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Abstract

Analysis of the natural frequencies and loads on a
twisted, vertical axis Savonius turbine

Victor Zetterkvist

At the Division of Electricity at Uppsala university a project is 
conducted to develop a smaller wind turbine for conditions in the 
Antarctica. This is a part of a larger, international research 
project in the field of particle physics known as the Arianna 
experiment. The project consists of developing and installing a 
vertical axle wind turbine of screwed Savonius type. A prototype 
of this has been manufactured and installed 2016 in Antarctica for 
initial testing and measurement.

Wind turbines are subjected to complex and varied loads from wind 
and rotation which gives rise to cyclical strain. The rotor blades 
are particularly vulnerable, which imposes high material and 
construction requirements to avoid fatigue and failure, which 
often is caused by vibrations and oscillations. Vibrations can be 
characterized in terms of the natural frequencies witch in short 
means that the system, at specific frequencies, tend to oscillate 
with increasing amplitude and at worst, resonate if these are 
excited. How a complex design will behave by external periodic 
interference is complicated to calculate analytically. Natural 
frequencies are therefore most often calculated using FEM-methods 
and computer simulations. 

The aim of this thesis is to study how oscillating forces interact 
with the natural frequencies and rotational loads for a specific 
Savonius wind turbine. How these are influenced by engineering, 
design and material selection. The goal is to draw conclusions 
about design and possible materials selection to avoid unnecessary 
vibrations. Without this analysis, there is a risk of increased 
wear and damage to the structure.

The project includes such analysis of two different sizes of the 
Savonius turbine. A small 200x400 mm and a larger 1000x2000 mm.

To understand the problem, a preliminary study of basic harmonic 
oscillation, strength of materials and of the existing prototype 
was made. Following a requirement specification, some 
delimitations were made so that the simulations would not be too 
extensive. Subsequently, a minor design work was done to obtain 13 
different configurations of the turbine for simulation using FEM-
methods. 

The result showed that none of the turbines rotational frequencies 
is close to the turbine’s natural frequencies. However, account 
must be taken of cogging frequencies in the generator. These are 
within the range of the design's natural frequencies.

All simulations of centrifugal force found that there is 
relatively little tension at the selected maximum speed of 660 and 
132 revolutions per minute. However, as the results showed that 
the plates which are mounted between the rotor blades to provide 
stability, creates greater stresses in the structure than those 
without. Two proposals for the configuration of turbines have been 
presented in the report.
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Sammanfattning 

Vid avdelning för elektricitetslära vid Uppsala universitet bedrivs ett arbete att  

ta fram en mindre vindkraftsturbin för förhållanden på Antarktis. Detta är en 

del av ett större, internationellt forskningsprojekt inom partikelfysik kallat 

Ariannaexperimentet. Projektet består i att utveckla och installera en vertikalaxlad 

vindturbin av skruvad Savonius typ. En prototyp av denna har tillverkats och installerats 

nere på Antarktis 2016 för inledande testning och mätning.  

 

Vindkraftverk utsätts för komplexa och varierade laster från vind och rotation vilket ger 

upphov till cykliska påfrestningar. Rotorbladen blir särskilt utsatta vilket medför höga 

krav på material och konstruktion för att undvika materialutmattning och haveri, som 

ofta är orsakat av vibrationer och svängningar. Vibrationer kan karakteriseras i termer 

av egenfrekvenser som förenklat innebär att systemet, vid specifika frekvenser, tenderar 

att svänga med ökad amplitud och i värsta fall hamna i resonans om dessa exciteras.  

 

Hur en komplex konstruktion kommer att bete sig vid yttre periodisk störning är mycket 

svårt att beräkna analytiskt. Egenfrekvenser beräknas därför oftast med hjälp av FEM-

metoder och datorsimuleringar.  

Syftet med detta examensarbete är att studera hur oscillerande krafter samverkar med 

egenfrekvenser och rotationslaster för en specifik Savonius vindturbin. Hur dessa 

påverkas av konstruktion, design och materialval. Målet är att kunna dra slutsatser om 

design och möjliga materialval för att undvika onödiga vibrationer. Utan denna analys 

finns det risk för ökat slitage och skador på konstruktionen. Projektet innefattar sådan 

analys av två olika storlekar av Savoniusturbinen. En liten 200x400 mm och en större 

1000x2000 mm.  

För att förstå problemet gjordes en förstudie av harmonisk svängning, hållfasthetslära 

och befintlig prototyp. Utefter en kravspecifikation gjordes en del avgränsningar för att 

simuleringarna inte skulle bli för omfattande. Därefter gjordes ett mindre 

konstruktionsarbete för att få 13 olika konfigurationer av turbinen för simulering med 

FEM-metoder.  

Resultatet visade att ingen av turbinernas rotationsfrekvenser ligger nära skadliga 

egenfrekvenser. Dock måste hänsyn tas för koggingfrekvenser i generatorn. Dessa 

ligger inom egenfrekvensområdet för konstruktionen. Alla simuleringar för 

centrifugalkraft visade att det uppstår relativt små spänningar vid valt maxvarvtal 660 

rpm respektive 132 rpm. Dock visade resultaten att de bleck som monteras mellan 

rotorbladen för att ge stabilitet, skapar större spänningar i konstruktionen än utan dessa. 

Två förslag på konfiguration av turbinerna har presenterats i rapporten. 

Nyckelord: Egenfrekvens, FEM-metoder, Savonius, Vertikalaxlad vindturbin 

   



Examensarbete: Analys av egenfrekvenser och laster för en vertikalaxlad, skruvad Savonius turbin 

II 

 

. 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till handledare Hans Bernhoff för värdefull vägledning och 

kunskap och för att ha gett mig chansen att skriva detta examensarbete. Jag vill även 

tacka ämnesgranskare Henrik Hermansson för värdefull feedback och hjälp.  

 

Uppsala, juni 2017.  

 

Victor Zetterkvist  



Examensarbete: Analys av egenfrekvenser och laster för en vertikalaxlad, skruvad Savonius turbin 

III 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................ 2 

1.1 Ariannaexperimentet ....................................................................................... 2 

1.2 Bakgrund och problembeskrivning ................................................................ 3 

1.3 Syfte ................................................................................................................... 4 

1.4 Uppgiftsbeskrivning ......................................................................................... 4 

1.5 Mål ..................................................................................................................... 4 

1.6 Kravspecifikation ............................................................................................. 5 

1.7 Avgränsningar .................................................................................................. 5 

2 Metodik .............................................................................................. 6 

2.1 Förstudie ............................................................................................................ 6 

2.2 CAD – Computer Aided Design ...................................................................... 6 

2.2.1 The Finite Element Method (FEM)............................................................. 6 

2.2.2 SolidWorks simulation ................................................................................ 6 

2.3 Konstruktion ..................................................................................................... 7 

2.4 Simulering ......................................................................................................... 7 

3 Förstudie ............................................................................................ 8 

3.1 Allmänt vindkraft ............................................................................................. 8 

3.2 Vindturbiner ..................................................................................................... 8 

3.2.1 Horisontala vindkraftverk (HAWT) ............................................................ 8 

3.2.2 Vertikalaxlade vindkraftverk (VAWT) ..................................................... 10 

3.2.3 VAWT turbiner ......................................................................................... 11 

3.2.4 Darrieus vindturbin ................................................................................... 12 

3.2.5 H-rotorn ..................................................................................................... 12 

3.2.6 Savoniusturbin........................................................................................... 13 

4 Teoretisk bakgrund ......................................................................... 16 

4.1.1 Vibrationer och mekaniska svängningar ................................................... 16 

4.1.2 Egenfrekvens ............................................................................................. 16 

4.1.3 Fri odämpad svängningsrörelse................................................................. 17 

4.1.4 Fri dämpad svängningsrörelse................................................................... 18 

4.1.5 Påtvingad svängningsrörelse ..................................................................... 18 

4.2 Statisk kraftanalys .......................................................................................... 20 

4.2.1 Avgränsning .............................................................................................. 20 

4.2.2 Rotation med konstant vinkelacceleration: ............................................... 20 

4.3 Randvillkor och gränssnitt vid FEM-simulering......................................... 23 

4.3.1 Randvillkor ................................................................................................ 23 



Examensarbete: Analys av egenfrekvenser och laster för en vertikalaxlad, skruvad Savonius turbin 

IV 

 

4.3.2 Gränssnitt och svetsförband ...................................................................... 23 

4.4 Kort om Säkerhetsfaktor och Koggingfrekvens .......................................... 23 

5 Konstruktion och material .............................................................. 25 

5.1 Konstruktion av befintlig skruvad Savonius rotor ..................................... 25 

5.2 Lock och bleck ................................................................................................ 26 

5.3 Omarbetad konstruktion utifrån kravspecifikation ................................... 26 

5.3.1 Varianter av konstruktion som simulerades .............................................. 26 

5.4 Materialkrav ................................................................................................... 27 

5.4.1 Aluminium ................................................................................................ 27 

5.4.2 Stål............................................................................................................. 28 

5.4.3 GRP, (glassfibre -reinforced plastic)......................................................... 28 

6 Simulering med FEM, SolidWorks ................................................. 30 

6.1 Ingående data och beräkningar för rotation och laster .............................. 30 

6.2 Meshparametrar i SolidWorks ..................................................................... 31 

6.3 Identifiering av egenfrekvenser..................................................................... 32 

6.3.1 Försök 1, Turbin L .................................................................................... 32 

6.3.2 Försök 2, Turbin L .................................................................................... 33 

6.3.3 Försök 12, Turbin S................................................................................... 33 

6.4 Spänning och deformationer ......................................................................... 35 

6.4.1 Försök 1, med Turbin L ............................................................................ 35 

6.4.2 Försök 2, med Turbin L ............................................................................ 37 

6.4.3 Försök 12, med Turbin S ........................................................................... 38 

7 Resultat............................................................................................. 40 

7.1 Turbin L .......................................................................................................... 40 

7.1.1 Egenfrekvenser .......................................................................................... 40 

7.1.2 Krafter och spänning ................................................................................. 42 

7.2 Turbin S ........................................................................................................... 43 

7.2.1 Egenfrekvenser .......................................................................................... 43 

7.2.2 Krafter och spänning ................................................................................. 43 

8 Analys ............................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

9 Diskussion ........................................................................................ 47 

10 Slutsats .......................................................................................... 48 

11 Rekommendationer till vidare arbete ......................................... 50 

12 Referenser ..................................................................................... 51 

12.1 Muntliga källor ........................................................................................... 51 

12.2 Tryckta och elektroniska källor ................................................................ 51 



Examensarbete: Analys av egenfrekvenser och laster för en vertikalaxlad, skruvad Savonius turbin 

V 

 

 

Figurförteckning 

Figur 1.1 Arianna experimentet. En antennstation med en vindturbin på toppen............. 2 

Figur 1.2 Avdelning för elektricitetsläras prototyp "SAVANT " på Antarktis. ................ 3 

Figur 3.1, HAWT delar. Källa: Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening, ”Lathund - 

olika begrepp när vi talar om vindkraft”. .......................................................................... 9 

Figur 3.2, De tre vanligaste typerna av VAWT .............................................................. 11 

Figur 3.3, Darrieusturbin "the egg beater" ...................................................................... 12 

Figur 3.4,. T.v., 200 kW prototyp H-rotor in Falkenberg, Sweden. T.h., Darrieus H-rotor

 ......................................................................................................................................... 13 

Figur 3.5, Skruvad Darrieus H-rotor ............................................................................... 13 

Figur 3.6, T.v., Enkel Savonius och skruvad med "S" form. T.h., Skruvad Savonius.... 13 

Figur 3.7, Savonius egna ritningar. The Wing-rotor in Theory and Practice.................. 14 

Figur 3.8, Kraftkoefficienten, Cp i förhållande till löptalet, för olika turbiner. .............. 15 

Figur 3.9, Skruvad Savoniusturbin.................................................................................. 15 

Figur 4.1, Stefan B. Lindström, Föreläsningar i mekanik: Statik och partikeldynamik . 17 

Figur 4.2, Stefan B. Lindström, Föreläsningar i mekanik: Statik och partikeldynamik . 18 
Figur 4.3, Figur 8, Stefan B. Lindström, Föreläsningar i mekanik: Statik och 

partikeldynamik............................................................................................................... 18 

Figur 4.4, Centripetalkraft, University physics with modern physics 13: edition .......... 20 

Figur 4.5, Masströghetsmoment för en tunn rektangulär skiva ...................................... 21 

Figur 4.6, Masströghetsmoment hos halvt cylindriskt skal............................................. 22 

Figur 4.7, Spänning i roterande skiva på grund av centripetalkraft. ............................... 22 

Figur 4.8, Bild över fixerade delar (Randvillkor) ........................................................... 23 

Figur 5.1, Befintlig skruvad Savonius............................................................................. 25 

Figur 5.2, Gränssnitt för blad, lock och bleck ................................................................. 26 

Figur 5.3, Visar hur blecken är orienterade..................................................................... 27 

Figur 5.4, De två olika turbinerna uppifrån, med dess svepdiameter ............................. 27 

Figur 6.1, Meshmönster .................................................................................................. 31 

Figur 6.2, Modformen för de 5 första resonantfrekvenserna i Försök 1. ........................ 32 

Figur 6.3, Modform för de två första egenfrekvenserna i försök 12. .............................. 34 

Figur 6.4 T.v. Helbild på Turbin L där spänningskoncentrationer mellan bleck och blad 

visas. Mittenbilden är en förstoring av detta område. T.h. visas en von Mises skala där 

man kan se sträckgränsen som är 215 Mpa. .................................................................... 35 

Figur 6.5, visar det andra området på turbinen med förhöjda spänningskoncentrationer. 

Vid 4 st testmätningar blev medelvärdet ca: 12 Mpa. ..................................................... 36 

Figur 6.6, T.v, modform av deformation. T.h visas säkerhetsfaktorn ηs. Denna kallas 

även Factor of safety (FoS). ............................................................................................ 36 

Figur 6.7, maxspänning är koncentrerad till gränssnitt mellan bladspets och topplock i 

försök 2............................................................................................................................ 37 

Figur 6.8, Försök 12 med material, GRP och visar max-spänningskoncentrationer kring 

bleck ................................................................................................................................ 38 

Figur 6.9, Försök 12, GRP, spänningar på bladkant. Medelvärde = 5,5 Mpa. ............... 39 

Figur 7.1, Campbell Diagram för hur koggingfrekvens interfererar med den första 

egenfrekvensen, försök 1-6, Turbin L. ............................................................................ 41 

Figur 7.2. T.v. Gränssnitt mellan bleck och turbinblad. T.h. Max-spänning i de försöken 

utan bleck koncentreras till området ute i bladspetsarnas övre och undre delar. ............ 42 

Figur 7.3, Spänningskoncentrationer för Försök 11, GRP mellan bleck och turbinblad 44 

Figur 7.4, Turbin S, Aluminium, max spänning, försök 8, 22,9 Mpa ............................. 44 



Examensarbete: Analys av egenfrekvenser och laster för en vertikalaxlad, skruvad Savonius turbin 

VI 

 

Figur 11.1, Campbelldiagram som visar hur Koggingfrekvens interfererar med 

egenfrekvenser för turbin L, med stål ............................................................................... 8 

 

Tabellförteckning 

Tabell 5.1 Tabell över antal försök med FEM-metod och de olika konfigurationerna av 

de två turbinerna .............................................................................................................. 26 

Tabell 5.2 Egenskaper för aluminium 6063 t6 ................................................................ 28 

Tabell 5.3, Egenskaper för stål SS 2172-00 .................................................................... 28 

Tabell 5.4, egenskaper för GRP ...................................................................................... 29 

Tabell 6.1, Rotationsdata för Turbin L............................................................................ 30 

Tabell 6.2 Data, periodisk svängning för Turbin L ......................................................... 30 

Tabell 6.3, Rotationsdata för Turbin S ............................................................................ 31 

Tabell 6.4, Data, periodisk svängning för Turbin S ........................................................ 31 

Tabell 6.5, Parametrar för meshinställning. Det minsta storleken avgörs av den minsta 

geometrin i modellen....................................................................................................... 32 

Tabell 6.6, De fem första egenfrekvenserna i försök 1 med aluminium och stål. .......... 33 

Tabell 6.7, De fem första egenfrekvenserna i försök 2 ................................................... 33 

Tabell 6.8, de 5 första egenfrekvenserna för försök 12 med GRP .................................. 34 

Tabell 6.9, beskriver resultatet från kraftsimulering för försök 1. FoS = säkerhetsfaktor

 ......................................................................................................................................... 37 

Tabell 6.10, beskriver resultatet från kraftsimulering för försök 2. FoS = säkerhetsfaktor

 ......................................................................................................................................... 37 

Tabell 6.11, beskriver resultatet från kraftsimulering för försök 12. FoS = 

säkerhetsfaktor ................................................................................................................ 39 

Tabell 7.1, Rotationsfrekvenser och koggingfrekvens för turbin L ................................ 40 

Tabell 7.2, Första och andra egenfrekvensen för försök 1-6, Turbin L .......................... 40 

Tabell 7.3, Försök 2 för stål SS 2172 .............................................................................. 42 

Tabell 7.4, Kraftresultat för försök 1–6 med alu 6063t6................................................. 42 

Tabell 7.5, Resultat för driftfrekvens och egenfrekvens för Turbin S ............................ 43 

Tabell 7.6, Resultat för kraftanalys, Turbin S ................................................................. 44 

Tabell 9.1, Kraftresultat försök 4 .................................................................................... 48 

Tabell 9.2, kraftanalys för Försök 12, GRP .................................................................... 49 

 

  



Examensarbete: Analys av egenfrekvenser och laster för en vertikalaxlad, skruvad Savonius turbin 

2 

 

1 Inledning 

1.1 Ariannaexperimentet 

Vid avdelning för elektricitetslära vid Uppsala universitet bedrivs ett forskningsprojekt 

som ska ta fram en mindre vindkraftsturbin för förhållanden på Antarktis. Detta är en 

del av ett större, internationellt projekt inom partikelfysik kallat Ariannaexperimentet. 

Antarctic Ross Ice-Shelf ANtenna Neutrino Array (ARIANNA)1. Det är ett projekt för att 

detektera och forska kring kosmogena neutrinos, genom att placera ut antenner som 

tillsammans bildar ett teleskop, och som ska mäta och fånga upp information kring 

dessa. Anledningen till varför Ross Ice-shelf på Antarktis passar bra för denna typ av 

mätningar beror på att bottenytan under den 500 meter tjocka isen är mycket slät och 

jämn, och fungerar som en spegel för radiovågor som då kan reflekteras tillbaka upp till 

ytan.  

För tillfället finns 8 stationer installerade på Antarktis, och enligt planen ska 1000 st. 

totalt placeras ut över en yta på ca 1300 km2.  

 

Figur 1.1 Arianna experimentet. En antennstation med en vindturbin på toppen2 

Vare station behöver elektricitet för drift, Fig. 1.1. Dock finns det viss problematik 

kring detta på Antarktis, och speciellt i denna konstellation tillsammans med känslig 

radiodetektorutrustning. På sommarhalvåret drivs stationerna av solceller, men under 

vinterhalvåret är det polarnatt på Antarktis, dvs helt beckmörkt dygnet runt. Då måste 

                                                 
1 Arianna, ”The Science of ARIANNA | ARIANNA”, 2016. 
2 Ibid. 



Examensarbete: Analys av egenfrekvenser och laster för en vertikalaxlad, skruvad Savonius turbin 

3 

 

de drivas av vindturbiner. Dessa får inte emittera störande radiobrus till detektorn vilket 

innebär att de måste vara tysta vid drift, vilket är en utmaning3. 

Avdelning för elektricitetsläras huvudsakliga inblandning i detta projektet är att 

utveckla och installera en mindre vertikalaxlad vindturbin som är anpassad för 

väderförhållanden på Antarktis och samtidigt ge stabil elförsörjning till 

neutrinodetektorerna, primärt för vinterhalvåret. En prototyp har tillverkats och 

installerats nere på Antarktis 2016 för inledande testning och mätning Fig. 1.2. Denna är 

av skruvad Savoniustyp med två blad och tillverkad i aluminium.      

 

Figur 1.2 Avdelning för elektricitetsläras prototyp "SAVANT " på Antarktis. 

1.2 Bakgrund och problembeskrivning 

Det finns två typer av vindturbiner som används kommersiellt idag. Det 

horisontalaxalde och det vertikalaxlade systemen. Bland de vertikalaxlade systemen är 

Darrieustubinen och Savoniusturbinen de överlägset vanligaste, men det finns ett flertal 

olika typer med olika design för olika användningsområden. Gemensamt för både 

horisontella och vertikalaxlade system är att de utsätts för komplexa och varierade laster 

från vinden och rotation vilket ger upphov till cykliska påfrestningar. Rotorbladen blir 

särskilt utsatta vilket medför höga krav på material och design för att undvika 

materialutmattning och haveri som ofta är orsakat av vibrationer och svängningar. 

Materialegenskaper och geometri avgör konstruktionens dynamiska beteende.  

Vibrationer kan karakteriseras i termer av egenfrekvenser som förenklat innebär att 

systemet, vid specifika frekvenser, tenderar att svänga med ökad amplitud om dessa 

exciteras. Den s.k. grundfrekvensen, den lägsta egenfrekvensen, är ofta den mest 

kritiska då den nås först vid ökat varvtal. Ett underkritiskt system innebär att 

                                                 
3 Bernhoff, StandUp for Energy, 2017 
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grundfrekvensen ligger över de högsta förekommande excitationsfrekvenserna (inom 

driftområdet).  

Savoniusturbinen som installerades på Antarktis hösten 2016 var en prototyp som ej 

genomgått fördjupande tester med hänsyn till egenfrekvenser och kraftanalys. 

Materialdimensioner hade ej heller optimerats med sådan data inräknad, vilket var 

önskvärt för projektets fortsättning. Målet med projektet att utveckla denna turbin är att 

kunna återvända till Antarktis 2017 och installera en färdig produkt som ska vara robust 

och i det närmaste underhållsfri.  

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att analysera egenfrekvenser och laster för en 

roterande vertikalaxlad skruvad Savonius turbin i termer av geometri och materialval. 

Att dra slutsatser om möjliga materialval och geometrier för att undvika att excitera 

skadliga egenfrekvenser. Utan denna analys finns en risk, när turbinens 

rotationshastighet närmar sig grundfrekvensen att hamna i kraftiga svängningar med 

slitage på axlar, lager och förtida haveri som följd. 

 

1.4 Uppgiftsbeskrivning 

Arbetet består i att studera konstruktion, design och material av en vindkraftsturbin av 

skruvad Savoniusmodell som studeras inom tidigare nämnt forskningsprojekt vid 

avdelning för elektricitetslära vid Uppsala universitet. Hur oscillerande krafter 

samverkar med egenfrekvenser och rotationslaster. Prototypen som studeras, ska 

konstruerads om till två olika storlekar. En mindre som fortsatt kommer att kallas 

Turbin L, och en större som fortsatt kommer att kallas Turbin S. Undersökningsmål för 

projektet är:  

• Hållfasthet som funktion av centrifugalkraft 

• Egenfrekvenser 

• Material 

• Två olika storlekar av vindturbin 

• Olika konfigurationer av designelement och godstjocklek 

1.5 Mål 

Med hjälp av FEM-metoder och CAD programmet SolidWorks, skapa olika 

simuleringsmodeller utifrån en tidigare konstruerad vindturbin för att identifiera 

egenfrekvenser och laster i materialet. Resultaten kommer att utvärderas och användas 

med syfte att optimera turbinen i termer av material och design. Identifiering av 

egenfrekvenser kommer att visa om driftvarvtalsintervallet hos turbinerna interfererar 

med dessa. Slutligen kommer ett förslag på konstruktion att presenteras.  
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1.6 Kravspecifikation 

• Hållfasthet som funktion av centrifugalkraft, vid extremvarvtal 660 RPM för 

Turbin L och 132 RPM för Turbin S.  

• Säkerhetsfaktor = 10 

• Frekvensanalys vid driftvarvtal om 380–580 RPM 

• Koggingfrekvens från generator = 374 Hz vid 660 RPM (Vad Koggingfrekvens 

är beskrivs i kap 3.6) 

• Första övertonen till rotationsfrekvens = 22 Hz för Turbin L, och 2,2 Hz för 

Turbin S. 

 

Tester görs för två olika turbinstorlekar.  

• Turbin L, 200x400x1,5mm, märkeffekt 10W vid 10 m/s 

• Turbin S, 1000x2000x2,5mm, märkeffekt 500W vid 12m/s 

Tester görs även för tre olika material 

• Aluminium 6063 t6, testas för Turbin L och Turbin S. 

• Stål (SS 2172–00 konstruktionsstål), testas för Turbin L. 

• Glasfiber (GRP), testas endast för Turbin S. 

Designvariation med stabiliserande bleck som kopplar ihop turbinblad.  

• Turbin L, med eller utan stabiliserande bleck 

• Turbin S, med ett eller två stabiliserande bleck 

 

1.7 Avgränsningar 

Projektet avgränsas till de roterande delarna av konstruktionen. Vissa detaljer i den 

roterande konstruktionen har ytterligare förenklats för att minska simulationstid. Dock 

gäller detta ej funktionsberoende delar. I kraftanalysen är gravitation försummad då 

denna kraft är mycket liten jämfört med den upplevda centrifugalkraften i 

vingspetsarna. Skruv och svetsförband förekommer enbart som teoretisk 

sammanfogningsmetod. I simuleringarna antas dessa alltid vara dimensionerade för att 

hålla för lasten.  
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2 Metodik 

Projektet handlar i huvudsak om att ta fram och analysera data från simuleringar av en 

befintlig konstruktion utvecklad vid avdelning för elektricitetslära vid Uppsala 

universitet. Dock kommer konstruktionen att modifieras och förbättras efter hand att 

data analyserats. Nedan följer  

2.1 Förstudie 

En förstudie utfördes där nedanstående punkter studerades 

• CAD modell av grundkonstruktion 

• Kravspecifikation 

• Teori och information från muntliga samtal med handledare 

• Facklitteratur om vindkraft och tidigare gjorda studier kring egenfrekvenser och 

vindkraft.  

2.2 CAD – Computer Aided Design  

För att underlätta produktutveckling och konstruktion av prototyper används idag 

uteslutande olika CAD program. Dessa möjliggör konstruktören att digitalt bygga 

produkten i 3D miljö med hjälp av datorn. I denna miljö kan allt ifrån elektriska kretsar 

till hela fordon designas tillsammans med ritningar. Utöver detta finns även möjligheten 

att digitalt testa produkten på en mängd olika sätt genom simuleringar. I likhet med 

Matlab och andra beräkningsprogram finns det i många CAD program förprogrammerat 

för att räkna på exempelvis hållfasthet och mängder med andra scenarios. Denna metod 

kallas för FEM (Finita Elementmetoden) 

2.2.1 The Finite Element Method (FEM) 

För att kunna beskriva fysiken kring rymd och tidsberoende problem, används partiella 

differentialekvationer (PDE). Verkligheten är dock vanligtvis för komplex med 

avancerade former, rörelser och geometrier att det inter går att lösa dessa ekvationer 

med analytiska metoder, utan endast approximeras med hjälp av numeriska metoder. 

FEM-metoder används till att lösa sådana problem. Mycket förenklat fungerar det så att 

användaren bygger en modell i CAD och definierar randvillkor och den indata som 

behövs för att kunna lösa ekvationen. Sedan delar programmet in modellen i ett 

finmaskigt nät som kallas (mesh), av många små trianglar på 2D ytor och tetraeder för 

3D. När simuleringen körs utför programmet beräkningar i varje element och löser 

ekvationen med en viss noggrannhet. Ju finmaskigare meshen är desto bättre blir 

approximationen4.  

2.2.2 SolidWorks simulation 

I detta projekt användes SolidWorks Simulation 2016 som är ett omfattande 

simuleringsverktyg för linjära och olinjära problem och har stöd för strömnings och 

stelkroppsdynamik. Det kan simulera hur kroppar beter sig då de påverkas av olika 

                                                 
4 COMSOL, ”Detailed Explanation of the Finite Element Method (FEM)”, 2017. 
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laster, resonans och temperatur vilket är användbart inom exempelvis 

hållfasthetsanalys5. 

2.3 Konstruktion 

Inledningsvis analyserades befintlig konstruktion från avdelning för elektricitetslära. 

Denna konstruerades om för att passa de två olika storlekar från kravspecifikationen. 

1. Turbin L, 400x200 mm 

2. Turbin S, 2000x1000 mm 

För att kunna utföra de simuleringar utifrån kravspecifikationen konstruerades 12 olika 

konceptmodeller. Se bilaga 1.1 

 

2.4 Simulering 

Testerna utfördes enligt Tabell 1, och gjordes löpande tillsammans med 

konstruktionsarbetet för att finna rimliga geometrier att optimera. Simulering gjordes 

för systemets egenfrekvenser samt relevanta hållfasthetsberäkningar. Data lades sedan 

in i tabell för analys.  

                                                 
5 SolidWorks, ”Structural Analysis”, 2017. 
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3 Förstudie 

En förstudie gjordes där relevant information kring projektet inhämtades. Det involverar 

allmän information om vindkraft, turbintyper och fakta kring just den skruvade 

Savoniusturbin projektet behandlar. En litteraturstudie kring vibration och 

svängningsanalys har även gjorts.  

3.1 Allmänt vindkraft 

Att använda vind som energi och kraftkälla har förekommit i flera tusen år. De första 

vindkraftverken drev väderkvarnar och vattenpumpar redan för 3000 år sedan6. 

Vindkraft är följaktligen ingenting nytt. Den tekniska utvecklingen för modern 

elskapande vindkraft igång i slutet på 70-talet på grund av att många länder ville minska 

sitt beroende av fossil olja som energikälla. 

Vindkraftturbiner utnyttjar den kinetiska energin i vinden och omvandlar denna till 

mekanisk energi som konverteras till elektricitet. Vinden som energikälla innebär en 

förnyelsebar och oändlig tillgång till bränsle och noll utsläpp av växthusgaser och andra 

föroreningar vid drift. Det är det snabbast växande energislaget inom EU och har ökat 

från 2,4% till 15,6% mellan år 2000 till 20157. Den installerade vindkraftskapaciteten i 

Europa stod 2015 för 11,4% av den totala elanvändningen inom EU med 142 GWh8.  

3.2 Vindturbiner 

Detta avsnitt kommer enbart att beskriva lite övergripande fakta kring olika turbintyper 

då huvudsyftet med arbetet inte direkt handlar om detta. Dock kommer de 

vertikalaxlade vindturbinerna att utforskas djupare än de horisontella då arbetet är 

kopplat till en sådan typ av turbin. 

Det finns två huvudtyper av vindturbiner som används kommersiellt idag. 

Horisontalaxalde, även kallade HAWT, (horizontal axis wind turbine) och det 

vertikalaxlade, även kallade VAWT, (vertical axis wind turbine). Det som skiljer dessa 

typer åt är huvudsakligen hur den roterande drivna axeln är orienterad, men även vilken 

typ av vingprofil dessa har.  

3.2.1 Horisontala vindkraftverk (HAWT) 

Den helt klart dominerande vindkraftstypen för framför allt storskalig vindkraft i 

världen. Den vanligaste typen har tre blad, Fig. 3.1, vilket är den konfigurationen de 

flesta producenter rekommenderar för bästa kombination av kostnad, prestanda och 

livslängd9.  Nyckelfaktorn för hur mycket effekt turbinen kan producera beror på 

rotorns sveparea, vilket är den area rotorbladen täcker vid rotation. Självklart beror 

effektuttaget på en mängd andra faktorer också, som till exempel bladdesign och 

placering av konstruktion etc. men sveparean begränsar taket för hur mycket en 

vindturbin maximalt kan producera10. De flesta moderna turbinerna för storskalig 

                                                 
6 Energimyndigheten, ”Vindkraft - Historia”, 2015. 
7 European Wind Energy Association, ”Wind in power - 2015 European statistics”. 2016-02-13 
8 Ibid. 
9 P. Lynn, Onshore and Offshore Wind Energy: An Introduction, 2011, s.67. 
10 Ibid., s.66. 
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vindkraft når sin maximala effekt vid vindhastigheter mellan 12–14 m/s och har en 

verkningsgrad mellan 35–40 % vid goda förhållanden11. 

 
Figur 3.1, HAWT delar. Källa: Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening, ”Lathund - olika begrepp när vi 

talar om vindkraft”. 

Fördelar med HAWT är bland annat, aerodynamisk bladdesign som möjliggör maximal 

effekt. De kan byggas mycket höga och fånga mer vind eftersom vinden är betydligt 

starkare högre upp. Det är branschstandard för storskalig vindkraft vilket innebär fler 

underleverantörer och standardiserad teknik. 

 

Nackdelar med HAWT innebär bland annat att rotorn måste vinklas mot vinden med för 

att kunna utvinna energi. För större turbiner behövs då vindmätare, styrsystem och 

servomotorer för denna vridning. De behöver växellåda. Vikten av denna tenderar att 

liksom rotorbladen öka ungefär med kuben i storlek vid uppskalning12. Komplicerade 

styrsystem behövs för att kunna justera bladvinkel vid för stark vind. När is ansamlas på 

rotorblad finns det risk för iskast. Det innebär att isbitar slungas iväg i hög hastighet. Is 

från rotorblad skapar obalans och risk för skador på omgivning. Stora fundament krävs 

för att kunna balansera den enorma vikten i toppen på masten där generator, växellåda 

och styrsystem finns placerat. Topphuset som kallas nacell kan tillsammans med 

rotorbladen väga flera hundra ton. 

                                                 
11 Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening, ”Lathund - olika begrepp när vi talar om vindkraft”. 
12 P. Lynn, Onshore and Offshore Wind Energy: An Introduction, 2011, s. 94. 
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3.2.2 Vertikalaxlade vindkraftverk (VAWT) 

Vertikalaxlade system har fördelen att kunna ta upp vind från alla riktningar och 

behöver därför inte ha girmotorer som pekar rotorn mot vinden. De har sin bladriktning 

och drivaxel vertikalt orienterade vilket medför att generator, växellåda etc. kan 

placeras i botten på konstruktionen. Det är klart fördelaktigt ur viktoptimeringssynpunkt 

och gör det lätt att serva maskineri. Detta är en begränsning hos HAWT. De kan även 

vara direktdrivna så att växellådan helt kan tas bort, vilket avsevärt förenklar 

konstruktion. 

Kommersiellt installerade kraftverk av VAWT är inte ens i närheten lika vanliga som 

HAWT beroende på flertalet anledningar vilka inte kommer att analyseras djupare i 

denna rapport. Dock kan det konstateras att en generell uppfattning är att de är mindre 

effektiva då en av anledningarna är att de inte når lika högt som HAWT vilket ger dem 

svagare och turbulentare vindar. Detta argument ifrågasätts dock av forskning13, som 

menar att tex, H-rotorn når lika högt som vissa HAWT och kan till skillnad från dessa 

med fördel placeras i bergstrakter med starka vindbyar och i urbana områden som tex, 

hustak. Andra nackdelar är att vissa designer har tröga startmoment eller inte alls startar 

på egen hand.  

Bland de vertikalaxlade systemen finns turbiner med aerodynamisk vingprofil som med 

lyftkraft skapar rotationsmoment, och de med enklare skovelliknande blad som med 

aerodynamiskt luftmotstånd, eller vindtryck genererar moment. Det finns även de som 

utnyttjar en slags kombination av de båda teknikerna. Generellt är typen som utnyttjar 

aerodynamisk lyftkraft mer effektiv för elproduktion, och är mer lik HAWT i 

vingprofilen. I denna rapport presenteras de tre vanligaste modellerna vilka är Savonius, 

Darrieus och H-rotor.  

VAWT orsakar mindre ljudemission och buller jämfört med HAWT, framför allt pga. 

mindre aerodynamiskt ljud. Detta innebär långsammare vingspetshastighet. En VAWT 

har ungefär hälften så snabb vingspetshastighet som en HAWT och genererar därför 

mindre ljud14. Isbildning på roterande delar är ett problem för att vindkraftverk som 

opererar i kalla klimat. Detta kan leda till iskast, där isbitar släpper från rotorbladen och 

slungas iväg. Detta har visat sig vara mindre problematiskt för VAWT än för HAWT 

där isen tenderar att slungas iväg i en högre parabel pga. brantare kastvinkel. 

De VAWT som idag produceras är vanligtvis småskaliga och hittat sin marknad där 

HAWT är begränsade, eller inte kan operera lika effektivt. Detta gäller framför allt 

urbana områden där faktorer som låg ljudnivå och mindre säkerhetsavstånd är viktigt. 

De har även blivit populära för privat bruk eller företag som vill producera egen el där 

låg kostnad och enkel konstruktion premieras. Dock har dessa turbiner inte haft samma 

forskningsstöd och investeringskapital under åren som HAWT, och det är därför inte 

omöjligt att större och mer kommersiellt elproducerande VAWT tar större plats i 

framtiden.   

                                                 
13 Eriksson, Bernhoff, och Leijon, ”Evaluation of different turbine concepts for wind power”, Renewable 

and Sustainable Energy Reviews, s. 1425. 
14 Ibid., s. 1424. 



Examensarbete: Analys av egenfrekvenser och laster för en vertikalaxlad, skruvad Savonius turbin 

11 

 

3.2.3 VAWT turbiner 

Bland de vertikalaxlade systemen är Darrieustubinen, H-rotor och Savoniusturbinen de 

överlägset vanligaste15, Fig. 3.2, men det finns ett flertal olika typer med olika specifika 

designer för olika användningsområden. 

 
Figur 3.2, De tre vanligaste typerna av VAWT 

 

 

På samma sätt som maximalt effektuttag hos HAWT är VAWT också begränsad till 

svepytan av rotorbladen.  

  

                                                 
15 Lynn, Onshore and Offshore Wind Energy: An Introduction, 2011, s.67. 
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3.2.4 Darrieus vindturbin 

Den första aerodynamiska VAWT utvecklades av den franska ingenjören Georges 

Darrieus 1927.  Han tog patent på den s.k. ”Egg beater”, Fig. 3.3, som har två eller tre 

böjda blad monterade direkt på drivaxeln och skapar formen av en äggklocka. Denna 

konstruktion hade på den tiden dock problem med kraftiga vibrationer med 

utmattningsproblem som följd16. Den var heller inte självstartande och emitterade 

mycket ljud, vilket begränsade dess framgång. Denna typ av VAWT har 

vidareutvecklats och testats i större skala i USA och Kanada. 

 

Figur 3.3, Darrieusturbin "the egg beater" 

3.2.5 H-rotorn 

H-rotorn var också inräknad i Darrieus patent och brukar kallas ”straight bladed 

Darrieus” eller H-rotor. Denna design kan även utnyttja 3 st. vingprofiler. Normalt 

sitter raka vingprofiler, Fig. 3.4. på stag som är kopplade i toppen till rotationsaxeln. 

Dessa kan dock också vara skruvade enligt, Fig. 3.5. Generator placeras i botten av 

tornet.  

                                                 
16 M. Ragheb, ”Vertical axis wind turbines”, University of Illinois at Urbana-Champaign, (2011), s. 3. 
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Figur 3.4,. T.v., 200 kW prototyp H-rotor in Falkenberg, Sweden. T.h., Darrieus H-rotor 

 

Figur 3.5, Skruvad Darrieus H-rotor 

3.2.6 Savoniusturbin 

Savoniusrotorn är förmodligen den mest förekommande VAWT typen. Med sin S-

liknande form fångar den vinden enligt Fig. 3.6 

 

 

   

Figur 3.6, T.v., Enkel Savonius och skruvad med "S" form. T.h., Skruvad Savonius. 

Savoniusrotorn är förmodligen den mest förekommande VAWT typen. Med sin S-

liknande form fångar den vinden enligt Fig. 3.6. Den är utvecklad av finländaren Sigurd 
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Savonius 1922. Han kallade den ”The Wing-rotor”18. I sin enklaste form består den 

enbart av två eller tre skålar eller halva tunnor som monteras som ett ”S” mot varandra. 

Den har bra startegenskaper och kan som andra vertikala vindturbiner fånga vind från 

alla riktningar. Den utnyttjar primärt luftmotstånd för att skapa vridmoment. Eftersom 

Savoniusdesignen är enkel och inte kräver så mycket tillverkningstekniska medel har 

den blivit ett populärt projekt att bygga hemma bland privatpersoner, och ett vanligt 

forskningsobjekt på universitet. Det finns därför relativt mycket forskning kring 

Savoniusdesign.  

 

Figur 3.7, Savonius egna ritningar. The Wing-rotor in Theory and Practice19 

Dock är den generellt inte lika effektiv ur ett aerodynamiskt perspektiv i jämförelse med 

andra VAWT som Darriusdesignen, eller HAWT eftersom rotationsmomentet skapas 

med aerodynamiskt luftmotstånd, eller ”drag” på engelska. Det kan jämföras med att 

vinden pushar på bladet som får det att börja rotera. H-turbinen tex, utnyttjar lyftkrafter 

som skapas genom differens i lufttrycket runt vingprofilen. Dock bildas även lite 

lyftkraft vid vissa låga vinklar som bidrar till momentöverföringen. Kraftkoefficienten 

ligger runt 0,21 (Cp) vilket är lågt jämfört med andra VAVT. Cp betyder coefficient of 

power och innebär det teoretiskt maximala effektuttaget en vindrotor kan ha. Detta 

kallas för Betz lag20 och beskrivs som: 

 
𝐶𝑃 =

𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛

𝑃𝑉𝑖𝑛𝑑
 

(3.1) 

Där 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 = Elektrisk kraft producerad av turbinen och 𝑃𝑉𝑖𝑛𝑑 = Total energi som finns 

i vinden som träffar turbinbladens svepyta. 

Enligt Betz lag är den teoretiskt maximala energin som en vindturbin kan omvandla till 

elektricitet 59,3%22. Cp värdet tillsammans med turbinens verkningsgrad kan användas 

för att beräkna effekten av ett vindkraftverk.  

I Fig. 3.8 visas grafer för Cp värde i förhållande till löptal. Löptal är förhållandet mellan 

bladspetsens hastighet och den ostörda vindens hastighet, som går rakt förbi turbinen. 

                                                 
18 Savonius, The Wing-rotor: In Theory and Practice, (Helsingfors, 1925), s. 10. 
19 Ibid., s. 10. 
20 Lynn, Onshore and Offshore Wind Energy: An Introduction, 2011, s. 69. 
22 Ibid., s. 69. 
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Detta förhållande är viktigt att optimera på rätt sätt så att turbinen roterar med optimal 

hastighet jämtemot vinden23. Löptal24 brukar betecknas som: 

 𝜆 =
𝑣𝑠𝑝𝑒𝑡𝑠

𝑣0
 (3.1) 

Där 𝜆 = Löptal eller (tsr = tip speed ratio) på engelska. 𝑣𝑠𝑝𝑒𝑡𝑠 = Vingspetshastighet 

[m/s] och 𝑣0 = ostörd vind hastighet [m/s]. 

 
Figur 3.8, Kraftkoefficienten, Cp i förhållande till löptalet, för olika turbiner25.  

Dock har Savoniusrotorn utvecklats och blivit mer effektiv. Detta beror på att man 

tillämpar en skruvad design, Fig. 3.6 och Fig. 3.9, som löser problem med pulserande 

moment och dödvikt. Dödvikt innebär att i vissa vinklar utför rotorbladet inte något 

arbete utan bara släpas runt som onödig massa. Detta vill man undvika i så stor 

utsträckning som möjligt. Den skruvade designen är lik en helix, och tillåter vinden att 

trycka på både lovart och läsidan av bladen. Det innebär att vridmomentet blir jämnare 

fördelat i rotationen. Skruvvinkeln brukar vanligtvis vara 900 eller 1800.26 

 

Figur 3.9, Skruvad Savoniusturbin27 

 

                                                 
23 Ragheb, ”OPTIMAL ROTOR TIP SPEED RATIO”, (2014), s. 1. 
24 Manwell, McGowan, och Rogers, Wind Energy Explained: Theory, Design and Application, (United 

Kingdom, John Wiley & Sons, 2011), s. 63. 
25 Busby, Wind Power: The Industry Grows Up, (USA, PennWell, 2012), s. 53. 
26 Jeon m.fl., ”Effects of end plates with various shapes and sizes on helical Savonius wind turbines”, 

Renewable Energy, (2015), s. 167. 
27 Ibid., s. 168. 
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4 Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt ger en teoretisk bakgrund till koncept och de olika delar som projektet 

behandlar. Funktionsprinciper kring Savoniusturbinen beskrivs överskådligt medan 

frekvens, svängning och kraftteori behandlas djupare.  

4.1.1 Vibrationer och mekaniska svängningar 

För att kunna analysera hur konstruktioner beter sig vid vibration är det nödvändigt att 

ta reda på dess egenfrekvenser, dämpning och vilken frekvens kraften som stör systemet 

har. Vibrationer kan karakteriseras i termer av egenfrekvenser som förenklat innebär att 

systemet, vid specifika frekvenser, tenderar att svänga med ökad amplitud om dessa 

exciteras. Den s.k. grundfrekvensen28, den lägsta egenfrekvensen, är ofta den mest 

kritiska då den nås först vid ökat varvtal. Ett underkritiskt system innebär att 

grundfrekvensen ligger över de högsta förekommande excitationsfrekvenserna inom 

driftområdet29.  

4.1.2 Egenfrekvens 

När ett objekt exciteras dvs störs från sitt jämviktsläge och sedan får svänga fritt, gör 

den detta med en specifik frekvens, vilket är dess egenfrekvens. Antalet egenfrekvenser 

ett system har beror på antal frihetsgrader för systemet30, vilket kan vara oändligt 

många. Hur svängningen ser ut för en viss egenfrekvens beror på de systemets 

mekaniska egenskaper, styvhet, massa och dämpning. Varje svängning har en viss 

karaktär och kallas för modform.  

Om en fri kropp utsätts för en yttre kraft med en frekvens nära kroppens egenfrekvens, 

växer dess amplitud obegränsat vilket kallas resonans. I konstruktioner är detta mycket 

farligt och kan leda till kraftiga svängningar och vibrationer som i värsta fall leder till 

haveri.  

Dock gäller obegränsad amplitudtillväxt endast i odämpade system vilket enbart är en 

teoretisk modell. I verkligheten finns det alltid något som dämpar svängningarna och 

orsakar energiförlust som exempelvis friktion, värmeförlust eller så går något helt enkelt 

sönder som avbryter svängningen. Vid dämpning pratar man i regel om två typer. 

Material och strukturell dämpning och aerodynamisk dämpning. Om man slår på en 

stämgaffel exciterar man alla gaffelns egenfrekvenser. Grundfrekvensen är den lägsta 

egenfrekvensen med högst amplitud och det är denna vi hör som en ringande ton. De 

andra frekvenserna dämpas snabbt bort. Den påtvingade periodiska kraften måste 

motsvara energiförlusterna i systemet som svänger för att det ska fortsätta att öka i 

amplitud. I fallet för denna rapport rör det sig om roterande turbinblad i en 

vindkraftskonstruktion. Hur dessa kommer att bete sig vid yttre periodisk störning är 

mycket svårt att beräkna analytiskt pga. varierande tvärsnitt i bladen. Egenfrekvenser 

kan därför endast beräknas med hjälp av (FEM) metoder. Dock är det viktigt att förstå 

                                                 
28 P. Lynn, Onshore and Offshore Wind Energy: An Introduction, (United Kingdom, John Wiley & Sons, 

2011), s. 104. 
29 Intervju 2017 med Hans Bernhoff, Kontor, Uppsala universitet 
30 Schaffarczyk, Understanding Wind Power Technology: Theory, Deployment and Optimisation, (United 

Kingdom, John Wiley & Sons, 2014) s. 183. 
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den fundamentala mekaniken bakom vibrationer och med mycket förenklade modeller 

kan beräkningar göras.    

4.1.3 Fri odämpad svängningsrörelse  

Här presenteras grundläggande och fundamental teori om svängning och vibration. Fri 

odämpad svängning kallas även harmonisk svängningsrörelse (Ekv. 4.1) Formler är 

hämtade från kompendium31 

 

 

Figur 4.1, Stefan B. Lindström, Föreläsningar i mekanik: Statik och partikeldynamik 

 

 Ẍ + ωn
2x = 0 (4.2) 

 

 
där ωn = √

k

m
 

(4.3) 

där ωn beskrivs som egenvinkelfrekvensen eller den naturliga frekvensen, 

𝑘 = fjäderkonstanten och 𝑚  = svängande massan. 

Denna ekvation har en allmän lösning: 

 𝑥(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡) + 𝐵𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡 + 𝜃) (4.4) 

Där A = √A2 + B2 är svängningens amplitud och vinkeln θ är faskonstanten. 

  

                                                 
31 S. Lindström, Föreläsningar i mekanik: Statik och partikeldynamik:, 2–β, (Sweden, Stefan B. 

Lindström, 2014). 
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4.1.4 Fri dämpad svängningsrörelse  

I verkliga system finns energiförluster av olika slag. Därför kommer amplituden avta 

med tiden om inte yttre kraft tillförs. I Fig. 4.2, har en dämpare (c) tillförts systemet. 

Formler är hämtade från kompendium32 

 
Figur 4.2, Stefan B. Lindström, Föreläsningar i mekanik: Statik och partikeldynamik 

 �̈�𝑚 = −𝑐�̇� − 𝑘𝑥, 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 �̈� + 2𝜁𝜔𝑛�̇� + 𝜔𝑛
2𝑥 = 0  (4.5) 

Ekv (4.3) införs som ovan samt dämpningsfaktorn ζ  

 2𝜁𝜔𝑛 =
𝑐

𝑚
 (4.6) 

 

Lösningen till ekvation beror av dämpningsförhållandet: 

 

𝑥(𝑡) = {
𝐴𝑒

−𝜔𝑛𝑡(𝜁−√𝜁2−1)
+ 𝐵𝑒

−𝜔𝑛𝑡(𝜁−√𝜁2−1)
, 𝜁 > 1 ö𝑣𝑒𝑟𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑡

(𝐴 + 𝐵𝑡)𝑒−𝜔𝑛𝑡,                                          𝜁 = 1 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑡

[𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑑𝑡) + 𝐵𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑑𝑡)]𝑒−𝜔𝑛𝑡,              𝜁 < 1 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑑ä𝑚𝑝𝑎𝑡

 

(4.7) 

 

Där 𝜔𝑑 = 𝜔𝑛√1 − 𝜁2, egenfrekvensen för dämpad svängning 

4.1.5 Påtvingad svängningsrörelse  

Samma uppställning som Fig. 4.2, men denna gång med en yttre pålagd kraft F(t). 

Formler är hämtade från kompendium33 

 

 
Figur 4.3, Figur 8, Stefan B. Lindström, Föreläsningar i mekanik: Statik och partikeldynamik 

 

Kraftlagen för vagnen i x-rikting ger: 

 −𝑘𝑥 − 𝑐�̇� + 𝐹(𝑡) = 𝑚�̈� ⇔ (4.8) 

                                                 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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�̈� +
𝐶

𝑚
�̇� +

𝑘

𝑚
𝑥

̈
=

1

𝑚
𝐹(𝑡)  ⇔ 

�̈� + 2𝜁𝜔𝑛�̇� + 𝜔𝑛
2𝑥 = 𝑓(𝑡) 

Högerledet är en funktion 𝑓(𝑡) = 𝐹(𝑡)/𝑚. Allmän lösning kan skrivas som: 

 𝑥(𝑡) = 𝑥ℎ(𝑡) + 𝑥𝑝(𝑡) (4.9) 

Där 𝑥ℎ = homogenlösningen och 𝑥𝑝 = partikulärlösningen.  
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4.2 Statisk kraftanalys 

Detta arbete fokuserar på de roterande delarna av konstruktionen. De krafter som verkar 

kommer därför att analyseras endast för dessa delar och med betydande förenklingar. 

Speciellt fokus riktas på rotorbladen. De viktigaste krafterna att ta hänsyn till och som 

verkar på roterande konstruktion och rotorblad kan identifieras som följande: 

• Centripetalkraft  

• Gravitation 

• Aerodynamiska krafter på rotorbladen, drag och lyft.  

Gravitationskraften är konstant och påverkar hela konstruktionen. Centripetalkraften 

uppstår vid rotation och verkar således på de roterande delarna. De aerodynamiska 

krafterna uppstår när bladen rör sig genom luftmassan som också rör sig.    

4.2.1 Avgränsning 

Det här arbetet avgränsas till att endast betrakta de statiska krafter som uppstår. Dessa är 

centripetalkraften och gravitation. Gravitationskraften har dock mycket liten inverkan 

på konstruktionen jämfört med centripetalkraften. Därför tas denna ej med i 

simuleringarna och försummas från analysen. Vid beräkningar antas turbinen rotera 

med konstant hastighet vilket är rimligt ur hållfasthetssynpunkt då det är maxspänning 

vid ett visst varvtal som är av intresse.  

Eftersom strukturen har komplex geometri görs betydande förenklingar i 

handberäkningarna av kraftpåverkan. Dock är det viktigt att ge en teoretisk referensram 

kring dessa typer av problem.  

4.2.2 Rotation med konstant vinkelacceleration: 

Fig. 4.4 visar en illustration av centripetalkraft i cirkulär rörelse med konstant 

vinkelacceleration. Formler i kapitlet är hämtade från lärobok34.  

 

Figur 4.4, Centripetalkraft, University physics with modern physics 13: edition 

𝑣 = tangientiell hastighet av en punkt  [m/s].  

                                                 
34 Young, Freedman, och Ford, University Physics: With Modern Physics, 13. ed (San Fransisco, 

Addison-Wesley, 2012), s. 278 ff. 
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 𝑣 = 𝑟 𝜔 (4.10) 

 
𝜔 =

2𝜋

𝑇
, 𝑇 =

1

𝑓
 

(4.11) 

𝜔 = vinkelhastigheten [rad/s], T = omloppstid [s], 𝑓 = frekvens [Hz]   

 
𝑎𝑟𝑎𝑑 =

𝑣2

𝑟
= 𝜔2𝑟 

(4.12) 

𝑎𝑟𝑎𝑑 = Centripetalacceleration för en partikel som rör sig i en cirkulär bana. [m/𝑠2]  

 
𝐹𝐶 = 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑑 =

𝑚𝑣2

𝑟
 

(4.12) 

Där 𝐹𝐶 är den inåtrikade kraften. 𝑚 = massan [kg], 𝑣2 = objektets hastighet [m/s], r = 

radie [m], 𝑎𝑟𝑎𝑑 = acceleration [m/𝑠2] 

Vridmomentet på rotationsaxeln kan i enlighet med Newtons II lag, beskrivas som 

 𝜏 = 𝐼𝛼 (4.13) 

Där 𝜏 =vridmoment [Nm], 𝐼 = tröghetsmomentet [𝑘𝑔𝑚2] och 𝛼 = vinkelacceleration 

[rad/𝑠2] 

Centrifugalkraften är en fiktiv, reaktiv kraft, som upplevs som utåtriktad vid rotation. 

Den får turbinbladen att sträckas utåt från masscentrum och beror av tröghetskrafter. 

Dessa införs åt motsatt håll mot accelerationen.  

Vindturbinen kan approximeras till en roterande cylinder alternativt en rektangulär 

skiva som roterar. Det som kommer att ge upphov till den upplevda centrifugalkraften 

är masströghetsmomentet i turbinbladen 

 

Figur 4.5, Masströghetsmoment för en tunn rektangulär skiva35 

Fig. 4.5 visar masströghetsmomentet på en tunn rektangulär skiva som roterar längs den 

blå linjen.  

 

 

                                                 
35 Ibid., s. 291. 
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Masströghetsmoment och egenskap hos ett halvt cylindriskt skal beskrivs enligt Fig. 4.6 

 

Figur 4.6, Masströghetsmoment hos halvt cylindriskt skal36 

För att kunna beskriva de spänningar som uppstår kan man förenkla modellen till en 

roterande skiva enligt Fig. 4.7.  

 

 

Figur 4.7, Spänning i roterande skiva på grund av centripetalkraft37. 

 
𝜎𝑟 =

3+𝜈

8
[1 − (

𝑟

𝑅
)

2
] ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑣2  [Mpa] 

(4.14) 

 

Ekv. 4.14 förtydligar Fig. 4.7 och beskriver normalspänning, 𝜎𝑟 i radieriktningen pga 

centrifugalkraft för en roterande disk. 𝜈 = Poissons tal, 𝑟 = radie till mätpunkt [m], 𝑅 = 

Radie av disk, 𝜌 = materialtäthet [kg/𝑚3], 𝑣= hastighet [m/s]. 

 

                                                 
36 Luleå university of technology, ”Tillagg till Physics Handbook”, 2007, s. 7. 
37 Björk, Formler och tabeller förr mekanisk konstruktion: mekanik och hållfasthetslära, 7. ed (Karl 

Björks Förlag, 2007), s. 40. 
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4.3 Randvillkor och gränssnitt vid FEM-simulering. 

Eftersom geometri och struktur av vindturbinen är komplex, görs numeriska 

beräkningar med hjälp av finita elementmetoder i SolidWorks. Där körs simulering för 

att identifiera egenfrekvenser och spänningar pga. centrifugalkraft.  

Detta kommer att beaktas i simuleringen för statisk hållfasthet: 

• Deformation, någon punkts maxförskjutning i kroppen. 

• Spänningskoncentrationer och maxspänning (centrifugalkraft) 

• Säkerhetsfaktor (FoS, Factor of saftey) 

4.3.1 Randvillkor 

 
Figur 4.8, Bild över fixerade delar (Randvillkor) 

För att definiera vad som är fast och vad som får röra sig i modellen måste randvillkor 

fastställas. Detta betyder att man gör en yta eller fästpunkt fixerad.  

För den aktuella Savoniusturbinen görs bulthål i topp och botten fixerade. Det innebär 

att dessa ytor ej kan röra sig. 

4.3.2 Gränssnitt och svetsförband 

För att förenkla simuleringen görs alla gränssnitt stela. Detta innebär att de antas sitta 

med en sådan hållfasthet att de ej kan gå sönder. Detta medför viss felmarginal vid 

simulering och för en fullständig analys bör skruv och svetsförband definieras i 

simuleringen. Dock är detta mycket omfattande arbete.  

4.4 Kort om Säkerhetsfaktor och Koggingfrekvens 

Säkerhetsfaktor är ett begrepp som används vid dimensionering av 

konstruktionselement. Hållfastheten i en konstruktion måste alltid dimensioneras för 

mer last än vad som påverkar den i verkligheten för att ha goda säkerhetsmarginaler. 
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Med en säkerhetsfaktor 𝜂𝑠 = menas kvoten mellan maximal tillåten last och beräknad 

last38. I termer av spänning uttrycks detta: 

 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝑅𝑒𝐿/𝜂𝑠 (4.15) 

 Där 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = tillåten eller pålagd spänning [𝑁 ∕ 𝑚2], 𝑅𝑒𝐿= undre sträckgräns [𝑁 ∕ 𝑚2] 

och 𝜂𝑠=säkerhetsfaktor  

Koggingfrekvens härstammar från generatorns kuggningsmoment (eng. cogging 

torque). Det är ett fenomen som uppstår pga. interaktion mellan rotorns 

permanentmagneter och statorns tänder. Detta kan upplevas tydligt genom att manuellt 

driva runt drivaxeln på en mindre generator. Kuggeffekten kan då kännas i handen och 

antal ”kugg” kan då räknas. Det är en oönskad effekt och orsakar vibrationer och oljud 

speciellt vid låga varvtal. Beroende på antal tänder på stator och antal magnetiska poler 

skapar detta en viss frekvens som bör beaktas vid resonansberäkning39.  

Frekvensen beräknas genom att räkna antal ”kugg” under ett varv och sedan 

multiplicera det med rotationsfrekvensen.  

 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑔𝑔 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑣 = 𝑓𝑐𝑜𝑔𝑔 (4.16) 

 

                                                 
38 Ibid., s. 25. 
39 Dosiek och Pillay, ”Cogging torque reduction in permanent magnet machines”, IEEE Transactions on 

Industry Applications, 43, (2007:6). 
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5 Konstruktion och material 

Detta kapitel kommer att handla om den befintliga konstruktionen av den skruvade 

Savoniusrotorn och de anpassningar som gjorts för att passa kravspecifikationen. Det 

kommer också att behandla själva simuleringsarbetet.  

5.1 Konstruktion av befintlig skruvad Savonius rotor 

Konstruktionen består av två bladprofiler med en vinklad, skruvad profil. Dessa sitter 

spegelvänt mot varandra och hålls ihop av ett bleck i horisontalled och två plattor i 

vertikalled enligt Fig. 5.1. De två cylindrarna ovan och under är ett generatorskydd och 

sitter svetsat på plattorna. 

   

   
Figur 5.1, Befintlig skruvad Savonius 
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5.2 Lock och bleck 

De två bladprofilerna sitter monterade spegelvänt mot varandra med ett bestämt glapp. 

De roterar symmetriskt kring en tänkt axel. Det som håller bladen på plats är de två 

locken ovan och under som sitter svetsade på bladändarna. För att ge stabilitet sitter ett 

bleck i mittplanet och är svetsat mellan bladen. På Turbin S sitter två bleck eftersom den 

är fem gånger större.  

 

 

Figur 5.2, Gränssnitt för blad, lock och bleck 

5.3 Omarbetad konstruktion utifrån kravspecifikation 

För att kunna utföra simuleringar utefter kravspecifikationen behövdes vissa varianter 

av befintlig konstruktion göras. Dessa utformades efter storlek (sveparea), antal bleck 

och godstjocklek.  

5.3.1 Varianter av konstruktion som simulerades 

Tabell 5.1 beskriver de olika konfigurationer och försök som gjordes i projektet. 

Tabell 5.1 Tabell över antal försök med FEM-metod och de olika konfigurationerna av de två turbinerna 

TABELL ÖVER FÖRSÖK 

Försök 

Höjd/bredd 

(mm) 

Godstjocklek 

(mm) 

turbinskiva 

(mm) Antal bleck Material RPM  Kogging (Hz) 

1:a Överton 

(Hz) 

1 400x200 2 2 1 Alu 6063T6/Stål 660 374 22 

2 400x200 2 2 0 Alu 6063T6/Stål 660 374 22 

3 400x200 1,5 2 1 Alu 6063T6/Stål 660 374 22 

4 400x200 1,5 2 0 Alu 6063T6/Stål 660 374 22 

5 400x200 1 2 1 Alu 6063T6/Stål 660 374 22 

6 400x200 1 2 0 Alu 6063T6/Stål 660 374 22 

7 2000x1000 2,5 5 2 Alu 6063T6 132 - 4,4 

8 2000x1000 2,5 5 1 Alu 6063T6 132 - 4,4 

9 2000x1000 2,5 5 0 Alu 6063T6 132 - 4,4 

10 2000x1000 8 10 2 GRP 132 - 4,4 

11 2000x1000 8 10 1 GRP 132 - 4,4 

12 2000x1000 8 10 0 GRP 132 - 4,4 
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Fig. 5.3, illustrerar blecken för både Turbin S, och Turbin L. Turbin S testades med 

både ett och två bleck. 

 

Figur 5.3, Visar hur blecken är orienterade 

 
Figur 5.4, De två olika turbinerna uppifrån, med dess svepdiameter 

 

5.4 Materialkrav 

De material som användes i försöken var i enlighet med kravspecifikationen. Dessa 

material är valda utifrån egenskaper, pris och användningsområde. Vad som är 

branschstandard kan skilja sig när en vindturbin ska operera underhållsfritt i så stor 

utsträckning som möjligt i Antarktiska förhållanden. Alla material behandlas i 

SolidWorks som linjärt elastiskt isotropiska.  

• Aluminium 

• Stål 

• GRP (glasfilberlaminat) 

5.4.1 Aluminium  

Den aluminiumsort som används är EN-AW 6063 t6, eller SS-4104, (samma). 

Legeringen har medelhög hållfasthet och lämpar sig väl för svetsning och 
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värmebehandling. Den har en bra ytfinish, hög korrosionsbeständighet och kan lätt 

anodiseras. Vanligaste leverasformen är strängpressade profiler, stång och rör40. 

Tabell 5.2 Egenskaper för aluminium 6063 t641 

EN-AW 6063 t6. T6 = varmåldrat, upp till 10 mm 

Mekaniska egenskaper Värde 

Resttöjningsgräns (R0,2) 170 Mpa 

Brottgräns (Rm) 215 Mpa 

Förlängning (A50 mm) 6% 

Hårdhet Brinell 75 HB 

Fysikaliska egenskaper 
 

Densitet 2,70  g/cm³ 

E-modul 69.5 GPa 

5.4.2 Stål 

Det stål som testas är allmänt konstruktionsstål. Det är stål som ingår i 

byggnadskonstruktioner, maskinkonstruktioner, tryckkärl, transportfordon, kranar, 

fartyg m.m. Det används vanligtvis för detaljer med måttliga påkänningar. Det stål som 

användes i testen anges i Tabell 5.3. 

Tabell 5.3, Egenskaper för stål SS 2172-0042 

SS 2172–00, (S 355 JR) 

Elastic Modulus 205000 Mpa 

Poisson's Ratio 0.28 N/A 

Shear Modulus 79000 Mpa 

Mass Density 7800 kg/m^3 

Tensile Strength 510 Mpa 

Yield Strength 355 Mpa 

Thermal Expansion Coefficient 1.1e-005 /K 

Thermal Conductivity 14 W/(m·K) 

Specific Heat 440 J/(kg·K) 

5.4.3 GRP, (glassfibre -reinforced plastic)43.  

GRP kompositer är utmärkta lättviktsmaterial för konstruktion pga. sin låga densitet i 

förhållande till hög hållfasthet. De är mycket korrosionsbeständiga vilket gör dem 

lämpliga för att klara väder och vind bra. Vanliga användningsområden är båtskrov och 

turbinblad för vindkraftverk. Det är mängden och strukturen av fibrerna som främst 

avgör materialets hållfasthet. Ofta bygger man s.k. Sandwichelement med en kärna av 

exempelvis trä, där GRP utgör ytskiktet av produkten. Materialet byggs upp av 

glasfibrer av sorterna E-, S-, R- och C-glas. För rotorblad används främst E-glas44. 

Dessa läggs med olika metoder i en matris av plast som håller fibrerna fixerade och 

                                                 
40 Aalco Metals Limited, ”6063:T6 Extrusions”. 
41 Ibid. 
42 Dassault Systemes, ”SolidWorks”, 2017. 
43 Schaffarczyk, Understanding Wind Power Technology: Theory, Deployment and Optimisation, (United 

Kingdom, John Wiley & Sons, 2014), s. 187. 
44 Ibid., s. 188. 
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sprider lasten jämt över materialet. Sedan tillsätts olika tillsatser för vissa specifika 

materialegenskaper.  

För att bestämma ett visst laminats hållfasthetsegenskaper måste man känna till data för 

typ och mängd av glasfiber, samt för plastmatrisen. Dessa kombineras sedan för att få 

en gemensam hållfasthetsprofil. I många fall kan ett material vara unikt för ett visst 

företag och det är därmed svårt att få exakt data på detta i och med patent.  

GRP materialet som används i detta projekt är ett Polyesterlaminat med 63% E-

glasarmering med 2-skaftsväv 

Tabell 5.4, egenskaper för GRP45 

GRP - Polyesterlaminat, 63% E-glas 

Tillstånd 2-skaftväv 
 

Resttöjningsgräns, Rp-0,2% 120 Mpa 

Densitet 1700 kg/m^3 

E-modul 25 Gpa 

Brottgräns, Rb 100 Mpa 

 

                                                 
45 Hedner, Formelsamling i hållfasthetslära, (Stockholm, Kungl. Tekniska Högskolan, 1978), s. 210. 
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6 Simulering med FEM, SolidWorks 

Detta avsnitt behandlar de simuleringsförsök som gjorts och hur dessa gick till. 

Ingående data för båda turbinstorlekarna, samt delresultat från försök 1, 2 och 12 

presenteras för att ge förståelse för slutresultatet senare i rapporten.  

6.1 Ingående data och beräkningar för rotation och 

laster 

Med ingående data och beräkningar menas de bestämda och uträknade inparametrar 

som behövs för att kunna utföra FEM simuleringar. Bestämda parametrar utgår från 

kravspecifikationen och resterande värden beräknas utifrån dessa med hjälp av formler.   

Gravitationens inverkan kan bortses från simulering 

För att kunna simplifiera simuleringarna i så stor utsträckning som möjligt är det rimligt 

att avgränsa bort laster som har en minimal liten påverkan jämfört med andra större. I 

Tabell 6.1 kan man se att gravitationen som är 9,81 m/𝑠2 = 1 g-kraft är ca, 49 gånger 

mindre än centrifugalkraftens påverkan. Därför kan denna approximeras bort från 

simuleringsuppställningen. 

Turbin L 

Tabell 6.1, Rotationsdata för Turbin L 

ROTATIONSDATA 

Typ Källa Storlek 

Rotationshastighet MAX Kravspecifikation 660 rpm 

tangentiell hastighet Enligt ekv. (4.9) v = 6,9 m/s 

Radie Kravspecifikation r = 0,1 m 

Omloppstid Enligt ekv (4.10) T = 0,090909 s 

Vinkelhastighet Enligt ekv (4.10) 𝜔= 69,11 rad/s 

Centripetalacceleration Enligt ekv (4.11) 𝑎𝑟𝑎𝑑= 478 m/𝑠2 

  

Tabell 6.2 Data, periodisk svängning för Turbin L 

PERIODISKA SVÄNGNINGINGAR  

Typ Källa Storlek 

Rotationsfrekvens MAX Enligt ekv (4.10) 𝑓 =11 Hz 

1: a överton Kravspecifikation 𝑓 = 22 Hz 

Koggingfrekvens Enligt ekv (4.16), 34 kogg 374 Hz 
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Turbin S 

Tabell 6.3, Rotationsdata för Turbin S 

ROTATIONSDATA 

Typ Källa Storlek 

Rotationshastighet Kravspecifikation 132 rpm 

tangentiell hastighet Enligt ekv. (4.9) v = 6,9 m/s 

Radie Kravspecifikation r = 0,5 m 

Omloppstid Enligt ekv (10) T = 0,455 s 

Vinkelhastighet Enligt ekv (10) 𝜔= 13,8 rad/s 

Centripetalacceleration Enligt ekv (11) 𝑎𝑟𝑎𝑑= 95,22 m/𝑠2 

 

Tabell 6.4, Data, periodisk svängning för Turbin S 

PERIODISKA SVÄNGNINGINGAR  

Typ Källa Storlek 

Rotationsfrekvens Enligt ekv (4.10) 𝑓 =2,2 Hz 

1: a överton Kravspecifikation 𝑓 = 4,4 Hz 

Koggingfrekvens - Finns ej data 

 

6.2 Meshparametrar i SolidWorks 

När man ska bygga en simuleringsmodell, börjar man med att skapa en mesh, Fig. 6.1, 

vilket beskrivs i kap. 2.2.1. Utifrån teori inom beräkningsvetenskap används samma 

meshstorlek i alla jämförande försök för att felet ska bli lika stort i varje prov. 

Meshstorleken kan anses vara ett mått på noggrannheten i simuleringen. Ju mindre 

steglängd desto mer exakt resultat46. Med jämförande försök menas alla försök av 

samma turbinstorlek. 

 

 

Figur 6.1, Meshmönster 

  

                                                 
46 Uppsala Universitet, ”Block 4: Integraler, del 2”, 2011-11-25. 
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Tabell 6.5 beskriver de två olika meshstorlekar som används i de olika försöken.  

Tabell 6.5, Parametrar för meshinställning. Det minsta storleken avgörs av den minsta geometrin i 

modellen 

Meshinställning för Turbin S Meshinställning för Turbin L 

Study name Static 1 Study name Frequency 3 

Mesh type Solid Mesh Mesh type Solid Mesh 

Mesher Used Curvature-based mesh Mesher Used Curvature-based mesh 

Jacobian points 4 points Jacobian points 4 points 

Max Element Size 20,6917 mm Max Element Size 3 mm 

Min Element Size 0.25 mm Min Element Size 0.6 mm 

 

6.3 Identifiering av egenfrekvenser 

Simuleringsarbetet utgick från att identifiera egenfrekvenser och mekaniska spänningar 

i de roterande delarna av turbinen. Försöken gjordes i ordningen enligt Tabell 5.1. 

Simuleringarna ser mycket lika ut, så i detta kapitel redovisas endast resultat från försök 

1, 2 och 12 som exempel för att illustrera processen samt ge förståelse för slutresultatet.  

Fullständiga data från försöken redovisas i Bilagor. 

6.3.1 Försök 1, Turbin L 

Tabellen nedan är ett urklipp från Tabell 5.1.  

Försök 
Höjd/bredd 

(mm) 
Godstjocklek 

(mm) 
turbinskiva 

(mm) Antal bleck Material RPM Kogging (Hz) 
1:a Överton 

(Hz) 

1 400x200 2 2 1 
Alu 

6063T6/stål 660 374 22 

 

Dessa modformer med Alu 6063 visar med en extrem överdrift svängningsbeteendet vid 

varje resonansfrekvens. De två första egenfrekvenserna är oftast de mest intressanta 

pga. att de har mest rörelseenergi47 

 
Figur 6.2, Modformen för de 5 första resonantfrekvenserna i Försök 1. 

  

                                                 
47 KTH, ”Svängningar och frekvenser”, Svängning / Ljud i byggnad och samhälle / VTAF01, s. 3. 
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Tabell 6.6 visar resultat för egenfrekvens från försök 1. ”Mode no” betyder modform, se 

Fig 6.2, och listas från den första egenfrekvensen till den femte. De gulmarkerade 

värdena är de mest intressanta. 

Tabell 6.6, De fem första egenfrekvenserna i försök 1 med aluminium och stål. 

Försök 1 Alu 6063T6  Försök 1 STÅL  

Frekvensanalys med bleck Frekvensanalys med bleck 

Mode No Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) 

1 1755,8 279,44 1 1775.3 282.55 

2 1955 311,16 2 1973.5 314.09 

3 3096,6 492,84 3 3130.6 498.25 

4 3237,2 515,22 4 3277.4 521.62 

5 3431,9 546,21 5 3467.7 551.9 

 

6.3.2 Försök 2, Turbin L 

Tabellen nedan är ett urklipp från Tabell 5.1.  

Försök 

Höjd/bredd 

(mm) 

Godstjockle

k (mm) 

turbinskiva 

(mm) 

Antal 

bleck Material 

RP

M 

Koggin

g (Hz) 

1:a Överton 

(Hz) 

2 400x200 2 2 0 

Alu 

6063T6/stål 660 374 22 

 

Modformerna för Turbin L, försök 2, utan bleck ser identiska ut som de i försök 1. Det 

enda som skiljer sig är att resonansfrekvenserna har sjunkit enligt Tabell 6.7. De 

gulmarkerade värdena är de mest intressanta. 

 
Tabell 6.7, De fem första egenfrekvenserna i försök 2 

Försök 2 Alu 6063T6  Försök 2 STÅL  

Frekvensanalys utan bleck Frekvensanalys utan bleck 

Mode No Frequency(Rad/s) Frequency(Hz) Mode No. Frequency(Rad/s) Frequency(Hz) 

1 1753 278.99 1 1772.8 282.15 

2 1767.6 281.32 2 1788.5 284.64 

3 2959.5 471.02 3 2992.5 476.26 

4 2983.3 474.8 4 3015.8 479.98 

5 3404.7 541.87 5 3442.9 547.95 

 

6.3.3 Försök 12, Turbin S 

Även här redovisas endast ett försök för att illustrera metodiken. Fullständiga resultat 

redovisas i kapitel Resultat och i bilaga. Tabellen nedan är ett urklipp från Tabell 5.1 

Försök 

Höjd/bredd 

(mm) 

Godstjockle

k (mm) 

turbinskiv

a (mm) bleck Material RPM 

Kogging 

(Hz) 

1:a Överton 

(Hz) 

12 2000x1000 8 10 1 GRP 132 - 4,4 
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Modformen för de två första egenfrekvenserna i försök 12 med GRP material, Fig. 6.3. 

 

 
Figur 6.3, Modform för de två första egenfrekvenserna i försök 12. 

Tabell 6.8 visar resultat från de fem första egenfrekvenserna för försök 12 med GRP 

material. De gulmarkerade värdena är de mest intressanta. 

Tabell 6.8, de 5 första egenfrekvenserna för försök 12 med GRP 

Försök 12 GRP 

Frekvensanalys med 1 bleck 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) 

1 239,15 38,062 0,026273 

2 258,87 41,201 0,024271 

3 420,39 66,907 0,014946 

4 451,38 71,839 0,01392 

5 483,55 76,96 0,012994 
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6.4 Spänning och deformationer 

Vid simulering för centrifugalkraft används samma meshform som för egenfrekvens. 

Spänningar redovisas i form av max spänning, deformation och 

spänningskoncentrationer för rotorblad orsakad av centrifugalkraft. Deformationer 

anges i form av förlängning i kraftriktningen. Detta avsnitt presenterar delresultat av 

försök 1, 2 och 12 liksom föregående avsnitt. 

6.4.1 Försök 1, med Turbin L 

Tabellen nedan är ett urklipp från Tabell 5.1.  

Försö

k 

Höjd/bred

d (mm) 

Godstjockle

k (mm) 

turbinski

va (mm) 

Antal 

bleck Material RPM 

Kogging 

(Hz) 

1:a Överton 

(Hz) 

1 400x200 2 2 1 

Alu 

6063T6/stål 660 374 22 

 

Fig. 6.4, visar max spänning för hela objektet. Det blir spänningskoncentrationer kring 

gränssnittet mellan blecket och bladet. Max spänning är 21,492 Mpa. 

     

Figur 6.4 T.v. Helbild på Turbin L där spänningskoncentrationer mellan bleck och blad visas. 

Mittenbilden är en förstoring av detta område. T.h. visas en von Mises skala där man kan se 

sträckgränsen som är 215 Mpa.  
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De övriga områdena med förhöjda spänningar sker vid kanterna ovan och under på 

bladen nära svetskanten på topplocket, Fig. 6.5. Max spänning på bladkanten är ca: 12 

Mpa. 

 

Figur 6.5, visar det andra området på turbinen med förhöjda spänningskoncentrationer. Vid 4 st 

testmätningar blev medelvärdet ca: 12 Mpa. 

Deformationen sker i form av en liten uttöjning av rotorblad, Fig. 6.6. Töjningen är 0,15 

mm. Detta resulterar i 𝜂𝑠 = 10, där spänningskoncentrationerna vid blecket utgör 

minimum. 𝜂𝑠 vid vingspetsarna är ca: 18 

 

 

Figur 6.6, T.v, modform av deformation. T.h visas säkerhetsfaktorn 𝜂𝑠. Denna kallas även Factor of 

safety (FoS). 
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Tabell 6.9 visar den maximala spänningen som uppstår enligt Fig. 6.4, samt 

deformationen och säkerhetsfaktorn enligt Fig. 6.6. 

Tabell 6.9, beskriver resultatet från kraftsimulering för försök 1. FoS = säkerhetsfaktor 

Försök 1, Kraftanalys för centrifugalkraft, med bleck 

Material Alu6063t6 Stål SS 2172–00 

Spänning Max 21,492 N/mm^2 61,374 N/mm^2 

Deformation 0,15 mm 0,147 mm 

Säkerhetsfaktor (FoS) 10 5,8 

FoS turbinblad 10 5,8 

 

6.4.2 Försök 2, med Turbin L 

I försök två utan bleck, är modformen mycket lik försök 1, men 

spänningskoncentrationen kring blecket är borta. Fig. 6.7, visar vart den nya max-

spänningen är koncentrerad. Tabellen nedan är ett urklipp från Tabell 5.1.  

 

Försök 

Höjd/bredd 

(mm) 

Godstjockle

k (mm) 

turbinskiv

a (mm) 

Antal 

bleck Material 

RP

M 

Koggin

g (Hz) 

1:a Överton 

(Hz) 

2 400x200 2 2 0 Alu 6063T6/stål 660 374 22 

 

 

Figur 6.7, maxspänning är koncentrerad till gränssnitt mellan bladspets och topplock i försök 2. 

Tabell 6.9 visar den maximala spänningen som uppstår enligt Fig. 6.7. Som bilden 

illustrerar sker denna ute vid bladspetsens gränssnitt mot topplock. Försök för stål 

uppvisar samma spänningsområde. 

Tabell 6.10, beskriver resultatet från kraftsimulering för försök 2. FoS = säkerhetsfaktor 

Försök 2, Kraftanalys för centrifugalkraft, utan bleck 

Material Alu6063t6 Stål SS 2172–00 

Spänning Max 12,586 N/mm^2 37,415 N/mm^2 

Deformation 0,162 mm 0,158 mm 

Säkerhetsfaktor (FoS) 16 8,8 

FoS turbinblad 17 9,5 
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6.4.3 Försök 12, med Turbin S 

Samma meshform används som för egenfrekvens enligt Tabell. 6.5. 

 

Figur 6.8, Försök 12 med material, GRP och visar max-spänningskoncentrationer kring bleck 

På samma sätt som i de andra simuleringarna uppvisar Turbin S med GRP-material 

liknande spänningskoncentrationer kring blecket. Tabell 6.11 visar värden på de 

spänningar som uppmättes.  

Turbinbladets ytterkanter är den del som utsätts för mest kraft enligt Ekv. 4.11. Därför 

gjordes även punktmätningar i detta område för att få en uppfattning om vilka 

spänningar och formändringar som skapades där. Se Fig. 6.9.  
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Figur 6.9, Försök 12, GRP, spänningar på bladkant. Medelvärde = 5,5 Mpa. 

 
Tabell 6.11, beskriver resultatet från kraftsimulering för försök 12. FoS = säkerhetsfaktor 

Försök 12, Kraftanalys för centrifugalkraft GRP, med 1 bleck 

Material GRP 

Spänning Max 11,6 N/mm^2 

Deformation 1,7 mm 

Säkerhetsfaktor (FoS) 7,6 

FoS turbinblad 17 

 

Säkerhetsfaktorn FoS, är avsevärt högre ut mot bladspetsarna jämfört med områden 

kring blecket.   
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7 Resultat 

Resultaten kommer att sammanfatta de viktigaste sambanden och presentera 

Campbelldiagram för frekvensanalysen.  

7.1 Turbin L 

I testerna för spänning och centrifugalkraft har Turbin L roterats med max-varvtal 660 

rpm enligt kravspecifikationen. Driftvarvtalet som turbinen normalt ska jobba inom är 

380–580 rpm. Det innebär 6,3–9,7 Hz.  

7.1.1 Egenfrekvenser 

Tabell 7.1 och 7.2 visar att egenfrekvenserna ligger väl över driftvarvtalens frekvenser i 

samtliga försök. Den lägsta egenfrekvensen är 205 Hz och finns i försök 6 med Alu 

6063t6 material.   

Tabell 7.1, Rotationsfrekvenser och koggingfrekvens för turbin L 

Rotationsfrekvenser Turbin L 

Driftvarvtal (rpm) DriftFQ (Hz) KoggFQ (Hz) 

380,00 6,33 215,33 

400,00 6,67 226,67 

420,00 7,00 238,00 

440,00 7,33 249,33 

460,00 7,67 260,67 

480,00 8,00 272,00 

500,00 8,33 283,33 

520,00 8,67 294,67 

540,00 9,00 306,00 

560,00 9,33 317,33 

580,00 9,67 328,67 

Max varvtal (rpm) DriftFQ (Hz) KoggFQ (Hz) 

660,00 11 374 

 
Tabell 7.2, Första och andra egenfrekvensen för försök 1-6, Turbin L 

 1: a egenfrekvensen 2: a egenfrekvensen 

 Alu 6063T6, Fq (Hz) Stål fq (Hz) Alu 6063T6, Fq (Hz) Stål fq (Hz) 

Försök 1 279,44 282,55 311,16 314,09 

Försök 2 278,99 282,15 281,32 284,64 

Försök 3 245,29 247,84 264,58 266,96 

Försök 4 244,64 247,17 246,94 249,66 

Försök 5 206,32 208,29 214,11 216,11 

Försök 6 205,02 206,98 207,12 209,34 

 

Dock ser man att koggingfrekvensen (KoggFQ, i Tabell 7.1), inom driftvarvtalsområdet 

ligger inom resonansområdet för både första och andra egenfrekvensen som visas i 
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Tabell 7.2. De koggingfrekvenser som ligger i närheten av någon egenfrekvens, 

markeras med rött i tabell 7.1. Detta bör beaktas vid val av driftfrekvens.  

Ett Campbelldiagram, Fig. 7.1, för koggingfrekvensen har skapats för de 6 försök med 

aluminium. Detta visar hur koggingfrekvensen interfererar med den första 

grundfrekvensen i dessa försök. Samma diagram finns för stål i bilaga 2. De horisontella 

linjerna representerar 1-6:e egenfrekvensen från Tabell 7.1. Koggingfrekvensen är den 

skärande diagonala linjen. 

  

 

Figur 7.1, Campbell Diagram för hur koggingfrekvens interfererar med den första egenfrekvensen, försök 

1-6, Turbin L. 
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7.1.2 Krafter och spänning 

Resultatet för Turbin L visar att de högsta spänningarna koncentrerades kring 

gränssnittet mellan blecket och turbinbladet för de försök med bleck, Fig. 7.2. 

Resultaten visar också att max-spänningskoncentrationer för de försöken utan bleck 

blev ute i bladspetsarnas övre och undre delar, i gränssnittet mellan topplock och blad, 

Fig. 7.2.  

  

Figur 7.2. T.v. Gränssnitt mellan bleck och turbinblad. T.h. Max-spänning i de försöken utan bleck 

koncentreras till området ute i bladspetsarnas övre och undre delar. 

Försök 1–6 för stål SS 2172, visar att inget av resultaten kom över säkerhetsfaktor 10 

vilket var ett krav enligt kravspecifikationen. Därför redovisas endast det bästa resultatet 

i detta kapitel vilket var Försök 2 utan bleck. Spänningskoncentrationer uppträdde i 

gränssnitt mellan topplock och turbinbladets ytterkant.  

Tabell 7.3, Försök 2 för stål SS 2172 

Försök 2, stål SS 2172 utan Bleck 

Spänning Max 37,415 N/mm^2 

Deformation 0,158 mm 

Fos 8,8 

FoS Turbinblad 9,5 

Resultatet för försök 1–6 med aluminium 6063 t6, visar att Försök 2 gav lägst 

spänningar i förhållande till hållfastheten vilket gav högst säkerhetsfaktor. Dessa 

mätresultat redovisas i Tabell 7.4.  

Tabell 7.4, Kraftresultat för försök 1–6 med alu 6063t6. 

Kraftanalys för centrifugalkraft Alu 6063T6 

Försök 

1  

(med bleck) 

2  

(utan Bleck) 

3  

(med bleck) 

4  

(utan bleck) 

5  

(med bleck) 

6  

(utan bleck) 

Spänning 

Max 

21,492 

N/mm^2 

12,586 

N/mm^2 

26,27 

N/mm^2 

13,590 

N/mm^2 

28,024 

N/mm^2 

19,859 

N/mm^2 

Deformation 0,15 mm 0,162 mm 0,210 mm 0,220 mm 0,324 mm 0,331 mm 

FoS 10 16 7,8 15 7,3 11 

FoS 

Turbinblad 10 17 7,8 16 7,3 11 
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7.2 Turbin S 

Resultaten sammanfattar de viktigaste resultaten för egenfrekvens och centrifugalkraft 

för Turbin S. Data för driftvarvtal och koggingfrekvens fanns inte att tillgå. 

Driftvarvtalets intervall har dock uppskattats utifrån förhållandet mellan max-varvtal 

och medelvarvtalet från Turbin L. Det viktigaste är att få en uppfattning om 

driftvarvtalets frekvens ligger i närheten av egenfrekvenser vilket man i Tabell 7.4 kan 

se att det inte gör.  

7.2.1 Egenfrekvenser 

Frekvensresultatet för den större turbinen, Turbin S, visar att dess driftfrekvenser ligger 

väl under farliga resonansfrekvenser hos konstruktionen.  

Tabell 7.5, Resultat för driftfrekvens och egenfrekvens för Turbin S 

Rotationsfrekvenser Turbin S 1: a Grundfrekvensen 

Driftvarvtal (rpm) DriftFQ (Hz) Försök 7 Alu 6063T6 Försök 11 GRP 

71 1,18 Frequency(Hertz) Frequency(Hertz) 

76 1,27 27,14 38,062 

81 1,35 Försök 8 Alu 6063T6 Försök 12 GRP 

86 1,43 Frequency(Hertz) Frequency(Hertz) 

91 1,52 27,121 38,027 

96 1,60 Försök 9 Alu 6063T6  

101 1,68 Frequency(Hertz)  

106 1,77 27,053  

111 1,85 Försök 10 GRP  

116 1,93 Frequency(Hertz)  

121 2,02 38,512  

Max varvtal (rpm) DriftFQ (Hz)   

132 2,20   
 

7.2.2 Krafter och spänning 

Den stora turbinen testades för materialen aluminium 6063t6 och GRP-laminat. 

Resultaten visar att magnituden av spänningarna blir avsevärt lägre med GRP än 

aluminium, se Tabell 7.5. Dock skiljer sig platsen för spänningskoncentrationer mellan 

GRP och aluminium. För GRP blir det högst spänning vid gränssnittet mellan bleck och 

blad Fig. 7.3, (i de försök med bleck) och för aluminium blir koncentrationerna vid 

bladets ändkanter Fig. 7.4. 
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Figur 7.3, Spänningskoncentrationer för Försök 11, GRP mellan bleck och turbinblad 

 

Figur 7.4, Turbin S, Aluminium, max spänning, försök 8, 22,9 Mpa 

Tabell 7.5 beskriver resultatet för kraftanalysen av Turbin S. Det lägsta spänningsvärdet 

blev i Försök 12 med GRP och utan bleck.  

Tabell 7.6, Resultat för kraftanalys, Turbin S 

Kraftanalys centrifugalkraft för Turbin S. Alu 6063t6 

Försök 

7, Alu 6063t6 

2 Bleck 

8, Alu 6063t6 

1 bleck 

9, Alu 6063t6 

0 bleck 

10, GRP 

2 Bleck 

11, GRP 

1 bleck 

12, GRP 

0 bleck 

Spänning 

Max 

34,388 

N/mm^2 

22,910 

N/mm^2 

23,060 

N/mm^2 

10,9 

N/mm^2 

11,6 

N/mm^2 

7,5 

N/mm^2 

Deformation 4,124 mm 4,146 mm 4,184 mm 1,715 mm 1,7 mm 1,8 mm 

Fos 6,3 8,5 8,5 7,5 6,3 15 

FoS 

Turbinblad 6,3 8,5 8,5 7,5 7,6 15 

FoS bladspets    17 17 15 
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8 Analys 

Resultaten visar att rotationsfrekvenserna för de båda turbinstorlekarna inte interfererar 

med konstruktionens egenfrekvenser. Dessa ligger generellt mycket högre, se 

Tabellerna 7.1 och 7.4. Dock saknas data för koggingfrekvens och valt driftområde för 

turbin S, då detta inte är fastställt ännu vilket gör det svårt att uppskatta om det 

föreligger risk. Ett antagande kan vara att även denna generator kommer att ha 

koggingfrekvenser inom egenfrekvensområdet, vilket gör att vidare tester måste göras 

för att med säkerhet välja en säker driftfrekvens för denna turbin.   

För Turbin L är den lägsta egenfrekvensen 205,02 Hz. Den högsta rotationsfrekvensen, 

alltså maxvarvtalsfrekvensen är 11 Hz. Det innebär att denna ligger 94,5 % under den 

lägsta egenfrekvensen, vilket kan anses vara mycket stor marginal. För 

koggingfrekvensen i generatorn är dock situationen en annan. Tabell 7.1 visar att de 

rödmarkerade värdena mellan 215–317,83 Hz ligger mycket nära och i frekvensområdet 

för egenfrekvenser. Detta bör tas i beaktning vid val av driftfrekvens för denna turbin då 

det kan bildas oönskade vibrationer i generatorn om koggingfrekvensen närmar sig 

resonansfrekvenser. Detta kan leda till förtida slitage och störa känslig utrustning som 

finns på de neutrinodetektorer turbinen ska ge energi åt, se Kap. 1.1. 

För Turbin S är den lägsta egenfrekvensen 27 Hz och maxvarvtalsfrekvensen för 

turbinen, 2,2 Hz enligt Tabell 7.5. Detta innebär att denna frekvens ligger 91,85% under 

lägsta egenfrekvensen vilket kan anses vara mycket stor marginal. För materialet GRP, 

skiljde sig egenfrekvenserna mycket lite åt, och har 94,2% marginal till 

maxvarvtalsfrekvensen.  

 

Enligt kravspecifikationen ska båda turbinerna uppnå säkerhetsfaktor 10 vid 

rotationslast. För Turbin L uppnås detta i försök 1,2,4 och 6 med aluminium och i 0 

försök med stål. Av dessa försök med aluminium gav Försök 2, Tabell 7.4, bäst resultat 

med maxspänningen 12,596 Mpa. Brottgränsen för Aluminium 6063t6 är 215 Mpa, 

vilket ger en säkerhetsfaktor 16 på hela konstruktionen. Spänningskoncentrationerna var 

belagda kring gränssnittet mellan bladspets och topplock, enligt Fig. 7.2, T.h. I Försök 

4, Tabell 7.4, var säkerhetsfaktorn 15, vilket bara är en faktor mindre än i Försök 2. 

Detta är fortfarande långt över kravgränsen och den har godstjocklek på 1,5 mm, 

jämfört med 2 mm i Försök 2. Det innebär att denna konfiguration är att föredra framför 

de andra då den har stor marginal till brottgränsen, väger mindre och är samtidigt 

enklare att tillverka då den inte har det stödbleck installerat som fanns i 

ursprungsprototypen.  

 

I de försök med Turbin S, var det bara Försök 12 med GRP som nådde över 

säkerhetsfaktor 10 vid mätning av hela konstruktionen och hade maxspänningen 7,5 

Mpa.  Brottgränsen för GRP är 120 Mpa, vilket ger en säkerhetsfaktor 15. Det är med 

materialet GRP och utan något stödbleck. Denna konfiguration sticker ut, då den nästan 

har dubbelt så hög säkerhetsfaktor som resterande försök med GRP, se Tabell 7.6. Flera 

försök har gjorts med denna konfiguration för att utesluta felkällor men med samma 

resultat. Slutsatsen är att GRP är känsligare för de spänningar som uppstår mellan bleck 

och blad än aluminium, vilket kan bero av olika faktorer som exempelvis, lägre sträck 

och brottgräns. Tabell 7.6 visar att mätningar av säkerhetsfaktor vid bladspetsen, ”FoS 

bladspets” har gjorts för alla försök med GRP. Där syns att spänningarna är ungefär lika 

låga för samtliga försök vilket bevisar att det är blecken som har den negativa inverkan 
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på säkerhetsfaktorn. GRP har lägre densitet än aluminium, vilket skapar betydligt 

mindre lastpåverkan vid rotation, se Tabell 7.6. Detta kan bidra till att spänningarna blir 

lägre med GRP än med aluminium.  

GRP material anses vara branschstandard för liknande konstruktioner och har lågt pris i 

förhållande till materialets hållfasthetsegenskaper48. I testerna för aluminium har en 

godstjocklek 2,5 mm används. Denna ger inte säkerhetsfaktor 10, men kommer ganska 

nära, se Tabell 7.6. En godstjocklek kring 3 mm skulle eventuellt lösa detta problem. 

För GRP användes godstjocklek 8 mm. Denna skulle kunna testas med 10 mm för att 

eventuellt komma upp i högre säkerhetsfaktor.   

 

  

                                                 
48 Schaffarczyk, Understanding Wind Power Technology: Theory, Deployment and Optimisation, (United 

Kingdom, John Wiley & Sons, 2014), s. 162. 



Examensarbete: Analys av egenfrekvenser och laster för en vertikalaxlad, skruvad Savonius turbin 

47 

 

9 Diskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka egenfrekvenser och laster för två olika 

storlekar av en skruvad Savoniusturbin. Utifrån detta skulle slutsatser presenteras i form 

av materialval och konfiguration av konstruktionen. Resultaten som studien kommit 

fram till kan bidra med värdefull information kring val av konfiguration och optimering 

av de olika turbintyperna. Den kan användas vid konstruktion och vid val av 

driftfrekvens där hänsyn måste tas till konstruktionens egenfrekvens för att undvika att 

hamna nära resonansfrekvenser.  

I en digital simuleringsmiljö måste man ha i åtanke att noggrannheten i resultaten 

begränsas av en rad faktorer. För att inte varje simulering ska ta orimligt lång tid måste 

antalet iterationer och mätpunkter begränsas vilket i likhet med fysiska tester, leder till 

en viss felmarginal. Dock kan resultaten ge en mycket god fingervisning om vilket håll 

vidare forskning bör riktas.  

Vid tester för hållfasthet som funktion av centrifugalkraft finns generellt flera felkällor 

att ta hänsyn till. Den största felkällan är vid gränssnitt mellan delar som ska vara 

svetsade. I detta projekt bestämdes att dessa delar solitt sitter samman med varandra, 

vilket innebär att de inte kan lossna vid simuleringen. Självklart är det i verkligheten 

omöjligt, men det förenklar avsevärt arbetet. Simulationsprogrammet tillåter att 

specificera svetsfogar med komplicerade parametrar. Dock är detta ett omfattande 

arbete som kräver exakta metoder och materialkunskap varpå det avgränsades i detta 

projekt. Det går ändå att dra rimliga slutsatser från resultatet då 

spänningskoncentrationer uppstår på samma platser som de hade gjort med svetsfogar. 

Detta projekt har ett krav på hög säkerhetsfaktor som kan balansera för eventuella 

felkällor. De artificiella svetsfogarna som felkälla har absolut störst inverkan på 

hållfasthetssimuleringen. För egenfrekvenser har det en marginell inverkan då det är 

hela konstruktionen som svänger inklusive svetsfogar eller inte.  

 

Turbin L ska operera på Antarktis vilket gör att extra stora krav ställs på denna gällande 

säkerhetsfaktor, material, vikt etc. Därför är det på förhand givet att denna bör byggas i 

aluminium framför stål då detta är mycket mer korrosionsbeständigt och lättare att 

frakta dit. Stål väger ca: 2,8 gånger mer än aluminium per m3 vilket leder till större 

tröghetsmoment och större spänningar. Samtidigt har stål 1,7 gånger högre sträckgräns 

än aluminium och nästan 3 gånger högre E-modul. Resultatet visar att trots att stål är 

hållfast, skapas större spänningar i förhållande till brottgränsen, vilket gör aluminium 

mer fördelaktigt ur hållfasthetssynpunkt. Testerna som gjorts visar också att detta 

stämmer vid denna konfiguration vilket är intressant. Än mer intressant är att testerna 

för båda turbinerna visar att stödblecken som från början monterats för att ge bättre 

hållfasthet, snarare försämrar denna.  
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10 Slutsats 

Utifrån resultatet kan följande slutsatser dras:  

• Ingen av turbinernas rotationsfrekvenser ligger nära skadliga egenfrekvenser. 

Dock måste hänsyn tas för koggingfrekvensen i generatorn för Turbin L. Denna 

ligger inom egenfrekvensområdet.  

• Alla simuleringar för centrifugalkraft visar att det uppstår relativt små 

spänningar vid valt max-varvtal. Dock skapar blecken som från början var tänka 

att ge extra stabilitet åt rotorbladen större spänningskoncentrationer än utan. 

Detta var en intressant upptäckt som bör tas i beaktning.  

 

Den optimala konfigurationen utifrån belastningsanalys för respektive turbin är: 

För turbin L: 

• Försök 4. Utan bleck och med aluminium som material. 

Försök Höjd/bredd (mm) Godstjocklek (mm) turbinskiva (mm) bleck Material 

4 400x200 1,5 2 0 Alu 6063T6 

 

Tabell 10.1, Kraftresultat försök 4 

Försök 4, (utan bleck) 

Spänning Max 
13,590 N/mm^2 

Deformation 
0,220 mm 

FoS 
15 

FoS Turbinblad 
16 

 

Det går att argumentera för att ha 2 mm godstjocklek för att ytterligare säkerhetsställa 
underhållsfri funktion. Med 0,5 mm tjockare blad blir dessa mindre känsliga för stötar 

och eventuell isbildning. Det är upp till uppdragsgivare att bestämma vilken 

konfiguration som passar bäst utifrån de egenfrekvenser som identifierats.  
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För Turbin S: 

• Försök 12. Med GRP, utan bleck ger det bästa resultatet utifrån testerna.  

Försök Höjd/bredd (mm) Godstjocklek (mm) turbinskiva (mm) bleck Material 

12 2000x1002 8 10 0 GRP 

 

Tabell 10.2, kraftanalys för Försök 12, GRP 

Försök 12, GRP, 0 bleck 

Spänning Max 
7,5 N/mm^2 

Deformation 
1,8 mm 

Fos 
15 

FoS Turbinblad 
15 

FoS bladspets 
15 

 

GRP, glasfiberlaminat, är att föredra då det är lättare och billigare än aluminium 6063t6 

i förhållande till dess hållfasthet. Det har även ännu bättre korrosionsegenskaper än 

aluminium.  

Syftet och målet med arbetet kan anses vara uppnått då resultat och analys svarar mot 

frågeställningen och uppfyller kravspecifikationen.  
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11 Rekommendationer till vidare arbete 

Rekommendationer för vidare arbete är att ta reda på de exakta drift och 

koggingfrekvenser för Turbin S och sätta in dessa värden i analysen. Det är även 

rekommenderat att i simuleringsmiljön, utföra fullständiga analyser av svetsfogar och 

fästelement i gränssnitt på både Turbin L, och Turbin S. I dagsläget gjordes dessa med 

förenklade metoder vilket innebär att slutresultatet blir osäkert. En prototyp bör även 

byggas och testas i labbmiljö, där sensorer monteras på turbinbladen för att mäta 

vibrationer.  
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Bilaga 1 

DATA FRÅN SIMULERINGAR I SOLIDWORKS. ALLA ÄR TESTADE MED 

ALUMINIUM 6063 T6  

Försök 1 Alu 6063T6      

Frekvensanalys med bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Med Bleck 

1 1755,8 279,44 0,0035786 Spänning Max 21,492 N/mm^2 

2 1955 311,16 0,0032138 Disp 0,15 mm 

3 3096,6 492,84 0,0020291 Fos 10 

4 3237,2 515,22 0,0019409 FoS Vingar 10 

5 3431,9 546,21 0,0018308   

 

Försök 2 Alu 6063T6      

Frekvensanalys utan bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Utan Bleck 

1 1753 278.99       0.0035843    Spänning Max 12,586 N/mm^2 

2 1767.6       281.32       0.0035546    Disp 0,162 mm 

3 2959.5       471.02       0.002123     Fos 16 

4 2983.3       474.8        0.0021061    FoS Vingar 17 

5 3404.7       541.87       0.0018455      

koggingfrekvens 34xf (Hz)  374    

1:a överton (Hz)  22    

 

Försök 3 Alu 6063T6      

Frekvensanalys med bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Med Bleck 

1 1541.2       245.29       0.0040769    Spänning Max 26,27 N/mm^2 

2 1662.4       264.58       0.0037796    Disp 0,210 mm 

3 2711.4       431.52       0.0023174    Fos 7,8 

4 2913.2       463.66       0.0021568    FoS Vingar 7,8 

5 3147 500.86       0.0019966      
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Försök 4 Alu 6063T6      

Frekvensanalys utan bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Utan Bleck 

1 1537.1       244.64       0.0040877    Spänning Max 13,590 N/mm^2 

2 1551.5       246.94       0.0040496    Disp 0,220 mm 

3 2649.6       421.7        0.0023714    Fos 15 

4 2657.5       422.95       0.0023643    FoS Vingar 16 

5 3107.6       494.59       0.0020219      

Fqanalys med kogging 34xf (Hz)  374    

Fqanalys med 1:a överton (Hz)  22    

 

Försök 5 Alu 6063T6      

Frekvensanalys med bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Med Bleck 

1 1296.4       206.32       0.0048468    Spänning Max 28,024 N/mm^2 

2 1345.3       214.11       0.0046705    Disp 0,324 mm 

3 2203.7       350.73       0.0028512    Fos 7,3 

4 2427.3       386.32       0.0025885    FoS Vingar 7,3 

5 2811.4       447.45       0.0022349      

 

Försök 6 Alu 6063T6      

Frekvensanalys utan bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Utan Bleck 

1 1288.2       205.02       0.0048776    Spänning Max 19,859 N/mm^2 

2 1301.4       207.12       0.0048281    Disp 0,331 mm 

3 2199.8       350.12       0.0028562    Fos 11 

4 2207.4       351.32       0.0028464    FoS Vingar 11 

5 2752.9       438.14       0.0022824      

 

Försök 7 Alu 6063T6      

Frekvensanalys med 2 bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Med 2 Bleck 

1 170.53       27.14        0.036846     Spänning Max 34,388 N/mm^2 

2 173.69       27.643       0.036176     Disp 4,124 mm 

3 303.86       48.36        0.020678     Fos 6,3 

4 321.34       51.142       0.019553     FoS Vingar 6,3 

5 396.93       63.173       0.015829       
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Försök 8 Alu 6063T6      

Frekvensanalys med 1 bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Med 1 bleck 

1 170.41       27.121       0.036871     Spänning Max 22,910 N/mm^2 

2 172.36       27.433       0.036453     Disp 4,146 mm 

3 300.86       47.884       0.020884     Fos 8,5 

4 321.02       51.092       0.019572     FoS Vingar 8,5 

5 370.06       58.898       0.016979       

 

Försök 9 Alu 6063T6      

Frekvensanalys med 0 bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Med 0 bleck 

1 169.98       27.053       0.036965     Spänning Max 23,060 N/mm^2 

2 171.34       27.269       0.036672     Disp 4,184 mm 

3 295.1        46.967       0.021292     Fos 8,5 

4 297.62       47.368       0.021111     FoS Vingar 8,5 

5 371.13       59.067       0.01693        
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Bilaga 1.1 

DATA FRÅN SIMULERINGAR I SOLIDWORKS. ALLA ÄR TESTADE MED 

ALLMÄNT KONSTRUKTIONSSTÅL  2172–00 (S 355 JR) 

Försök 1  STÅL     

Frekvensanalys med bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Med Bleck 

1 1775.3       282.55       0.0035391    Spänning Max 61,374 N/mm^2 

2 1973.5       314.09       0.0031838    Disp 0,147 mm 

3 3130.6       498.25       0.002007     Fos 5,8 

4 3277.4       521.62       0.0019171    FoS Vingar 5,8 

5 3467.7       551.9        0.0018119      

 

Försök 2 STÅL      

Frekvensanalys utan bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Utan Bleck 

1 1772.8       282.15       0.0035442    Spänning Max 37,415 N/mm^2 

2 1788.5       284.64       0.0035132    Disp 0,158 mm 

3 2992.5       476.26       0.0020997    Fos 8,8 

4 3015.8       479.98       0.0020834    FoS Vingar 9,5 

5 3442.9       547.95       0.001825       

Fqanalys med kogging 34xf (Hz)  374    

Fqanalys med 1:a överton (Hz)  22    

 

Försök 3 STÅL      

Frekvensanalys med bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Med Bleck 

1 1557.2       247.84       0.0040349    Spänning Max 75,402 N/mm^2 

2 1677.3       266.96       0.0037459    Disp 0,206 mm 

3 2735.2       435.32       0.0022972    Fos 4,5 

4 2947.6       469.12       0.0021316    FoS Vingar 4,5 

5 3185.6       507 0.0019724      
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Försök 4 STÅL      

Frekvensanalys utan bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Utan Bleck 

1 1553 247.17       0.0040459    Spänning Max 39,982 N/mm^2 

2 1568.7       249.66       0.0040054    Disp 0,216 mm 

3 2675.8       425.86       0.0023482    Fos 8 

4 2683.5       427.1        0.0023414    FoS Vingar 8,9 

5 3144.8       500.51       0.001998       

Fqanalys med kogging 34xf (Hz)  374    

Fqanalys med 1:a överton (Hz)  22    

 

Försök 5  STÅL     

Frekvensanalys med bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Med Bleck 

1 1308.7       208.29       0.004801     Spänning Max 80,223 N/mm^2 

2 1357.8       216.11       0.0046274    Disp 0,318 mm 

3 2222.7       353.76       0.0028268    Fos 4,2 

4 2450.7       390.04       0.0025639    FoS Vingar 4,2 

5 2841.4       452.23       0.0022113      

 

Försök 6  STÅL     

Frekvensanalys utan bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Utan Bleck 

1 1300.5       206.98       0.0048313    Spänning Max 58,256 N/mm^2 

2 1315.3       209.34       0.0047769    Disp 0,325 mm 

3 2219 353.17       0.0028315    Fos 5,8 

4 2226.5       354.36       0.002822     FoS Vingar 6,1 

5 2784.2       443.12       0.0022567      
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Bilaga 1.2 

DATA FRÅN SIMULERINGAR I SOLIDWORKS. ALLA ÄR TESTADE MED 

GRP 

Försök 10 GRP      

Frekvensanalys med 2 bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Med 2 Bleck 

1 241.98       38.512       0.025966     Spänning Max 10,9 N/mm^2 

2 261.11       41.556       0.024064     Disp 1,715 mm 

3 423.8        67.45        0.014826     Fos 7,5 

4 459.89       73.194       0.013662     FoS Vingar 7,5 

5 508.69       80.96        0.012352     Fos bladspets 17 

 

Försök 11 GRP      

Frekvensanalys med 1 bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Med 1 bleck 

1 239.15       38.062       0.026273     Spänning Max 11,6 N/mm^2 

2 258.87       41.201       0.024271     Disp 1,7 mm 

3 420.39       66.907       0.014946     Fos 6,3 

4 451.38       71.839       0.01392      FoS Vingar 7,6 

5 483.55       76.96        0.012994     FoS Bladspets 17 

 

Försök 12 GRP      

Frekvensanalys med 0 bleck Kraftanalys Centrufugalkraft 

Mode No. Frequency(Rad/sec) Frequency(Hertz) Period(Seconds) Med 0 bleck 

1 238.93       38.027       0.026297     Spänning Max 7,5 N/mm^2 

2 241.55       38.444       0.026012     Disp 1,8 mm 

3 409.17       65.121       0.015356     Fos 15 

4 410.84       65.387       0.015294     FoS Vingar 15 

5 479.38       76.295       0.013107     FoS Bladpsts 15 
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Bilaga 2 

Campelldiagram för koggingfrekvens, stål 

 

Figur 12.1, Campbelldiagram som visar hur Koggingfrekvens interfererar med egenfrekvenser för turbin 
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