrån projektgruppens egna åsikter samt de från uppdragsgivarna 

sammanställdes fem nya koncept med olika form som alla passar det första utkastet av ram till 

vindkraftverket. Då de fem koncepten togs fram lades en stor vikt på utformning. Runda 

former användes, gemensamt för flera versioner var att den bakre delen av maskinhusen hade 

en lutning. Även möjligheten att dela upp maskinkåpan i flera likadana bitar så att en form 

kunde användas till flera delar ansågs väsentlig under konceptgenereringen. Detta för att 

tillgodose önskemålet med modulbaserad tillverkning. De fem förslagen med beskrivning 

finns i bilaga F.  

Efter ytterligare en utvärdering, utförd av företaget, beslutades att koncept 2 ur bilaga F skulle 

användas och utvecklas till ett slutgiltigt koncept. Önskemål var att få in lite mer runda former 

på nacellen och därför rundades taket. Företaget beslutade att eventuellt trasiga komponenter 

skall tas ur genom en lucka i golvet eller en öppning i taket. För att service skall kunna utföras 

på mätarna på taket utan att öppna den stora luckan beslutades att även en liten lucka skulle 

införas. 
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3.4 Materialval 

Efter informationssökning kring möjliga material utfördes analyser av de olika materialens 

för- och nackdelar, tabell 4.  

Tabell 4. Materialtabell med förslag på material för maskinkåpan 

Material Fördelar Nackdelar 

Glasfiberarmering Vanligt material för kåpor 

till vindkraftverk. Det är bra 

för att göra komplexa 

former.  

Blir relativt tjockt, jämfört 

med andra armeringsfiber. 

Materialet går ej att återvinna 

efter armering.  

Kolfiber Motorhuset kan göras 

tunnare än med glasfiber.  

Kolfiber är ett relativt dyrt 

material som inte går att 

återvinna efter armering. 

Materialet är elektriskt 

ledande varför det behöver 

kombineras med ett 

skyddande ytmaterial. 

Inte lika formbart som 

glasfiberarmeringar.  

Aramidfiber Kombinerar låg densitet 

med hög hållfasthet. 

Svårt att laminera vilket 

medför att det blir svårt att 

forma. Materialet är dyrare än 

övriga alternativ. Känsligt för 

UV-strålar, materialets 

mekaniska egenskaper 

försämras vid kontakt med 

solljus. 

Stål Goda 

hållfasthetsegenskaper. 

Återvinningsbar. 

Hög densitet varför skalet blir 

tungt.  Svårt att formge. 

Elektriskt ledande. 

Aluminium Lätt att förstärka och 

sammanfoga.  

Återvinningsbar. 

Ger spänningskoncentrationer 

vid komplex formgivning. 

Elektriskt ledande. 

 

Materialen har självklart även andra för- och nackdelar, här har tyngdpunkten lagts på det som 

är intressant för det här projektet. De olika egenskaperna har för projektet olika vikt och dessa 

klassades inför utvärdering av materialen, se nedan.  

3.4.1 Utvärdering material 

För val av material användes en utvärderingsmatris med aspekterna: kostnad, tillverkning, 

hållfasthet, formbarhet samt återvinning, se tabell 5.  

Hållfastheten, vad gäller både tillfällig belastning samt livslängd, ansågs viktigast vid val av 

material och återvinningsbar var ett önskemål, men ansågs inte lika viktigt. För kostnad och 

tillverkning syntes ett sammanhang, då en stor del av kostnaden beror av tillverkningen. Med 

avseende på tillverkning granskades om speciella verktyg, formar eller maskiner behöver 

införskaffas och vad det i så fall skulle innebära för kostnadsfrågan. Sedan skiljer sig även 
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priset för materialen åt, vilket också beaktas i kostnadsgranskningen. I klassningen av 

formbarhet vägdes aspekten av hur väl materialen går att forma i mer komplexa former och 

om det i så fall kräver kostsamma eller tidskrävande metoder. Även hur formningen 

påverkade materialets egenskaper vägdes in.   

Tabell 5. Utvärdering av material 

  
Kostnad Tillverkning Hållfasthet Formbarhet Återvinningsbar 

 

Viktning 4 4 5 4 3 Summa 

Glasfiber 4 16 5 20 4 20 5 20 2 6 82 

Kolfiber 3 12 4 16 4 20 5 20 2 6 74 

Aramidfiber 1 4 2 8 5 25 3 12 2 6 55 

Aluminium 3 12 3 12 4 20 3 12 5 15 71 

Stål 2 8 3 12 4 20 2 8 5 15 63 

 

En viktig aspekt i val av material var uppdragsgivarens åsikt, samt företaget som sedan ska 

tillverka motorhuset. Tillverkarna som skulle användas var de som tidigare konstruerade 

motorhuset till Nordic 1000. De är därför vana att tillverka stora delar i glasfiberarmerad 

epoxi och det är en av anledningarna till att glasfiber har fått högt betyg i utvärderingen. 

Uppdragsgivarna tyckte också att glasfiberarmering var ett bra val, då de vet hur det beter sig 

i liknande konstruktioner och då priset var högt prioriterat. Även på andra kriterier får 

glasfiber högt betyg och den i särklass högsta totalsumman varför det beslutades att glasfiber 

skulle användas som material i maskinkåpan. Det som är glasfiberarmeringens stora nackdel 

är att den inte går att återvinna, men detta ansågs ha lägre prioritet än de andra kriterierna.  

3.5 Förstärkning av maskinkåpan 

Vid konstruktion med glasfiber behöver konstruktionen generellt förstärkas då en massiv 

glasfibervägg skulle bli för tung och kostsam. För projektet analyserades två olika metoder för 

förstärkning, sandwichkonstruktion samt förstyvning med spant. 

3.5.1 Sandwich 

Det klassiska sättet att förstyva fiberarmeringar är genom att använda sandwichmaterial. En 

fördel med det är att tillverkaren av motorhuset är vana med metoden, då motorhuset till 

Nordic 1000 var gjord enligt sandwichmodell. Däremot lämpar sig inte sandwich för den 

sammanfogningsmetod som valdes, då skruvar behöver dras genom väggen. Om 

sandwichmaterialet inte ska beröras av de hål som då behöver göras, behöver väggarna 

tillverkas med flera olika tjocklekar, vilket inte är optimalt. Mycket material kan även sparas 

på den metoden.  

3.5.2 Spant 

Förutom att använda ett sandwichmaterial, vilket medför mer komplicerad tillverkning och 

ökad materialkostnad, kan man stadga upp ytorna inifrån. Inspiration hämtades från principen 

som används när man bygger skepp och flygplan, med spant utmed sidorna för att öka 

stabiliteten. Uppdragsgivaren var positiv till förslaget, om analyserna visade att 

konstruktionen håller för de dimensionerande lasterna.  



43 

 

Då motorhuset har en något speciell utformning, där tvärsnittet är avsmalnande bakåt kan 

förtillverkade balkar bli problematiska att passas in och därför bör dessa tillverkas direkt mot 

det hopmonterade skalet. Balkarna ska tillverkas av glasfiberarmerad epoxi, precis som skalet, 

vilket är lätt att forma utmed tvärsnittsprofilen, samt håller vikten på balkarna nere (Per 

Wennhage, 2010). 

Fyra spant, 100 mm breda och 12 mm tjocka, placerades utmed längden på motorhuset. 

Spanten placerades, se figur 39, på följande avstånd från kanten mellan nosdelen och 

motorhuset: 1 m, 3,5 m, 5 m, 7m. 

 

Figur 39. Placering av spant.  

3.6 Analys i Ansys 

För maskinkåpan fanns flera möjliga lastfall vilka behövde analyseras, detta gjordes i Ansys 

(Ansys Inc. Version 12.0, 2010) . Beteckningarna för vindstyrkan i lastfallen kommer från 

Beaufortskalan, bilaga G. De lastfall vilka analyserades i Ansys var: 

1. Orkan, vindstyrka på 59,9 m/s direkt mot maskinkåpans ena långsida, viss yttre 

åverkan tillåten.  

2. Storm, vindstyrka på 25 m/s direkt mot maskinkåpans ena långsida, ingen eller mycket 

liten yttre åverkan tillåten.  

3. Måttlig vind, vindstyrka på 5 m/s påverkar maskinkåpans ena långsida. Takluckan och 

bottenluckan öppna som om service utfördes i vindkraftverket.   

De olika lastfallen och de tillåtna maximala deformationerna diskuterades fram i samråd med 

företaget. Lastfall 1 var det av företaget ansett mest kritiska. Lastfall 1 kommer med största 

sannolikhet inte att inträffa, men om det gör det är det viktigaste att det inte orsakar någon 

skada på personer och fastigheter på marken och deformation på motorhuset är tillåten, dock 

max 70 mm. Lastfall 2 innebar en antaglig frekvent återkommande last vilken maskinkåpan 

skall klara med en mycket liten deformation i förhållande till maskinkåpans storlek (max 5 

mm). För lastfall 3 kunde det antas att maskinkåpan knappt skulle påverkas av vindstyrkan 

fokus på analysen var därför hur den öppnade bottenluckan påverkades. Krav på maximal 

tillåten deformation av maskinkåpan i lastfall 3 ansattes till 1 mm (Tomas Lyrner, 2010). 

Trycket som fås av vindstyrkan beräknas med ekvation [3] en kombination av ekvation [1] 

och [2]. För simulering i Ansys används en kraft, då tryck bara kan ansättas direkt vinkelrät 

mot ytan det verkar på. Kraften F beror på trycket P som vinden skapar och arean A vinden 

verkar på. Trycket P beror av luftens densitet ρ och vindhastigheten v. Formfaktorn Cd 

beskriver det lokala trycket på en vindutsatt yta. Formfaktorn ansätts här till Cd=1,3, (Malmö 

högskola, 2010). 
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                             (3) 

Krafterna som verkade på de olika maskinkåpedelarna beräknades i Matlab (Math Works, 

version R2009b, 2010), för beräkningar se bilaga H. Resultaten från beräkningarna 

presenteras i tabell 6.  

Tabell 6. Krafterna som verkar på motorhuset i de olika lastfallen. 

Del/Kraft Lastfall 1 [kN] Lastfall 2 [kN] Lastfall 3[kN] 

Golv 25,4 4,4 0,18 

Vägg 38,6 6,7 0,27 

Tak 59,7 10,4 0,42 

Nos 33,1 5,7 0,23 

Bakdel 24,0 4,2 0,17 

Krafternas verkan och utplacering på kåpan i Ansys kan skådas i figur 40. 

 

Figur 40. De krafter som verkar på motorhuset, en per del. 

Vid simulering av de olika lastfallen i Ansys importerades enbart maskinkåpan, inte de inre 

ramstrukturerna eller drivlinan. Infästningar mot ramstrukturen, tornet och noskonen 

simulerades som fixa och friktionslösa stöd. Simulering av stöd minskar filens storlek och 

analysernas längd. Dessa placerades vid punkter som ansågs troliga för verkliga fästpunkter. 

För mindre komplexa analyser och för att förenkla resultatet delades simuleringarna upp så att 

motorhuset analyserades för sig och den stora takluckan med komponenter för öppning 

analyserades för sig. Tillåtna deformationer gäller även takluckan. 

3.6.1 Fall 1. Orkanstyrka 59,9 m/s  

För mest kritiska fallet antogs orkanstyrka 59,9 m/s, med en vindriktning rakt mot 

maskinkåpan ena långsida. Då kritisk vindstyrka kan antas uppnås mycket sällan ansågs en 

viss deformation på skalet vara godtagbar. Väsentligt ansågs dock att maskinkåpan eller 

någon av dess ingående delar inte skadar människor, djur eller egendom på marken. Vid 

orkanstyrka skall maskinkåpan vara obemannat och vindkraftverket avstängt (Tomas Lyrner, 

2010). 

Simuleringen av fall 1 utfördes med fyra olika versioner av maskinkåpan. Analyserna utfördes 

utan takluckorna och dess ingående komponenter för öppning.  
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1. Maskinkåpan med en skaltjocklek på 12 mm och två stålbalkar vilka sammanfogade 

nosen respektive den bakre delen med övriga nacellen. Infästning mot ramen 

simulerades genom fixerade stöd i skarven mellan taket och väggen samt väggen och 

maskinkåpans underdel. 

2.  Maskinkåpan hade en tjocklek på 12 mm. Kåpan var uppstagat med fyra stycken 

spant av glasfiber och två stålbalkar vilka sammanfogade nosen respektive den bakre 

delen med övriga nacellen. Infästning mot ramen simulerades genom fixerade stöd i 

skarven mellan taket och väggen samt väggen och maskinkåpans underdel. 

3. Maskinkåpan hade en tjocklek på 12 mm. Kåpan var uppstagad med fyra stycken 

spant av glasfiber och två stålbalkar vilka sammanfogade nosen respektive den bakre 

delen med övriga nacellen. 16 stycken T-balkar i stål simulerades som fixerade stöd 

mot ramstrukturen.  

4. Maskinkåpan med en skaltjocklek på 30 mm och utan förstyvningar. Infästning mot 

ramen simulerades genom fixerade stöd i skarven mellan taket och väggen samt 

väggen och maskinkåpans underdel. 

Fall1 med maskinkåpa utan glasfiberspant och med en skaltjocklek på 12 mm 

Analys, figur 41, av maskinkåpan med en skaltjocklek på 12 mm gav en maximal deformation 

på 54,7 mm. Den av kåpans långsidor vilken utsatts för vindtrycket deformerades längs med 

hela och deformationen varierade mellan 10 och 40 mm.  

 

Figur 41. Deformationen utan spanten visar att dessa behövs för den här godstjockleken på skalet.  

Fall1 med maskinkåpa inklusive spant och en skaltjocklek på 12mm 

Resultatet av simuleringarna, figur 42, gav en deformering av motorhuset på 26,4 mm. Den 

totala vikten av maskinkåpan med ingående stål och glasfiberspant var 4056,9 kg.  

 

Figur 42. Total deformation för det första lastfallet. 
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Den högsta spänningen (den ekvivalenta spänningen, simulerat enligt von Mises) 84,5 MPa 

inträffade i den bakre stålbalken vilken sammanfogar bakdelen med resten av motorhuset, se 

figur 43. Det konstruktionsstål som använts för analyserna har en brottgräns på 460 MPa och 

plastisk deformation uppkommer vid spänningar över 250 MPa. Då stålbalken var ämnad att 

ta upp de laster som maskinkåpan utsätts för ansågs simuleringsresultatet visa att 

konstruktionen nådde önskade mål.  

Utformningen av stålbalken var förenklad i analysen där den hade samma form som insidan 

av kåpan.  Dock ansågs det komplicerat att tillverka en stålbalk böjd för att följa de avrundade 

hörnen i maskinkåpan. För att uppnå ett liknande resultat bestämdes att raka stålbalkar skulle 

stadga upp samt sammanfoga den bakre delen av maskinkåpan med resterande maskinhus 

samt motsvarande med maskinkåpans främre del. Aluminiumplåt valdes för att stadga upp 

och sammanfoga vid avrundningarna.   

Trots att materialet i balkarna inte var helt korrekta i simuleringen ansågs spänningarna 

acceptabla, då balkarna som skall sammanfoga övriga skaldelar inte fanns med i 

simuleringen, men kommer att ta viss last i ett verkligt lastfall.  

 

Figur 43. Spänning i den bakre stålbalken som sammanfogar bakdel med resterande motorhus. 

Överlag visade simuleringen låga spänningar i maskinkåpan, omkring 10 MPa. Fiberlaminatet 

som analyserades var polyester armerat med lager av matta av huggen glasfiber och har en 

brottspänning på 314 MPa och en gräns för plastisk deformation på 250 MPa. Spänningar 

uppstod förutom i stålbalken även i kanterna på några av kåpans delar, se de ljusare blå 

partierna i figur 44. Kanterna kommer dock att avlastas med T-balkarna vilka skall 

sammanfoga dem.  Det ansågs att inga spänningar som uppkom krävde en modifiering av 

konstruktionen. 

 

Figur 44. Spänning över hela motorhuset. 
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Fall1 med maskinkåpa med en skaltjocklek 12mm med spant och T-balkar 

För att se hur deformationen ändrades med infästningar mot de T-balkar som håller samman 

skaldelarna genomfördes en sådan analys.  

Deformationen steg då till 62,2 mm, se figur 45, att jämföra med 26,4 mm när likvärdigt 

motorhus är infäst längs med hela skarvarna. Deformationen hålls under det maximalt tillåtna 

värdet, men om mindre deformation önskas kan skaltjockleken ökas något, eller 

förstyvningsspantens tjocklek ökas. Vidare bör tilläggas att skaldelarna utöver skruvförband 

även limmas ihop, denna förstärkning syns inte i analyserna. 

Då det inre ramverket inte har färdigställts under projektets gång finns inga uppgifter om 

exakt var motorhuset kan fästas mot ramen. T-balkarnas positioner skall därför inte betraktas 

som definitiva.  

 

 

Figur 45. Deformationen blir mindre när motorhuset enbart fästs i 16 balkar.  

Fall1 med maskinkåpa med en skaltjocklek på 30 mm 

Vid simulering av maskinhus med en tjocklek på 30 mm utan förstärkningsspant uppkom en 

total deformation på 8,6 mm och en maximal spänning på 10 MPa. Simuleringsresultat i figur 

46 visar att stora delar av konstruktionen påverkats av vindlasten.  

 

Figur 46. Deformationen med skaltjockleken 30 mm. 

Den maximala spänningen uppstod i hörnet för taköppningen, figur 47. En sådan spänning 

kunde ha undvikits genom förstyvning av öppningen med stålstag.  
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Figur 47. Spänning i takluckan. 

Godstjockleken på 30 mm gav motorhuset en vikt på 9054,9 kg, utan balkar för 

sammanfogning och eventuell uppstyvning. En ökad materialmängd innebär ökade kostnader 

för material, tillverkning och transport. Maskinkåpan med en tjocklek på 30 mm deformerade 

mindre än den förstärkta kåpan med en tjocklek på 12 mm. Dock skall tilläggas att en ökad 

vikt hos maskinkåpan leder till ökade belastningar på det ramverk vilket skall hålla den uppe 

samt att torn och fundament behöver dimensioneras för en högre last. 

3.6.2 Fall 2. Storm 25 m/s  

För lastfallet analyserades maskinkåpan med en godstjocklek på 12 mm. Maskinkåpan var 

förstärkt med fyra spant av glasfiber samt två av stål. Vindhastigheten ansattes till 25 m/s och 

vindriktningen rakt mot maskinkåpans ena långsida. Vid en vindstyrka på 25 m/s, storm, skall 

vindkraftverket tas ur drift som säkerhetsåtgärd. Dock är det väsentligt att maskinkåpan klarar 

en sådan vindstyrka då den kan uppkomma regelbundet, med endast små deformationer och 

låga spänningar.    

Den totala deformationen uppkom till 4,6 mm och maximala spänningen enligt von Mises 

blev 14,7 MPa, se figur 48. Den största deformationen uppkommer i mellanrummen mellan 

spanten. 

 

Figur 48. Maximal deformation vid lastfall 2. 
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Den maximala spänningen uppkommer i bakre stålbalken, se figur 49, vilken kan anses som 

önskvärt då stål klarar högre spänning än glasfiber. 

 

Figur 49. Maximal spänning vid lastfall 2. 

En ytterligare simulering med 25 m/s genomfördes. Det främre av de fyra glasfiberspanten 

flyttades 75 cm bakåt i motorhuset utifrån dess ursprungliga position. Simuleringen utfördes 

för att se om förändringen minskade den totala deformationen. Resultatet, figur 50, gav en 

total deformation på 4,45 mm, 0,15 mm mindre än den för maskinkåpan innan spanten 

flyttades. För att minska deformationen skulle ett ytterligare spant kunna läggas in. Dock 

ansågs 4,45 mm vara en acceptabel deformation.  

 

Figur 50. Total deformation när det främre spantet flyttats 75 cm. 

3.6.3 Fall 3. Måttlig vind 5 m/s 

Före tredje lastfallet simulerades maskinkåpan då den utsattes för en vindstyrka på 5 m/s. Vid 

simuleringen av lastfall tre var luckan i motorhusets golv öppen, figur 51. Den maximala 

deformationen uppkom till 0,7 mm, se figur x. Simuleringen visar att luckan knappt utsätts för 

någon deformation.  

 

Figur 51. Deformation vid lastfall 3. 



50 

 

Spänningen i nacellen blev låg, se figur 52, och ansågs inte orsaka problem. Störst spänning, 1 

MPa, uppträder liksom vid de andra analyserna i den bakre stålbalken.  

 

Figur 52. Spänning i golvet och på balken. 

3.6.4 Analys av takluckan vid öppet läge 

Simulering med takluckan i öppet läge utfördes vid en ansatt vindstyrka av 5 m/s. Högre 

vindstyrkor ansågs inte aktuella för lastfallet då komponenter inte kan vinschas ur luckan utan 

risk för att slå i tornet om vindhastigheten överstiger 5 m/s. 

Fokus för analysen var att de stålbalkar vilka håller luckan uppe inte deformeras på ett sådant 

sätt att det finns risk att luckan inte kan stängas ordentligt. Balkarna har dimensionerna 20x20 

mm och är fästa med bultar i U-balkar av stål vilka har fästs mot maskinkåpan respektive 

luckan. I analyserna i Ansys var U-balkarna förenklade till fyrkantsbalkar på grund av 

restriktioner i Ansys. 

Luckan skall tillverkas av glasfiberarmering med en tjocklek på 12 mm. Analysen visar att 

den tjockleken på balkar och luckan är tillräcklig, deformationen blir så endast 0,2 mm, se 

figur 53. Kraften som då verkar på luckans långsida är 16 N.  

 
Figur 53. Deformationen på luckan vid vindstyrkan 5 m/s. 

Den maximala spänningen uppstår i de balkar vilka håller upp luckan och uppkommer till ett 

värde av 3 MPa, se figur 54. 

 
Figur 54. Maximal spänning i luckan vid 5 m/s.  
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Luckan med balkar för öppning väger 457,83 kg. Luckan behöver stängd hålla för orkan, 

vindhastighet 59,9 m/s. Kraften som i analysen påverkade luckans långsida blev 2260 N. 

Deformationen för det fallet uppgick till 1,9 mm, se figur 55.  

 

Figur 55. Deformation på luckan vid vindhastigheten 59,9 m/s.  

Den största spänningen, 79 MPa, uppstod i de balkar som stödjer upp luckan om den är 

öppen, men når ingen kritisk nivå, se figur 56.  

 

Figur 56. Spänning i luckbalkarna vid vindhastighet 59,9 m/s. 
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4 RESULTAT 

I kapitlet presenteras det slutgiltiga formkonceptet och lösningar på de enskilda områden som 

beaktats. Även resultat av de simuleringar utförda i Ansys presenteras med de eventuella 

ändringar i konstruktionen som analysresultaten medfört.  

4.1 Slutgiltig konstruktion 

Maskinkåpans slutgiltiga utformning beror på resultat från konceptutvärderingar, diskussioner 

med uppdragsgivarna samt simuleringar i Ansys. För en helhetlig lösning av maskinkåpan 

presenteras förslag på sammanfogningar av ingående delar och tillverkningsmetoder. 

4.1.1 Maskinkåpan 

Den slutgiltiga formen av nacellen, figur 57, har avrundade hörn och smalnar av något bakåt. 

Bakdelen har en sned skärning för att ge ett elegant och fartfyllt intryck.  

 

Figur 57. Hela motorhuset. 

Maskinkåpan sedd ovanifrån se figur 58. 

 

Figur 58. Maskinkåpan sedd ovanifrån. 

Maskinkåpans tak är platt så att reparatörer kan gå på det om någon av mätarna, vilka skall 

monteras längt bak på maskinkåpan, behöver kontrolleras. För att undvika halkrisk beslutades 

att ytan ovanpå maskinkåpan skulle beläggas med en struktur vilken ökar dess friktion. 
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Räcken skall monteras ovanpå luckan för att ge möjlighet för reparatörer att hålla sig i samt 

koppla fast sig till maskinkåpan med säkerhetslina. Figur 59 visar taket med räcken med 

möjlighet att koppla en säkerhetslina till.  

 

Figur 59. Räcken på maskinkåpans tak. 

Motorhuset består av sex delar; en nos, två sidoväggar, en överdel, en underdel samt en bakre 

del. Bak- och nosdelen har de mest komplexa formerna, figur 60, och är i varsitt stycke, 

eventuella skarvar hade försvagat de krökta delarna. De krökta formerna hade vidare bidragit 

till svårigheter för sammanfogning varför det ansågs vitalt att nosdelen respektive bakdelen 

slutar där ändarna är rätast möjliga. Nosdelen, till vänster i figur x, har en krage längst fram 

med en vinkel på 4º, detta då drivlinan skall monteras med en lutning på 4º för att få dess 

tyngdpunkt korrekt positionerad.  

 

Figur 60. Nos- och bakdel av motorhuset. 

De två sidoväggarna är helt plana och likadana och kan därmed tillverkas i samma form. En 

vägg finns i figur 61. 

 

Figur 61. Långsida för maskinkåpan i vinklat läge. 
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Tak och underdel är likadana till formen, de smalnar av bakåt med samma mått, se figur 62. 

Däremot går de inte att använda samma tillverkningsformar för dessa då hålet för takluckan 

behöver förstyvas redan i tillverkningsstadiet, möjligt är att hålet för luckan i underdelen 

också behöver förstyvas något som dock ej beaktats i projektet. Storleken för hålen i 

maskinkåpans undre del var inte fastställda under projektets gång, storlekarna av hålen i den 

framtagna modellen är därför endast uppskattad.   

 

Figur 62. Tak- och golvdelar av motorhuset. 

4.1.2 Stabilitet i skalet 

För att stabilisera väggarna, tak och golv i motorhuset skall spant användas. Spanten, fyra 

stycken 10 cm breda och 12 mm tjocka av glasfiber, skall placeras 1,75 m, 3 m, 5 m och 7 m 

från skarven mellan nosdelen och resten av motorhuset, se figur 63. För att montera ihop 

nosdel och bakdel med mittendelen används stålbalkar och aluminiumplåt i de avrundade 

hörnen. Aluminium används på de krökta ytorna då materialet är lättare att forma än stål. I 

modellen vilken användes för analys är balkarna dock av enbart  stål.  

 

 

Figur 63. Placering av spanten.  

Analyserna i Ansys visade att deformationen på motorhuset minskade med upp till 30 mm 

med spanten, i jämförelse med utan dem. 

4.1.3 Luckor 

Maskinkåpan har tre luckor. En liten taklucka för att möjliggöra att reparatörer kan komma 

upp på taket. Ytterligare finns en stor taklucka och en stor lucka i maskinkåpans bottendel, där 

trasiga komponenter kan tas ur vindkraftverket.  
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Liten taklucka 

Den lilla luckan skall användas av reparatörer om de behöver bestiga taket för kontroll eller 

reparation. Luckan öppnas genom två handtag vilka skall vara placera på de sidor av luckan 

vilka är parallella med maskinkåpans långsidor. Hantagen fixerar luckan vid maskinkåpan 

genom formlåsning. Illustrativ bild av öppningsfunktionen för den lilla takluckan i figur 64.   

 

Figur 64. Öppningsfunktion för den lilla takluckan. 

Öppningen av den lilla takluckan sker med mankraft och luckan öppnas mot nosen. De 

gångjärn vilka luckan roteras kring måste väljas så att luckan kan läggas platt mot taken när 

den är öppnad. För ett förslag på en enkel lösning, se figur 65.  

 

Figur 65. Bild på den främre luckan med förslag på gångjärn. 

Luckan skall tätas med gummilister, detta för att undvika att fukt tränger in i maskinkåpan. 

Den lilla luckan överlappar den stora takluckan något, då den lilla luckan behöver kunna 

öppnas utan att den stora luckan öppnas, se figur 66. 

 

Figur 66. Båda luckorna (utan gångjärn), där man kan se at den lilla luckan överlappar den stora.  

Stor taklucka 

Den stora takluckan öppnas snett uppåt med hjälp av elektriska ställdon, illustrativ skiss se 

figur 67. När luckan är helt öppnad lämnar den en öppning på en meter, där komponenter kan 

lyftas ur. 
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Figur 67. Principskiss av den stora luckan, ställdon används för öppning. 

Luckan fungerar sedan som ett tak över stor del av öppningen, vilket gör att service kan 

utföras även om vädret är något dåligt. Även den stora luckan tätas med gummilister runt hela 

öppningen. Bild på luckan från 3D-modell utan ställdon, se figur 68.  

 

Figur 68. Taklucka i uppfällt läge. 

Lucka i maskinkåpans underdel 

I golvet finns ett stort hål där komponenter ska vinschas ner, utifall de behöver repareras. 

Öppningen för hålet behöver täckas över med luckor i två lager, dels två luckdelar för 

innergolvet, dels två luckdelar i motorhuset. Luckan i maskinkåpans undre del ses i figur 69. 

Luckan öppnas så att om vinden kommer direkt på vindkraftverkets ena långsida skall 

luckorna fånga så lite vind som möjligt. Detta ansågs lämpligt då det värsta lastfallet för 

maskinkåpan är när vinden kommer direkt från sidan. Vid service bör vindkraftverket vridas 

så att bladen belastas så lite som möjligt, detta innebär att vinden skall komma från sidan.  

 

Figur 69. Golvluckan i motorhuset. 

De två luckdelarna bör öppnas med ställdon, illustrativ skiss figur 70, både av säkerhetsskäl 

och för att luckorna kommer bli för tunga för manskraft.  
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Figur 70. Öppning av undre luckan, de svarta pilarna pekar på ställdonen. 

4.1.4 Sammanfogning av kåpans delar 

Vid hopmontering av nacellens delar limmas dessa först ihop, dels för att hålla delarna på 

plats men framförallt för att täta skarvarna som uppkommer emellan dem. T-balkarna, figur 

71, som var ämnade att sammanfoga delarna längs med maskinkåpans långsidor skall limmas 

på skarvarna varefter hål skall borras genom nacellen och T-balkarna. Hålen skall gängas 

varefter balkarna fixeras mot kåpan med skruvar. Då hålen förgängas behövs inga muttrar. 

 

Figur 71. T-balk för sammanfogning av delar. 

Maskinkåpans nos och bakdel skall sammanfogas med överdelen, sidorna och underdelen 

genom räta stålbalkar och böjda aluminiumbalkar, illustrerad skiss figur 72. Aluminium skall 

användas i hörnen då materialet är lättare att kröka än stål. Stålbalkar skall dock användas 

längs med de räta sidorna då det är starkare än aluminium. 

 

Figur 72. Skiss av aluminium och stålbalkar för sammanfogning av nos och bakdel. 

4.1.5 Infästning mot ram 

Vid Ansys-analyserna har fasta infästningar vid 16 T-balkar simulerats, balkar där motorhuset 

kan fästas mot ramstrukturen. Simuleringar visar att med infästning vid 16 punkter till 

ramverket så ökar den lokala deformationen i de värst utsatta punkterna. Dock hålls 

deformationen under det bestämda gränsvärdet för lastfallet. Vid infästning i 16 punkter 

uppgår den maximala deformationen till 62,2 mm.  

4.1.6 Golv 

För att inte behöva överdimensionera maskinkåpans underdel valdes vid konceptutvärdering 

att ett golv skulle monteras fast i ramen. Förslag på golv i motorhus se i figur 73. Golvet i 

bilden är bara principiellt och slutgiltig utformning beror på hur återstående komponenter 

skall placeras i maskinkåpan, därför finns ingen lucka i innergolvet. Golvet är utplacerat runt 

drivlinan då komponenterna är så robusta att de tåls att gå på.  
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Figur 73. Maskinkåpan med ram och golv i tvärsnittsvy. 

4.1.6 Tillverkning 

Maskinkåpan skall tillverkas av glasfiberarmerad polyester i korthuggen matta, det slutgiltiga 

materialvalet togs med hänseende till vilket material som finns att tillgå hos tillverkaren i 

Kina. Bestämt av företaget var att de tio första motorhusen skall tillverkas genom 

handuppläggning. Förhoppningen att så pass många vindkraftverk sedan kommer beställas att 

tillverkningsmetoden kan bytas till vakuumpressat, vilket förskonar arbetarna och ger ett 

starkare och styvare material.  

4.1.7 Formar 

Negativa formar skall användas vid tillverkning av de olika skaldelarna. För fram- och 

bakdelen behöver formen tillverkas i minst två delar, då taket och botten är helt platt, utan 

släppvinklar.  

4.2 Ansys 

Resultaten från Ansys-analyserna visade att en maximal deformation på 62,2 mm uppstod i 

det västa lastfallet, och detta när motorhuset fästs mot ramen i 16 punkter. I samma fall 

uppgår deformationen till 1,9 mm i luckan.  

Ansys-analyserna resulterade i att det främre av förstyvningsspanten flyttades från 1 m från 

kant mellan nosdelen och resten av motorhuset, till 1,75 m från kanten.  

4.3 Ritningar 

Ritningar över konstruktionen har tagits fram, för att förtydliga höjder och andra intressanta 

mått. Däremot är ritningarna inte fullständiga, då vissa mått inte är fastställda. De visar dock 

hur motorhuset ser ut vid projektets slut och kan hjälpa företaget för vidare konstruktion. För 

ritningar, se bilaga I. De delar som omfattas av ritningarna är tak-, golv-, bak-, nos-, 

väggdelarna och de två takluckorna.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I kapitlet diskuteras de resultat vilka presenterats i kapitel 4. Slutsatserna är dragna utifrån 

de uppställda kraven och diskussionen berör de delar där fullständigt resultat inte har 

uppnåtts. 

Projektet syftade i att utveckla en maskinkåpa för ett trebladigt vindkraftverk med en effekt på 

2,5 MW, resultatet blev en maskinkåpa vilken liknar den för Nordic 1000, vilket var angivet 

som önskemål. Nacellens utformning uppfyller enligt uppdragsgivarna GC Windpower kravet 

om en tydlig företagsprofil.  

Den framtagna maskinkåpan är anpassad till den av uppdragsgivarna framtagna ramstrukturen 

för rotor, generator och växellåda. Kåpan är av tillräcklig storlek så att om drivlinans 

komponenter behöver underhållas kan dessa kommas åt med erforderliga verktyg för 

reparationer och utbyte. Om GC Windpower vill använda maskinkåpan till vindkraftverk av 

andra storlekar än den vilket projektet berör kan maskinkåpan skalas om. 

Lasten som påverkar motorhuset kommer från ett vindtryck, men har räknats om till en kraft, 

på grund av begränsningar i Ansys. De areor som använts i omräkningen blir inte helt 

korrekta, då de projicerade areorna vinden verkar på bör användas, men i beräkningarna 

används de verkliga ytorna, vilka tillhandahålls i Ansys. Missräkningen på areorna bidrar till 

att krafterna som verkar på de olika delarna blir större än de bör vara, däremot bidrar 

överslagsräkningen till att den verkliga maskinkåpan kommer att klara av belastningarna från 

vinden bättre än den simulerade.  

De gränsvärden för deformation som ansatts för de olika lastfallen är resultat av diskussioner 

med representanter från GC Windpower. Företagets anställda har stor erfarenhet av 

vindkraftkonstruktion varför gränsvärdena kan antas vara tydliga riktlinjer på vad som är 

rimligt att en maskinkåpa av glasfiber bör kunna klar av. 

I simuleringarna betraktas vinden som en statisk last trots att den är dynamisk.  Förenklingen 

utfördes för att möjliggöra simuleringen då projektgruppen saknade tillräckliga kunskaper för 

en dynamisk simulering. Dock kan den statiska vinden antas vara ett genomsnitt av den 

verkliga varför resultaten ändå antas vara en bra riktlinje.  

För att minimera maskinkåpans vikt men bibehålla dess hållfasthet var det nödvändigt att den 

förstärktes. Projektet utvärderade sandwichkonstruktion samt spantförstärkning. Med 

argumentet att vid de ställen där maskinkåpans delar sammanfogas, bör dessa vara av solid 

glasfiberarmering beslutades att hela maskinkåpan skall vara av glasfiberarmerad polyester 

förstärkt med spant. Spantens tjocklek kan ökas om uppdragsgivarna anser att hållfastheten i 

den framtagna modellen ej är tillräcklig. 

Det beslutades att maskinkåpan skulle tillverkas av glasfiberarmerad polyester då materialet 

har låg densitet, bra hållfasthetsegenskaper samt kan erhålla avancerade former. Glasfiber är 

inte elektriskt ledande, ett krav som fastslagits för det material vilket skulle användas för 

konstruktionen.  

Företaget som skall tillverka motorhuset i Kina har inte kunna tillhandahålla några 

materialdata som har kunnat användas. De som har använts har uppskattats från information 

om polyester och glasfiber från materialprogrammet CES Edupak. Materialet i motorhuset har 

betraktats som ett homogent material, med egenskaper av ett material som har 30 % glasfiber 

och 70 % plast. För mer korrekta analyser bör modellen tilldelas lager av glasfiber och dess 

riktningar bör sättas ut. Det är svårt att förutse vad som händer i materialet när de utsätts för 

vindbelastning, även om materialet håller med avseende på hållfasthetsegenskaper skulle det 
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kunna delaminera innan det deformeras, något som inte resultatet visar då materialet har 

antagits som homogent. Simuleringarna kan dock anses tillräckliga i detta hänseende då de 

ger en antydning för uppdragsgivarna att glasfiber är ett lämpligt material för konstruktion av 

maskinkåpan. Dock bör GC Windpower utföra ytterligare analyser av maskinkåpan med 

hållfasthetsegenskaperna för det material vilket slutligen kommer användas. Om vidare 

analyser visar att konstruktionen inte håller kan maskinkåpans tjocklek ökas vilket ökar 

beskaffenheten att klara belastningar. 

Vid analys med spant och 16 stycken T-balkar och en vindstyrka på 59,9 m/s uppgick 

deformationen till 62,2 mm, ett värde nära gränsvärdet 70 mm. Trots att säkerhetsmarginalen 

blev liten beslutades att skaltjockleken inte skulle ökas innan analyser med T-balkarnas i dess 

slutgiltiga placering utförts. Utöver detta kommer det yttre ramverket stadga väggarna och 

tjockleken som valdes skulle då kunna räcka. En ökning av tjockleken på T-balkarna skulle 

kunna minska deformationen, men även där ansågs att dessa analyser ger ett tydligt resultat 

först då infästningspunkter kunnat fastställas. 

Information om kostnad för material och tillverkning har inte erhållits varvid ett slutgiltigt 

pris för maskinkåpan inte kan sättas. Därmed är det inte möjligt att avgöra om önskemålet, att 

kostnaden för maskinkåpan inte skall överstiga priset för kåpan till Nordic 1000 uppskalat 

kubiskt mot längdskalan, kan uppfyllas.  

Maskinkåpans vikt inklusive T-balkar, spant, luckor med ingående komponenter blev 6600 kg 

något vilket verifierats i Solid Edge samt Ansys. Vikten av endast maskinkåpans fem delar 

blev 3500 kg i jämförelse med vikten av maskinkåpan till Nordic 1000 som var 1200 kg. 

Viktskillnaden kan antas vara rimlig då kåpan till verket på 2,5 MW är en konstruktion av en 

storlek av ungefär tre stycken maskinkåpor för Nordic 1000. Därmed kan det påvisas att 

önskemålet om att hålla maskinkåpans vikt låg är uppfyllt. 

Vid tillverkning av Nacellen är det önskvärt att en och samma glasfiberform kan användas till 

flera av kåpans delar. För den konstruktion som tagits fram kan sidoväggarna göras i samma 

form, övriga delar måste dock ha egna formar på grund av dess design. Det hade varit 

önskvärt om färre formar varit nödvändigt för tillverkningen men detta förbisågs då nacellens 

form uppskattats av uppdragsgivarna.  

Monteringen av maskinkåpan bör enligt önskemål ske i så få steg som möjligt, detta för att 

underlätta för montörerna och minska kostnaderna. Delarna skall först limmas ihop vartefter 

de hål som skall hålla ihop T-balkarna och maskinkåpan skall borras och gängas. Skruvar kan 

monteras i de förgängade hålen från utsidan av maskinkåpan utan behov av muttrar, en 

monteringsmetod som är enkel och kräver lite tid. 

GC Windpower hade under projektidens förflytande inte beslutat hur maskinkåpan skall fästas 

mot tornet, varför ämnet inte berördes i projektet.  Det var ej bestämt huruvida kranslagret 

skall inneslutas eller exkluderas av motorhuset. Utöver detta hade inte heller utformningen av 

vingnav och noskon fastställts, varför gränssnittet för dessa samt tätningen mellan 

maskinkåpan och noskon inte kunnat beaktas. 

Hur maskinkåpan skall kopplas till ramstrukturen, vilken skall stödja maskinkåpan och hålla 

drivlinan, fastställdes inte under projektets tid. Uppgiften ingick dock inte i projektet och har 

tilldelats en representant från GC Nordic, det kinesiska företaget vilket finansierar den 

produktutvecklingen som GC Windpower utför.   

Inom projektets tidsram hade inte placering av elskåp samt den lilla permanenta vinschen 

fastställs. Infästningspunkter för dessa kunde därför inte bestämmas dock utformades 

maskinkåpan så att utrymme fanns för komponenterna. Det vidare arbetet med positionering 

av de ingående delarna i maskinkåpan kommer genomföras av GC Windpower.  
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När ritningarna över maskinkåpan utfördes var dimensionerna för luckan i maskinkåpans 

underdel samt hålet för tornet inte fastslagna. Det beslutades därför att dessa mått inte skulle 

sättas ut på ritningarna för att inte vilseleda de som betraktar dem.  

Ett produktkrav ur kravspecifikationen fastställde att maskinkåpan inte fick ha en totalhöjd 

högre än 3,7 m. Kravet berodde av att det var önskvärt att maskinkåpan med ingående drivlina 

skulle kunna transporteras hopmonterad. En lastbil får maximalt ha en höjd av 4,2 m från 

vägen till lastens högsta punkt. Det slutliga konceptet för maskinkåpan har en totalhöjd på 

cirka 3,7 m varför höjdkravet blev uppfyllt, även kravet att maskinkåpan skall erbjuda en 

ståhöjd på minst 2 m uppfylls av konceptet.  

I slutet av projektet uppdagades att innerramen vilken skall hålla drivlinan har en egen 

totalhöjd på 3,7 m. Totalhöjden kan inte minskas på grund av komponenterna i drivlinas 

storlek. Den framtagna modellen med maskinkåpa, ramverk och drivlina innehåller inte det 

kranslager som gör att turbinen kan vändas mot vinden. Lagret behöver monteras innan 

transport, vilket även detta ökar konstruktionens totala höjd. Innbörden av detta var att 

maskinkåpan inte kan transporteras hopmonterad till vindkraftverkets uppställningsplats. 

Flera lösningar på problemet diskuterades, om maskinkåpan monteras på dess 

uppställningsplats finns inga transportkrav på höjd. Dock innebär detta ett större beroende av 

bra väderförhållanden då precision krävs när drivlina och maskinkåpa monteras. Brist på 

verktyg och bearbetningsmaskiner på uppställningsplatsen kan bidra till fördröjning av 

projektet. Detta framkom dock så pass sent i projektet att ingen hänsyn kunde tas till detta 

innan projektslutet.  

För maskinkåpan beaktades en möjlig lösning med moduler, dock är detta inte möjligt på 

grund av formen på den slutgiltiga konstruktionen. Då företaget ämnar transportera 

maskinkåpan helt eller delvis hopmonterad försvinner även del av syftet med moduler, vilket 

var att lätt kunna stapla dessa och frakta allt i standard containrar.  

Projektets mål var att det skulle resultera i ett tillverkningsunderlag för maskinkåpan 

bestående av ritningar, 3D modeller, FEM-analyser samt förslag för tillverkningsmetod och 

material. Resultatet av projektet anses uppfylla målet trots att tillverkningsunderlaget ej är 

färdigställt, detta dels beroende av otillräckliga hållfasthetsanalyser och dels då flera delar av 

vilka maskinkåpan beror, inte är fullbordade. 
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för det framtida arbete som uppdragsgivaren behöver ta 

i beaktande. 

 Ytterligare analyser behöver utföras på motorhuset när de korrekta materialegenskaperna har 

levererats av tillverkaren.  

 Simuleringar av motorhuset som skalkonstruktion med olika lager representerande de olika 

lagren glasfiber och plast bör utföras.  

 Motorhusets infästning mot tornet och tätning mot turbinnosen behöver lösas.  

 Konstruktion av yttre ramverk för att koppla ihop motorhuset med det inre ramverket behöver 

slutföras.  

 Vidareutveckling av golvluckan, när dimensioner för den är bestämda och resterande 

komponenter har placerats ut i motorhuset skall genomföras.  

 Val av standardkomponenter, så som skruvdimensioner, tätningslister, tätmaterial till fogar, 

handtag till den mindre tackluckan.  

 Material att blanda i färglagret på taket behöver väljas, så att dessa ytor blir halksäkra.  

 En utredning om var mätarna på taket ska sitta och om dessa utgör någon påfrestning på 

motorhuset bör genomföras.  

 En utredning pågår om motorhuset går att frakta färdigmonterat eller om motorhus, och med 

det även ram, behöver minskas. Detta både för svenska och kinesiska bestämmelser.  
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BILAGA A. TIDSPLANERING 

För att kunna hålla en strukturerad arbetsprocess lades en tidsplan upp. Tidsplanen innehåller 

projektets olika stadium fördelat på den planerade arbetstiden 20 veckor.  
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BILAGA B. RISKANALYS 

Risker togs fram genom brainstorming och målet var att de skulle täcka de möjliga problem 

som skulle kunna uppkomma under projektets gång. Risker som genom miniriskmetoden fick 

ett riskvärde över tio betraktas som höga och därmed ansågs det väsentligt att arbeta 

förebyggande för dessa och ha en åtgärdsplan vid riskens möjliga uppkomst. För att inte 

riskera tidsplaneringen fastställdes åtgärdsplaner för alla risker även de med ett lägre värde än 

tio. Åtgärdsplanerna innehåller riktlinjer för vad projektmedlemmarna skall göra om 

problemet uppkommer. (Tonnquist, 2008) 

Risk: På grund av att företaget är i en hektisk fas med nystart och snart tillverkning av 1,1 

MW verk kan väsentlig information dröja. 

Sannolikhet: 4 

Konsekvens: 3 

Riskvärde: 12 

Åtgärdsplan: Tidsschemat inklusive semester är satt så att företaget allt efter som skall kunna 

ta fram den informationen som projektgruppen behöver för att ligga i fas. Konstruktionen 

skall utformas så att den lätt kan anpassas vid förändringar av riktlinjerna.  

Företaget meddelades slutdatum vid projektets start samt meddelades att sena ändringar i 

konstruktionen inte kommer att beaktas i examensarbetet. 

Risk: Det svenska företaget och de kinesiska investerarna har inte samma mål med 

projektet. 

Sannolikhet: 4 

Konsekvens: 3 

Riskvärde: 12 

Åtgärdsplan: Projektgruppen skall på ett tidigt stadium få bekräftat vilka det är som har det 

slutgiltiga ordet. Projektets framsteg skall regelbundet redovisas för båda parter för att dessa 

skall kunna förmedla sina respektive åsikter. 

Risk: Konflikter mellan projektgruppens medlemmar. 

Sannolikhet: 2 

Konsekvens: 3 

Riskvärde: 6 

Åtgärdsplan: Medlemmarna skall aktivt arbeta för att upprätthålla en bra kommunikation och 

följa sina individuella deadlines. Konstruktiv kritik uppmuntras och funderingar och problem 

skall presenteras och inte undanhållas. 

Risk: Problem med att få klart ett tillverkningsunderlag. 

Sannolikhet: 4 

Konsekvens: 3 

Riskvärde: 12 

Åtgärdsplan: Då uppdragsgivarna inte krävt ett fullständigt tillverkningsunderlag är det 

framtagna underlagets syfte att fungera som grund för företagets fortsatta arbete. 

Projektgruppens tidsplan lades upp så tillverkningsunderlaget skulle bli så genomarbetat som 

möjligt.  
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Risk: Ofullständig eller för ytlig Ansysanalys.  

Sannolikhet: 4 

Konsekvens: 3 

Riskvärde: 12 

Åtgärdsplan: För att öka projektgruppens kunskaper på området skall en kurs i Ansys 

genomföras. Då företaget inte kräver ett fullständigt tillverkningsunderlag, skall underlaget 

fungera som en bra grund för företaget. 

Risk: Resultatet ej önskvärt/tillräckligt för företaget 

Sannolikhet: 2 

Konsekvens: 5 

Riskvärde: 10 

Åtgärdsplan: Upplysa företaget om projektstatus regelbundet under projektets gång. 

Företagets representanter underättades att de förväntades meddela om de ansåg 

projektgruppen var på väg åt fel håll. 
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BILAGA C. KONCEPTGENERERING SKISS 
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BILAGA D. KONCEPTGENERERING SKISS NR2 
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BILAGA E. KONCEPTGENERERING 3D. 
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BILAGA F. KONCEPTGENERERING 3D NR2 

 
Koncept 1. Fyrkantigt skal med rundade former. De fyra sidoväggarna är fyra likadana delar, vilket 

förenklar tillverkning, lagerhållning och transport.  

 
Koncept 2. Avrundat skal med avfasad bakdel. Skalet är delat för att det inte ska bli lika brett och  

därmed enklare att transportera. Bakdelen är något smalare än framdelen.  

 
Koncept 3. Ett något kantigare skal med avfasad bakdel. Skalet är fyra platta delar och två mindre  

delar bestående av fram- och baksida.  

         
Koncept 4. Skal med rundade sidor, med fördel för hållfasthet och minimalt med egensvängning.  

Skalet ger ett kantigt och stilrent intryck.  
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Koncept 5. Ett fyrkantigt skal med något bredare bakdel än framdel. De två sidodelarna är likadana och 
taket och golvet även de likadana, vilket underlättar tillverkning och transport.  

 

  



77 

 

BILAGA G. BEAUFORTSKALAN   

Beaufortskalan, källa www.ne.se 

Samband mellan vindstyrka, vindhastighet och vindens verkningar 

  Namn Vindens verkningar 

Vindstyrka 

enligt 

Beaufort- 

skalan 

Vind- 

hastighet
1)

     

m/s 

till 

lands    

till sjöss på land på öppna havet  

0 0–0,2 lugnt stiltje inga; rök stiger nästan 

rätt upp 

spegelblank sjö  

1 0,3–1,5 svag 

vind 

nästan 

stiltje 

märkbar för känseln små fiskfjällsliknande krusningar 

bildas, men utan skum 

 

2 1,6–3,3 svag 

vind 

lätt bris lyfter en vimpel, sätter 

små löv i rörelse 

korta men utpräglade småvågor som 

inte bryts 

 

3 3,4–5,4 måttlig 

vind 

god bris sträcker en vimpel, 

sätter blad och tunna 

kvistar i oavbruten 

rörelse 

vågkammarna börjar brytas, glasartat 

skum 

 

4 5,5–7,9 måttlig 

vind 

frisk 

bris    

sträcker en flagga, sätter 

kvistar och tunnare 

grenar 

i rörelse 

längre vågor, flerstädes vita 

skumkammar som förorsakar ett 

kortvarigt brus 

 

5 8,0–10,7 frisk 

vind 

styv bris mindre lövträd börjar 

svaja, grenar sätts i 

rörelse, skumkammar 

bildas på insjöar 

vågorna mer utpräglade och långa, 

överallt vita skumkammar, sjön bryter 

med starkare och ihållande brus 

 

6 10,8–13,8 frisk 

vind     

hård 

bris, 

frisk 

kuling 

sätter stora grenar i 

rörelse, viner i telegraf- 

och telefontrådar 

större vågberg, vita skumkammar 

breder ut sig över större ytor, dovt 

mullrande brus 

 

7 13,9–17,1 hård 

vind 

styv 

kuling 

hela träd svajar, man går 

inte obehindrat mot 

vinden 

sjön tornar upp sig och bryter, skummet 

ordnar sig i strimmor i vindens riktning; 

brottsjöarna hörs på avstånd 

 

8 17,2–20,7 hård 

vind 

hård 

kuling 

bryter kvistar från träd; 

besvärligt att gå i det 

fria 

vågbergens längd och höjd betydande, 

skummet lägger sig i tätare strimmor, 

sjön börjar dåna 

 

9 20,8–24,4 halv 

storm 

halv 

storm 

mindre skador på hus; 

rökhuvar och taktegel 

blåser ned 

 

10 24,5–28,4 storm storm sällsynt i inlandet, träd 

rycks upp med roten, 

betydande skador på hus 

höga vågberg med långa brottsjöar, 

havsytan verkar i stort sett vit av skum, 

sjöns dån starkare och kommer stötvis 

 

11 28,5–32,6 svår 

storm 

svår 

storm 

mycket sällsynt i 

inlandet 

i sikte befintliga fartyg försvinner 

bakom vågbergen, havsytan i sin helhet 

täckt av vitt skum, som även uppfyller 

luften i sådan mängd att sikten 

försämras 

 

12 32,7–36,9 orkan orkan  

13 37,0–41,4 orkan orkan torde förekomma endast 

på fjäll samt i tromber 

eller skydrag 

sällsynt; förekommer särskilt i tropiska 

cykloner 

 

14–17 41,5– orkan orkan  

1)
 10 m över slät mark, fritt från hinder. 
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BILAGA H. MATLABKOD   

Koden beskriver det Matlab-program vilket skapades för att beräkna den kraft som påverkar 

Nacellen. Kraften delades upp i 7 delar, en för varje separat del i konstruktionen som direkt 

påverkas av vinden om den kommer rakt på Nacellens ena långsida. 

clear  
clc 
disp('Programmet beräknar den kraft som påverkar en viss yta på 

maskinkåpan') 
disp('vid en viss vindstyrka') 

  
% Allmänt gäller att: 
Cd=1.3; % formfaktor 

  
ii=1; 
disp('                                             ') 
disp('%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%') 
disp('                                             ') 

  
for ii=1:1:3 
    if ii==1; 
        v=5; 
    elseif ii==2; 
        v=25; 
    else ii==3; 
        v=59.9; 
    end; 
vdisp=num2str(v);  % dimensionerande vindenshastighet i m/s 
disp(['För analysen har en vindhastighet på ' vdisp 'm/s använts' ]) 

  
% del 1 bottendelen 
a1=8.9; % yta i m2 
p1=Cd*0.5*1.225*(v^2); % trycket som påverkar nacellen 
F1=p1*a1; 
F1disp=num2str(F1); 
disp(['Den kraften som påverkar bottendelen är ' F1disp 'N' ]) 

  
% del 2 mitten 
a2=13.5; % yta i m2 
p2=Cd*0.5*1.225*(v^2); % trycket som påverkar nacellen 
F2=p2*a2; 
F2disp=num2str(F2); 
disp(['Den kraften som påverkar mittendelen är ' F2disp 'N' ]) 

  
% del 3 toppendelen 
a3=20.9; % yta i m2 
p3=Cd*0.5*1.225*(v^2); % trycket som påverkar nacellen 
F3=p3*a3; 
F3disp=num2str(F3); 
disp(['Den kraften som påverkar toppendelen är ' F3disp 'N' ]) 

  
% del 4 nosen 
a4=11.6; % yta i m2 
p4=Cd*0.5*1.225*(v^2); % trycket som påverkar nacellen 
F4=p4*a4; 
F4disp=num2str(F4); 
disp(['Den kraften som påverkar nosen är ' F4disp 'N'])  
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% del 5 Bakdelen 
a5=8.4; % yta i m2 
p5=Cd*0.5*1.225*(v^2); % trycket som påverkar nacellen 
F5=p5*a5; 
F5disp=num2str(F5); 
disp(['Den kraften som påverkar bakdelen är ' F5disp 'N' ]) 

  
% del 6 Stor lucka 
a6=0.79; % yta i m2 
p6=Cd*0.5*1.225*(v^2); % trycket som påverkar nacellen 
F6=p6*a6; 
F6disp=num2str(F6); 
disp(['Den kraften som påverkar den stora luckan är ' F6disp 'N' ]) 

  
% del 7 Lilla lucka 
a7=0.14; % yta i m2 
p7=Cd*0.5*1.225*(v^2); % trycket som påverkar nacellen 
F7=p7*a7; 
F7disp=num2str(F7); 
disp(['Den kraften som påverkar den lilla luckan är ' F7disp 'N' ]) 

  
% del 8 Sidan på öppnade undre luckor 
a8=4.5e-2; % yta i m2 
p8=Cd*0.5*1.225*(v^2); % trycket som påverkar nacellen 
F8=p8*a8; 
F8disp=num2str(F8); 
disp(['Den kraften som påverkar de undre luckorna är ' F8disp 'N' ]) 

  
% Total kraft 
a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8; % yta i m2 
p=Cd*0.5*1.225*(v^2); % trycket som påverkar nacellen 
F=p*a; 
Fdisp=num2str(F); 
disp(['Den totala kraften som påverkar nacellen är ' Fdisp 'N']) 
ii=ii+1; 
disp('                                             ') 
disp('%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%') 
disp('                                             ') 

  
end 
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