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NIEUWE PERMANENTE MAGNETEN VOOR EFFICIËNTERE 

WINDTURBINES  
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In samenwerking met OCAS – een joint venture tussen het Vlaams Gewest en ArcelorMittal, o.a. actief in R&D rond 

staal. 

 

Eind 2010 was windenergie goed voor 5% van de 

productiecapaciteit van elektriciteit in België 1. Om 

ecologische, economische en strategische redenen is het 

wenselijk dat dit aandeel de komende jaren nog sterk 

toeneemt. Hoe efficiënter een windturbine de 

bewegingsenergie van lucht omzet naar elektriciteit, des te 

rendabeler is het voor elektriciteitsproducenten om in 

windmolen(parken) te investeren.  

Een van de vele factoren die de efficiëntie van een 

windturbine bepaalt, is de efficiëntie van de elektrische 

generator waarmee de eigenlijke energieconversie gebeurt. 

Het hart van een dergelijke generator is tegenwoordig 

meestal een roterende permanente magneet. Dit in tegenstelling tot de meer conventionele types met 

elektromagneten (stroomvoerende spoelen) in de rotor. Motoren en generatoren met permanente 

magneten grotere magnetische fluxdichtheden in de luchtspleet,  kunnen daarom compacter gebouwd 

worden en zijn ook energie-efficiënter. Als generator worden ze toegepast in windturbines, als motor 

hybride/elektrische voertuigen… Hoe sterker het veld van de permanente magneet, des te efficiënter de 

generator/motor. Met andere woorden: het is een materiaaleigenschap die de efficiëntie van de 

windmolen mee bepaalt. Betere materialen – hier: permanente magneten met een grotere veldsterkte – 

betekenen betere windmolens. 

De permanente magneten die momenteel in windmolens gebruikt worden, zijn meestal gebaseerd op 

Nd2Fe14B. Een van de nadelen van dit materiaal is dat het zeldzame-aardelementen bevat. De winning 

van deze elementen wordt gedomineerd door China (97% van de wereldjaarproductie). Door de 

groeiende nood aan zeldzame-aardelementen voor intern Chinees gebruik, is er schaarste op de 

internationale markt, en stijgen de prijzen sterk. Permanente magneten die even goed of beter zijn dan 

Nd2Fe14B maar geen zeldzame-aardelementen bevatten, zijn dan ook heel aantrekkelijk voor de 

windindustrie. Wereldwijd wordt op verschillende manieren naar dergelijke materialen gezocht.  

 



De twee voornaamste eigenschappen die er voor zorgen dat een materiaal een sterke permanente 

magneet is, zijn een grote magnetisatie en een groot coërcitief veld. Het eerste is een eigenschap die in 

de eerste plaats bepaald wordt op atomair niveau. Het tweede is een multischaaleigenschap, die 

afhangt van atomaire, microstructurele en macroscopische fenomenen. Daarnaast moeten nog andere 

eigenschappen aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals de temperatuursafhankelijkheid van 

magnetisatie en coërcitief veld (“tot welke bedrijfstemperatuur blijven ze voldoende groot?”),  de 

elektrische resistiviteit (voldoende groot om werverstroomverliezen te minimaliseren), de thermische 

geleidbaarheid (voldoende groot om warmteverliezen snel af te voeren) en corrosiebestendigheid van 

het materiaal (belangrijk bij off-shore toepassingen). 

Doelstelling Met deze thesis willen we een nieuwe strategie uittesten om sterke permanente magneten 

zonder zeldzame-aardelementen te zoeken. Net omdat de magnetisatie een atomaire eigenschap is, kan 

ze door kwantumfysische berekeningen betrouwbaar voorspeld worden. De bedoeling is dat je een 

software-omgeving die recent in het Centrum voor Moleculaire Modellering opgezet werd gaat 

gebruiken om voor grote aantallen materialen (zonder zeldzame-aardelementen) de magnetisatie te 

voorspellen. Van al deze materialen is geweten dat ze bestaan, maar voor veel ervan is de magnetisatie 

nog nooit experimenteel gemeten. De kans zit er in dat we op die manier onvermoede materialen 

vinden met een grote magnetisatie. Dit kan dan een startpunt vormen voor experimentele 

onderzoekers, die gericht kunnen nagaan of het coërcitief veld en de andere relevante eigenschappen 

aan de vereiste voorwaarden voldoen.  

Geïnteresseerde studenten hebben de kans om voorafgaand aan dit thesisonderzoek een stage bij OCAS 

in Zwijnaarde uit te voeren. 

 

1  CREG-studie (F)110616-CDC-1074 over “de nood aan productiecapaciteit van elektriciteit in België over de 

periode 2011-2020” 
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