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INHOUDENEXECUTIVE
SUMMARY

EXECUTIVESUMMARY

Er ligt een groot verborgen groene elektriciteitspotentieel in de Nederlandseinfrastructuur: wind

die wordt opgewekt door passerende voertuigen gecombineerd met natuurlijke wind. De ENLIL

Vertical Axis Wind Turbine (V.A.W.T.) is speciaal ontworpen om energie uit deze twee soorten wind

op te wekken. Hiermee wordt mobiliteit omgezet in energie. De ENLIL-turbine is uitgerust met een

elektromagnetisch onderbrekingssysteem, ultrasone golfsensoren en kwaliteits- en

onderhoudssensoren van Teltonika Networks. Bovendien kunnen extra kwaliteitssensoren worden

geïnstalleerd, die allerlei relevante milieugegevens kunnen meten, zoals CO2-niveaus, UV-straling,

temperatuur, vochtigheid en verkeersstroom.

De turbine is ontworpen volgens vier ontwerpprincipes: Eco &Milieuvriendelijk, Discreet,

Circulair & Duurzaam, en Aanpasbaar. Hiermee voldoet het aan de ambities, doelstellingen en

eisen van Rijkswaterstaat op het gebied van innovatie, duurzaamheid en energie.
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Demanier waarop de ENLIL-turbine

energie oogst uit het kielzog van

passerend verkeer is weergegeven in

figuur 1. Deze aanpak kan rechtstreeks

worden gebruikt voor Nederlandse

rijkswegen. Aanzienlijke energieopwekking

vindt plaats wanneer de auto zich op de

passeerstrook bevindt. Vanwege de

afmetingen en het stromingsveld is de

energieopbrengst van bussen of

vrachtwagens aanzienlijk groter dan die

van auto's.

HETOPWEKKENVANELEKTRICITEITUITTWEESOORTENWINDMETENLIL

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Dit kan door energieopwekking langs de

snelwegen. De huidige oplossingen zetten echter een groot deel van de energie niet om: die van

verkeersbewegingen. Iedere passerende auto, vrachtwagen en bus creëert een zogenaamde "zog"

(wake flow in het Engels), een windvlaag. Onze innovatie, ENLIL, is een windturbine met verticale as

die speciaal is ontworpen om energie op te wekken uit zowel de wind veroorzaakt door passerende

voertuigen als natuurlijke wind. De turbine is 4 meter hoog en heeft een diameter van 1,8 meter. Het

design van de turbine is Helical Darius met 3 dunne bladen. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de turbine

niet opvalt en altijd met het verkeer meedraait, ongeacht de richting van de natuurlijke wind. De

turbine wordt geplaatst in de midden- en/of zijberm van een snelweg of Rijksweg en krijgt zo een

boost van ieder voertuig in de buitenste rijbanen.
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HETVERBORGENELEKTRICITEITS-
POTENTIEELVAN INFRASTRUCTUUR
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Fig. 1: Het effect van de windflow van auto’s op ENLIL
V.A.W.T.



ENLIL: EENNIEUWNIVEAUVANEFFICIËNTIE

De ENLIL-turbine is een verticale windturbine van het type Helical Darrieus. De ENLIL-turbine is

speciaal ontworpen om energie te oogsten uit zowel de wind veroorzaakt door passerend verkeer

als uit natuurlijke wind. Dit principe werd zorgvuldig getest en aangepast tot het ontwerp zo

efficiënt mogelijk was.

Fig. 2: Technische tekening van ENLIL V.A.W.T. Fig. 3: ENLIL V.A.W.T.
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DE INNOVATIE: ENLILVERTICAL
AXISWINDTURBINE

4



MECHANICAENSENSOREN

De ENLIL-turbine is toegankelijk, goedkoop en

gemakkelijk te installeren en te onderhouden

dankzij de Plug and Play modulaire structuur.

Elke turbine is uitgerust met een

elektromagnetisch onderbrekingssysteem,

ultrasone golfsensoren (zie hoofdstuk 3) en

kwaliteits- en onderhoudssensoren van

Teltonika Networks. Daarnaast kunnen extra

kwaliteitssensoren worden geïnstalleerd, die

allerlei relevante omgevingsgegevens kunnen

meten, zoals CO2-niveaus, UV-straling,

temperatuur, vochtigheid en verkeersstroom.

OFF-GRIDENERGIEOPSLAG

Elke ENLIL-turbine kan volledig buiten het

bestaande elektriciteitsnet worden gebruikt.

Indien nodig kan de turbine worden uitgerust

met een Deep Cycle AGM accu. De Deep Cycle

batterijen zijn geschikt voor het veelvuldig

ontladen en weer opladen van de batterij

(cyclisch gebruik), of voor stand-by gebruik en

noodstroom (alleen druppelladen). Accu's voor

windenergie of windturbinesystemen zijn een

ideale bron voor autonome energiesystemen

(onafhankelijk van het elektriciteitsnet).
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ALGEMENE INFORMATIE

Totale hoogte (aanpasbaar) 4 meter
Hoogte toren 2 meter
Hoogte bladen 3 meter
Rotoroppervlak 5,4 vierkante meter
Materiaal bladen Fiber Composite Material
Bladprofiel NACA 0015
Materiaal toren 304 Stainless Steel

ELEKTRICITEITSOPWEKKING

Type generator 2kW-300R Inner Rotor PMGmet
48VAC Three Phase Output

Type omvormer 2kW-48V Pure SineWave Inverter met
220VAC/50HZ Output

Laadregelaar Wind Solar Hybrid Charge Controller
runs at 48VDC

Nominale snelheid 300 RPM
Efficiëntie bij volle snelheid 85%

PERFORMANCE

Maximale Aerodynamische Kracht 2kW
Cut-inWind Snelheid 2,2 m/s
NominaleWind Snelheid voormaximale performance 15 m/s
RPM max 300 RPM*
Geluidsniveau op 50m 36dBA

*Controller activeert elektromagnetische rem bij 300 RPM
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4AANPASBAAR

De hoogte van de ENLIL-turbine kan

volledig worden aangepast: van 3 meter

hoogte tot 12 meter. Zo kan de turbine

worden aangepast aan relevante

contextuele factoren. Ook de kleuren van de

turbine kunnen worden aangepast aan de

omgeving.

3CIRCULAIR&DUURZAAM

Bijna de gehele ENLIL-turbine kan na zijn

levensduur worden gerecycled. De

roestvrijstalen paal kan gemakkelijk worden

gerecycled door hem te smelten. De wieken

kunnen tot korrels worden verwerkt en

opnieuw als grondstof worden gebruikt.

1 MILIEUVRIENDELIJK

De ENLIL-turbine is ontworpen om zo stil

mogelijk te zijn. Hij werkt op een zeer laag

geluidsniveau: 36dBA op 50meter. Op

plaatsen waar veel vliegend wild is,

schilderen we de wieken altijd zwart. Dit is

om ze te beschermen: vogels zien UV-

kleuren, dus zullen ze wegblijven van

verticaal bewegende zwarte objecten,

omdat die lijken op felgekleurd gevaar.

2DISCREET

Voor de productie van groene elektriciteit is

gewoonlijk veel ruimte nodig en de

installaties vallen gewoonlijk op in hun

omgeving. Daarom is ENLIL ontworpen om

discreet te zijn, bijna overal te passen en zo

weinig mogelijk ruimte in te nemen: het

heeft slechts 5,4 vierkante meter nodig om

te functioneren.

De ENLIL-turbine is ontworpen volgens vier essentiële principes:

1. Milieuvriendelijk

2. Discreet

3. Circulair & Duurzaam

4. Aanpasbaar
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DESIGNPRINCIPESEN
DUURZAAMHEID
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ACTIVERINGVANERS

Het elektromagnetische remsysteemwordt

automatisch geactiveerd als de turbine zijn

maximale toerental bereikt (300 RPM; dat

wordt gemeten via de sensoren van de

TRB145), of als een persoon of dier te dicht

bij de turbine komt. Voor dit laatste geval is

elke ENLIl turbine uitgerust met ultrasone

sensoren. Deze sensoren detecteren

personen of dieren die te dicht bij de turbine

komen en activeren automatisch het ERS.

Het ERS kan ook handmatig geactiveerd

worden via het Remote Management

System.

ELEKTROMAGNETISCHREMSYSTEEM

De ENLIL-turbine kan binnen enkele

seconden volledig tot stilstand worden

gebracht met behulp van het

elektromagnetische remsysteem (ERS).

Elektromagnetisch remmen gebeurt door

middel van een remkoppel dat wordt

opgewekt door de elektromagnetische

inductie van de generator. Omdat het een

manier van contactloos remmen is, heeft het

verschillende voordelen ten opzichte van

mechanisch remmen:

• lagere onderhoudskosten (geen

vervanging van remschijven)

• grotere capaciteit van het remsysteem

• een deel van de energie wordt

teruggevoerd naar de voeding,

waardoor de operationale kosten dalen

• aanzienlijk minder productie van

remwarmte

CONFORMITEITEN INTERNATIONALENORMEN

De ENLIL-turbine voldoet aan de volgende internationale normen:

CЄ: The manufacturer or importer affirms the good's conformity with European

health, safety, and environmental protection standards.

EN600034-2: Rotating electrical Machines

EN600038: 2002, IEC Standard voltage

EN60034-5: 2005, Rotating electrical Machines Degrees of Protection

EN60204-1: 2006, Safety of Machinery

EN300386: EMC Compliance

EN61400-2: 2006, Design Requirements for Small Wind Turbines
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MERCEDES-BENZ

De ENLIL Vertical Axis Wind Turbine won de

eerste prijs in de Mercedes-Benz Startup

Competition. De bijdrage van Mercedes-

Benz ging door na de wedstrijd en gaat door

tot op de dag van vandaag. Ze leveren

wederzijdse inspanningen en delen hun

netwerk, technische knowhow en innovatie

om het product te verbeteren.

financieringsbronnen.

Het certificaat "Seal of Excellence" erkent de

waarde van het voorstel en helpt andere

financieringsorganen te profiteren van het

hoogwaardige evaluatieproces van de

Commissie.

SEALOFEXCELLENCE (EU)

ENLIL is waardig gebonden voor de Seal of

Excellence van de Europese Unie (EU).

Het topzegel is een kwaliteitslabel dat door de

Commissie wordt toegekend aan voorstellen

die zijn beoordeeld in een oproep tot het

indienen van voorstellen in het kader van een

instrument van de Unie en die geacht worden

te voldoen aan de kwaliteitseisen van dat

instrument van de Unie, maar die wegens

budgettaire beperkingen niet konden worden

gefinancierd. Deze projecten worden geacht

financiering te verdienen en kunnen steun

ontvangen uit andere uniale of nationale

ARAYMOND

ENLIL wordt geproduceerd in samenwerking

met A Raymond, een baanbrekend bedrijf in

de kunststofinjectiesector, voor de

massaproductie van schroefvormige

turbinebladen, die met conventionele

methoden vrij traag en duur is. Met onze

nieuwe revolutionair ontwikkelde technologie

zijn wij in staat onze turbinebladen samen op

een goedkope en zeer snelle manier te

produceren. Dit, in combinatie met een slimme

en effectieve Plug and Play modulaire

structuur, maakt ENLIL turbines toegankelijk,

goedkoop en gemakkelijk te installeren en te

onderhouden.
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BUSINESSCASESNELWEG
(ENGELS)

ENLIL: ANEWLEVELOFEFFICIENCY

The power curve of the ENLIL Vertical Axis Wind Turbine can be seen in the below figure. Under

8m/s average wind speed conditions with 97% availability, Annual Energy Yield from the natural

wind speed is equal to 3816 kWh/year.

Fig. 4: Power curve

Data

ENLIL = H=3m, D=1.8 m, Vnom=12 m/s)
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NATURALWINDANDPASSINGVEHICLES

This is where the flowwake effect of the passing by vehicles is being taken into consideration. The

wake created by the passing by vehicles can create a “boost effect” for the electricity production for

the turbine. This boost affected can either help the turbine spinning under no natural wind

circumstances or increase the overall power generation.

There are three main factors affecting the energy production from this wake effect:

• Speed of the moving vehicle

• Volume and duration of traffic

• Distance from the rotor

The real-life experiments have been conducted to prove this effect.

Fig. 5: Low Vehicle Frequency Traffic

Red lines in Figure 5 and Figure 6 shows the natural wind speed and the green lines show the gust

coming from the vehicles. It can be seen in the Figure 2, with the increase of traffic volume,

presence of gust increases.

It can also be said that the amount of power present in wind, amongst other factors, is dependent

on the volume and speed of the air displaced. This is to say that a larger vehicle such as a truck will

produce a more energy dense wind than a small motorcycle.
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Fig. 6: High Vehicle Frequency Traffic

VOLUME&DURATIONOFTRAFFIC

A long line of traffic can potentially create a cumulative wind effect that would keep a wind turbine

generator set spinning faster and longer than a smaller anemometer, due in part to the larger

rotational inertia of the turbine than the anemometer.

SPEEDOFTRAFFIC

The speed of the vehicle has a direct effect on the generated electricity. A quadratic function can

be used to show relationship between peak energy and each pass of the vehicle, according to

their speed.

The equation for passing cars is:

0,0117V2 - 0,0834v + 1,71

The equation for passing trucks or

busses is:

0,01276V2 - 0,0234v + 1,52
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Given the circumstances, a calculation can be done considering different traffic conditions: Traffic

volume on highway has been gathered from real life conditions, whilst inner-city conditions are

predicted.

It should not be forgotten that these values are summed with average wind speed of 8 m/s.

Highway
[120 km/h]

Inner-City
[50 km/h]

Energy Obtained
[watts]

From one car 11,69 2,86

From one bus 139,7 25,77

Traffic Volume
Cars/minute 24,6 12

Buses/minute 4,92 1

Watt/h
287,574 34,32

687,324 25,77

Energy From Natural Wind 449

Natural +Gust [Watts] 1423,898 509,09

Annual Yield [kWh/year] 12.099,15 4.325,84
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CONTACTCONTACT

BRONNEN
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CONTACT

Contact: Petros Berhane

E-mail: p.berhane@socialinnovations.nl

Telefoon: +31 6 395 744 17

VACLAVSMIL -HOWTHEWORLDREALLYWORKS (VIKING; ISBN: 9780241454398)

https://vaclavsmil.com/2022/03/07/how-the-world-really-works/


