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Een krachtige windgenerator voor minder dan 100 Euro

U wilt zelf een windmolen bouwen? Wij stellen u twee projecten van klanten voor,
die met behulp van onze neodymium magneten zelf een windgenerator hebben
gebouwd. Het eerste project stamt van een particulier, die voor zijn eigen
stroomgebruik een doe-het-zelf windmolen heeft gebouwd. Het tweede project
stamt van een student, die in het kader van een afstudeerproject een eigen
windgenerator heeft gebouwd.

Zelf een voordelige windgenerator bouwen
Ik heb een kleine windgenerator gebouwd. Daarbij heb ik mezelf de volgende
eisen gesteld: laag gewicht, relatief eenvoudige bouw en vooral lage
materiaalkosten. De precieze bouwmethode ziet men in YouTube-Video helemaal
onderaan de pagina (uitsluitend in het Frans, maar is waarschijnlijk ook voor
anderstaligen goed begrijpelijk).
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.fr/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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Hier ziet men de negen spoelen, elk
bestaande uit 70 omwikkelingen met
lak-geïsoleerd 1 mm draad. Ik heb ze
stervormig in een houten vorm
(doorsnede: 21 cm) gerangschikt en
vervolgens in polysterhars vastgegoten
(zie de video vanaf minuut 1).

Daarna heb ik uit een grote 5 mm dikke
stalen plaat een schijf van 18 cm
doorsnede gesneden. Deze schijf
vormde de rotor. Bij het gat in het
midden werd het rollager bevestigd,
zodat de rotor kan draaien.

Nu kwamen uw sterke magneten aan de
beurt. Ik had het daarvoor met zwakkere
magneten geprobeerd, maar het
resultaat was geheel onbevredigend.
Uw magneten hebben bovendien ook
zeer fatsoenlijke prijzen, dus brachten ze
mijn budget niet in gevaar :-).

Ik lijmde dus 12 van uw schijfmagneten
van het type S-20-10-N (www.
supermagnete.fr/dut/S-20-10-N) met
sterke lijm (www.supermagnete.fr/dut/
WS-ADH-01) op regelmatige onderlinge
afstanden op de metalen schijf. Alle
magneten moesten hierbij hetzelfde zijn
uitgericht.
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Rotor met hieraan bevestigd rollager

Daarna heb ik ook de magneten in
polyesterhars vastgegoten. Daarbij
moet ik erop letten, dat de magneten
niet volledig werden ingegoten, maar
nog iets eruit staken.
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Nu kwam er een tweede rotor bij. Hij is
met zijn 16,5 mm doorsnede iets kleiner
dan de eerste, maar van hetzelfde
materiaal gemaakt. Ook hierop lijmde ik
12 schijfmagneten. Deze magneten
moeten echter omgekeerd zijn
uitgericht t.o.v. die op de eerste rotor,
anders funktioneert het geheel niet.

Bij het testgebruik op de werkbank
voldeed deze generator van begin af
aan. Ik moest hem slechts een licht
stootje geven en meteen genereerde hij
meer dan 12 volt. De geproduceerde
wisselstroom werd door drie dioden in
gelijkstroom getransformeerd.

Nu had ik alleen nog maar de
windmolen zelf nodig. Hij bestaat uit 3
acrylglazen bladen, die ik toegespitst en
over een hoek van 20 graden heb
afgeschuind. De complete windmolen
heeft een doorsnede van 1,5 meter.

 • Het totale gewicht: krap 8 kg
 • De spanning: bij 30 km/h

windsnelheid 18 volt, bij 8 km/h al 12
volt

 • De prijs: dankzij goedkope materialen
minder dan 100 euro

Hier de YouTube-Video met tekstballonnen met toelichtingen.
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Windgenerator bouwen als afstudeerproject
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Aanvulling van onze klant Tommi
Ollikainen, uit Kuopio (Finland):

Ik wilde een stroomgenerator bouwen
voor mijn windturbine. De turbine heeft
een rotor met de aanzienlijke doorsnede
van 3,72 meter.

Ik heb hiervoor twee cirkelvormige
staalplaten van 16 Q-40-20-10-N
magneten (www.supermagnete.fr/dut/
Q-40-20-10-N) per plaat voorzien. De
magneten zijn aan de buitenrand gelijkmatig over de omtrek verdeeld en hun
polen zijn afwisselend naar voren en naar achteren uitgericht (noord boven, zuid
boven, noord boven etc.). Op de andere plaat worden de polen gespiegeld
uitgericht, zodat ze elkaar bij het op elkaar plaatsen van de platen aantrekken.

Daarna heb ik uit koperdraad 12 spoelen
gewikkeld en deze met tape gefixeerd.

De platen en de spoelen worden
vervolgens in een behuizing op de
rotoras van de windmolen gemonteerd.

De naderhand door de wind
veroorzaakte draaiing van de rotor zet
ook de magneetschijven in beweging.
De hierbij opgewekte wisselstroom
wordt met behulp van zes gelijkrichters
in gelijkstroom omgezet
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De generator levert maximaal 900 Watt,
wanneer de generator en de turbine
ongeveer 450 toeren per minuut
volbrengen. Reeds vanaf een toerental
van 57 toeren per minuut begint de
accu zich op te laden.

Tommi heeft dit project in het kader van zijn afstuderen als elektrotechnisch
ingenieur uitgevoerd. In dit afstudeerproject heeft hij de mogelijkheden en de
windomstandigheden voor het gebruik van windturbines in Finland bestudeerd.
De generator moest voor een redelijke prijs (max. 1000 Euro) te bouwen zijn. Het
huidige prototype levert genoeg energie voor een kleine jachthut in Kortemäki,
Vieremä in Finnland.

Gebruikte artikelen
24 x S-20-10-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.fr/
dut/S-20-10-N)
1 x WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/dut/WS-ADH-01)
Q-40-20-10-N: Blokmagneet 40 x 20 x 10 mm (www.supermagnete.fr/dut/
Q-40-20-10-N)

Online sinds: 28.09.2009

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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