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I denna rapport redovisas erfarenheter fr&n Konstruktion/Till- 
verkning/Drift av bladen till vindkraftverket p& Nasudden. 

I avsnittet om konstruktion och tillverkning diskuteras de 
antaganden som gjordes betraffande ett s k styvt koncept samt 
resultat fr&n drift och matningar. 

En erfarenhet Sr att ett idealt styvt koncept i realiteten 
inneh&ller flexibiliteter som i mariga fall &r vÃ¤sentlig fÃ¶ 

a aggregatets beteende. Det ar dÃ¤rfÃ viktigt att redan p& 
konstruktionsstadiet bedÃ¶m inverkan av dynamiken, aven hos 
styva aggregatkoncept. 

I avsnittet om driftserfarenheter redovisas erfarenheter p& 

a drift, inspektion och underh&ll av bladen. 
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2. KONSTRUKTION/BERAKNING 

2.1 Inledning 

XaMeWas grundide for utvecklingsarbetet var att konstruera ett 
vindkraftverk som var optimerat fÃ¶ att ge lÃ¤gst mÃ¶jlig energi- 
kostnad med hjalp av kand och beprÃ¶va teknologi. Bladen har 
konstruerats enligt de regler som finns i Kravspecifikationen fÃ¶ 
vindkraftverk [ 5 ]  samt gÃ¤lland svenska normer, bland annat bygg- 
svetsnormen [ 6 ] .  Nedan ges en samsianstallning av de viktigaste 
kraven vid dimensioneringen av vindkraftverket: 

* 30 Ars livslÃ¤ng 
* beprÃ¶va teknik skulle anvÃ¤nda dÃ¤ detta var mÃ¶jlig 
* konstruktion avpassad f6r serieproduktion 
* smh krav p& service och underhiil1 

* sannolikheten fÃ¶ brott i primar struktur log5 
* 90 % tillgÃ¤nglighe for hela aggregatet. 

Bladen konstruerades av ERNO i Bremen med hjalp av personal frÃ¥ 
davarande VFW (nuvarande MBB). Konstruktionsgranskning av bladen 
utfÃ¶rde av FFA [7] och [8]. 

Avsikten var att konstruera ett aggregat med h j a l p  av beprevad 
teknik och material, med enkla och palitliga system och 
komponenter. Detta innebar att man valde stel som 
konstruktionsmaterial fÃ¶ den lastbarande delen av bladen, 
ladbalken, samt armerad betong i tornet. Dessa val gjorde att man 
fick ett dynamiskt styvt system, med val separerade 
egenfrekvenser for de olika delsystemen. Detta ar viktigt fÃ¶ att 
undvika resonans i systemet. 

Alternativet ned ett dynamiskt vekt system innebÃ¤ att man vid 

@ tex start Ã¤ tvungen att passera egenfrekvenser fÃ¶ vissa kompo- 
nenter. Vid dessa passager kan man erhalla relativt stora laster 
i systemet om dampningen Ã¤ liten. Dessa laster har tidigare 
varit komplicerade att berÃ¤kna numera finns dock ett flertal 
datorprogram tillgÃ¤nglig for sadan analys. - 

bersiktliga data fÃ¶ aggregatet frarngar av figur l. 

Bladet utformades med en lastbarande balk tillverkad av stal, 
samt ned fram och bakkant av glasfiberarmerad plast, vars uppgift 
var att ge den aerodynamiska formen. 

Den inre delen av den bÃ¤rand balken konstruerades som en hel- 
svetsad ladbalk. UtanfÃ¶ bladradie r/R=0.16 (7.125 m) 6vergick 
man till en kombination av svetsad/bultad lfidbalk, med 
forstyvningar i kordled fÃ¶ att fÃ¶rhindr buckling. udbalkens 
frÃ¤mr respektive bakre liv ar placerade vid 10 resp. 54% korda 
vid samtliga bladradier utanfÃ¶ r/R=0.16. Se figur 2. Fram- och 
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bakkantens placering styrs bland annat av kravet p& att 
aerodynamiskt fladder ej far uppkomma. FÃ¶ att detta ej skall 
intrÃ¤ff maste bladets skjuv- och masscentrum ligga si nara 
aerodynamiskt centrum (= 25% av kordan) som mÃ¶jligt 

Bladens geometriska utformning bestÃ¤mdes av produktionstekniska 
skÃ¤l relativt tidigt i projektet. Detta innebar att profilens 
bygghÃ¶j och korda var lasta och ej lÃ¤t gick att andra. Platt- 
jockleken var i princip den variabel som man kunde spela med. 
Resultatet av detta var att man var tvungen att lÃ¤gg ner avse- 
vÃ¤r tid p& att rÃ¤kn hem konstruktionen med befintlig geometri. 
Det naturliga hade i stÃ¤lle varit att andra bladens geometri for 
att f& en konstruktion som uppfyllde hAllfasthetskraven p& ett 
bÃ¤ttr sÃ¤tt Vid den tidpunkt d& man stÃ¤llde infÃ¶ dessa overva- 
ganden fanns det varken tid eller resurser till en s& drastisk 
omkonstruktion. 

Vid ett sent stadium av dimensioneringsarbetet diskuterades om 
man skulle andra bladens geometriska utformning fÃ¶ att erhalla 
en konstruktion bÃ¤ttr anpassad till nomens krav p& 30 Ars livs- 
lÃ¤ngd De konstaterades dock att detta skulle f& si pass stora 
konsekvenser for projektets tidsplan att det ej var realistiskt 
ur vare sig ekonomisk eller tidsmÃ¤ssi synvinkel. FÃ¶rseninga av 
storleksordningen 6 - 8 manader diskuterades. 
MÃ¶jlig fÃ¶rbÃ¤ttringa 

* vÃ¤l profil med stÃ¶rr bygghÃ¶j 

2.3 Aerodynamik 

2.3.1 Profilval 

Bladprofil ur NACA-serien 64 4xx har anvÃ¤nts xx avser profil- 
tjockleken i procent av kordan. Denna har varierat frin 12% i 
spetsen till 21% vid r/R=0.41, vilket motsvarar bladradie 15.4 m. 
Denna profil Ã¤ konkav p& vissa delar av bakkanten, vilket inne- 
bÃ¤ att profiler av denna typ ej lÃ¤mpa sig for tillverkning 
genom lindning med glasfiberarmerad plast, jÃ¤mfÃ med Maglarps- 
bladen. 

Denna bladprofil kÃ¤nneteckna av: 

* laminar strÃ¶mnin vid optimala fbrhallanden 
* relativt stort L/D-fÃ¶rhalland (Lift/Drag) 
* konkav bakkant 
* goda stallegenskaper 

Profiler av den har typen (med laminar str6mning) ger bra pres- 
tanda inom ett begrÃ¤nsa arbetsoxnrAde. Profilen stÃ¤lle krav p5 
god ytjÃ¤mnhe for att dessa goda egenskaper skall uppnAs. Drift 
vid felaktiga forhallanden ger fÃ¶rsÃ¤mri av energiproduktionen. 
Smuts (insekter, sand etc) p& bladens framkanter kan aven paverka 
energiproduktionen om partiklarna ar tillrÃ¤cklig stora. Man har 



hittills dock ej noterat ni3gon fÃ¶rsÃ¤mr energiproduktion som 
skulle kunna bero p& nedsmutsning. 

Som information kan namnas att utveckling av bladprofiler som 
avpassas speciellt fÃ¶ anvÃ¤ndnin i vindturbinsammanhang p&g&r pi3 
mhga stÃ¤lle i vÃ¤rlden FÃ¶rsÃ ned dessa nya profiler visar att 
man kan fÃ¶rbÃ¤tt prestanda med 1 - 5% vid drift med konstant 
varvtal. Nackdelen med dessa profiler ar att de stÃ¤lle relativt 
stora krav pi3 driftbetingelserna och tillverkningsnoggrannheten 
(optimal anfallsvinkel, ytnoggrannhet etc). Vinsterna med dessa 
nya profiler Ã¤ saledes relativt sa&. Kombinationen variabelt 
varvtal och nya profiler bedÃ¶m dock kunna ge stÃ¶rr fÃ¶rbattring 
ar (storleksordningen 10 % har namnts). 

2.3.2 Laster 

Laster p& bladen har varit av statisk typ, dvs man har kombinerat 
effekter f r h  olika typer av statiska belastningar- Dessa laster 
har erhallits frAn aerodynamik, egentyngd, tornskugga, rotor 
tilt, vindskjuvning, turbulens, etc. Grundlastfallen har specifi- 
cerats i [ 5 ]  vilken har legat till grund fÃ¶ dimensioneringen. 
Dynamiska fÃ¶rstoringsfaktore har anvÃ¤nts vid den statiska 
analysen, fÃ¶ att ta hÃ¤nsy till systemets dynamiska egenskaper. 

Totalt har elva olika huvudlastfall specificerats, dessa har i 
sin tur uppdelatas i underlastfall. Dessa representerade laster 
fran aerodynanik, gravitation, masstrÃ¶ghet kontrollsystem, 
hantering sant felfunktion p& aggregat och elnat. 

Detta berÃ¤kningsforfarand skiljer sig fran det som Hamilton 
Standard har anvÃ¤n fÃ¶ Maglarpsbladen. HS har anvÃ¤n tidssimule- 
ringar av en dynamisk modell fÃ¶ hela aggregatet inklusive blad, 
maskinhus, drivkedja, torn. Dessa simuleringar ger last som funk- 
tion av tid och krÃ¤ve efterbearbetning fÃ¶ att kunna anvÃ¤nda i 
dimensioneringsarbetet. 

M o j  liga fÃ¶rbÃ¤ttringa 

a * dynamisk simulering av hela aggregatet 

Valet av stel, NAXTRA 56 (ungefÃ¤ ASTM A533B), som bladmaterial 
grundades p& att man ville anvanda ett material med kÃ¤nd och val 
definierade materialegenskaper. Andra material an stal ansags 
alltfor osÃ¤kr i denna applikation. Detta stal, som i huvudsak ar 
ett tryckkarlsst&l, kÃ¤nneteckna bland annat av feljande egen- 
skaper: 

* hÃ¶ strackgrÃ¤n 
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Andra orsaker som gjorde att man valde detta tillverkningskoncept 
var: 

* mÃ¶jlighe att montera isÃ¤ bladet fÃ¶ eventuella inspek- 
tioner och reparationer i framtiden. Detta krÃ¤ve dock 
att bladen plockas ner till marken och att den inre 
overghgsdelen skÃ¤r bort. Omstandigt och fÃ¶rmodlige 
dyrt/tidskrÃ¤vande 

* full tillgÃ¤nglighe till bladets insida vid tillverk- 
ningen. Speciellt viktigt vid svetsarbetet. 

* fullgott korrosionsskydd kunde erhallas. 
Denna tillverkningsmetod visade sig vara relativt arbetsintensiv. 
Speciella verktyg fick tex tillverkas f& att kunna montera 
bultarna i de yttre delarna av bladet. 
Nya erfarenheter (serieanpassningsstudien (141) har visat att det 
dock finns mÃ¶jlighete att utfÃ¶r bladen p& ett betydligt enklare 
och billigare sÃ¤t genom att fÃ¶rÃ¤nd bladens geometri. 

Den utformning som bladen fick resulterade i h ~ g a  krav p& svets-  
arbetet. Nomens svetsklass 3 anvÃ¤nde uteslutande. 

1 de mest kritiska omradena utfordes fÃ¶ljand arbeten p& svetsar- 
na : 

* fogbearbetning 
* svetsning av en strÃ¤n 
* slipning 
* upprepning tills alla svetsstrangar hade lagts 
* TIG-bearbetning det sista smaltdiket. 

Stora mÃ¤ngde slipskivor anvÃ¤ndes Denna behandling 
kompletterades dessutom med TIG-svetsning i det sista smaltdiket 
fÃ¶ att ge en god Ã–vergan mellan grundmaterial och svets. 

MÃ¶jlig fÃ¶rbÃ¤ttringa 

* modifierad svetsplacering och utformning 
* lagre krav p& svetsarna, genom lagre p&kÃ¤nningsniv&er 
Detta kan fÃ¶renkl svetsproceduren vesantligt och 
dÃ¤rigeno minska arbetsinsatsen. 

3.2.1 Material och svetsprovning 

Ingaende piet ultraljudsprovades enligt DIN 50049-3.l.B' for att 
lokalisera eventuella sprickor eller slappningar i osvetsat mate- 
rial. Ett fatal indikeringar erhÃ¶ll vid provningen, nagra f& 
plhtar kasserades. 
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PA grund av att bladen i huvudsak var utmattningsdimensionerade 
s<& var man tvungen att genomfÃ¶r omfattande kvalitetskontroll 
av svetsarbetet. RÃ¶ntge och/eller ultraljudsprovning anvÃ¤ndes 

Svetstyp rÃ¶ntge ultraljud acceptansgrÃ¤n 
(FBW 

Stumsvetsar 100% 100% 42 
Korsande stumsvetsar 100% 100% 41.5 im 
K-svets - 100% - 42 lm 
Korsande K-svets 100% 42 Xfm 
Kalsvets endast visuell sprickletning 

e (magnetpulver eller penetrerande vÃ¤tska 

3.2.2 Ytskydd 

Ytskyddet p& bladet best&r av korrosionsskyddande zinksilikat och 
ovanpA denna en tv4komponents fÃ¤rg Tillv&gag&ngssÃ¤tte har varit 
enligt nedan: 

* blÃ¤strin med aluainiumsilikat 
* mAlning med zinksilikat, minimum 75 p 
* m&lning med tv&komponents epoxigrundfÃ¤r 40-45 ,U 

* m&lning med en elastisk polyuretanlack 80-100 p 
* vissa delar malades rÃ¶d fÃ¶ att uppfylla krav f r h  
luftfartsmyndigheterna 

MÃ¶jlig forbattringar: 

* mala bladytan med farg som har smutsliknande utseende 
redan f r h  bÃ¶rjan 

* viktigt vÃ¤lj fÃ¤rgsyste som medger battringsm&lning p5 
plats och vid temperaturer ner till ca -1O0C. 

Â 
3.3 Glasfiberdelar 

Fram- och bakkanten tillverkades av glasfiberarmerad epoxi med 
hjÃ¤l av konventionell flygplanteknik. HandupplÃ¤ggnin av fiber @ och plast i tornar som ger riktig geometrisk form. Fbljande ytbe- 
handling har anvÃ¤nts 

* slipning medelst slippapper 
* grundfÃ¤r och tÃ¤ckfÃ¤ enligt ovan 
* erosionsbestandig farg p& framkanten. 
* antistatisk lack 

Mtijliga forbattringar: 

* rationellare metoder kravs fÃ¶ tillverkning i stÃ¶rr 
skala 

* anvÃ¤n eventuellt billigare ravaror 
* erosionstape p& framkanten (finns nu p& prov pA bladen) 
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3.4 Leveransprovning 

Enligt avtalet med MBB skulle ett statiskt belastningsprov och 
egenfrekvensprov utfÃ¶ra med ett blad fÃ¶ att verifiera uppmÃ¤tt 
och berÃ¤knad pakÃ¤nningar deformationer och egenfrekvenser. 

Vid belastningsprovet monterades bladet som en konsolbalk i en 
infastningsanordning, se figur 4 .  Bladet belastades med statiska 
laster motsvarande drift vid 14 m/s. Centrifugalkrafterna 
simulerades ej p& grund av sv8righeterna att belasta bladet i 
denna riktningen. Resultaten fran provet stÃ¤md val Ã¶veren med 
berÃ¤knad varden. 

Vid egenfrekvensprovet var bladet monterat i samma infÃ¤stningsa 0 
nordning. Bladet exiterades i ett antal punkter och resulterande 
modformer och frekvenser registrerades. God Ã¶verensstamels 
erhÃ¶ll mellan prov och berakningar. 

Fullskaleprov med sa stora konstruktioner som denna, stÃ¤lle 
stora krav p& infastningar, belastningsanordningar, matutrustning 

Â 
etc. VFW genomfÃ¶rd provprogrammet p& ett mycket kvalificerat 
satt. 

3.5 Transport och montage 

Nav och maskinhus monterades och provades i KaMeWas verkstÃ¤de i 
Kristinehamn. Utrustningen delades dÃ¤refte upp i tre separata 
enheter fÃ¶ transport till Nasudden. Bladen transporterades di- 
rekt fr&n Tyskland p& lastbil. Delarna hade sadana dimensioner 
att transporten kunde ske med lastbil och ordinarie fÃ¤rja Bladen 
krÃ¤vd dock att en specialvagn konstruerades fÃ¶ transporten, se 
figur 5 .  Vid montage av en av bladbalkarna p& transportvagnen 
intrÃ¤ffad en allvarlig olycka d4 man skulle justera infÃ¤stninge 
av bladet p& vagnen. Interna krafter mellan infÃ¤stningspunktern 
resulterade i att bladet hoppade ur den bakre infÃ¤stninge och 
skadade en person allvarligt. Bladspetsen skadades och man var 
tvungen att reparera den yttersta delen av bladet. 

Montaget av maskinhus och rotor sker i tv& etapper, figur 6, med 
hjÃ¤l av den lyftplattform som lÃ¶pe p& rÃ¤l p& tornet: 0 

l. maskinhuset monteras. 
2. nav och blad monteras 

Med detta fÃ¶rfarand var man ej tvungen att bygga speciella lyf- 
tanordningar fÃ¶  montage av maskinhus och blad/nav p& tornet. 
Ratsen sitter kvar p& tornet och anvÃ¤nd till den inspektionsp- 
lattform som anvÃ¤nd vid besiktningarna. 



- 
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4. DRIFT OCH UNDERMLLSERFAREMHETER 

4.1 Drift 

Driftstatistik for Nasuddenaggregatet visas i tabellen nedan. 
TillgÃ¤nglighete for hela aggregatet har Ã¶kat fran cirka 50% 
under 1984, till cirka 70% fÃ¶ fÃ¶rst halvaret 1987. Driftstor- 
ningar p& grund av bladen var omfattande under 1985 och 1986, 
beroende p& falsklann frin sprickindikeringssystemet 1985 och 
reparation av en spricka i stalbalken 1986. Under 1987 har 
driftstÃ¶rninga p& grund av bladen minskats kraftigt. 

Driftstatistik NÃ¤sudden vindkraftverk: 

Drift 24% 25% 33% 38% 
Startklar 25 28 24 32 
Externa stÃ¶rninga 5 7 3 3 
Planerat underhall 5 5 4 
DriftstÃ¶rninga 41 35 36 19 

8 (* l  

dÃ¤ra blad ? 15 13 7 
---*-*-------------------*-----*----- 

Total tillgÃ¤nglighe 54% 60% 60% 73% 

(*) inkluderar lgngre avstÃ¤llnin p& grund av modifieringsarbeten. 

4.1.1 BerÃ¤knad och uppmÃ¤tt bladprestanda 

Vind-effektsambandet fÃ¶ aggregatet har dels berÃ¤knat med hjÃ¤l 
av prestandaprogramet WINRO, och dels utvÃ¤rderat f r h  de konti- 
nuerliga mÃ¤tningarna En jamforelse mellan berÃ¤kna och uppmÃ¤t 
vind-effektsanband presenteras i figur 7, frdn referens [4]. Som 
framgir av figuren ar Ã–verensstainmelse god mellan berÃ¤kna och @ uppmatt vind-ef fektsamband. 

UtvÃ¤rderinge av vind-effektsamband f r h  olika perioder har visat 
p& stora variationer. En jÃ¤mfÃ¶rel mellan berÃ¤kna Arsenenergi- 
produktion baserad p& uppmÃ¤tt vind-effektsamband fran olika 0 perioder visar att produktionen kan variera upp till 9%. MÃ¤rinar 
efterforskningar har visat att aggregatet under vissa perioder, 
av okÃ¤n anledning, oavsiktligt kÃ¶rt med felaktiga bladvinklar, 
vilket givit upphov till skillnader i vind-effektsainband for 
olika perioder. 

Sma farÃ¤ndringa i bladvinkelinstallningen kan ge relativt stora 
Ã¤ndringa i producerad effekt. I [4] visas att en Ã¤ndrin av 
bladvinkeln med en grad ger en furandring av uppmÃ¤t effekt med 
cirka 0.2 MW vid vindhastigheter runt 10 m/s. Motsvarande berak- 
ningar ger delta-effekter av storleksordningen 0.08 MW. Driften 
med felaktiga bladvinklar har saledes visat att det finns intres- 
santa awikelser mellan teori och praktik som &terstar att klara 
ut. 
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Medeleffekten under 9345 drifttimar (16/10 1987) har varit 1.16 
MW i snitt. Nasudden ligger diinned p& en tredje plats i vind- 
kraftvÃ¤rlden tio-i-topp lista. Motsvarande varden fÃ¶ Maglarp ar 
10892 drifttimmar och 1.39 MW i snitt (22/10 1987). 

4.1.2 Laster och Pakanningar 

Som ett delprojekt i fullskalefÃ¶rsÃ¶k ph Nasudden ing&r LoP- 
projektet (Laster och PakÃ¤nningar) Ett av de tv& viktigaste 
syftena med projektet ar att utvÃ¤rder de krafter och den dyna- 
mik, som uppsthr hos aggregatet under olika driftfÃ¶rhallanden 
Det andra viktiga syftet med projektet &r att bedÃ¶m aggregatets 
sÃ¤kerhe och livslangd. m 
UtvÃ¤rderinge av krafter och jÃ¤mfÃ¶rels med berÃ¤kninga visar 
att variationerna hos krafterna i bladroten i rotationsled (edge- 
led) ar stÃ¶rr an fÃ¶rvÃ¤nta medan krafternas variationer i vind- 
riktningen (flapled) visar god Ã¶verensstÃ¤mmel med berÃ¤kning 
arna . 
Orsakerna till de nÃ¤mnd awikelserna f& edgemomentet beror pÃ 
de svÃ¤ngninga som uppkomer vid girning, dessa fÃ¶rekomme i 
mindre omfattning Ã¤ve vid normal drift (sjustjÃ¤rnan) samt nagot 
st6rre bladvikt an vid dimensioneringen av bladen. FÃ¶ tvar- 
kraften i maskinhuset ger dynamiken bidrag som fÃ¶rklara awikel- 
sen mellan berÃ¤kna och utvÃ¤rdera kraft. 

Det ar fÃ¶ tidigt att med det relativt begrÃ¤nsad materialet gÃ¶r 
en slutgiltig bedÃ¶mnin av hur dessa awikelser mellan berÃ¤knad 
och utvÃ¤rderad krafter beror p& de valda berÃ¤kningsmetodern 
och/eller de verkliga vindfÃ¶rhhllandena FÃ¶rhallanden hos vinden 
tycks dock vara gynnsammare ur lastsynpunkt an vad specifikatio- 
nen anger, varfÃ¶ awikelserna huvudsakligen synes bero p& dyna- 
miken i anlÃ¤ggningen 

BedÃ¶mnin av sÃ¤kerhete fÃ¶ den aktuella driften p& Nasudden har 
utf6rts med hjalp av dels delskadeberakningar enligt byggsvets- 
normen och dels med hjalp av sprickpropageringsberÃ¤kningar Ge- 
nornggende tycks de uppmÃ¤tt spÃ¤nningarna variationer, i de hÃ¶gs 
pakanda omradena, vara nagot stÃ¶rr an vad som berÃ¤knats Detta 
medfÃ¶ fÃ¶rhÃ¶ delskada och motsvarande kortare livslÃ¤ng (h6gre 
brottsannolikhet). Delskadan ar ursprungligen berÃ¤kna med nor- 

mens brottsannolikhet (10). Motsvarande berÃ¤knin med verkliga 

krafter och med stÃ¶rr accepterad sannolikhet for brott ( 3 * l f 5 )  
visar att livslÃ¤ngde blir 30 Ar, enligt byggsvetsnomen. Reduk- 
tionen av brottsannolikheten har gjorts eftersom man anvÃ¤nde sig 
av verkligt uppmÃ¤tt laster i bladet. Lastunderlaget ar i detta 
fall betydligt sÃ¤krar an vad som antas i nomen. 

Som viktig komplettering till dessa bed6mningar av sÃ¤kerhete for 
bladen visar sprickpropageringsber&kningar att inspektionsinter- 
vall p& ungefÃ¤ 4000 - 6000 drifttimar ger god sÃ¤kerhe for 
fortsatt drift. Detta inspektionsintervall galler fÃ¶ de omraden 
av bladet dÃ¤ man har de h6gsta pdkanningarna. BedÃ¶mningarn 
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bygger pA att sprickor ned till 0.5 mm's djup kan upptÃ¤cka vid 
inspektion* Nuvarande inspektionsintenall i det aktuella omr&det 
ar 1000 drifttimar. 

4.1.3 Buller 

Ljudet fr&n aggregetet besthr forst och frÃ¤ms av ljud fr&n bla- 
den, dar bladspetsarna Ã¤ den dominerande kallan* Detta hÃ¶r som 
ett swischande ljud. Dessutom forekonuner toner i frekvensomradet 
40 - 800 Hz. Dessa kommer troligen frhn vÃ¤xel transmission och 
hydraulik [14]. I ref [ 4 ]  finns fÃ¶ljand observation betrÃ¤ffand 
stÃ¶rningseffektern f r h  Nasudden Itvi kan dock konstatera att de a ngrboende p& Ngsudden anser att prototmaggregatets ljud ej Ã¤ 
stÃ¶rand vare sig vid de nÃ¤rmast permanenta bostadshusen eller 
vid arbete p& &kerntl. De nÃ¤rmast bostadshusen ligger p& ett 
avstbd av cirka 800 m f r b  aggregatet. 

@ Bliitningar har utfÃ¶rt fÃ¶ att studera varvtalsvariationens inver- 
kan p& bulleremissionen frdn aggregatet [16]. Resultaten visar 
att man kan reducera den ekvivalenta ljudnivh fran 63 till 49 
dB(A) genom att sÃ¤nk varvtalet hos turbinen med 50%. MÃ¤tningarn 
har utfÃ¶r p& 114 m avsthd fr&n aggregatet, nedstrÃ¶ms En s&dan 
sÃ¤nknin av varvtalet i ett verkligt aggregat skulle antagligen 
ej vara praktiskt genomfÃ¶rba p& grund av den minskade energipro- 
duktionen som detta resulterar i. 

JÃ¤mfÃ¶rels mellan NÃ¤sudde och Maglarp vid liknande betingelser 
visar att Nasudden bullrar betydligt mindre an Maglarpsaggrega- 
t&. Detta beror p& att Nasudden har turbinen i lovart, dvs tur- 
binen kÃ¤nne ej den vindskugga som normalt erh&lles vid lÃ¤place 
ring av turbinen. Om man enbart studerar det buller som genereras 
av bladen SA ar detta buller av sama storleksordning fÃ¶ b&da 
aggregaten. Buller frhn Maglavsaggregatets tornpassager Ã¤ det 
som i huvudsak skiljer aggregaten At. Detta resulterar i 1Agfrek- 
vent buller. 

Om bullret skall bedÃ¶ma enligt gÃ¤lland riktlinjer fÃ¶ externt 
industribuller visar uppmÃ¤tt resultat att tillAtna avsthd 
mellan aggreget och bostÃ¤de mhte vara av storleksordningen en @ kilometer. Detta avsthd bedbms kunna minskas till ungefiir 300 - 
500 rn genom att: 

* anvÃ¤nd variabelt varvtal eller olika varvtal vid l&g 
respektive hÃ¶ vind. 

* eventuellt starta aggregatet vid hÃ¶gr vind 
* minskning av maskinbullret genom tex annan maskinhus- 
konstruktion och bÃ¤ttr isolering. 

&n minskning av stÃ¶rningarn irAn frantida aggregat Ã¤ vÃ¤sentli 
far att Ã¶k antalet tanuara mrAden for etablering av vind- 
kraften. Det ar dÃ¤rvi viktigt att man tar rimlig hÃ¤nsy till 
bakgrundljudets maskerande effekter. 



MÃ¤tninga har utferts av Televerket Radio fÃ¶ studera inverkan av 
vindkraftverket p& TV-mottagningen i omr&det [ d ] .  MÃ¤tningarn 
visar smA stÃ¶rninga av W1 inom ett avsthd av 2 km fr&n aggre- 
getet. Inga stÃ¶rninga p4 TV2 noterades. NAgra klagomAl frAn 
omkringboende har heller inte inkommit. 

Nya mÃ¤tninga pAg&r men inga resultat finns tillgÃ¤nglig fÃ¶ 
nÃ¤rvarande 

Blixtnedslag: 

Blixtnedslag i bladen har noterats vid ett flertal tillfÃ¤llen 
Blixten sl&r ner i bladets stAldelar, inga nedslag i glasfiberde- 
larna har noterats. Skadorna p& bladen har hittills inskrÃ¤nk sig 
till att fÃ¤rge p& bladen brÃ¤nt av inom ett begrÃ¤nsa omrAde, 
0.5 -50 c m z .  Detta resulterar i rostskador p& stdlet om detta ej 
skyddas i tid. 

De blixtindikatorer som finns installerade fÃ¶ att rakna antalet 
blixtnedslag har ej givit n&gm relevant information. 

Nedisning: 

Vid nAgra tillfallen har man observerat rimfrost p& bladen d& 
aggregetet st&tt stilla. Nggon direkt isbildning p& bladen har ej 
observerats. 

De isdetektorer som finns installerade har ej fungerat som man 
tÃ¤nk sig. Samma problem p& Maglavsaggregatet. 

Fagelkollisioner: 

Ett tillfÃ¤ll finns rapporterat. Vid uppfÃ¶rande av tornet flÃ¶ 
eller snarare bliste nAgra (40-tal) kungsfAglar p& tornet. Inga 
kollisioner mellan blad och fAglar finns rapporterade efter det 
tillfallet. Eventuella fAgelkollisioner rapporteras av 
driftpersonalen till universitetet i Lund. 

4 . 2 . 1  Planerat underhA11 

Aggregatet har vid jÃ¤mn mellanrum avstÃ¤llt f6r inspektion och 
underhA11 av olika komponenter. Xnspektionsintemallet fÃ¶ bladen 
specificerades till 0 . 5  till 4 &r, vid konstruktionsfasen, bem- 
ende p& vilket omrade p& bladen som avsAgs. 1 verkligheten har 
man varit tvungen att inspektera bladen betydligt oftare, se 
nedan 
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Atkomlighet vid inspektion: 

vid det planerade underhAllet p& bladen har fÃ¶ljand arbete ut- 
fÃ¶rts 

* visuell inspektion 
* spricksokning i stAlstrukturen med hjÃ¤l av ultraljud 
* kontroll av ytskyddf fÃ¤rg erosionsskydd, etc 
* allmÃ¤n utseendef lÃ¶s skruvar, &sknedslag, etc 
* kontroll av glasfiberpaneler. 

Resultaten f r h  besiktningarna finns dokumenterade i referenserna 
1173 och [18]. Ett praktiskt problem vid inspektionerna h8r varit 

0 att *80rientera sigkk p& bladet, dvs hur skall man dokumentera 
iakttagelsernas position p& bladet. FÃ¶ att underlÃ¤tt detta bÃ¶ 
dgon typ av referenssystem mAlas p& bladen. 

0 
Inspektion: 

Vid utvÃ¤ndi inspektion har man anvÃ¤n sig av den plattform som 
finns pA utsidan av tornet. Plattformens stadiga konstruktion, i 
jamforelse ned den i Maglarp, ger att det &r relativt lÃ¤t att 
utfÃ¶r arbetet. Plattformen g&r att kÃ¶r langs med tornet, men 
atkomligheten ar begrÃ¤nsa i urnrildet mellan bladroten och bladra- 
die r/R=0.3. Omradet innanfer r/R=0.3 kan endast delvis 
besiktigas med hjÃ¤l av den pAbyggnadsplattfom som tagits fram 
till den ordinarie plattformen. Denna pzlbyggnad f&r betecknas som 
en nt5dlÃ–snin eftersom det Ã¤ besvÃ¤rlig och relativt riskfyllt 
att arbeta f r h  denna. Det kravs bland annat extra personal pi 
maskinhuset for att sÃ¤kr den person som arbetar pil ~Abyggnaden. 

InvSndig besiktning kan normalt utfÃ¶ra till bladradie r/R=0.4, 
utanfÃ¶ denna bladradie begrÃ¤nsa inspekterbarheten av besikt- 
ningsmannens lffysiska utbredningvk. Vid denna besiktning kan om- 
r&det inuti balken besiktigas. Omradet kring de skruvar som hil- a ler haklframkanterna Sr dock ej Atkomliga inifrh. Dessa ligger 
ju utanf6r liidbalkens ytterkanter, se figur 2. 

Moj liga fÃ¶rbÃ¤ttringa 

* bÃ¤ttr Atkomlighet frAn besiktningsplattfornen innanfÃ¶ 
omr&det r/R=0.3 S A  att hela bladet kan inspekteras frÃ¥ 
utsida. 

4.2.2  Oplanerat underhall 

Oplanerat underhA11 p& bladen har utferts p& grund av fÃ¶ljand 
arsaker: 

* sprickreparationer 
* reparation av errosionstape 
* l a m  frin sprickuve~akningssystemet .  
* reparation av korrosionsskador 
* reparation av blixtnedslag 
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hade denna spricka dock tillvÃ¤x s& mycket att reparation var 
nedvandig. Orofattande diskussioner och berÃ¤kninga fÃ¶regic repa- 
rationsarbetet. Aggregatet var avstallt i cirka 5 veckor, sjÃ¤lv 
svets reparationen genomfÃ¶rde p& 3 dagar. Total kostnad uppgick 
till ungefÃ¤ 0.3 Mkr. I det reparerade omr&det har inga nya spri- 
ckor upptrÃ¤t (hittills 9345-4150=5195 drifttimar). 

M~jliga fÃ¶rbÃ¤ttringa 

* battre/tillfÃ–rlitligar system for sprickÃ¶vervakning 

JÃ¤mfÃ¶rels med FFA prov: e Inom FFA baskunskap pAg&r f6r nÃ¤rvarand utmattningsprov med tv& 
bladbalkar for att studera spricktillvÃ¤x och reparationsmÃ¶jlig 
heter i bladbalken, vid belastning under lang tid [19]. Provbal- 
karna har sanuna utseende som de yttre delarna av verkligt blad. 

@ Dimensionerna Ã¤ 2000*400*100 m. 

F& nÃ¤rvarand har balk l genomlÃ¶p 154 miljoner belastningscyk- 
ler och balk 2 (med 20 % hÃ¶gr pakanninger) 83 miljoner belast- 
ningscykler. Inga sprickor har noterats inom matomradet p& nigot 
av provfÃ¶remalen Proven har nu gatt SA pass lÃ¤ng att eventuella 
defekter i material och svetsar torde ha yttrat s i g  i fonn av 
sprickor. Med detta som bakgrund initierades artificiella spric- 
kor i balk tv& med hjÃ¤l av gnistbearbetning i samband ned repa- 
ration av en uppkommen spricka i infÃ¤stningen Sprickor fÃ¶rvanta 
nu b6rja vaxa fran dessa "artificiella defekter". 

@ Inspektionsplattf ormen: 

Denna plattform har fungerat bra for de arbeten son har utfÃ¶rt 
p& utsidan av bladen. 

@ MÃ¶jlig fÃ¶rbiittringar 

* FÃ¶rbÃ¤ttr atkomlighet mellan nav och bladradie r/R=0.3 
kravs fÃ¶ att arbeten enklare skall kunna utfÃ¶ra inom 
detta omrsde. 

Erosi onsskydd : 

Bladen var vid leverans fÃ¶rsedd med en neoprenfÃ¤r p& framkan- 
ten. FÃ¤rgen uppgift var att fungera som erosionskydd. Denna fÃ¤r 
anvÃ¤nd med framgang fÃ¶ sama andamal inom flygindustrin. P& 
vindturbinblad har den dock alltfdr kort livslÃ¤ng f6r att vara 
anvÃ¤ndbar 
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Detta erosionsskydd ersattes dÃ¤rfÃ med en tjock/genomskinlig 
polyuretantape, av 3M fabrikat, med betydligt bÃ¤ttr livslÃ¤ngd 
Erfarenheter fran Maglarp och MÃ¤sudde visar att detta erosionss- 
kydd har en praktisk livslgngd av cirka tv& &r i omradet kring 
bladspetsen. Langre in heller den 1angre.Se figur 11. 

Bladreparationer: 

Erfarenheterna fran den svetsre~aration som utfÃ¶rde pA ladbalken 
visar att det ar praktiskt m~jl?~t att gÃ¶r mindre reparationer 
utan att bladen behÃ¶ve demonteras. Det %r dock viktigt att va- 
derleksfÃ–rhAllanden ar goda under reparationsarbetet. 

Korrosionsskador: 

Ett antal mindre korrosionsskador har uppkommit p& bladen, exem- 
pel visas i figur 11. Tv& olika orsaker till detta har identifie- 
rats: 

* blixtnedslag brÃ¤nne bort fÃ¤rge p& ett mindre omrade, 
speciellt i onr&det kring bladspetsen. 

* fÃ¤rge slÃ¤ppe mellan metall och grundfÃ¤rg Detta sker 
fÃ¶retrÃ¤desv vid skruvhhl och vid Werghgarna mot 
glasfiberpanelerna. Initieringen sker vid den gasskurna 
kanten. Rostangrepp under fÃ¤rge gÃ¶ sedan att den loss- 
nar eller gAr att peta bort. Orsaken ar antagligen en 
kombination av erosion och spaltkorrosion mellan blad- 
balk och glasfiberpaneler respektive skruvhal. 

* skador vid ultraljudskontroll av bladen. Fixeringsut- 
rustningen fÃ¶ ultraljudsgivare ger skador p& lacken. 

* vid behandling av bladen fÃ¶r malningen kom man enligt 
uppgift ej &t att blÃ¤str p& alla stÃ¤lle (upplagspunk- 
ter och liknande). Det ar for nÃ¤rvarand oklart om farg- 
en slÃ¤ppe mer pa dessa stallen. 

Moj liga fbrbattringar : 

* modifierat fÃ¤rgsyste vid tillverkning av nya blad. 
* Ã¤ndrad metoder for ultraljudsprovning. 
* material som ar wrosttr6ga1g. 

4 .  .5 Effektivisering av underhd11 

Det ar Ã¶nskvÃ¤ att effektivisera underhhllsinsatserna fÃ¶ att 
fÃ¶rbÃ¤tt ekonomin fÃ¶ drift av denna typ av energiproducerande 
anlÃ¤ggningar Underhall p& bladen har hittills varit av fÃ¶jand 
typer: 

inspektion av bladen 
reparation av fÃ¤rgskik 
reparation av erosionsskyddet 
svetsreparation av sprickor 
reparation av sprickdetekteringssystemet 
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Det som tagit mest tid i ansprak har varit inspektion av bladen 
f6r att hitta eventuella sprickor. Med det nya sprickdetekte- 
ringssystem som eventuellt skall monteras s& hoppas man kunna 
nedbringa denna tid och Ã¶k pA tiden mellan inspektionerna. 

Underh&llsinsatser av ovanstaende typ ar mycket vaderberoende och 
kan resultera i langa avstÃ¤llninga av aggregatet om vaderf6rhil- 
landena ej ar de lÃ¤mpliga Slutsatsen blir att aggregat av denna 
storleksordning i framtiden maste konstrueras/ tillverkas p& ett 
sadant satt att underhAllsinsatserna minimeras. 

De glasfiberdetaljer som ger profilen dess aerodynamiska form har 
hittills fungerat bra. Inga speciella underhhllsinsatser har 

MÃ¶jlig fbrbattringar p& detta aggregat: 

* se till att det nya sprickdetekteringssystemet kommer pÃ 
e plats snarast. 

* undersÃ¶ mÃ¶lighete att anvÃ¤nd tjockare erosionstape p& 
bladens framkanter. Speciellt nara bladspetsen. 
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SAMMANSTÃ„LTININ AV BLADERFARENHETER NASUDDEN. 

* konstruktionen dimensioneras i huvudsak av utmattning 
(buckling ar p& vissa stallen dimensionerande) 

* dynamisk analys av det kopplade mekaniska systemet saknas 
* dimensioneringsarbetet omfattande och val dokumenterat 
* det kravs personal med ~sflygtekniskuv kompetens fÃ¶ att dimen- 

e sionera/konstruera denna typ av strukturer 

* vissa svetsar har placerats p& mindre lÃ¤mplig stallen i balken 
* vÃ¤rdefull att fullskaleprov har utfÃ¶rt fÃ¶ att verifiera 

a beraknade pakanningar och egenfrekvenser 

* bra metod fÃ¶ montage av blad och maskinhus 

* n6jligt att utfÃ¶r mindre reparationer p& stalbalken fran in- 
spektionsplattfomen, vid tjÃ¤nli vÃ¤derle 

* stadig inspektionsplattform, bÃ¶ dock fÃ¶rbattra for att ge 
bÃ¤ttr Atkomlighet innanfÃ¶ bladradie r/R=0.3 

* glasfiberdetaljer har fungerat bra 
* sprickdetekteringssystemet behÃ¶ve fÃ¶rbattra e 
STALBLAD I FRAMTIDA AGGREGAT. 

@ * minska p&kÃ¤nningsniv&ern i stalbalken fÃ¶ att klara de nya och 
hardare utmattningskraven i BSK [l11 (belastningscykler ovanfor 

l o 7 )  

* vÃ¤l stalsorter med goda sprickpropageringsegenskaper. 
* placera om mtijligt svetsar i lhgt pakanda omraden 
* konstruera s& att betydligt mindre underhAllsinsatser kravs 
* fÃ¶renkl konstruktionen s& att den blir mindre arbetsintensiv. 

Ex glasfiberdetaljerna. 

* se till att underhfillspersonal ges tillfÃ¤ll att granska konst- 
ruktionerna redan frAn bÃ¶rjan 
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* f6rbattrad metod fÃ¶ erosionsskydd 
* mala bladytan med fÃ¤r som ar smutsliknande redan f r h  bÃ¶rja 
* fullskalefÃ¶rsÃ bor alltid utfÃ¶ra med blad som tillverkas 
enligt nya koncept fÃ¶ att verifiera berÃ¤kninga 

* viktigt med goda inspektionsmÃ¶jlighete (blad, torn etc) 
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TEKNISKA DATA 

Aiirnha data 

Energi net to 

MÃ¤rkef fek 
Turbindiameter 
Navhojd 
Markvind 
Startvind 
Avstiil lningsvind 
V i k t  komplett  maskin- 
hus med turbinblad 

Turbinblad 

Antal  
Li ingd 
Varvtal  
Spetshastighe t 
Tota lv ik t  
Vik t  per blad 

Tom 

6 , O  GWhffir 250-300 eluppvÃ¤rmd 
hus eller ca 1500 
h u ~ h a l l  med e l  utan 

2,0 M W  el net to elvÃ¤rm 
75 m 
77 m 
12,5 m/s 
7 d s  

21  m/s 

210 ton 

2 s t  
35.5 m 
25 varv/min 

100 m/s 
75 ton 
21 ton 

HÃ¶j 70 m 
Diameter vid basen 10,4 m 
Diameter vid toppen 4,5 m 
VÃ¤ggtjockle 40 cm 
MSngd be tong 570 kbm 
Mangd armering 130 ton  

Fundament 

Diameter 22.3 m 
S t h t a  hÃ¶j 2,5 m 
M k g d  betong 740 kbm 
MÃ¤ng armering 120 ton 

ink i  vindturbin 

ink1 nav 

ink1 16 ton fÃ¶rspÃ¤ 
armering 

i 28 lager 

Figur l. Tekniska data NÃ¤suddenaggregete 
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W T S  75 BLADE 

Figur 2. ~ladutfornming NÃ¤sudden 

.. -. 
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Figur 4. Infastningsanordning for fullskaleprov. 
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Figur 5. Bladtransport 
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Figur 6. Montage 
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FFA WINDENERGY PLOT SYSTEM 

POWER CURVE FOR THE 
NÃ„SUDDE WIND TURBINE 
-ACCORDING TO THE METHOD OF BINS 

COMMENT: POWER (10-MIN) FROM GENERATOR MEA- 
SURED BY COUNTING ENERGY PULSES 

PERIOD: 

NUMBER 

FROM 1983-10-19 11.55.59 
TO 1985-11-01 06.59.59 

OF SAMPLES (10 MIN AVER.) 
INCLUDED IN THE ROT: 2174 

TOTAL NUMBER OF SAMPLES RECORDED 
DURING THE PERIOD: 56190 

WIND SPEED (rn/s) 

Figur 7 .  Vind-effektsamband. 
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Figur 9. Sprickor i hal .  
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Figur 10. Sprickinitieringspunkt samt utbredning vid h 5 l .  



Blad I S  L o s  erosionstape 

Figur 11. Detaljfotografier blad NÃ¤sudden 

Blad I S  Rostangrepp 
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uurch WirbelablÃ¶sun 
Schwingungserregunq des 
WTS durch Windturbulenz 

Stall Flutter Investication 
for the WTS Rotor Blade 

Aeroelastische Stabilitat 
des Gesamtsysterns der 
Windturbine 

Eigenfrequencies and 
Mode Shapes of the Complett 
System 

Flutter Investigations for 
the WTS-Rotor in Ooeration 

Dynamische Vergr6Berunq 
periodischer Betriebslasten 
am WTS 
Ex?eri^ientelle Erztittlmg 
der EigenschwinqungsqrÃ¶Be 
des WTS Gesamtsystems 

Identifizierunq der elasto- 
~iechanischen Struktur des 
WTS Turras 

Identifizierunq der elasto- 
merischen Struktur des WTS- 
Gesamt sy s t e n s  

H. Peschel 

H. Peschel 

H .  Peschel 

H. Peschel 

H. Peschel 

H. Peschel 

H. KieBling 

H. Pescnel 



Performance 

Repor t  N o  T i t l e  

E n d g u l t i c -  Geometrie d e s  
B l a t t e s  

Rotor  Run-Up/Control L a w s  

Rotor-Braking 
Rotor  Run Down 

A n l a u f v e r h a l t e n  

Aerodyn. Rotorbremsung 

WTS-Å¸berdrehzahlverhalte 

Rotor Run-U? a t  Vca7 

Blade Angle F a u l t  a t  Vcol 
Case 4A 

Efficiency as Funct ion  of 
Advance Ra tio 

I n f l u e n c e  of C o n t r a  
Func t ion  on Annual Energy 
Output  

Emerqency Brakinq one 
Blade locked  

Aerodyn. 3rake 
Performance C h a r r s  

H .  Dierinann l 
H .  Dierinann 

H. Diermann 6 

H. Diei-nann 

H .  Diermann 

H .  Diernann 

H. Diermann 

H .  Diermann 

H. Diermann 

H .  Diermann 

k. 

l 

OatumiOit* 
n . n . 8 3  

A m . / R w  No.. 

! h t Ã § / P ~ *  
4 

Dok. Nr.: 
Ik. 



Loads 

Repor t No Title 
-- 

Lasten aus dem Normal- 
betrieb WTS-Yasudden 

Gust Load Calculation 

Las ten  far ErmÅ¸dunqs 
rechnung 

Einflufi des Aufstaus der 
Luft vor dem T u m  

Max. Las ten  ara WTS 
Nasudden 

Gust Load Spect ra  

Program of Service 
Load Measurgent 

Eichung der LastmeBstellen 
des WTS-Rotorblattes 

Auswertung der Las tnessung 
am WTS Nasudden 

prepared by 

H .  Mewinq 

H .  Mewing 

H. Mewing 

H. Mewing 

H. Mewing 

H. Mewinq 

H. Schmucker 



PROGRAMM: XTS 7 5  

Stress 

T i t l e  ed bv - 

Prelimmary Stress Report p. 
Program of Static Test h- 
Test with Comoonents P 
Verschraubung des Vorder- 
und Hinterholms 

Enniidungs- und Festigkeits . 
nachweis fur den Anschlufi- 
f lansch T 
ErmÅ¸dungsrechnun f Å ¸  
Rotorblatt 

Statischer Versuchsfall h- 
Fatique- and Stressevalua- . 
tion auf Grund von stati- 
schen Versuchserqebnissen r 
RiBfortschritt 0,3 P k t  10 . 
mit Zusatzbiegung und er- 
hÃ¶hte Normal-O~eration- 
spannung \ 
Versuchsprogramrn ?Å¸ stat. 
Versucn 

WTS Rotorblatt, statischer 
Versuch 

Nowag 

Nowag 

Nowag 

Gorsch 

Nowag 

Nowag 

Nowag 

Nowac 

Nowas 

Ahler s 

l Ook. Nr,: 
.- 





FLYGTEKNISKA FORSOKSANSTALTEN 

Box 11021 
S-161 11 BROMMA 

FFA TN 1988-56 
Datum Sekretess  

1 Oktober 1988 1 oppen 
Dnr Ex nr  Antal s idor  l bl 46 

l l t 
Jppdragsgivare Uppdragsnumer B e s t S l l n i n g  

Statens Vattenfallsverk AU-2799 BIT-75 1627 

Provprogram 

?dok 

lapportens t i t e l  

BLADERFARENHETER NASUDDEN Konstruktion/Tillverkning/Drift 

Gjrfattare Arbetet u t f Ã ¶ r  av 

Sven-Erik Thor* Sven-Erik Thor. Sijren Nilsson 
ranskad av GodkÃ¤n av 

Anders Gusta sson 
Chef, aerodynamik A2 

laasaanfat tn ing  

I denna rapport redovisas erfarenheter frÃ¥ Konstruktion/Tillverkning/Drift av 
bladen till vindkraftverket pÃ NÃ¤sudden 

I avsnittet om konstruktion och tillverkning diskuteras de antaganden som gjordes 
betriiffande ett s k styvt koncept samt resultat fran drift och mÃ¤tningar 

En erfarenhet ar att ett idealt styvt koncept i realiteten innehÃ¥lle flexibili- 
teter som i mÃ¥ng fall ar vÃ¤sentlig fik aggregatets beteende. Det ar dÃ¤rfÃ 
viktigt att redan pÃ konstruktionsstadiet bedÃ¶m inverkan av dynamiken, Ã¤ve hos 
styva aggregatkoncept. 

I avsnittet om driftserfarenheter redovisas erfarenheter pÃ drift, inspektion och 
underhÃ¥l av bladen. 

tyckelord 

Vindturbiner, bladkonstruktion, bladtillverkning, bladdesign. 

GodkÃ¤n f Ã ¶  publ icer ing  * 
3K AkustikbyrÃ¥ AB 

l i s t r i b u t i o n  
STEV NOHAB-XMW Vattenfall FFA 

:x nr:  1-10 11-20 21 -30 31- $0 
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