
   

ENERGIOPSAMLER  

)  

NICKLAS FREDERIKSEN 

MATHIAS SKIFTER ANDERSEN 

RASMUS KEIWE 

8.B Antvorskov Skole  

 

Vores produkt 
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vandmølle 
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Energiopsamler 

Hvorfor har vi valgt dette emne 
Det er et stigende globalt problem, at man ikke udnytter den vedvarende energi godt 

nok. Det har vi tænkt os at gøre ved at designe og bygge vores egen minivandmølle, og 

derefter montere den i et afløb. Dette afløb kunne være badets eller håndvaskens afløb. 

Hypotese 
Vores mål med projektet er at opfinde en måde, hvorpå energi kan bruges igen, hvilket 

kan medvirke til at skåne miljøet. Vi tænker at udnytte en kilde til energi, ved at finde 

en løsning på oplagring af strøm til et batteri, ved at bruge vandets energi i et afløb. 

Det kan fx ske i et lejlighedskompleks. Strømen fra batteriet kan bruges i fx en 

vaskekælder i lejligheden med vaskemaskiner og tørretumbler. Vi vil derfor bygge en 

energiopsamler i form af en ”vandmølle” i et nedløbsrør eller afløb. 
 

Baggrund 
Idéen er, at møllen fungerer således, at det gennemstrømmende vand rammer møllens 

blade, og dermed får møllen til at dreje. Når møllen drejer, roterer magneten ude i den 

ene side af den aksel, som sidder fast i kammeret. Akslen holdes oppe af to huller, som 

er lavet i kammerets sider. Magneten bytter rundt på nord- og sydpol tæt på en 

kobberspole. Der dannes vekselstrøm under processen, hvilket vi omformer ved hjælp 

af en ensretter, så vi kan oplade batterier med det. 

 

Processen 
Vi har bygget en energiopsamler i rustfrit stål. Det er punktsvejset, og derefter har vi 

tætnet det med silikone. Så har vi skaffet en spand og en pumpe til vandet, så vi kan 

pumpe vandet op igen. Hjemmelavet motor, som kan bruges som generator, så vi kan 

se hvordan det virker. Så har vi lavet en ”Vandmølle” lavet i en 3D printer som printer 

i en ”fysisk” form. 

 

Konklusion 
Gennem vores arbejde med dette projekt er det blevet muligt at konkludere på vores 

hypotese. Det var muligt at udnytte energien fra vandet i vores energiopsamler, ved 

brug af bevægelsesenergien og inducering af vekselspænding. Vores forhåbning er, at 

vi i fremtiden skal blive i stand til at kunne oplagrer energien i et batteri. Batteriet skal 

kunne bruges i fx et lejlighedskompleks når vandet i afløbene falder. Når den proces 

sker, vil der om aften være strøm nok til at batteriet skal kunne drive en vaskemaskine.  
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Baggrund for projektet 

Vi er tre elever fra 8.B i en scienceklasse på Antvorskov skole: Nicklas Frederiksen, 

Mathias Skifter Andersen og Rasmus Keiwe. 

Vi har i år været så heldige at få lov til at deltage i Unge forskere med støtte fra vores 

lærer. Vi deltog sidste år og kom i semifinalen. Vi mener, at det var noget af det mest 

inspirerende og motiverende, vi længe havde oplevet inden for skoleprojekter. Vi synes 

det er spændende at arbejde i grupper og at lave et produkt, som gør og vores egen 

interesse stører. Igen i år har vi valgt, at kastet os over et projekt. 
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Viden om energiomdannelse 
Vi gør brug af den britiske fysiker Michael Faradays opfindelse  

fra årstallet 1931. Man bruger den samme  metode  når  man cykler og har en 

dynamolygte. Den energi vi laver kaldes induktion. Induktion er energi med                     

en magnet. Michael Faraday gjorde brug af H.C Ørsteds opfindelse af 

elektromagnetismen fra 1820. 
 

 

 

Energi kan ikke forsvinde. Den kan kun omdannes til en anden form for energi. I sidste 

ende bliver al energi omdannet til varme, der er energi af laveste kvalitet. Den energi, 

der fandtes ved universets fødsel, Big Bang, er den sammen mængde energi, der findes 

nu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ved et kulkraftværk som dette 

omdannes den kemiske energi i 

kullet til enten varme eller 

elektrisk energi.” 
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Energiomdannelse i vandmøllen 
 

 

Energiomdannelse i vandmøllen 

Potentiel energi    →    Kinetisk energi    →    Elektrisk energi    →    Strålings energi 

       Vand  Turbine              Generator               Lys 

Pilene viser, at der sker en energiomdannelse. Ved hver pil sker der desuden en 

varmeudvikling, som bevirker et tab i den energimængde, der omdannes. Det er det 

samme som der sker i vandmøllen. 
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Interview 
William Hvolbæk 

Vi har valgt at interviewe ingeniør William Hvolbæk. Han er selvstændig ingeniør, 

som til dagligt arbejder med at måle beregne og dimensioner til forskellige 

byggeprojekter og konstruktioner til firmaer. 

Vi har fået talt om selve ideen, men også omkring forskellige ting til vores projekt. 

Han fortæller om, hvordan man kan gøre ideen bedre, men også mere effektiv. Han 

lavede en masse tegninger til os, som vi har forholdt os til. Vi viste ham alle de 

modeller vi havde designet. Han fortæller, at hvis man laver vandmøllen med runde 

ender og med flere vinger, vil det effektiviser møllen i sådan en grad, at man vil kunne 

oplade et kæmpe batteri, som man kan bruge til fx vaskekælderen i et 

lejlighedskompleks. I stedet for vandrørende inde i huset, har vi tænkt at undersøge, 

om vi kan få rykket vores idé ud i tagrendeafløbet. For så meget som det regner, vil det 

være en rigtig god idé, mener vi. Han blev rigtig inspireret af vores idé, og har 

engageret sig meget. Vi har stadig mange samtaler omkring projektet. Han har været 

meget behjælpelig og har støttet fra start til slut.   

 

 

 

Tegnet af William Hvolbæk. 

(Ingeniør) 

Dette er starten på vores 

design. Vi har så 

efterfølgende fået det 

tegnet professionelt af 

William Hvolbæk. 
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Billeder af processen 

 

Processen: 

 

 

 

  

1: Ide start. 2: Videre udvikling. 

Forståelse af fysikken 

3: Udvinding af strøm. 4: Professionel hjælp til 

videreudvikling. 

5: Færdigudvikling af 

stålet til vandløbet. 
6: Færdig fremstilling. 
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Vores Produkt 
Her har vi vores produkt i færd med at lave vekselstrøm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kammer som 

vandmøllen 

er monteret i. 

Spand med 

vand, 

pumpe og 

slange. 

Kobberspole 

og magnet. 

Galvanometer 

og Voltmeter. 
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Vandmøllen 
Se Bilag: 1 

Vandmøllen er designet i Tinkercad.com. Vi har prøvet os frem med flere metoder. 

Men da vi havde kontakt med William Hvolbæk, fortalte han os, at vi ville kunne 

effektivere vores vandmølle meget mere.  

Senere har vi fået fremstillet en mølle i rustfrit stål, men det viser sig at møllen er 

blevet for tung. Der vil ikke komme kraft nok i vandet, til at drive møllen, fordi at 

rustfrit stål er et meget tungt materiale. 

Derfor er vi kommet frem til, at vores mølle skal produceres i plastik. 

Her kan man se vores forskelige versioner: 

 

  

Dette er en version af 

”vandmøllen”, hvor 

vingerne kan demonteres 

og monteres. 

Dette er en version af 

”vandmøllen” magen til 

den til venstre. Den er bare 

større, og så kan vingerne 

ikke tages af. 

Dette er en version af 

”vandmøllen”, hvor vi har 

fjernet antallet af vinger og 

gjort enderne runde. 

Dette er vores færdige 

produkt af ”Vandmøllen”. 
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Kammer på vandrøret 
Se bilag: 2 

Konstruktionen er et forslag vi har fået af ingeniør William Hvolbæk. Det er et 

effektivt design, som gør det muligt, at man kan have møllen inde i faldestammen, 

uden der sker en utæthed.  

 

Denne konstruktion er skåret og svejset hos Chris Jensen A/S 

 

Her er billederne:  
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Færdige produkt 
Se bilag: 3 

Vores færdige produkt er et rustfristål rør, hvor vi har monteret et kammer. Det 

kammer indeholder vores ”vandmølle” som er monteret på akslen igennem kammeret, 

som skal rotere når der er gennemstrømmene vand. Når møllen drejer, er der en aksel, 

som også drejer der producere vekselstrøm. 

Udviklingen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra skitse Til virkelighed 

Montering Vi laver energi 
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Priser 
 

Udgifter 

Priser for kammeret: 

1 = 4.231,00 kr. 

10 = 28.677,00 kr. (Produktionsrabat 1363,30 kr. - pr. stk. 2867,70 kr. ) 

 

Priser for møllen: 

Møllen som vi har produceret i 3D print, koster 9,64 kr. inkl moms (25%) 

 

Priser for installering: 

Vvs’erens timeløn er ca. 550 kr. + moms (25%) 

Følgematerialer = ca. 250 kr. 

”Ved renovering er det mere kompliceret, og stort set umuligt at anslå ud fra en 

generel betragtning. Men mellem 2 og 8 timer til VVS'en, plus eventuelle følgearbejder 

(f.eks. skabe der skal nedtages og genmonteres). 

Det er nok mest et produkt til nybyggeri og gennemgribende renoveringer.” 

 

Indtægter 

Priser for strømmen: 

(øst for Storebælt) 

26,45 øre/kWh inkl. Moms. 
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Tak til: 

 

William Hvolbæk - Ingeniør af beregninger og dimensioner  

- Tegnet vores bestilling 

Chris Jensen A/S - Leverandør 

- Leveret vores bestilling 

Pia Frederiksen - Teknisktegner hos Chris Jensen A/S 

- Lavet udfoldningerne (se bilag 4 - (2) (3)) Udskrevet materialeliste og 

certifikater (se bilag 5 - (2) (3) (4))  

Brian Nielsen - Smed 

- Givet os gode råd til at formindske gnidningsmodstanden 

Arla - maskinafdeling (Slagelse) 

-  Fremskaffe ny akse af rustfri stål. 

Slagelse rør og vvs service 

- Givet os gode råd til monteringer 

Vvs eksperten.dk - Allan Elgaard (direktør) 

- Givet os bud på priser til installation 

Kim Svensson - Skole (Fysik/Kemi) 

- Hjulpet med indlæring af tekniske programmer og måleinstrumenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Chris Jensen  

- Ejer af Chris Jensen A/S 



                                                         Antvorskov skole 

S i d e  14 | 23 

 

Bilag 1 (Vandmøllen) 
Bilag 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Designet i samarbejde med William Hvolbæk 
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Bilag 2 (Kammer på vandrør) 
Bilag 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designet i samarbejde med William Hvolbæk 
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Bilag 3 (Færdige demo) 
Bilag 3: 

 

Designet i samarbejde med William Hvolbæk 
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Bilag 4 (Kammer, mølle, udfoldninger) 
Bilag 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengett af Pia Frederiksen, Chris Jensen A/S 
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Bilag 4 (2) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tegnet af Pia Frederiksen, Chris Jensen A/S 
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Bilag 4 (3) 

   

 

 

 

 

 

 
Tegnet af Pia Frederiksen, Chris Jensen A/S 
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Bilag 5 (Certifikater) 
Bilag: 5 

 

 

 

 

 

Udskrevet af Pia Frederiksen, Chris Jensen 
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Bilag 5 (2)  
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Bilag 5 (3) 
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Bilag 5 (4) 

 


