Windvoorziening met gebruik van een windmotor.
Inleiding en verantwoording
Een jaar of vier geleden ben ik begonnen met het ontwerp en de bouw van een compact en licht kistorgel,
waarvan ik er inmiddels twee heb gebouwd..
Ook de windvoorziening moest compact zijn, voorzien van een mini-ventola windmotor, een kleine balg en
drukregeling met een regelklep. Voor de windvoorziening heb ik gekozen voor een ontwerp van Tjeerd
Bosklopper uit het boekje “Bau von Kleinorgeln” Het is een compact ontwerp met een zwemmerbalg,
waarvan het balgblad aan één zijde scharnierend is bevestigd, in combinatie met een drukregeling met een
regelklep.
Door de vrij wijde mensuur en krachtige intonatie wordt wel het maximale van de windmotor en de regeling
gevraagd.
De stabiliteit van de winddruk vond ik met deze combinatie voor mijn orgel niet optimaal. Maar misschien
ben ik te kritisch en is dit te vatten onder “levende wind”.
Mijn zoektocht richtte zich daarom op de vraag “Wat veroorzaakt deze schommelingen in de winddruk en
hoe zou ik dit kunnen verbeteren?”
Ik heb sindsdien veel testen en metingen gedaan met verschillende typen balgen en regelingen, maar
allemaal compact, passend in de beschikbare ruimte van het kistorgel. De grondslagen en uitkomsten heb
ik gepresenteerd tijdens een voordracht op de open zolderdag van 12 november. Dit artikel is deze
voordracht in verhaalvorm. Ik heb de volgorde aangehouden naar de volgorde van de bouw en
experimenten. De theoretische berekening heb ik niet overal uitgewerkt. De theorie is alleen bedoeld als
een ondersteuning van wat ik gemeten heb.
Windvoorziening
De windvoorziening van een orgel is bedoeld om de hoeveelheid wind die een orgel vraagt te leveren met
een constante druk en met een dynamisch stabiel gedrag bij een plotselinge verandering van de windvraag.
Er zijn verschillende manieren om dit te bereiken, maar in dit verhaal beperk ik mij tot de tegenwoordig
meest gangbare bij kleinere en grote orgels, nl. die waarbij een elektrische windmotor de gewenste
hoeveelheid wind levert met een voldoende druk en waarbij door combinatie van een balg en regeling een
constante winddruk aan het orgel geleverd wordt.
Waarom moet de winddruk constant zijn.
De toonhoogte van het pijpwerk is afhankelijk van de winddruk. Een lagere winddruk veroorzaakt het
verlagen van de toonhoogte. De mensuur en het soort, labialen of tongwerken, bepalen deze
afhankelijkheid. Voor enkele pijpen heb ik dit gemeten. Het resultaat staat in onderstaande tabel.
N.B. Fluit 4’ c’’’ is een open fluit en klinkt een octaaf hoger dan Holpijp 8’ c’’’.
•
•
•
•

Afwijking in cent per % winddrukverandering
Holpijp 8 c’’’
1,84
Fluit 4 c’’
0,80
Fluit 4 c’’’
1,47

Je ziet dat pijpwerk met een wijde mensuur meer verstemt dan enger pijpwerk. Het kleinere pijpwerk uit een
register verstemt meer dan het grote.
Wat is acceptabel.
Dat is een moeilijk verhaal. Als je bedenkt dat niet alle pijpwerk evenveel verstemt bij verandering van de
winddruk zal het effect zijn dat bij iedere verandering van de winddruk het gespeelde akkoord onzuiver zal
klinken.
Bijvoorbeeld: Bij een winddruk verandering van 3% zal het octaaf fluit 4 c’’- c’’’ gaan zweven met een
frequentie van 2,4Hz, even voorbijgaand aan het feit dat de octaven van pijpwerk elkaar wel tot een zekere
grens zullen meetrekken.
Nu is “onzuiver” bij een toetsinstrument natuurlijk relatief. Ieder stemrecept bevat onzuiverheden, maar
onzuiverheden die teveel voorbij gaan aan de zuiverheid die juist de bedoeling is van een gebruikt
stemrecept is m.i. onacceptabel.
Verder is het zo dat afwijkingen sterker naar voren komen bij pijpwerk dat veel harmonischen produceert en
bij hoge stemmen (2’, 1’, mixturen). Tenslotte ontstaat er een vreemd springend effect als een hoge toon
aangehouden wordt en een staccato reeks in het groot octaaf gespeeld wordt
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d invloed van
n de kracht op de regelkle
ep kleiner.
1. Ik kan het balgblad veel groter maken. Hierdoor is de
est effectieve oplossing;
Dit is de mee
ndere plaats kiezen
k
waaro
op de kracht van
v de klep op
p het balgblad aangrijpt. Dit
D
2. Ik kan een an
betekent dat het balgblad meer moet bewegen
b
en de
d invloed van
n de veer wee
er groter word
dt.
ompensatie to
oepassen voo
or de krachten
n die de verkeerde kant op
p werken. Ik moet
m
dan
3. Ik kan een co
z
zoeken
naar een veer mett een negatie
eve veerconsttante. Een dru
ukveer dus die minder kra
acht levert
a ik hem ve
als
erder indruk of
o een trekvee
er die minder kracht levert als ik hem ve
erder uitrek.
Een idee is bijvoorbeeld
b
zoiets als de pantograaf
p
zo
oals hiervoor beschreven. Het tweede deel,
d
over
d top, heeft inderdaad ee
de
en negatieve veerconstantte;
4. Een andere keuze
k
van balg en/of regellaar toepasse
en;
enoemde diffe
erentiaal klep toepassen;
5. De eerder ge

De balg
b
met enk
kele vouw.
el bestaat hierr uit een samenstelling
Het flexibele dee
erbonden zijn
n met balgleerr om ze
van ribben die ve
wegingsruimte
e te geven en
n om de balg luchtdicht
bew
te maken.
m
Ook
k hier kan hett balgblad aan
n één zijde
scha
arnierend zijn
n bevestigd.

De balg die ik vo
oor de meting
gen heb gebrruikt heeft
ond
derstaande maten.
m
Len
ngte:
570 mm
Bre
eedte:
228 mm
Vou
uwdiepte:
45 mm
De balgbladen zijn
z aan één zzijde scharnie
erend
verrbonden.
Door langzaam lucht in de ba
alg toe te late
en heb ik
oogtes (H) de
e druk (P) gem
meten.
bij een aantal ho
ereerst met ballast.
b
Alle
De karakteristiek vertoont ee
en aflopende lijn.
alg verder uitvvouwt levert hij
h een
Naarmate de ba
e
lagere druk. Dit wordt veroorrzaakt door de
ok op de vouw
wen inwerkt. Op
O zich is
luchtdruk die oo
hett wel gunstig dat de balg e
een iets hogerre druk
levert bij meer verbruik
v
(denkk aan de wee
erstand
n het kanaal tussen
t
balg e
en lade).
van
Verder iss het zo dat bij het opblaze
en van de balg de druk ste
eeds iets hoge
er is dan wan
nneer deze leegloopt.
Het verscchil is ca. 10 Pascal. Dit za
al ook zo gew
weest zijn bij de
d zwemmerbalg, maar da
at heb ik inde
ertijd niet
gemeten. De druk in de
d grafieken is
i steeds de gemiddelde
g
druk.
d
b
van go
oniometrie en
n ontbinding van
v
Met behulp
krach
hten kan ik ditt bepalen watt de verticale kracht
zal ziijn.
In het gebied met een kleine ve
erticale krach
ht, de
whoek is klein en/of de opp
pervlakte van de
vouw
vouw
wen t.o.v. die van
v het balgb
blad is klein, is een
iterattieve bereken
ning niet nodig
g.
Je zie
et dat de constructie met d
de vouwen errg lijkt op
de ve
eer met negattieve veercon
nstante. In pla
aats van
een trekveer
t
werkkt hier de wind
ddruk in de ba
alg op de
vouw
wen.

o
deze be
erekening gew
wijzigd
N.B. Inmiddels is over
ht ontstaan, waarover
w
later meer.
inzich

Omdat de ba
alg een steed
ds lagere drukk geeft naarm
mate hij
uitvouwt en een
e balgveerr een steeds g
grotere kracht als hij
door het balg
gblad ingedru
ukt wordt verw
wacht ik dat de
d
toenemende
e omhoog gerrichte kracht vvan de vouwe
en en de
toenemende
e omlaag gericchte kracht va
an de veer elkaar min
of meer zulle
en compense
eren. Dit blijkt het geval te zijn,
z
waardoor de
e hinder van de
d veerconsta
ante van de balgveer
b
minimaal wo
ordt.
De berekend
de balgdruk en
e de gemeten druk met ba
allast en
die met een balgveer staa
an in de grafie
ek.

Regeling mett rolgordijn.
R
E rolgordijn
Een
nregeling heeft het voordee
el dat het een
n
c
constante
kracht (statisch) op het balgb
blad uitoefent.
De meting.
D
V
Voor
de metin
ng heb ik geen rolgordijn g
gebruikt, maar een
s
schuif
die ove
er 4 sleuven van
v 10 mm brreed ligt.
Gewenste dru
G
uk: 420 Pa.
W
Windmotor:
Mini-Venttola
Bij ieder aanta
B
al gaten open
n aan de bove
enzijde van de
te
estkast heb ik
k de schuif zo
o ingesteld da
at boven de schuif
s
de
g
gewenste
druk ontstaat en
n heb ik de ho
oogte van de opening
v de schuif (rolgordijn) gemeten.
van
g
at
Het resultaa
Je ziet dat de
e toename va
an Q minder ssteil verloopt dan die
bij een regelklep. Door de
e afname van
n de druk van de
windmotor vllakt de toename nog verde
er af.
Met behulp van
v de formules en de gem
meten dP en Q is R te
bepalen en ook
o C, die in de
d formules a
als constant is
s
aangenomen
n. C blijkt, zoa
als wel verwa
acht, niet cons
stant te
zijn, maar errg veel wijkt hij
h hier ook nie
et van af.
Daarom kan ik het gemiddelde constante C redelijk
k correcte
a
verbruik (Q) en andere
berekeningen doen voor ander
windmotoren
n (dP).
N.B. Er is ge
een eenheid voor
v
C in de g
grafiek opgen
nomen.
De eenheid van
v C is afha
ankelijk van de
e eenheden die
d je
voor de ande
ere variabelen hebt gekozen, volgens SI
S stelsel
of anders.
Ook hier geldt voor de
e opening van
n het rooster van het rolgo
ordijn:
1. dP
d 2x zo groo
ot en Q blijft gelijk,
g
dan kan de opening
g √2 x kleiner zijn.
2. Q 2x zo groot en dP gelijkk, dan de opening 2x zo grroot.
De groottte van de ope
ening kan ik bereiken
b
doorr het rolgordijjn verder te openen en/of d
door het aanttal
sleuven te
t vergroten.

Het geheel.
Ook voor deze combiinatie (2) heb
b ik nu de
compone
enten getest.
Als je de
e gemeten (en
n berekende)) karakteristie
eke van
de comp
ponenten bekijkt bij een da
alend balgblad
d, dan zie
je het vo
olgende:
1. De balg.
De verticale component vvan de kracht op de
dt kleiner.
vouwen word
De druk in de
e balg wordt hoger.
2. De balgveer.
an de veer wo
ordt kleiner.
De kracht va
De druk in de
e balg wordt lager.
3. Het rolgordijn
n.
De (statische
e) kracht door het gewicht van het
rolgordijn op de balg is co
onstant.
Het resulltaat laat dit ook
o zien. De druk
d
van 0 tott 1 m3/min is nagenoeg co
onstant.
Ik heb vo
oor beide situaties de drukk en de fout in
n de de druk als
a functie van het verbruikk Q in de graffiek
gezet.
Je ziet da
at combinatie
e 2 ongeveer 5x beter scoo
ort dan combinatie 1.
Tenslottte
Ik heb do
oor dit onderzzoek veel mee
er inzicht gekkregen in dit onderwerp.
o
Ikk hoop dat dit ook voor de lezer
geldt.

Geraadpleegde publicaties, naast wat er op het internet te vinden is:
Johan de Vries. Bouwbrief 60 en 61. Windvoorziening voor huisorgels.
Kees de Zeeuw. Voordracht over windvoorziening.

