Bouw zelf een windmolen
Met dit bouwplan is een windmolen
maken niet moeilijk! Bouw thuis of op
school een echte windmolen die een
klein lampje (LED) laat branden.
Aan het einde van de beschrijving
vind je een lijst van de spullen die je
nodig hebt.

Voorbereiding
Vooraf moeten een paar dingen
gedaan worden. Vraag hiervoor hulp
aan je leraar of je ouders!

1. Boor op 35mm vanaf de bovenkant
van de PVC buis twee gaten van 9mm
in het midden van de buis. Dit
betekent dus één keer dwars door de
buis boren.
Let op: Als het elastiekje een andere
lengte heeft dan voorgeschreven, dan
zal de plaats van deze gaten ook
moeten worden gewijzigd!
2. Boor ongeveer 3cm recht onder de
twee gaten in de PVC buis nog een
gat van 13 à 14mm voor de LED
houder. Dit gat zit dus maar aan één
kant van de buis (dat wordt de
achterkant van de molen).

3. Boor in ieder blad in de hoek twee
gaatje van 6mm (zie tekening). Een
onderlinge hartafstand van 10mm (in
de lengterichting van het blad).
Let op: Deze twee gaatjes moeten zo
zitten dat je het blad precies bovenop
een enkel kroonsteentje kun
klemmen (zie stap 13).
4. Zaag het asje af op een lengte van
12,5cm. Vijl scherpe kantjes van de
uiteinden af.
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De bouw
Als de voorbereidingen klaar zijn kun je beginnen met het bouwen van je eigen
windmolen. Lees bij iedere stap de uitleg goed door. Snap je iets niet helemaal,
vraag dan hulp aan je leraar of ouders.

Stap 1
Stop het ene lagertje in het geboorde
gaatje achter in de buis (boven het
grote gat). Als hij niet goed vast blijft
zitten, lijm hem dan met secondelijm
voorzichtig vast.
Let op: Zorg dat er geen lijm in het
lagertje komt!
Schuif daarna het tweede lagertje
ongeveer 3cm om de as.

Stap 2
Knip een heel klein reepje uit een
plastic bekertje. Ongeveer 2 à 3 mm
breed en 1 cm lang. Dit reepje wordt
gebruikt om te zorgen dat de grote
rode riemschijf klemvast op het asje
komt te zitten (zie de gele pijl).
Aan de ene kant van de as zit het
lagertje, schuif nu de grote schijf om
de andere kant van de as (ongeveer
2cm) met het reepje ertussen, zodat
de schijf goed vast zit.

Stap 3
Druk nu aan dezelfde kant waar de
rode schijf zit het dubbele
kroonsteentje over het uiteinde van
de as. Hier worden straks de bladen
aan vastgemaakt.
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Stap 4
Leg de buis neer zodat het gaatje met
het lagertje erin aan de onderkant zit.
Steek nu van bovenaf de as erin
zodat het lagertje dat al om de as zit
precies in het andere gaatje van de
buis klemt. Als het lagertje niet goed
klemt, lijm hem dan met secondelijm
voorzichtig vast.
Let op: Zorg dat er geen lijm in het
lagertje komt!
Resultaat: Het asje moet nu stevig
op zijn plaats worden gehouden door
de twee lagertjes en soepel kunnen
ronddraaien.

Stap 5
Bevestig de PVC mof op de dunne
kant van de PVC hoek. Wikkel
hiervoor de isolatietape één keer om
het dunne uiteinde van de hoek. De
PVC mof zit dan mooi vastgeklemd op
de PVC hoek.
Alternatief: Je kunt ze ook aan
elkaar vastmaken met PVC lijm, of
door met een dun boortje een gaatje
door de mof en de hoek te boren en
er een parkertje in te schroeven.

Stap 6
Bevestig nu de PVC hoek op de PVC
buis. Doe dit weer door de
isolatietape één keer om de buis te
draaien, zodat de hoek goed vast
klemt op de buis.
Let op: De as moet precies dezelfde
kant op wijzen als de PVC mof.
Resultaat: De drie PVC delen zitten
nu stevig aan elkaar vast.
Alternatief: Eventueel kan de
bevestiging ook weer met lijm of met
een parkertje.
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Stap 7
Neem 25 à 30cm lang elektriciteitsdraad en strip met de striptang beide
uiteinden van de draad.
Soldeer daarna de beide uiteinden
van het draad aan de twee voetjes
van de LED.
Plak eventueel wat isolatietape om de
gesoldeerde verbindingen. Hierdoor
wordt het sterker en kan er geen
kortsluiting optreden.
Voorzichtig: Vraag hierbij hulp aan
je leraar of je ouders!

Stap 8
Schuif de LED houder over de LED
heen.
Stop het losse uiteinde van het
elektriciteitsdraad in het gat aan de
achterkant van de PVC buis en trek
het draad omhoog door de PVC hoek
en de PVC mof naar buiten. Klem
daarna de LED houder in het gat.

Stap 9
Soldeer de motor aan de
elektriciteitsdraad dat uit de PVC mof
steekt.
Welk van de twee draadjes je aan de
plus soldeert bepaalt welke kant de
wieken straks op moeten draaien.
Let op: De voetjes van de motor
mogen niet te heet worden, dan gaat
de motor stuk!
Voorzichtig: Vraag hierbij hulp aan
je leraar of je ouders!

Stap 10
Wikkel de isolatietape twee keer om
de motor en schuif de motor in het
uiteinde van de PVC mof.
Let op: Gebruik eventueel meer of
minder tape om te zorgen dat de
motor goed vastgeklemd zit.
Resultaat: De motor zit recht boven
het asje.
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Stap 11
Stop het kleine zwarte reduceerhulsje
dat bij de riemschijven zit in de
kleinste schijf en schuif deze op het
asje van de motor.
Leg daarna het elastiekje om de twee
schijven heen. Het elastiekje moet nu
een beetje strak staan.
Resultaat: Als je het onderste wiel
ronddraait, dan draait het motortje
mee.

Stap 12
Buig de drie stukken lasdraad (lengte
10cm) zo dat de drie wieken netjes
verdeeld zijn als je het lasdraad in het
kroonsteentje steekt.
Als je ze in de juiste vorm het
gebogen dan kan je ze in een van de
vier gaatjes steken van het
kroonsteentje en het schroefje van
het kroonsteentje aandraaien zodat
het stuk draad vastzit.

Stap 13
Teken de vorm van de wieken af op
de stukken karton of triplex die je
hebt. Knip of zaag de wieken nu in de
goede vorm.
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Stap 14
Schuif over het einde van de drie
stukken draad een half kroonsteentje.
Draai een schroefje aan zodat het
kroonsteentje vast zit. Druk daarna
de wieken met de twee gaatjes op het
kroonsteentje.
Let op: Door het kroonsteentje waar
de wieken aan vast zitten een beetje
los te draaien kan je de wieken meer
of minder in de richting van de wind
draaien. Probeer de beste stand te
vinden!
Let op: De wieken moeten door de
wind de goede kant op gaan draaien,
de LED werkt maar op een manier!

Klaar!
Ga als het waait met je windmolen voor je tegen de wind in staan. Als de wieken
gaan draaien gaat de LED branden!
Zet de windmolen in de tuin op een plaats waar hij goed in de wind staat, of
maak een onderstel van PVC bochten en T-stukken.

6

Benodigdheden
Kostprijs ongeveer €25.
Materiaal
PVC buis
Buitendiameter 32mm
Binnendiameter 25mm
Lengte 35cm

Aantal
1

Bestel info
Bouwmarkt

PVC bocht
Buitendiameter 32mm

1

Bouwmarkt

PVC mof als motor houder
Buitendiameter 32mm

1

Bouwmarkt

Karton of triplex (voor de wieken)
7x20cm

3

Bouwmarkt

Lasdraad/ijzerdraad
Dikte 3mm, lengte 10cm

3

Bouwmarkt

Kroonsteentjes
1 dubbele
3 enkele

1

CONRAD bestelnr 610828-8B

LED
Helder rood, 10mm

1

CONRAD bestelnr 143154-89

LED houder
Voor 10mm LED

1

CONRAD bestelnr 180530-89

As
Diameter 4mm, lengte 50cm
Genoeg voor 4 molentjes

1

CONRAD bestelnr 237060-8B

Lagertje
Binnendiameter 4mm
Buitendiameter 9mm

2

CONRAD bestelnr 214426-89

Groot riemschijf + Klein riemschijf

1

CONRAD bestelnr 297437-89

Isolatietape
Genoeg voor heel veel molentjes

1

CONRAD bestelnr 607940-89

Elektriciteitsdraad
Genoeg voor heel veel molentjes

1

CONRAD bestelnr 605885-8B

Motortje

1

CONRAD bestelnr 220490-89

Standaard dun kantoorelastiekje
Omtrek: ongeveer 18 cm

1

Plastic bekertje

1
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Gereedschap
□

Secondelijm

Alleen nodig om de lagertjes vast te lijmen als ze niet
goed klem zitten.

□

Schaar of
figuurzaag

Om de bladen op maat te knippen (karton), of
om de bladen op maat te zagen (triplex).

□

Schuurpapier

Om de splinters bij triplex bladen weg te halen.

□

Kniptang

Om het lasdraad op de juiste maat te knippen.

□

Combinatietangen

Om het lasdraad te buigen.

□

Schroevendraaier

Om de draden in de kroonsteentjes vast te zetten.

□

Striptang

Om het einde van elektriciteitsdraad te strippen (het
plastic weg te halen).

□

Soldeerbout
met soldeertin

Om het elektriciteitsdraad aan de LED en de motor te
solderen.

Gereedschap voor de voorbereiding
□

Boor
Boormaat 13 à 14mm
Boormaat 9mm
Boormaat 6mm

Voor de gaten in het PVC voor de LED houder.
Voor de gaten in het PVC voor de lagertjes.
Voor de gaten in de wieken voor de kroonsteentjes.

□

IJzerzaag

Om het asje op maat te zagen.

□

Vijl

Om scherpe kantjes van het asje af te halen.

Contact
Vragen, opmerkingen of tips kun je mailen naar wind@ecn.nl.
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