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Introducció

Les grans civilitzacions antigues (Mesopotàmia, Egipte, Grècia, ...) ja empraven la força del vent per fer anar
vaixells i molins.

L'evolució tecnològica dels darrers segles (especialment la del segle XX) va portar el vent a ser una font
d'energia poc utilitzada.

El vent, com a forma indirecta de l'energia que ens arriba del Sol, és renovable.

En les darreres dècades hem anat veient com es recuperaven molins en desús i apareixien els molins
moderns, anomenats aerogeneradors per la seva capacitat de transformar l'energia del vent (anomenada
eòlica) en electricitat.

Següent »
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Objectius

Conèixer què és el vent, els aparells que el mesuren i quins vents tenim a Catalunya.• 

Saber els usos del vent: navegació, mòlta, bombeig d'aigua i generació d'electricitat.• 

Identificar els tipus de molins i aerogeneradors més usuals.• 

Conèixer què és un parc eòlic.• 

Experimentar amb petits molins i aerogeneradors.• 
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El vent

El vent és el moviment natural, generalment
horitzontal, de masses d'aire.

Les diferències de temperatura entre uns llocs i uns altres
provoquen canvis de pressió atmosfèrica. Aquests canvis
de pressió produeixen els vents.

El vent està sotmès a desviacions degudes a la rotació de
la Terra, el fregament de l'aire amb el sòl (el terra) i
l'orografia (l'estructura del terreny).

Els globus es basen en l'ús d'aire calent

Això fa que segons la zona on estiguem trobem vents locals diferents. A la costa hi ha les brises, originades
per la diferència de temperatura entre el mar i la terra.

A la muntanya també hi ha vents locals, causats per la diferència d'escalfament entre les parts altes i les
valls.

Per a poder descriure el vent, cal indicar-ne dues magnituds: la direcció i la velocitat.
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Direcció del vent

La direcció del vent s'expressa amb el punt
cardinal d'on procedeix.

Un vent del nord significa doncs que ve
del nord i se'n va cap al sud.

Els vents també reben un nom segons de
quin punt cardinal procedeixen.

En català els vents es coneixen per:
tramuntana el del nord, gregal el del
nord-est, llevant el de l'est, xaloc el del
sud-est, migjorn el del sud, llebeig (o
garbí) el del sud-oest, ponent el de l'oest i
mestral el del nord-oest.

A nivell tècnic, la direcció del vent
s'indica en graus. Així, 0° és calma (sense
vent), 90° vent de l'est i 360° vent del
nord.

Rosa dels vents catalans
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Velocitat del vent

Durant molt de temps s'ha utilitzat per mesurar la
força del vent una escala numèrica del 0 al 12,
coneguda com a escala de Beaufort.

Els aparells actuals ens permeten mesurar amb
exactitud la velocitat del vent.

Les unitats utilitzades són:

Metres per segon: és la unitat en el
sistema mètric. S'abreuja per m/s.

• 

Quilòmetres per hora: és utilitzada pels
mitjans de comunicació. S'abreuja per
km/h.

• 

Milles per hora: és emprada pels mitjans
de parla anglesa. S'abreuja per mile/h o
mph.

• 

Nusos: es fa servir en navegació. Els
nusos s'abreugen per kt, en ser knot el seu
nom en anglès.

• 

Vents marítims indicats amb l'escala de Beaufort
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Mesurant el vent

La direcció del vent és mesurada per mitjà
del penell, que té forma de fletxa.

L'instrument que mesura la velocitat del
vent s'anomena anemòmetre, sent el més
usual el de cassoletes.

El penell és un instrument ancestral i el
podem veure encara en teulats i en alguns
tipus de molins.

Avui en dia és freqüent veure el penell i
l'anemòmetre junts en moltes estacions
meteorològiques i en els grans
aerogeneradors.

Penell (dalt) i anemòmetre (a sota)
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Aplicacions del vent

L'ésser humà ha construït artefactes que
aprofiten la força del vent des de temps
immemorials. Per navegar a vela, per
moldre gra, per bombejar aigua, per
generar electricitat ...

També hem sabut crear vent, traient-ne
profit amb instruments de so (flautes,
xiulets, trompetes, ...), amb eines per
moldejar materials (vidre, plàstics) i amb
accionaments impulsats per aire a pressió
(pneumàtica).

Aerogenerador i nen amb instrument de vent

Finalment, hem après a moure'ns dins l'aire, construint aparells de vol (estels, globus, paracaigudes, avions,
...)
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Navegació

Els primers vaixells coneguts daten del
10.000 AC i eren simples rais o canoes
impulsats per perxes i rems.

Les antigues civilitzacions introduïren
la vela com força motriu dels vaixells
comercials i el rem s'aplicava en les
barques petites i en els vaixells de guerra
(galeres). El vaixell a vela més antic que
es coneix era egipci (uns 4.000 AC).

Les veles són trossos de teixit cosits entre
sí, de tal forma que són capaces d'aprofitar
la força del vent.

Embarcació de vela llatina

Els vaixells propulsats per veles s'anomenen velers. Avui en dia, la majoria de vaixells són accionats per
motors de combustió. No obstant, els velers encara s'utilitzen, especialment en activitats esportives.
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Mòlta

En l'elaboració de molts productes bàsics
és necessari desintegrar la matèria primera
en forma de gra i reduir-la a pols o farina.
A aquest procés se'n diu moldre el gra o
mòlta.

Fer-ho manualment és molt dur i poc
productiu, pel que es van idear els molins
de mòlta.

La mòlta més coneguda és la del blat, de
la que s'obté la farina necessària en la
fabricació del pa.

En les contrades on no era possible
utilitzar molins moguts per aigua es
construien molins de mòlta moguts pel
vent. Per exemple, els molins de vent
immortalitzats en el Don Quijote de La
Mancha.

Maqueta de molí de mòlta de blat tradicional al mNACTEC
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Bombeig d'aigua

Una altra de les aplicacions tradicionals dels molins de vent és el
bombeig d'aigua.

Així, s'utilitzen molins de vent per extreure aigua de pous o
dessecar aiguamolls i salines.

Els molins de vent que extreuen aigua de pous reben el nom de
molins aiguaders.

Tot i que van anar desapareixent de les nostres hortes, en les
darreres dècades se n'han anat recuperant bastants.

És doncs fàcil veure'n alguns en el nostre paisatge, sobretot en
comarques com el Penedès o la Conca de Barberà.

A Mallorca són tot un símbol del paisatge. L'illa té més de 2.400
molins aiguaders.

Molí aiguader
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Generació d'electricitat

Fins ara hem vist les aplicacions
tradicionals dels molins de vent, la
mòlta i el bombeig d'aigua.

Per a la mòlta, el molí acciona una
pedra gran, anomenada mola. En
l'extracció d'aigua es fa anar una
bomba.

Si en lloc de la mola o de la
bomba accionem un generador
d'electricitat (dinamo o
alternador) haurem convertit el
nostre molí de vent en un
aerogenerador.

Aerogenerador modern de 3 MegaWatt de potència

Els aerogeneradors han evolucionat molt en els darrers anys i els podem trobar de forma individual o en
grups, formant parcs eòlics. El terme eòlic prové de la mitologia grega, en la que Èol era el senyor dels
vents.
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Arrossegament i sustentació

Quan sobre un cos incideix el vent es pot produir arrossegament i sustentació.

Si la superfície de cara al vent és molt gran, l'objecte és clarament arrossegat. A la
natura, les branques dels arbres en són un cas típic.

Si la superfície de cara al vent és molt petita, l'objecte queda sustentat per la força de
l'aire.

Amb un perfil adequat, en forma d'ala, la sustentació és molt més gran que
l'arrossegament. Les ales dels ocells i les dels avions es basen en la sustentació.

Una altra aplicació de la sustentació són les hèlixs. Estan formades per una sèrie de
pales muntades al voltant d'un eix de gir.

Arrossegament

Sustentació

Hèlix

Fent-les voltar amb un motor desplacen el fluid (aigua, aire) on són, podent propulsar naus o bombar el
fluid, com en el cas dels ventiladors.

Si, per contra, és el corrent del fluid el que fa voltar l'hèlix llavors converteix l'energia del fluid en energia
mecànica. Els molins més potents estan basats en l'hèlix i sovint se'ls anomena per turbines eòliques.
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Tipus de molins

En la majoria de màquines és molt important la disposició del seu eix de gir.

Diem que una màquina és d'eix vertical quan aquest és perpendicular al terra. En són
exemples casolans les batedores o les espremedores elèctriques.

Per contra, parlem de màquines d'eix horitzontal quan aquest és paral·lel al terra. A les
llars en són bons exemples les rentadores i les assecadores de roba.

Si l'eix d'un molí és vertical pot dissenyar-se per aprofitar l'arrossegament i la sustentació
del vent. Per contra, si és horitzontal el vent haurà de circular entre les pales, amb la qual
cosa només és possible treballar basant-se en la sustentació.

Eix vertical

Eix horitzontal

Vent Molí d'eix vertical Molí d'eix horitzontal
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Eix vertical

Els molins d'eix vertical no necessiten ser orientats de cara al vent, resultant fàcils de construir. Per això
van ser els primers, en forma de panèmona.

Les panèmones consten d'una sèrie d'aspes amb veles o cassoletes que són arrossegades pel vent. S'utilitzen
generalment per al bombeig d'aigua.

Durant el segle XX es van idear altres molins d'eix vertical de més complexitat, els Savonius i els Darrieus.

Els Savonius consisteixen en un cilindre dividit en dues meitats distribuïdes en forma de S. D'aquesta manera
queden dues obertures que reben la força d'arrossegament del vent. Són molt compactes i s'utilitzen com a
petits aerogeneradors.

Els Darrieus estan formats per dues pales, amb perfil d'ala, distribuïdes en forma de H. Necessita d'un arranc
inicial per poder funcionar basant-se en la força de sustentació del vent sobre les pales. S'usen com
aerogeneradors però han estat àmpliament superats pels aerogeneradors de tres pales.

Panèmona Savonius (vist per sobre) Darrieus
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Eix horitzontal

Els molins d'eix horitzontal necessiten orientar-se en direcció del vent per poder aprofitar la força de
sustentació. Normalment funcionen amb una hèlix de cara al vent (sobrevent), pel que han de tenir un
mecanisme d'orientació.

Els molins de torre van ser els primers d'eix horitzontal. La seva hèlix està feta amb quatre o més pals
(anomenats aspes) que tenen una estructura per posar-hi una vela. D'aquesta manera s'obtenen les pales que,
muntades de forma guerxa, composen l'hèlix. L'orientació del molí es fa de forma manual. Són molins que es
feien servir per a la mòlta o el bombeig d'aigua.

El segle XIX es desenvoluparen els molins multipala, basats en una roda provista de raigs sobre la que es
munten un bon nombre de pales, muntades de forma guerxa per obtenir l'hèlix. S'orienten de forma
automàtica gràcies a un penell. Són fonamentalment molins aiguaders i també se'ls coneix per molí americà
o molí de ramell.

Els avenços en aerodinàmica i automatització de les darreres dècades han permès desenvolupar molins
horitzontals amb poques pales, havent-se imposat els de tres pales, anomenats tripala. Funcionen de forma
totalment informatizada i fan d'aerogeneradors.

Fariner de torre Multipala aiguader Aerogeneradors tripala
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Aerogeneradors

Qualsevol molí de vent pot produir corrent elèctric acoblant-hi un multiplicador de velocitat i un generador
d'electricitat. No obstant, hi ha tipus de molins de vent més idonis que d'altres per generar electricitat.

Després d'uns 20 anys d'avenços s'han imposat els aerogeneradors d'eix horitzontal amb hèlix de tres pales,
arribant a potències de 3 MW (MegaWatt).

Tripala 1 kW

Evolució dels grans aerogeneradors tripala
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Aerogeneradors tripala

Els grans aerogeneradors o turbines eòliques de tres
pales estan formats per:

Torre. Com en tot molí de vent, permet treballar a
una major alçada, lliure d'obstacles i amb més
vent. Arriben a fer 100 m.

• 

Góndola. Dins d'ella, la velocitat de gir de l'hèlix
o rotor és multiplicada per engranatges que
accionen el generador d'electricitat. La góndola
gira automàticament sobre la torre per orientar el
rotor cap al vent, basant-se en penells i
anemòmetres que té a sobre.

• 

Rotor. Format per tres pales de fibra de vidre
molt resistent, orientables per adaptar-se al màxim
a les condicions del vent. Les pales arriben a fer
50 m de llargada.

• 

Aerogenerador tripala

Les grans turbines eòliques funcionen per vents entre 3 i 25 m/s. Dins la góndola tenen un ordinador de
control que n'optimitza el funcionament i les atura en cas de vent excessiu.
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Parcs eòlics

L'agrupació d'aerogeneradors permet la producció i la
cessió a la xarxa elèctrica de grans quantitats d'energia.
Aquestes agrupacions reben el nom de parcs eòlics.

Els parcs eòlics poden ser marins o terrestres. Els marins
tenen més dificultats de construcció (plataformes, cablat
fins a la costa) però poden rebre més vent, fet que els pot
fer rendibles.

Per instal·lar un parc eòlic cal estudiar-ne bé la ubicació,
tenint en compte el règim de vents de la zona (mapa eòlic)
i l'impacte ambiental. Parc eòlic de Trucafort

La producció d'electricitat amb parcs eòlics contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. Espanya és el
quart productor mundial d'aquesta energia neta, per darrere de Xina, EUA i Alemanya.

Catalunya, tot i ser pionera en el desenvolupament de l'energia eòlica, té només un 4,11% de la potència
instal·lada a tot l'Estat amb un total de 849,53 MW (MegaWatt).
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Mapa eòlic de Catalunya

Els mapes eòlics d'un país es fan mesurant el vent mitjà
anual a 40, 60 i 80 metres d'alçada.

D'aquesta forma es saben les zones on és rendible instal·lar
molins de vent.

A partir d'aquest mapa s'exclouen els llocs de protecció
especial com els parcs naturals.

D'aquí en resulten les zones on es poden fer instal·lacions
eòliques, les quals requereixen sempre un estudi d'impacte
ambiental.

A Catalunya hi ha uns 31 parcs eòlics en funcionament,
uns 41 més d'autoritzats i uns 27 més en tramitació.

Mapa eòlic de Catalunya a 80 metres
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Impacte ambiental

Qualsevol activitat humana afecta el medi ambient. El futur del nostre
planeta passa per les tres erres (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) i per la
substitució de les fonts d'energia no renovables (petroli, gas, fissió
nuclear) per renovables (hidràulica, solar, eòlica).

Un parc eòlic necessita camins d'accés i una línia d'alta tensió per evacuar
la seva producció. Això, el seu impacte visual, el soroll que feien els
primers aerogeneradors i l'afectació a la fauna (especialment aus i
ratpenats) els va fer inicialment impopulars.

L'experiència adquirida en les dues darreres dècades ha originat
importants avenços tecnològics i una millor planificació a l'hora d'ubicar
els parcs eòlics. Això fa que els molins moderns hagin esdevingut tot un
símbol del desenvolupament sostenible. 

Vinyes, oliveres, ametllers, ...
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Propostes de construcció

Els models proposats són de ràpida construcció i amb la major utilització possible de materials reciclables.

Són models per treballar a l'aula i assajar-los amb l'ajut d'un ventilador.

No és aconsellable deixar-los a l'exterior perquè la base no està pensada per cops de vent. El molí pot sortir
volant i pot fer mal a algú.

També hi ha materials que no estan pensats ni protegits per estar a la intempèrie.
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Base estàndard

Aquesta base permet el muntatge dels
diferents tipus de molins proposats.

Si observes la grua d'una obra veuràs que la
superfície i el pes de la base són grans. A
més, descansa bé sobre el terra. Si no fos
així la grua es balancejaria, podent arribar a
bolcar.

Si la teva base balla a l'hora de fer anar els
molins que hi muntis l'hauràs de
redissenyar o bé fixar-la (amb un serjant) a
la taula on estiguis fent els assajos.

Base estàndard fixada amb serjant

L'estructura de plàstic, de doble arcada, permet aguantar el molí i l'elasticitat del plàstic n'absorbeix les
vibracions.

Recorda que la base no està pensada per deixar el molí a l'exterior. Amb els cops de vent el molí pot
sortir de la base.
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Materials (base)

Fusta massissa, procedent d'un palet.• 
Plàstic procedent d'un bidó d'aigua de 8 litres.• 
Grapes industrials.• 
Grapes d'oficina.• 
Vis per a fusta de cap cònic i tall en estrella (20 mm).• 
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Operacions (base)

Tallar un bidó d'aigua de 8 litres per obtenir-ne dues tires de plàstic d'amplada XXX cm i llargada el
perímetre del bidó. És millor fer servir la zona on el plàstic fa relleu perquè és més resistent. Vigila
molt a l'hora de fer servir el tallador (cutter).

1. 

Entrecreuar les dues tires a 90º i grapar-les entre sí (grapes d'oficina).2. 
Foradar amb el trepant el centre de la unió de les dues tires. El diàmetre del forat ha de permetre
passar bé el rodó de fusta que facis servir com eix (molins verticals) o com a torre (molins
horitzontals). Pensa, però que el rodó de fusta (eix o torre) ha de girar dins del forat però no ha de
ballar.

3. 

Grapar (grapes industrials) les dues tires de plàstic a la base de fusta, per obtenir l'estructura de doble
arcada que aguantarà el rodó de fusta (eix o torre).

4. 

Marcar on ha d'anar el vis on descansa el rodó de fusta (eix o torre). Per a això cal introduir un llapis
pel forat de l'estructura de plàstic i assegurar-te de que està completament vertical (amb escaire o
plomada).

5. 

Obrir el pas del vis amb una barrina.6. 
Xamfranar una mica l'orifici que acabes de fer. Es pot fer a mà, amb una broca. Si ho fas amb el
trepant has de vigilar de no fer malbé el forat de l'estructura.

7. 

Collar el vis dins la fusta, procurant que quedi una mica enfonsat. A banda de ser més estètic això fa
que el rodó de fusta (eix o torre) es mantingui més en el seu lloc.

8. 
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Panèmona

La panèmona és un molí d'eix vertical que
funciona per arrossegament.

És el tipus de molí de vent més antic i més
fàcil de construir.

Panèmona i ventilador d'assaigRotor de la panèmona
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Plantilla (panèmona)

Pots experimentar fent la panèmona amb diferent nombre de pales. Aquí l'hem feta amb sis. Aquesta plantilla
et servirà per al muntatge de les pales.
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Materials (panèmona)

Rodó de fusta de diàmetre 8 mm, adquirit en un magatzem de fustes.• 
Tap de plàstic, procedent d'un bidó d'aigua de 8 litres.• 
Asts de fusta per a barbacoa. Les trobaràs en qualsevol supermercat.• 
Safates de "suro blanc" (polistirè expandit), procedents de la cuina de casa. En lloc d'aquestes safates
també pots utilitzar a mode de cassoletes plàstic procedent de culs d'ampolles d'aigua grans (1,5
litres).

• 

Cola tèrmica.• 
Cinta adhesiva de pintor.• 
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Operacions (panèmona)

Amb l'ajut de la plantilla marca al voltant del tap de plàstic on has de fer els forats per fer passar les
asts (que fan d'aspes).

1. 

Fes els forats amb una barrina. La barrina ha d'entrar dins del tap tocant el plàstic per la part de sota.
D'aquesta manera les asts (aspes) descansaran sobre el plàstic del tap.

2. 

Fes també un forat al centre del tap, on hi anirà l'eix.3. 
Entra les asts (aspes) dins del tap per la banda que no és punxeguda (més resistent). Deixa al centre
del tap espai per a l'eix.

4. 

Ajudant-te amb la plantilla procura que les asts quedin ben distribuïdes i fixa el conjunt sobre la taula
amb l'ajut de cinta adhesiva de pintor.

5. 

Encola les asts en el tap, procurant que la cola tèrmica no vagi a parar al centre, on ha d'anar l'eix.
Vigila amb la cola tèrmica, et pots cremar. Deixa-ho refredar bé.

6. 

Talla el rodó de fusta per a l'eix a uns 33 cm de llargada.7. 
Amb una maquineta de fer punxa, millor metàl·lica, fes punxa en els dos extrems de l'eix.8. 
Col·loca l'eix verticalment en el seu forat i encola'l. Aquesta és l'operació més delicada. Cal
paciència i escaire o plomada per assegurar-ne la verticalitat.

9. 

A mesura que es vagi refredant la cola tèrmica pots anar afegint-ne per assegurar més el conjunt.
Vigila no posar-ne molta de cop perquè sinó s'estovarà tot.

10. 

Col·loca les safates de "suro blanc" travessant-les pel mig amb les asts. Vés girant el rotor i col·loca
totes les safates fent cassoleta cap a la mateixa banda.

11. 

Posa una gota de cola tèrmica darrere les pales per fixar bé la unió amb les asts.12. 
Col·loca el molí a la base i a provar-lo amb el ventilador! El ventilador ha d'estar a una certa
distància per tenir un règim de vent continu i horitzontal.

13. 
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Savonius

Els Savonius són molins d'eix vertical per
arrossegament.

Savonius vist per daltSavonius
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Mides (Savonius)

Forats passants a la part alta de l'eix

Forats passants a les cartolines A4 (vista en apaisat)

30



Muntatge de les pales

« Anterior |  Següent »

Darrera actualització: 29-agost-2011 | Autor: Josep Pujadas i Jubany | © 2009-2011 EolicCat, www.eoliccat.net | Tots els drets reservats

31



La força del vent (ESO)

Introducció
Objectius
El vent
Aplicacions del vent
Arrossegament i sustentació
Tipus de molins
Aerogeneradors
Propostes de construcció
Base estàndard
Panèmona
Savonius
Mides (Savonius)
Materials (Savonius)
Operacions (Savonius)
Darrieus
Multipala
Aerogenerador
Visita a un parc eòlic
Per saber-ne més
Versió PDF

Materials (Savonius)

Rodó de fusta de diàmetre 8 mm, adquirit en un magatzem de fustes.• 
Asts de fusta per a barbacoa. Les trobaràs en qualsevol supermercat.• 
Cartolines DIN A4.• 
Cola tèrmica.• 
Cinta adhesiva de pintor.• 
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Operacions (Savonius)

Talla el rodó de fusta per a l'eix a uns 33 cm de llargada.1. 
Fes dos forats passants al rodó segons mides donades.2. 
Amb una maquineta de fer punxa, millor metàl·lica, fes punxa a l'altra extrem del rodó.3. 
Passa dues asts de fusta pels forats passants, deixant-les centrades.4. 
Fixa tot el conjunt sobre la taula amb l'ajut de cinta adhesiva de pintor i un escaire per garantir que
entre el rodó i les asts hi ha 90º.

5. 

Encola el conjunt amb cola tèrmica. Deixa-ho refredar.6. 
Retira la cinta adhesiva de pintor i acaba d'encolar el conjunt per l'altra banda. Vigila amb no escalfar
massa la cola del pas anterior, sinó se't deformarà tot.

7. 

Forada les dues cartolines segons mides donades.8. 
Introdueix una de les cartolines a les asts fins a uns 30 mm de l'eix i encola-la.9. 
Introdueix l'altra cartolina de forma oposada a la primera i encola-la.10. 
Fent que una de les cartolines agafi arcada introdueix l'altra banda seva dins les asts, fent que quedi a
uns 90 mm de l'eix. Encola-la.

11. 

Fes el mateix amb l'altra cartolina.12. 
Si et sobra part de les asts talla-les amb unes alicates de tall.13. 
Col·loca el molí a la base i a provar-lo amb el ventilador! El ventilador ha d'estar a una certa
distància per tenir un règim de vent continu i horitzontal.

14. 
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Darrieus

Els Darrieus són molins d'eix vertical per
sustentació.

El model proposat aquí és una variant del
Darrieus anomenada giromill.

Són simplement dos perfils en ala oposats.

Aquest tipus de molí necessita una
empenta inicial per girar.

Giromill (variant de Darrieus) vist per dalt
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Mides (Darrieus)

Forats passants a la part alta de l'eix

Forats passants cartolines DIN A4 (vista en apaisat)
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Materials (Darrieus)

Rodó de fusta de diàmetre 8 mm, adquirit en un magatzem de fustes.• 
Asts de fusta per a barbacoa. Les trobaràs en qualsevol supermercat.• 
Cartolines DIN A4.• 
Cola tèrmica.• 
Cinta adhesiva de pintor.• 
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Operacions (Darrieus)

Talla el rodó de fusta per a l'eix a uns 33 cm de llargada.1. 
Fes dos forats passants al rodó segons mides donades.2. 
Amb una maquineta de fer punxa, millor metàl·lica, fes punxa a l'altra extrem del rodó.3. 
Passa dues asts de fusta pels forats passants, deixant-les centrades.4. 
Fixa tot el conjunt sobre la taula amb l'ajut de cinta adhesiva de pintor i un escaire per garantir que
entre el rodó i les asts hi ha 90º.

5. 

Encola el conjunt amb cola tèrmica. Deixa-ho refredar.6. 
Retira la cinta adhesiva de pintor i acaba d'encolar el conjunt per l'altra banda. Vigila amb no escalfar
massa la cola del pas anterior, sinó se't deformarà tot.

7. 

Forada les dues cartolines segons mides donades.8. 
Doblega les cartolines pel cantó més llarg i uneix-lo amb cinta adhesiva. D'aquesta forma obtindràs
els perfils en forma d'ala.

9. 

Ajusta el gruix de les ales posant cinta adhesiva en els seus extrems. No la posis massa tensa, que no
es perdi el perfil d'ala. Només que s'aprimi, fins uns 35 mm.

10. 

Munta les dues ales, de forma oposada, travessant-les amb les asts. Encola-les perquè no es moguin
del seu lloc.

11. 

Col·loca el molí a la base i a provar-lo amb el ventilador! El ventilador ha d'estar a una certa
distància per tenir un règim de vent continu i horitzontal. Aquest tipus de molí necessita una empenta
inicial per començar a girar.

12. 
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Multipala

Els molins multipala són d'eix horitzontal
i, per tant,treballen per sustentació.

El model proposat té simplificada l'hèlix
basant-se en els típics molinets de
papiroflèxia.

Per simplificar la construcció, tot el molí
(torre inclosa) gira en orientar-se de cara
al vent, en lloc de fer-ho només la
góndola.

A la góndola s'hi pot posar un petit
generador elèctric, convertint el molí en
un aerogenerador.

Multipala basat en molinet de papiroflèxia

« Anterior |  Següent »
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Plantilla (multipala)

Aquí tens com és la plantilla d'un molinet de paper de quatre pales.

39



A www.solarizate.org/pdf/catalan/laboratorio/B_molinil.pdf trobaràs com fer molinets des de dues pales fins
a sis pales.
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Materials (multipala)

Rodó de fusta de diàmetre 8 mm, adquirit en un magatzem de fustes.• 
Ast de fusta per a barbacoa. Les trobaràs en qualsevol supermercat.• 
Tap de plàstic gran, per exemple, de pot de ColaCao.• 
Full de plàstic DIN A4.• 
Varilla roscada M4.• 
Femelles M4.• 
Femelles cegues M4.• 
Safata de "suro blanc" (polistirè expandit), procedent de la cuina de casa.• 
Cola tèrmica.• 
Cinta adhesiva de pintor.• 

Opcional (aerogenerador)

Roda dentada de 45 dents.• 
Roda dentada de 13 dents.• 
Reductor de pas (entre el forat de la roda dentada i l'eix del motor).• 
Motor de CC accionable des 0,3 Volt. Les unitats de CD i de DVD porten motors d'aquests per obrir
i tancar la unitat. També se'n troben a llocs com www.fadisel.cat. Dins aquesta web cal anar a
[SOLAR FADISOL] [MOTORS SOLARS].

• 

Cable elèctric prim,vermell i negre.• 
Pinces de cocodril, vermella i negra.• 
Plàstic de cul d'ampolla d'aigua gran (1,5 litres).• 

Amb aquest material addicional i un polímetre podràs comprovar que el molí de vent genera corrents fins a
uns 50 miliAmpere i 1 Volt. Això és poc i no n'hi ha prou per accionar un LED o una bombeta.

« Anterior |  Següent »
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Operacions (multipala)

Talla el rodó de fusta per a la torre a uns 33 cm de llargada.1. 
Amb una maquineta de fer punxa, millor metàl·lica, fes punxa en els dos extrems de la torre.2. 
Fes un forat al centre del tap de fusta, d'uns 4 mm de diàmetre. És el forat per allotjar la torre.3. 
Fes dos forats oposats en el lateral del tap, per passar l'eix. Assegura't que és ben bé un diàmetre del
tap. Els forats han de fer 4 mm de diàmetre.

4. 

A sota d'un dels forats de l'eix fes-ne un altre de 3 mm per allotjar l'ast que aguantarà el penell.5. 
Introdueix la torre dins del tap. Encola tap i torre per dalt i per sota, amb força cola tèrmica.
Assegura bé la verticalitat entre el tap i la torre.

6. 

Talla el full DIN A4 per obtenir-ne un quadrat de 210 mm de costat.7. 
Dibuixa sobre el quadrat les diagonals i fes talls iguals fins uns 50 mm del centre, segons plantilla.8. 
Fes en el quadrat de plàstic els cinc forats de 4 mm necessaris per muntar l'hèlix a l'eix, segons
plantilla.

9. 

Talla uns 22 cm de varilla roscada M4.10. 
Entra una femella dins la varilla M4 fins uns 9 cm. És la que va darrere l'hèlix.11. 
Entra en l'eix el quadrat de plàstic pel seu centre.12. 
Introdueix una altra femella en l'eix, roscant-la fins trobar el plàstic i la primera femella.13. 
Entra una altra femella i rosca-la només un cm a la varilla.14. 
Doblega les puntes del quadrat on hi tens un forat i entra-les a l'eix. Ja tens l'hèlix feta.15. 
Tanca el conjunt amb una femella cega.16. 
Ajusta les femelles de tot el conjunt, de tal forma que l'hèlix quedi ben fixada al seu eix. La distància
entre el darrere i el davant de l'hèlix ha de ser d'uns 8 cm. D'aquesta distància en depèn la capacitat
d'entrada d'aire i la forma aerodinàmica de l'hèlix.

17. 
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Talla la safata de "suro blanc" per quedar-te només amb el fons, que és pla.18. 
Enganxa, amb cinta adhesiva, el rectangle de "suro blanc" a una ast de barbacoa. Fes-ho per la banda
més estreta del suro i per la punxa de l'ast.

19. 

Fixa el conjunt amb un parell de gotes de cola tèrmica. Ja tens fet el penell.20. 
Introdueix el penell dins del tap i encola'l. Assegura't que queda aliniat amb l'allotjament de l'eix.21. 
Introdueix l'eix dins del tap i fixa'l pel darrere amb dues femelles, a mode de femella-contrafemella.
Opcionalment, pots posar una roda dentada a l'eix per poder muntar dins la góndola un petit
generador d'electricitat.

22. 

Col·loca el molí a la base i a provar-lo amb el ventilador! El ventilador ha d'estar a una certa
distància per tenir un règim de vent continu i horitzontal. Pots anar girant el ventilador per veure com
s'orienta el molí.

23. 
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Aerogenerador

WindLab Jr és un aerogenerador tripala amb una
potència de 1 Watt.

A Catalunya és comercialitzat per www.fadisel.cat amb la
referència C-0200. Dins aquesta web cal anar a [Educatiu
Cebekit] [Aerogenerador En Kit].

L'aerogenerador es lliura a peces, sent fàcil de muntar.

A més, va acompanyat d'un circuit imprès amb díodes
LED i un brunzidor per poder experimentar.

Manuals:

En castellà. Clica aquí!• 
En anglès. Clica aquí!• 

Recorda que pots convertir en aerogenerador qualsevol
molí de vent una mica potent que construeixis.

Per això només et cal afegir-hi un multiplicador de
velocitat i un generador d'electricitat. A l'Aula de
Tecnologia tens els elements mecànics necessaris
(politges, engranatges, ...) i petits motors elèctrics que
poden fer de generador d'electricitat.

45
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WinLab Jr, tripala didàctic (1 Watt de potència)
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Visita a un parc eòlic

Per visitar un dels parcs eòlics de Catalunya dirigiu-vos a
EolicCat, www.eoliccat.net.

Contactes: Lorena Amo lamo@tinkle.es
Aroa Casas acasas@tinkle.es

Telèfon: 93 445 09 81

Parcs proposats:

La Collada: El Perelló (Baix Ebre) 3MW• 
Les Colladetes: El Perelló (Baix Ebre) 36,63MW• 
Serra de Rubió: Rubió, Òdena (Anoia) 25,5MW• 
Serra del Tallat: Vallbona de les Monges, Passanant i Belltall (Urgell
i Conca de Barberà) 49,5MW

• 

Vilobí: Vilobí (Les Garrigues) 40,5MW• 

Visitant un parc eòlic

« Anterior |  Següent »
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Per saber-ne més

Construïm un molí de vent!, www.bellera.cat/molins• 

L'energia eòlica a Catalunya, www.eoliccat.net• 

L'energia del vent, www.ecoterra.org/data/pa43.pdf• 

Centre de Terminologia, www.termcat.cat (Cercaterm)• 

Moliner y el viento, www.vindselskab.dk/es/kids• 

Museo del Viento, www.museodelviento.com• 

L'energia eòlica a Espanya, www.aeeolica.es• 

Vídeo de Construïm un molí de vent! a TV3, www.youtube.com/watch?v=Rmg44Ec_SWA• 

Vídeo sobre el Parc eòlic Collet dels Feixos, www.youtube.com/watch?v=fuCpLVWwx-c• 

Vídeos "eòlic" a edu3.cat, www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_to=e%F2lic• 

Vídeos "eòlica" a edu3.cat, www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_to=e%F2lica• 

Vídeos "eòlic" a tv3.cat, www.google.com/search?hl=ca&q=e%F2lic+site%3Awww.tv3.cat• 

Vídeos "eòlica" a tv3.cat, www.google.com/search?hl=ca&q=e%F2lica+site%3Awww.tv3.cat• 
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Versió PDF

Si no tens cap lector PDF en el teu ordinador, clica la icona per descarregar el lector més popular,
l'Adobe Acrobat Reader. Si vols, pots descarregar-lo en català.

Clica la icona per descarregar-te aquests continguts en un sol arxiu PDF.
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