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Fnyheder fra Folkecenteret
To ny små vindmøller på Folkecenters teststation
Fredag den 5.juli blev en Thymølle rejst på Nordisk Folkecenters Test og Videnscenter for Små Vindmøller vest for Hundborg. Generatoren er på 15 kW og er monteret med nye vinger fra vingeleverandør Olsen Wings A/S, Odder.
Vingerne er 5 meter lange og har et bestrøget areal på 80 m2. Vingerne er nydesignedemed henblik på at møllen kan levere el også med lav vind og i lavvindsområder. Indtil nu ser det ud til at
møllen starter elproduktionen ved en vindhastighed på 3,5
meter i sekundet.
Foruden nydesignedevinger er tårnet på denne vindmølle
også ny-konstrueret. Det udmærker sig ved at være ca. 800
kg lettere end det tidligeretårn på den samme mølle. Hemmeligheden bag besparelsen skulle være,at der er valgt
hjørnestolper og kryds som er hule fremfor massive. Tårnet
er 20 meter højt. Begge eksempler viser,at det er muligt at
lave
forbedringer
af
konventionelt
designede
vindmøller,både når det gælder effektivitet og billiggørelse.
Nu skal ændringerne verificeres på teststationenved en
afprøvning over 6 måneder. På Testcenteret skal det
ThyMøllen, 15 kW
eftervises, at alle materialer og boltsamlinger belastes inden
for gældende normer og bestemmelser,efter international standard.
Test af de nye vinger

Nordisk Folkecenter står for indsamling af vinddata med 1 sekund opsamling og står også for
udførelse af Power Curvedokumentationsmåling.

Derudover blev der den 11. juli startet på testafvinger på mølle nr. 2. De tre vinger er fra vindmølle ingeudvikler JointBlade Rotor A/
S, Nibe. Vingerne er 8 meter lange, hver vinge er to smalle vinger samlet på midten, lavet i glasfiber, medaktiv pitch, 56 omdrejning
pr. minut,og vingerne har et bestrøget areal på 200 m2. Vingerne er et nyt design og udført som en dobbelt vinge. Vingen afprøves
på et eksisterende tårn og nacelle. Vingerne skal igennem en testrække. Vingerne skal testes i 6 måneder.

Nyheder fra verden
Jordens Overforbrugsdag
Jordens Overforbrugsdag er dagen hvor verdenen har opbrugt alle de ressourcerne, der
var afsat til det pågældende år. Målet er at nå hen til den 31. december, hvilket vil
betyde, at vi vil være i balance.
Desværre er det ikke tilfældet, da tidspunktet for overforbruget er kommet tidligere for
hvert år, siden 1970. For 2019 var dagen den 29. juli, hvilket betyder, at vi nu bruger af
2020's ressourcer.
Kampagnen "#movethedate" sigter mod at vende denne tendens ved at skabe opmærksomhed og ved at tilbyde en platform, som hver enkelt af os kan foreslå løsninger på. Du
beregner også din personlige Jordens Overforbrugsdag, baseret på dit forbrug.

Små vindmøller til landmænd
Mellem den 2. og 4. juli, modtog Folkecenteret et meget specielt besøg: Der er tale om Sjouke Ritsema fra Holland, som er en af
Folkecenterets tidligere trainees, og som stadig er tilknyttet Folkecenteret.
Vi har allerede omtalt ham i en tidligere artikel, men den gang kom han her mest på hyggevisit.
Denne gang er situationen anderledes, da hans besøg hovedsagelig er forretningsrelateret.
Som nævnt i den foregående artikel startede Sjouke et firma, der producerer små vindmøller; For tre år siden, på tidspunktet for
hans sidste besøg var firmaet, kaldet EAZ Wind, stadig i sin opstartsfase, men nu har det udviklet sig til et solidt firma med 45
ansatte.
Deres fokus er på, at levere små vindmøller
(op til 15 kW) til landmænd i de vestlige
lande.
Det hele startede i Holland, hvilket også er
deres vigtigste marked, hvor de opnåede det
fantastiske resultat af 100 solgte møller om
året, en værdi de også gerne vil opnå nu hvor
de er kommet ind på det tyske marked.
Planen er, at udvide til Frankrig, Belgien,
Danmark og Storbritannien, alle områder der
er meget interessante både for deres
vindressourcer og for antallet af landbrug.
Af netop denne grund besøgte Sjouke og
Ijssebrand, en af hans kollegaer, os: at udvide
til et nyt land involverer mange udfordringer
og mange ukendte faktorer, hvorfor de
ønskede at blive opdateret omkring den
aktuelle danske situation.
Hvorfor Folkecenteret?

Billede: Ijssebrand Ziel (venstre) og Sjouke Ritsema (højre) ved Folkecenterets
For at komme ind på et nyt marked, er vi nødt
til at have en business case; til dette kræves en betydelig mængde information, såsom elpriser, hvilke politikker er der og hvor let er
det at få en byggetilladelse, bare for at nævne nogle eksempler.
Det kan være både tids- og ressourcekrævende, at indsamle alle disse oplysninger, hvorfor vi besluttede at komme her, da Folkecenteret er i besiddelse af en masse knowhow omkring emnet. Det var meget gavnligt, og jeg synes faktisk, at ethvert land burde have
et Folkecenter.
Fokuserer I udelukkende på landmænd, og hvorfor?
Ja, vores hovedfokus er i øjeblikket på landmændene; vi synes, det er en meget interessant kundegruppe, da de har kapacitet til at
investere, og samtidig har et stort elforbrug.
Med vores løsning vurderer vi, at en stor del af elektriciteten kan genereres af vind, hvilket gør at de opnår besparelser på elektriciteten, som fører til en relativ kort tilbagebetalingstid.
Situationen er endnu mere interessant, hvis vindmøllen er forbundet med solceller og batteriteknologi.
Desuden kan vi stole på buzz-effekten, hvilket betyder, at nye kunder ofte kommer til os, fordi de kender nogle af vores gamle kunder.
Er Jeres forretningsmodel baseret på feed-in-tariffer?
Nej, slet ikke. Vi fokuserer på at dække landmændenes el-efterspørgsel, ikke på flygtig markedsstøtte.
Hele vores idé er baseret på, at reducere mængden af penge, som landmændene skal bruge på deres elforbrug. Modellen har
fungeret ganske godt indtil videre, og vi mener også, at det kunne fungerer godt i Danmark: trods det, at landet har en lav pris på
elektricitet til landmænd, så er det også sådan, at der er meget mere vind, så vi skal have de to ting til, at balancere.
Hvordan opstod ideen?
Det var faktisk under mit trainee-ophold hos Folkecenteret.
Før det havde jeg en generel idé om, at jeg ville gøre noget godt for planeten, men jeg vidste ikke nøjagtigt hvad. I løbet af min periode hos Folkecenteret blev jeg mere entusiastisk for vedvarende energi, og jeg begyndte at se på vindenergi med en anden interesse:
det var sådan, at hele konceptet startede.
[Fortsætter...]

[Fortsætter...]
Da jeg kom tilbage til Holland, arbejdede jeg i en periode hos et solenergi-firma. I løbet af denne periode begyndte jeg, sammen med
4 venner, at undersøge markedet, og vi indså, at der blev installeret mange solceller, hvilket førte til at net-operatørerne begyndte at
klage; det betød, at vindkraft også var nødvendigt, men store installationer stod over for stigende modstand fra befolkningen. Det
var i det øjeblik jeg sagde: "Hvorfor ikke bygge en lille vindmølle?".
Hvordan ser Jeres mølle ud?
Den ser behagelig ud med dets grønne mast og trævinger. Vi fokuserer meget på den visuelle påvirkning.
Vores vindmølle-design passer sammen med landskabet og bør derfor ikke overskygge eksisterende landskabselementer, såsom træer, for meget. Vi tror, at en sådan tilgang hjælper med, at opretholde støtte fra lokale beboere. Vindmøllen fungerer efter p assive
kontrolprincipper, men er stadig meget effektiv. Ved at holde det simpelt, kræver vores model en meget begrænset vedligeholdelse:
Vi foretager en årlig visuel inspektion, og en teknisk inspektion hvert femte år, som loven påkræver; lav vedligeholdelse og god kvalitet er vigtige for os, da det er en måde hvorpå vi kan sænke omkostningerne for vores kunder.
Hvordan ser Jeres mølle ud?
Den ser behagelig ud med dets grønne mast og trævinger. Vi fokuserer meget på den visuelle påvirkning.
Vores vindmølle-design passer sammen med landskabet og bør derfor ikke overskygge eksisterende landskabselementer, såsom træer, for meget. Vi tror, at en sådan tilgang hjælper med, at opretholde støtte fra lokale beboere. Vindmøllen fungerer efter p assive
kontrolprincipper, men er stadig meget effektiv. Ved at holde det simpelt, kræver vores model en meget begrænset vedligeholdelse:
Vi foretager en årlig visuel inspektion, og en teknisk inspektion hvert femte år, som loven påkræver; lav vedligeholdelse og god kvalitet er vigtige for os, da det er en måde hvorpå vi kan sænke omkostningerne for vores kunder.
Hvad er planerne for fremtiden?
Som tidligere nævnt, vil vi gerne ind på nye vestlige markeder, såsom Danmark; derefter vil vi udvide vores fokus fra landbrugssektoren til off-grid-applikationer, og derefter endelig private forbrugere
Efter besøget på Folkecenteret overvejer Sjouke og hans kolleger nu, at få en af deres modeller til Danmark til næste år, og få den
testet i vores nye testcenter for små vindmøller. Modellen er allerede blevet testet, men de vil gerne have udført alle de nødvendige
tests og certificeringer, der er nødvendige for at komme ind på det danske marked.

Solcelle-systemet på Folkecenteret

E-mobilitet i Folkecenteret

Mød Trainee’en
Mariem Bahloul
Mariem Bahloul (23 år, Tunesien) har været trainee på Folkecenteret i perioden 18.
marts - 13. juni, og hun har æren af at være vores første tunesiske trainee. I øjeblikket
studerer hun elektroteknik ved National Engineering School of Monastir (ENIM), og
besluttede at komme til Folkecenteret, da hun ønskede at lære om vedvarende energi,
både i teori og i praksis. Mariems største interesse var solenergi, fordi solen er tilgængelig overalt, og fordi det er en ubegrænset kilde, og en af de nemmeste måder at indsamle energi på; ikke desto mindre, da hun ankom til Folkecenteret, blev hun interesseret i vindenergi og dens potentiale, og det er grunden til, at det meste af hendes arbejde var koncentreret omkring vindenergi: først lavede hun en analyse af vindenergi i
Tunesien og derefter bevægede hun sig over på et mere praktisk område og var en del
af det team, der fremstillede nogle små vindmøllevinger ud af nogle træstykker.
Oplevelsen hos Folkecenteret formede hendes tankegang: ”Jeg kan ikke se mig selv
arbejde med andre energikilder end vedvarende energi. Denne oplevelse fik mig virkelig
til at ønske, at være en del af energiovergangen: Uanset hvad, vil jeg arbejde for bæredygtighed, og for at hjælpe med at nå SDG'erne ".
Mariem nød atmosfæren i Folkecenteret, som hun fandt internationalt og venligt, og
hvor man kan møde vigtige folk og stadig føle sig tilpas; "Følelsen minder mere om en
familie end en arbejdsplads".
Det aspekt hun holdt mest af i sin periode hos Folkecenteret, var muligheden for at lære, mens hun havde det sjovt og uden at føle
det pres, der normalt ofte er på en arbejdsplads.
På spørgsmålet omkring om hun ville anbefale Folkecenteret til andre trainees, svarer hun overbevist: "Helt klart! Det er en smuk
oplevelse: Det er mere end bare et praktikophold!".

Kommende Arrangementer
9. ICSA konference

Konference on Små Vind

Vi er stolte af at kunne meddele, at Folkecenteret er blevet
valgt til at afholde den 9. ISCA-konference om bæredygtigt
landbrug.

Efter succesen med vores første begivenhed om Small Wind,
der fandt sted i april, har vi besluttet at arrangere endnu en
begivenhed, for at følge op på de diskuterede emner.

Konferencen med titlen "Pålidelige Vedvarende Energier til Offgrid: Styrkelse af landdistrikternes Habitat” finder sted mellem
den 25. og 29. august, og der vil være deltagelse af nationale
og internationale eksperter inden for bæredygtigt landbrug,
vedvarende energi, fødevare- og vandsikkerhed og affaldshåndtering. Det er stadig muligt at tilmelde sig konferencen,
både som taler og som publikum; hvis du er studerende, har du
ret til nedsat pris.

Denne anden internationale konference vil fokusere på test,
certificering og selvstændige systemer i off-grid-områder, med
særlig fokus på den arktiske region.

Mere information kan findes på konferencens hjemmeside:
www.folkecenterevents.net

D. 25. - 29. august

Programmet kan findes på vores begivenheds-hjemmeside
(www.folkecenterevents.net), sammen med tilmeldingsblanket.
Arrangementet er organiseret som en del af vores nye testcenter for små vindmøllers aktiviteter.

D. 07. - 10. October

Vidste du?


Vi har for nyligt færdiggjort digitaliseringen af vores gamle rapporter, hvilket er en bred samling af oplysninger om
vedvarende energi. Du kan finde dem her.



Vi har visioner om, at udvikle en Folkecenter-APP; Vi har allerede nogle ideer, men du er velkommen til at komme med forslag
til funktioner du gerne ser inkluderet. Du kan komme med forslag her. Tak for hjælpen!

