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I N L E D N I N G  

Under 1979 beslutades att ett vindkraftaggregat pÃ 3 MW skulle 
byggas i Maglarp. HuvudleverantÃ¶ var Karlskronavarvet. Bladen 
konstruerades och tillverkades av Hamilton Standard. For detta 
aggregat valdes glasfiberarmerad epoxi som konstruktionsmaterial 
i bladen. 

FFA blev tidigt inkopplade fÃ¶ att granska konstruktionen och har 
senare deltagit i regelbundna besiktningar av bladen sedan aggre- 
gatet togs i drift sommaren 1982. 

I denna rapport redovisas erfarenheterna frÃ¥ det arbetet som i 
flera fall ar nyttiga att beakta vid framtida konstruktions- 
arbeten av vindturbiner. a 
I sammanfattningen redovisas ett antal fÃ¶rsla till forbattringar 
av de existerande bladen samt synpunkter pÃ modifiering av even- 
tuella framtida blad. Dessa fÃ¶rsla till fÃ¶rbÃ¤ttring skall ej 
tolkas som kritik av bladens nuvarande konstruktion utan snarare 

a som fÃ¶rsla till forbattringar av ett koncept som efter om- 
stÃ¤ndighetern hittills fungerat bra. Man mÃ¥st hÃ¥ll i minnet 
att detta ar ett prototypaggregat och att tekniken inom mÃ¥ng 
omrÃ¥de ar helt ny. 
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~nvandningen av 9Oo-fiber ytterst visade sig senare vara olyck- 
ligt pÃ grund av de stora tÃ¶jninga som uppstÃ¥ i plasten (i 
detta skikt) vid belastning av bladen. Speciellt pÃ bakkanten av 
bladet uppstod mÃ¥ng sprickor mellan fibrerna i 90'-skiktet. An- 
ledningen till detta ar att bakkanten bucklar vid normal drift av 
aggregatet. 

Enligt information, som vi nyligen fÃ¥tt kommer HS vid nytill- 
verkning av blad att anvÃ¤nd samma principiella laminatupplagg- 
ning i bakkanten som tidigare. Man anser att 9Oo-lagren behÃ¶v 
fÃ¶ att fÃ tillrÃ¤ckli hÃ¥llfasthe i kordriktningen. UtanpÃ detta 
lÃ¤gge man ett lager med glasfibermatta (chopped fibers). Denna 
matta skall enligt HS fÃ¶rhindr att bakkantens laminat spricker. 
Ytterst lÃ¤gge man ett lager avrivningsvav, vars uppgift ar att 

a ge en slÃ¤ yta pÃ bladet. Denna vÃ¤ rivs av efter det att plasten 
har hÃ¤rdat 

MÃ¶jlig fÃ¶rbÃ¤ttringa 

Â 
o fÃ¶rÃ¤ndr laminatupplaggning i bakkanten. Minska 

pÃ¥kÃ¤nningar i laminatens plastriktning 
o fÃ¶rs bakkanten med flera spryglar och/eller 
o slitsa upp bakkanten i kordriktningen sÃ att bakkanten 

ej bar laster. Detta kan medfera 6kad ljudalstring 
o aven sekundarstruktur, tillverkad av fiberarmerad plast, 

skall dimensioneras mot buckling 

2.3 Aerodynamik 

Profilval: 

p lad profil ur NACA-serien 230xx har anvants. Profiltjockleken har 
varierat frÃ¥ 12% i spetsen till 30% vid r/R = 0.25, vilket mot- 
svarar bladradie 9.75 m. 

a Denna klassiska bladprofil kÃ¤nneteckna av 

o relativ okÃ¤ns ighet for ytoj amnheter 
o lÃ¤mpli fÃ¶ tillverkning med hjÃ¤l av lindning 

m pÃ grund av att profilen Ã¶verall ar konvex 

Laminarprofiler, t ex den som anvÃ¤nt pÃ Nasudden, Ã¤ svÃ¥r att 
tillverka genom lindning pÃ grund av att dessa ofta har en konkav 
del pÃ bakre delen av profilen. 







-- 
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Avsikten var att konstruera ett relativt vekt blad som var enkelt 
att tillverka genom lindning. 

TvÃ olika "Design drivers" for bladet anges av HS 

l. Utmattning pÃ grund av 

o stokastisk vind 
o gravitationslaster pÃ grund av rotation 

2. Buckling pÃ grund av 

o kontrollfel vid 22 m/s 

Drifterfarenheter har senare visat att buckling av bakkanten i 
kombination med en ogynnsam laminatupplÃ¤ggnin (90'-fiber 

Â ytterst) hittills har givit upphov till de stÃ¶rst problemen. 
Detta beror aven i viss mÃ¥ pÃ utmattning av plasten mellan 
fibrerna, i form av sprickor och delamineringar. Inga problem 
med kraftbalken har hittills rapporterats. 

Inom flygindustrin har det blivit vanligare att man vid 
dimensionering av fiberarmerade plaster inkluderar skador av 
sÃ¥da storlek att de inte kan upptÃ¤cka vid kontroll efter 
tillverkning eller inspektion fÃ¶ underhÃ¥ll Eftersom vind- 
turbinblad utsÃ¤tt fÃ¶ betydligt fler lastcykler an flygplan, ar 
det nÃ¶dvÃ¤ndi att i framtiden dimensionera blad pÃ detta satt. 

Detta innebar att betydande arbetsinsats bÃ¶ laggas ner pÃ NDT 
metoder (ofÃ¶rstÃ¶ran provmetoder) fÃ¶ att med sÃ¤kerhe kunna 
hitta sÃ smÃ skador som mÃ¶jlig bÃ¥d vid inspektion efter 
tillverkning och inspektion vid underhÃ¥ll DÃ¤refte mÃ¥st 

a utmattningsprovning utfÃ¶ra pÃ provstavar med inlagda skador med 
minsta detekterbara storlek, f6r att bestÃ¤mm tillÃ¥tn 
belastningar sÃ att dessa skador ej skall tillvÃ¤xa 

I strukturer som tillverkas av kolfiberlaminat (CRP) har man pÃ 
senare Ã¥ observerat problem med slagskador i strukturen. Slag av 

@ trubbiga fÃ¶remÃ mot CRP-struktur ger upphov till stora inre 
skador som nÃ¶dvÃ¤ndigtv ej Ã¤ detekterbara frÃ¥ utsidan. 
Motsvarande forskning pÃ glasfiberlaminat ar sparsamt presenterat 
i litteraturen. For dimensionering av kommande turbinblad i 
glasfiber, bor forskning inom omrÃ¥de genomfÃ¶ras 

Mejliga fÃ¶rbÃ¤ttringa 

o bÃ¤ttr dimensioneringsfilosofi for bladens bakkant. 
Skall man Ã¶ve huvudtaget lÃ¥t dessa buckla? 

o utmattningsprovning med simulerade skador for att studera 
skadetillvÃ¤xt 



FFA TN 1987 -09  sida 10 

2.5 Bladmassa 

Bladens massa har under arbetets gÃ¥n okat drastiskt. FÃ¶ljand 
varden har rapporterats och delvis uppmÃ¤tts 

l. 7700 kg vid offertfasen 

2. 9000 kg i konstruktionsrapporten 

3. 13500 kg verkligt utfarande. 

Moj liga fÃ¶rbÃ¤ttringa 

o GlÃ¶ ej rÃ¤kn sÃ¥dan "ovÃ¤sentligheterf som fÃ¤rg spackel, 
fuktinnehÃ¥l (1-2% av totalvikten), felaktig plasthalt 
vid tillverkningen etc; Dessa faktorer kan dock inte helt 
fÃ¶rklar ovanstÃ¥end viktakning. 

3 .  TILLVERKNING 

Bladen tillverkas av glasfiberarmerad epoxiplast i en lindnings- 
maskin, som byggts speciellt f6r detta Ã¤ndamÃ¥ Den tillÃ¥te att 
hela blad tillverkas i ett stycke, se figur l och 2. Processen 
inleds med att den bÃ¤rand frÃ¤mr sektionen av bladet lindas 
kring en formkropp. DÃ¤refte appliceras en formkropp f6r bakkan- 
ten, och ytterligare lager av epoxiimpregnerad glasfiber lindas 
pÃ¥ NÃ¤ plasten har hÃ¤rda kan fonnkroppen dras ut. 

Tillverkningsmetoden Ã¤ HS egendom och diskuteras dÃ¤rfÃ ej mer i 
denna rapport. 

Belastnings- och egenfrekvensprov utfÃ¶rde av HS med ett av bla- 
den, ref [l31 och [14]. Vid belastningsprovet var bladet fast 
inspÃ¤n i roten och belastades med en punktkraft vid radien r/R = a 0.957. Se figur 3. Belastningen gav ett bojmoment i roten som 
motsvarade ungefÃ¤ 10% av verkligt moment vid drift. HS rapporte- 
rade god overensstÃ¤mmels med berÃ¤kningar 

FÃ¶rbÃ¤ttringa 

o fullskaleprov bor om mÃ¶jlig utfÃ¶ra med laster 
representativa fÃ¶ 100% av normalt driftfall. Bladens 
storlek, och storleken pÃ de krafter som verkar pÃ 
bladen, kan dock gÃ¶r att detta ar svÃ¥r att genomfÃ¶ra 
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4. DRIFTERFARENHETER 

4.1 JÃ¤mfÃ¶rels av berÃ¤knade/uppmatt bladprestanda 

~roduktionsfÃ¶rmÃ¥g hos aggregatet har dels berÃ¤knat med hjÃ¤l 
av WINRO, ref [l51 och dels mÃ¤tt upp. Resultaten presenteras i 
figur 4 frÃ¥ ref ( 61 .  Som framgÃ¥ av diagrammet ligger de upp- 
mÃ¤tt effektvÃ¤rden Ã¶ve de berÃ¤knad upp till mÃ¤rkvin och 
dÃ¤rÃ¶v ligger de uppmÃ¤tt effektvÃ¤rden under de berÃ¤knade Vid 
hÃ¶gr vindhastigheter Ã¶ka skillnaden mellan berÃ¤kna och uppmÃ¤t 
effekt. Vad man ser Ã¤ troligen effekter av drift vid hÃ¶g vind- 
hastigheter med reducerad effekt. Motsvarande reduktion av den 
berÃ¤knad vind-effektkurvan har ej infdrts. 

a En skillnad ( ~ 2 % )  mellan manuellt avlÃ¤s och berÃ¤kna vÃ¤rd har 
erhÃ¥llits vilket fÃ¥ anses ligga inom felmarginalen hos den an- 
vÃ¤nd berÃ¤kningsmetoden 

Medeleffekten under 9795 drifttimmar (5 november 1986) har varit 

a 1.48 MW i snitt. Maglarp har fÃ¶ nÃ¤rvarand (hÃ¶ste -86) varlds- 
rekord fÃ¶ stora vindkraftverk, med detta antalet producerade 
drifttimmar och energi. 

4.2 Normal drift 

Bladen har, som delsystem i energianlÃ¤ggningen i huvudsak upp- 
fÃ¶r sig som man har tÃ¤nk sig vid konstruktionen. 

4.3 Drift vid exceptionella fÃ¶rhÃ¥lland 

Drift vid exeptionella fÃ¶rhÃ¥lland undvikes normalt genom att 
aggregatet nÃ¶dstoppas Denna funktion har enligt uppgift hittills 

a fungerat tillfredsstÃ¤llande 

FlÃ¤k 

a Vid i-drift-tagningen av anlÃ¤ggninge uppstod, genom felkoppling 
av bak-effektskydd, en situation som resulterade i att aggregatet 
fungerade som en flÃ¤k (enligt uppgift 4 MW baklÃ¤nge under en 
kort tid). Inga skador pÃ bladen har dock rapporterats efter den 
hÃ¤ndelsen Bladens infÃ¤stningsbulta kontroll-drogs efter denna 
handelse. Inget onormalt har rapporterats. 
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Power Cut Back PCB 

Vid drift av aggregatet over markvind har man tidigare erhÃ¥lli 
nÃ¶dstop pÃ grund av alltfar hÃ¶ effekt, Ã¶ve 4.5 MW. Detta beror 
pÃ ojÃ¤m vindhastighet. Gransen fÃ¶ "power cut backu har dÃ satts 
till 3.8 MW under 0.4 sekunder. Nar detta intrÃ¤ffa har effekten 
reglerats ner till 2 MW under 10 minuter. DÃ¤refte reglerar man 
Ã¥te igen efter 3 MW. Problem med alltfÃ¶ mÃ¥ng hopp vid "PCBW 
har resulterat i minskad energiproduktion. Ake Junti, Sydkraft 
har berÃ¤kna fÃ¶rluste till 11 MWh under april 1986. 

FÃ¶rbÃ¤ttr aktiv algoritm for PCB bÃ¶ infÃ¶ra i reglersystemet. 

Sidvridninq 

AnlÃ¤ggninge Ã¤ ju konstruerad som en ner-vindsmaskin. Detta i 
kombination med en underdimensionerad sidvindmotor/broms orsakade 
i bÃ¶rja en del problem med alltfÃ¶ mÃ¥ng sidvridningar av maski- 

Â nhuset. Problemet berodde pÃ de laster som orsakas av kombi- 
nationen gungbradesnav av delta 3-typ och vindvariation med 

har numer byggts in i agg- hÃ¶jden Metoder fÃ¶ att Ã¥tgÃ¤r detta, 
regatet . 

Å¸tboinin av blad vid drift 

Vid bladinspektion 25 september 1984 startades aggregatet efter 
genomfÃ¶r besiktning. Det observerades dÃ att ena bladet bÃ¶jd ut 
mer an det andra vid drift (tre av varandra oberoende observa- 
tÃ¶rer) NÃ¥go fÃ¶rklarin till denna skillnad i utbojning har Ã¤nn 
ej erhÃ¥llits Ã„ve viss observation om ljudet styrker att bladen 
Ã¤ nÃ¥go olika. 

@ 4.4 Bladbesiktningar 

Besiktningar av turbinbladen har genomfÃ¶rt med jÃ¤mn intervall 
fÃ¶ att studera vilka typer av skador som kan uppkomma samt 

a om/hur dessa tillvÃ¤xe ref. [8]-[10]. Dessa bladbesiktningar, som 
Ã¤ nÃ¶dvÃ¤ndi pÃ ett prototypaggregat, har visat sig bli 
tidskrÃ¤vand pÃ grund av bladens storlek samt att inspektion av 
bladens utsida endast kan utfÃ¶ra vid tjÃ¤nli vÃ¤derlek En sam- 
manstÃ¤llnin av erfarenheter frÃ¥ besiktningarna finns i 
ref [16]. 

I inspektionerna har ingÃ¥t fÃ¶ljand punkter 

l. SÃ¶k efter sprickor och delamineringar i bladen 
2. Kontroll av limfog vid infÃ¤stnin av blad 
3. Kontroll av Ã¥skledartej samt eventuellt Ã¥sknedsla 
4. Kontroll av draneringshÃ¥ i bladspets 
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Punkt l & 2 ar de viktigaste ur sakerhetssynpunkt dÃ sprickbild- 
ning med Atfoljande propagering kan resultera i allvarliga 
haverier. Dessa punkter ar dessutom de besvarligaste och mest 
tidskrÃ¤vande beroende pÃ bladens storlek och avsaknad av nÃ¥go 
automatisk kontrollmetod. 

Inspektionerna har frÃ¤ms besttitt i visuellt sÃ¶kand efter spric- 
kor i ytan samt i anslutning till dessa "tap-testingfl (knack- 
testning). Denna metod har anvÃ¤nt ocksÃ pÃ¥ ur strukturell 
synpunkt, speciellt intressanta stallen dar man vet att under- 
liggande struktur Ã¤ limmad mot bladets ytmaterial, speciellt vid 
Ã¶vergÃ¥ mellan bladbalk och bakkant, se figur 2. I detta omrÃ¥d 
finns en fÃ¶rstÃ¤rkni (fillet) inlimmad. Denna har till uppgift 
att fÃ¶rhindr flÃ¤knin mellan ytmaterial och bladbalk. 

Â Tap-testing innebar att man knackar med en kulhammare pÃ ytan och 
lyssnar efter avvikande ljud som kan tyda pÃ delamineringar. Den- 
na testmetod kan pÃ grund av bladens storlek, totalt cirka 

200 m^, inte genomfhras Ã¶ve hela ytan. Den har dock anvÃ¤nt med 

m gott resultat i samband med de i ytan observerade sprickorna. Det 
har med denna metod varit enkelt att faststÃ¤ll storleken pÃ de 
delamineringar som uppstÃ¥t i samband med dessa ytsprickor samt 
darefter avgÃ¶r vilka delamineringar som mÃ¥st Ã¥tgÃ¤rda Som in- 
formation kan namnas att denna metod anvÃ¤nd av Hamilton Standard 
vid kontroll av flygplanpropellrar tillverkade av fiberarmerade 
plaster. 

De sprickor som observerats pÃ bladens yta, frÃ¤ms bakkanten, 
beror pÃ att bladet dimensionerats sÃ att bladets bakkant inte ar 
primÃ¤r lastbarande, och darfGr tillÃ¥ti att bakkanten fÃ¥ buckla 
vid normal drift, Vid tillverkning av bladen har man som sista 

Ã¥tgÃ¤ lindat ett lager med fibrer 90" mot bladets langsaxel fÃ¶ 
att fÃ¶rbÃ¤tt ytfinishen pÃ ett enkelt satt. DÃ bakkanten vid 

normal drift bucklar, uppstAr stora tÃ¶jninga i det yttre 90" 
skiktet, vilket initierar matrissprickor som i sin tur initierar 

a delamineringar mellan detta skikt och underliggande skikt. Det ar 
kant frÃ¥ utmattningsprovning, framfÃ¶ allt utfÃ¶r pÃ kolfiber- 
komposit, att sÃ¥dan sprickor under vissa ogynnsamma ferhÃ¥llande 
kan propagera vidare genom de underliggande Â±6O0-skikten Dessa 
sprickor har dock inte bedÃ¶mt vara nÃ¥go allvarlig sakerhets- 

m risk, om man under fortsatt drift ar tillrÃ¤cklig observant pÃ 
deras uppkomst och tillvÃ¤x samt Ã¥tgÃ¤rd dessa innan de propage- 
rat till farlig storlek. 

Sedan dessa blad konstruerades, har ett flertalet rapporter pÃ 
utmattningsegenskaper i fiberkompositer publicerats dar man visat 
hur fiberkompositers utmattningsegenskaper Ã¤ starkt beroende av 
fibervinklar, se till exempel [3] och [ 4 ] .  Med hÃ¤nsy till den 
bedrivna forskningen, ar det sannolikt att man vid konstruktion 
av nya blad skulle frÃ¥ng de 260 '  -skikt som anvÃ¤nt i bakkanten, 
dÃ de ar betydligt mer utmattningskansliga an t ex Â ± 4 5  - skikt. 
Det mesta som publiceras av provning har dock utfÃ¶rt pÃ kolfibe- 
rarmerad epoxi tillverkad av forimpregnerade enkelriktade fibrer 
(prepreg). Det finns har utrymme for kompletterande provning dÃ 
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Dessutom har Ã¥skledartejpe vÃ¥lla stora problem dÃ den har lÃ¤gr 
brottojning an tillÃ¥tn tÃ¶jninga i glasfibematerialet. Detta 
har medfÃ¶r att tÃ¶jninga i bladet, speciellt vid bakkanten, vid 
normal drift har fÃ¶rorsaka att tejpen gÃ¥t av samt bÃ¶rja lossna 
vid sprickorna. Detta problem har man kunnat kringgÃ genom att 
limma pÃ tejpen i l m lÃ¥ng bitar i stallet fÃ¶ att som frÃ¥ 
bÃ¶rja inte skarva mer an nÃ¶dvÃ¤ndig 

DÃ dessa problem har uppstÃ¥t med Ã¥skledartejpe samtidigt som 
antalet Ã¥sknedsla inte Ã¤ speciellt stort, tyder detta pÃ att 
Ã¥skskyddet berÃ¤ttigand bor utredas. FÃ¶ nÃ¤rvarand pÃ¥gÃ fÃ¶rsÃ 
med att inte anvÃ¤nd Ã¥sktej pÃ den yttre delen av ett av bladen 
(0.85 - 1.0 r/R). Detta har resulterat i att nya Ã¥sknedsla ob- 
serverats endast dÃ¤ Ã¥sktej finns kvar, betydligt lÃ¤ngr in an 

m de flesta tidigare observerade Ã¥sknedslagen Marken av Ã¥sknedsla 
finns fÃ¶retrÃ¤desv i bladspets och i bladrot. Detta fenomen 
skulle kunna fÃ¶rklara av att Ã¥ska slÃ¥ ner i bladspetsen och 
hoppar ut frÃ¥ bladet vid roten till maskinhuset. Askan skulle i 
detta fall ej gÃ via den slapring som finns mellan nav och maski- 

a nhus fÃ¶ dettaandamÃ¥l 

FÃ¶ att minska risken fÃ¶ Ã¥sknedsla i bladen, kommer man eventu- 
ellt att montera en Ã¥skledarmas pÃ¥toppe av maskinhuset. Det Ã¤ 
dock tveksamt om denna kan g6ra nÃ¥go nytta, eftersom man ej kan 
bygga den lika lÃ¥n som bladen. Vid parkering (horisontellt) av 
turbinen daremot, skulle den kunna gÃ¶r nytta. 

4.6 Buller 

BullermÃ¤tninga har utfÃ¶rt i Maglarp under 1984, en samman- 
stallning av resultaten ges i ref [Il]. MÃ¤tningarn visar att 
bullernivÃ¥ern Ã¤ av samma storleksordning som de som har upp- 
matts vid liknande enheter i USA. 

a Nervindskonceptet (lÃ¥gfrekven buller vid passage av tornvaken) 
stÃ¥ fÃ¶ den stÃ¶rst delen av det buller som upplevs som stÃ¶rand 
av de som bor i nÃ¤rheten En rimlig slutsats ar att buller- 
problematiken innebar att la-placerade turbiner ej blir aktuella 
i framtiden. 

a GÃ¤lland riktlinjer fÃ¶ externt industribuller och uppmÃ¤tt re- 
sultat ger tillÃ¥tn avstÃ¥n mellan aggregat och bostÃ¤de av 
storleksordningen nÃ¥go kilometer. Detta avstÃ¥n bedÃ¶m kunna 
minskas till ungefÃ¤ 300 - 500 m genom att: 

o anvÃ¤nd variabelt varvtal 
o eventuellt inkoppla aggregetet vid hÃ¶gr vind 
o ljudisolera maskinhuset bÃ¤ttr 

En minskning av stÃ¶rningarn i framtida aggreget Ã¤ vÃ¤sentli for 
att Ã¶k antalet tÃ¤nkbar omrÃ¥de for etablering av vindkraften. 
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NÃ¥gr problem med isbildning pÃ bladen har ej rapporterats. 
Givare fÃ¶ isvarning pÃ bladen gav i bÃ¶rja felaktiga indikering- 
ar om is. Dessa kopplades dÃ¤rfÃ bort frÃ¥ kontrollsystemet. 
vindriktningsgivarna pÃ maskinhuset frÃ¶ fast i bÃ¶rja vid 
snÃ¶/reg omkring 0'. Dessa ar nu utbytta mot givare som Ã¤ upp- 
vÃ¤rmda 

FÃ¥gelkollisio med aggregatet har rapporterats en gÃ¥ng mars 
1986. En kanadagÃ¥ omkom. 

4.8 ~~~regatstillestÃ¥n pÃ grund av bladorsaker 

Â AvstÃ¤llnin pÃ grund av bladorsaker har orsakat driftstillestÃ¥n 
av storleksordningen en mÃ¥na per Ã¥r Dessa stillestÃ¥n har mes- 
tadels varit av planerad karraktar och skett under sommaren-Exakt 
statistik har ej tagits fram, men bladorsaker stÃ¥ for en stor 

Â del av den totala tid som aggregatet har varit avstÃ¤ll pÃ grund 
av felfunktion. 

FÃ¶ljand statistik finns dock tillgÃ¤nglig 
AvstÃ¤ll fÃ¶ bladreparationer: 

Sommaren 84 43 dagar 
Sommaren 85 49 dagar 
sommaren 86 42 dagar 

Detta ger en avstÃ¤ll tid som ar ungefÃ¤ 12% av total kalendertid 
per Ã¥r fÃ¶ enbart de Ã¥rlig avstÃ¤llningarn pÃ somrarna. 

Som exempel kan namnas att aggregatets tillgÃ¤nglighe skulle Ã¶k 
frÃ¥ 66 % till 78 % under 1984 om man antar att aggregatet skulle 
vara tillganglig under den tid som bladreparationerna pÃ¥gÃ¥ Det- 

Â 
ta ar dock kanske optimistiskt i everkant eftersom annat 
underhÃ¥l som ej har med bladen att gÃ¶r aven har utfÃ¶rt pÃ agg- 
regatet under samma tidsperiod. 

Driftstoppen har orsakats av fÃ¶ljande 

m o inspektion av bladen 
o reparation av bladen 

- bladyta 
- Ã¥skskyd 

o Asknedslag 
o skadat teeterlager, hÃ¶ste -86 
o sprickor i navkÃ¥pa 

I den statistik som fÃ¶ nÃ¤rvarand finns tillgÃ¤ngli redovisas ej 
orsaken till de olika driftstoppen i detalj. Det ar dÃ¤rfÃ vik- 
tigt att ta fram en sÃ¥da statistik fcir att man skall kunna 
fÃ¶resl fÃ¶rbÃ¤ttring av bladunderhÃ¥llet Detta skulle kunna oka 
drifttiden mellan avstallningarna av aggregatet. 
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Ã¶vergÃ¥ng mellan blad och nav har inte behÃ¶v repareras, men det 
har varit svÃ¥r att finna nÃ¥go enkel och tillfÃ¶rlitli inspekti- 
onsmetod fÃ¶ kontroll av fÃ¶rbandet Den troligaste metoden fÃ¶ 
fortsatta inspektioner ar ultraljud, men det krÃ¤ve relativt myc- 
ket fÃ¶rarbet med att tillverka provfÃ¶remÃ¥ Dessa skall 
efterlikna utseende hos fÃ¶rbande infÃ¤stnings-ring/lastbÃ¤ran 
balk om metoden skall bli tillfÃ¶rlitlig 

~nspektioner har pÃ sista tiden utfÃ¶rt tvÃ gÃ¥nge per Ar, dels 
pÃ vÃ¥re for att lokalisera de skador som mÃ¥st Ã¥tgÃ¤rd under 
sommaren samt dels pÃ hÃ¶ste fÃ¶ att kontrollera att reparatio- 
nerna lyckats. Dessa inspektionsintervall bor bibehÃ¥lla vid 
fortsatt drift av detta forsÃ¶ksaggregat speciellt om man 
fortsÃ¤tte att prova olika typer av ytbehandling och Ã¥skskydds 
system. Om fler aggregat byggs enligt sama grundprincip kan a dessa inspektioner fÃ¶reta mer sÃ¤lla dÃ erfarenheter frÃ¥ detta 
aggregat, samt forskning som utfÃ¶rt pÃ kompositmaterial sedan 
detta aggregat konstruerades, medfÃ¶r att mÃ¥ng av de problem som 
uppstÃ¥t i Maglarp kan undvikas. 

4.10 ~ffektivisering av underhÃ¥llsinsatse 

Det Ã¤ Ã¶nskvÃ¤ att effektivisera underhÃ¥llsinsatsern for att 
fÃ¶rbÃ¤tt ekonomin for drift av denna typ av energiproducerande 
anlÃ¤ggningar Som framgÃ¥ av ovan ar det svÃ¥r att effektivisera 
dessa insatser dÃ de ar mycket vÃ¤derberoende Dessutom ar det 
svÃ¥r att arbeta effektivt frÃ¥ den plattform som arbetet mÃ¥st 
utfÃ¶ra ifrÃ¥n Slutsatsen blir att aggregat av denna storleks- 
ordning mÃ¥st tillverkas pÃ ett sÃ¥dan satt att underhÃ¥lls 
insatserna minimeras. Mindre aggregat har den fÃ¶rdele att man 
lÃ¤t kan lyfta ner bladen med en kranbil och transportera dessa 
till en lÃ¤mpli lokal dÃ¤ man kan hÃ¥ll erforderligt klimat och 
bra arbetsfÃ¶rhÃ¥llande 

F'oreskrifter for underhÃ¥l av bladen finns beskrivna i ref [Il], 
frÃ¥ konstruktionsskedet. Dessa bÃ¶ kompletteras med de erfaren- 
heter som man nu har skaffat sig genom tre Ã¥r drift av 
aggregatet. 

4.11 FÃ¶rvÃ¤nta erfarenheter i framtiden 

Redan i dagens lÃ¤g har man goda mÃ¶jlighete att jamfora berakna- 
de och uppmÃ¤tt prestanda samt vilken tillgÃ¤nglighe aggregatet 
har med hansyn till vindhastigheter. Det kommer naturligtvis att 
vara av intresse att fortsatta utvÃ¤rder vilken tillgÃ¤nglighe 
man har med hÃ¤nsy till vindhastigheter. Denna utvardering kan 
resultera i att man finner det lÃ¤mplig att f6r kommande aggregat 
modifiera aerodynamiken sÃ att aggregatet producerar maximal ef- 
fekt vid nÃ¥go annan vindhastighet eller att man f6rsÃ–ke 
modifiera inkopplings- respektive markeffekt-vindhastigheterna 
fÃ¶ att uppnÃ bÃ¤ttr Ã¥rsproduktion 
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For det fortsatta arbetet har man en ypperlig provbÃ¤n fÃ¶ att 
studera effekter av Ã¥ska erosion samt fÃ¥gelkollisioner Effekter 
som Ã¤ mycket svÃ¥r att studera i laboratorium. Dessutom kommer 
erfarenheter som redan erhÃ¥llits samt kommande observationer, 
vad betraffar sprickbildning och delarnineringar att mÃ¶jliggÃ¶ 
nya konstruktioner som ar mindre krÃ¤vand vad betrÃ¤ffa underhÃ¥l 
och inspektioner, vilket medfÃ¶ battre ekonomi. 

5. SAMMANFATTNING 

De problem som hittills har uppstÃ¥t med bladen har frÃ¤ms varit 
av ffkosmetiskf' natur. PÃ den primÃ¤r lastbarande balken har inga 
skador observerats. Det bÃ¶ pÃ¥peka att med hÃ¤nsy till den 

Â erfarenhet som man hittills har fÃ¥t frÃ¥ anvÃ¤ndninge av dessa 
blad, sÃ ber nÃ¤st generation av blad modifieras fÃ¶ att f& 
battre driftegenskaper, se nedan. 

Erfarenheter frÃ¥ inspektioner och underhÃ¥l har pekat pÃ 

a nÃ¶dvandighete att tillverka tkinderhÃ¥llsfria blad. StÃ¶rr 
reparationer, speciellt av primÃ¤ struktur ar i praktiken 
ogenomfÃ¶rbar dÃ bladen ar monterade. Demontering och transport 
av blad fÃ¶ reparation ar en besvÃ¤rli och kostsam procedur. 

Inspektioner av blad i drift kommer alltid att vara nÃ¶dvÃ¤ndig 
pÃ grund av bladens storlek vore det Ã¶nskvÃ¤ att nÃ¥go 
inspektionsteknik utvecklas sÃ att man vid dessa inpektioner med 
stÃ¶rr sÃ¤kerhe kan finna skador av icke tillÃ¥te storlek i 
primÃ¤ struktur. 

NedanstÃ¥end sammanstallning i punktfonn, frÃ¥ 
vindkraftseminariet pÃ UtÃ 1986 [17], kan ligga till grund fÃ¶ 
fortsatta diskussioner om hur man skall fortsatta dessa arbeten. 

o fÃ¶rÃ¤ndr laminatupplÃ¤ggnin 

o bucklande bakkanter bÃ¶ ej tillÃ¥ta 

o forbÃ¤ttrad berÃ¤kningsmetode (utveckling pi%g&r) 

o bÃ¤ttr materialdata (statiskt + utmattning) frÃ¥ prov med 
aktuella laminat (pÃ¥gÃ¥ 

o noggrannare FEM analys av detaljer 

o FEM analys av hela bladet 

o dynamisk analys av hela systemet (har delvis utfÃ¶rts 
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o Ã¥sktej behÃ¶v det ? 

o erosionstejp pÃ hela bladet ? 

o mala bladytan med smutsliknade elastisk fÃ¤r redan frÃ¥ bÃ¶rja 

o lÃ¥ mindre sprickor i bakkanten vara, om det ej Ã¤ hÃ¥ 

o fÃ¶rbÃ¤ttra kontrollmÃ¶jlighete blad/nav infÃ¤stningen 

Â Simulera typiska fel i provfÃ¶remÃ 

o komnlettera underhÃ¥llsfÃ¶reskrifter med de erfarenheter som 
hittills har erhÃ¥llit 

m o fÃ¶rbÃ¤ttr algortim fÃ¶ "power cut backn vid byig vind 

o komplettera bladen med ett pÃ¥mÃ¥l koordinatsystem. Detta 
hjÃ¤lpe till vid lokalisering av skador/reparationer 

o komplettera eventuellt med Ã¥skledarmas pÃ maskinhuset 

o anvÃ¤n eventuellt tjockare erosionsskydd pÃ framkanten av 
bladet. JÃ¤mfb med pÃ¥gÃ¥en HS-prov. 

SAMMANFATTNING/MD BLAD TILL FRAMTIDA AGGREGAT 

o Konstruera s& att betydligt mindre underhÃ¥llsinsatse kravs. 

a o LÃ¤g ner mer arbete pÃ konstruktion av detaljer som Du frÃ¥ 
bijrjan ej tror ar nÃ¥go problem! 

o Problem i Maglarp har i huvudsak varit av den arten vilka 
betraktas som triviala vid konstruktionsarbetet. 

m Lagg ner mer arbete pÃ detta. 

o Se till att underhÃ¥llspersona ges tillfiille att granska 
konstruktionerna redan pÃ ritbordet. 

o Maskinen med turbinen i la om tornet ar ej lÃ¤mplig ur 
bullersynpunkt. 
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t' ' f l  ,' Applicering av form- 
C.':. / krom av bakkant 

Formkropparna dras ut 

Lindning av bladet 
till slutlig form 

Â l 
Princip fÃ¶ bladtillverkning enligt Karlskronavarvet 
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WTS-3 blade construction 
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FFA HINDENERGY PLOT SYSTEM 

POWER CURVE FOR THE 
MAGLARP WIND TURBINE 
-ACCORDING TO THE METHOD OF BINS 

C0MMENT:POWER FROM GENERATOR 
VEM111 

PERIOD: FROM 1983-09-07 07.00.59 
TO 1984-01-11 10.29.59 

NUMBER OF SAMPLES (10 MIN AVER.) 
INCLUDED IN THE PLOT: 6059 

TOTAL NUMBER OF SAMPLES RECORDED 
DURING THE PERIOD: 163133 

WIND SPEED (rn/s) 
V i n d - e f f e k t s m b a n d  (generator)  baserat  p2 10-min  
m e d e l v Ã ¤ r d  
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Definition av sprickomrÃ¥de i bladrot. 

TRYCKSIDA 

OmrÃ¥d A: Spricka mellan bakkantslock och k r a f t b a l k .  

omrÃ¥d B: Spricka mellan formkropp och k r a f t b a l k .  
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