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En växande världsbefolkning, politiska regleringar och en strävan att öka andelen energi 
från förnyelsebara källor har resulterat i att intresset för vindkraftsverk ökat. Winfoor AB 
utvecklar ̀ Triblade’, en ny teknologi för vindkraftsverksblad som ämnar öka effekten sam-
tidigt som bladen kan göras lättare, billigare och enklare att transportera än dagens vin-
krafsverksblad.  
 
Energin som ett vindkraftverk producerar beror 
på längden på dess blad. Längre blad medför 
högre energiproduktion än ett kortare blad. Om 
bladen görs längre ökar även bladens vikt, vilket 
begränsar längden av traditionella vinkraft-
verksblad. För att göra bladen lättare är Triblade 
konstruerat med en luftig design, vilket illustre-
ras i figuren nedan. Detta resulterar i att vikten 
inte längre begränsar bladets längd och bladet 
kan därför byggas längre samtidigt som materi-
alåtgången och priset reduceras avsevärt. Till 
skillnad från traditionella blad, som transporte-
ras till byggarbetsplatsen som ett långt blad, är 
Triblade konstruerat så att bladet kan transport-
eras i delar som sätts samman på plats. Detta 
medför att transporten förenklas och blir billi-
gare och att vindkraftverk kan byggas på svåråt-
komliga platser.  

 
 
Illustration av Triblade med kopplingselementet ana-
lyserat i arbetet inringat. 

I kopplingselementet inringat i figuren överförs 
stora krafter. Till följd av detta anses kopplings-
elementet vara av central betydelse och måste 
designas noggrant. I arbetet analyserades kopp-
lingselementet genom att skapa modeller i dator-
baserade beräkningsprogram och utföra simule-
ringar för olika designförslag.  
 
Efter utvädringar av flertalet designalternativ 
kunde förslag med goda resultat och där kraftö-
verföringen sker effektivt identifieras. För att ta 
reda på vilka parametrar och hur de påverkar 
kraftöverföringen genomfördes flertalet para-
meterstudier. Med stöd av dessa kunde ett antal 
modeller med geometri, val av material och 
materialdesign föreslås. 
 
Dessutom föreslogs en förenklad uppställning 
för ett prov i laboratorium som ska genomföras. 
För den föreslagna uppställningen skapades mo-
deller i beräkningsprogram och simuleringar ge-
nomfördes. Simuleringarna kan kombineras 
med resultaten från provningen för att utvärdera 
modellen, hitta eventuella felkällor och göra 
ändringar i designen.

 
	

	


