
Construcció d'aerogeneradors: Tripala i Savonius

 

Descripció de la proposta

Aquesta unitat tanca l’itinerari La moguda electromagnètica. El dos projectes que es proposen

(construcció d’un aerogenerador d’eix horitzontal (tripala) i un altre d’eix vertical tipus Savonius)

cal  contextualitzar-los  en  els  diferents  mètodes  de  producció  d’energia  mecànica  (hidràulics,

tèrmics, nuclear, eòlics i fotovoltaics) i les implicacions que cada un d’ells té per al medi ambient.

Aquí  cal  emfatitzar  que  tots  aquests  mètodes  (llevat  del  fotovoltaic)  el  problema  principal

consisteix en obtenir energia mecànica per girar els generadors.

Són dos projectes de fàcil realització i consistents. Amb un ventilador d’una mínima potència el

LED s’encén.  Ambdós  projectes  necessiten  com a  peça  fonamental  el  generador  dissenyat  i

construït en la unitat anterior.

No he entomat en aquesta unitat la física del moviment de les pales i dels panells del Savonius, ja

que això requereix de al menys dues unitats més. El projecte està centrat en l’àmbit tecnològic 

El temps de construcció a l’aula taller  dependrà molt  de si  es donen les peces elementals ja

preparades i tallades o els han de fer els nois i noies. En el tripala la major dificultat que trobaran

serà tallar  les  pales  a partir  d’un tub.  En el  Savonius són les dues bases que subjecten les

làmines. Tot i això es facilita un fitxer per imprimir-les en 3D.

El procés de construcció està documentat amb fotografies detallades de cada peça, i  amb les

mides  indicades.   Cada  projecte  està  especejat  en  les  tres  parts  bàsiques  que  formen  un

aerogenerador:  Carcassa  (Savonius)  o  columna  de  suport  (Tripala),  Rotor  i  Generador.  I

cadascuna d’aquestes en les peces bàsiques.  
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Recursos emprats

ProjecteTripala. Materials:

2 tubs PVC de 40 mm. 40 cm i 20 cm.

1 maniguet i un tap cec per tub de 40 mm.

Base de fusta 20x15x1,6 cm

Planxa d’alumini 1 mm gruix o placa PVC expandit de 3 mm de gruix: 8x8 cm  

2 tires mecano de 4 forats

Vareta roscada 12 cm

Cargols i femelles m4

Generador simple ( amb rotor d’imant)

Durada estimada: 6-7 hores lectives

Projecte Savonius. Materials

Base de fusta: 15x11x1,6 cm

70 cm de llistó de 2 cm amplada gruix 0,5 cm.

Escaires metàl·lics de 2x2 cm

2 casquets d’1cm de llargada. Diàmetre interior 4 mm.

Vareta roscada M4. 27 cm

Cartolina flexible. Full DINA4

Durada estimada: 6-7 hores lectives

Alumnat a qui s’adreça especialment 

El Disseny i construcció d’un generador simple és una proposta didàctica adreçada a nois i 

noies de segon o tercer d’ESO, per bé que el curs és indicatiu. 

Documents adjunts 

• Material de treball per a l’alumnat. 
◦ 1. Construcció d'un aerogenerador tripala.pdf
◦ 2. Construcció d'un aerogenerador Savonius.pdf
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Autoria

Jordi Achon i Masana
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