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Περίληψη 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ε ζπλερήο αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο νδεγεί ζηελ 
αλάγθε θαιύηεξεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αηνιηθνύ δπλακηθνύ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ηα ύςε ησλ 

ζύγρξνλσλ αλεκνγελλεηξηώλ ζπλερώο απμάλνληαη θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηα θνξηία πνπ ηηο 
θαηαπνλνύλ. Λόγσ ηεο δπλακηθήο θύζεο ησλ θνξηίσλ αλέκνπ, ηα νπνία απνηεινύλ ην 

θξηζηκόηεξν θνξηίν κίαο αλεκνγελλήηξηαο, ε θόπσζε είλαη ην θπξίαξρν θαηλόκελν αζηνρίαο 

κίαο ηέηνηαο θαηαζθεπήο, γη’ απηό θαη ε κειέηε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμύ δηαδνρηθώλ ηκεκάησλ 
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηήζεθε ε ζύλδεζε απνθαηάζηαζεο ζπλέρεηαο ζηα 
0,85 ηνπ ύςνπο ηνπ ππιώλα κία ηππηθήο αλεκνγελλήηξηαο νλνκαζηηθήο ηζρύνο 1,5mW θαη 

ύςνπο ππιώλα 80m. Οη ζπλδέζεηο απηέο πινπνηνύληαη κέζσ δαθηπιηνεηδώλ ειαζκάησλ 

ζπγθνιιεκέλσλ ζε θάζε ηκήκα ηνπ ππιώλα, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε 
πξνεληεηακέλνπο θνριίεο. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζπκπεξηθνξά απηώλ ησλ ζπλδέζεσλ 

δεκηνπξγήζεθαλ δύν δηαθνξεηηθά αξηζκεηηθά πξνζνκνηώκαηα θαη ππνβιήζεθαλ ζε κε 
γξακκηθέο αλαιύζεηο πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο ππό ζηαηηθά θνξηία, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA. Μέζσ ησλ αλαιύζεσλ απηώλ επηρεηξήζεθε λα πξνζδηνξηζζεί 
ην νξηαθό θνξηίν αληνρήο ησλ ζπλδέζεσλ. ε πξώηε θάζε, πξνζνκνηώζεθε έλα ηκήκα κόλν 

ηεο ζύλδεζεο κνξθήο βξαρένο L, κε ηξηζδηάζηαηα ζηνηρεία όγθνπ ηόζν γηα ην έιαζκα θαη ηνλ 

ππιώλα, όζν θαη γηα ηνλ θνριία, ελώ ζε δεύηεξε θάζε, πξνζνκνηώζεθε νιόθιεξε ε ζύλδεζε 
απνθαηάζηαζεο ζπλέρεηαο θαζώο επίζεο θαη ηκήκα ηνπ ππιώλα κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα 

ζηνηρεία θαη ζηνηρεία δνθνύ ηύπνπ “bolt” γηα ηνπο θνριίεο. Καη γηα ηα δύν αξηζκεηηθά 
πξνζνκνηώκαηα νη ζπλζήθεο επαθήο κεηαμύ ησλ ειαζκάησλ, ηεο άληπγαο ηνπ ειάζκαηνο θαη 

ηνπ θνξκνύ ηνπ θνριία θαη ηεο θεθαιήο ηνπ θνριία κε ην έιαζκα ιήθζεθαλ ππόςε θαη 

πξνζνκνηώζεθαλ κε θαηάιιεια ζηνηρεία επαθήο. Η κε γξακκηθόηεηα γεσκεηξίαο έγθεηηαη ζην 
γεγνλόο όηη ην εμσηεξηθά επηβαιιόκελν θνξηίν παξαιακβάλεηαη κέζσ ησλ αλαπηπζζόκελσλ 

δπλάκεσλ επαθήο κεηαμύ ησλ δύν ειαζκάησλ ηεο ζύλδεζεο θαη είλαη ε θπξίαξρε κνξθή κε 
γξακκηθόηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξακεηξηθέο αλαιύζεηο θαη γηα ηα δύν αξηζκεηηθά 

πξνζνκνηώκαηα, ώζηε λα αμηνινγεζεί ν ηξόπνο πνπ επεξεάδεη ε κεηαβνιή δηαθόξσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζύλδεζεο ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο θαη ηελ ηηκή ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ. Οη 

παξάκεηξνη νη νπνίεο κειεηήζεθαλ ήηαλ ε ηηκή ηεο δύλακεο πξνέληαζεο ηνπ θνριία, ε 

δηάκεηξνο ηνπ θνριία, ην πάρνο ησλ ζπλδεόκελσλ ειαζκάησλ ηεο ζύλδεζεο θαζώο επίζεο θαη 

ε πνηόηεηα ηνπ θνριία. 
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Abstract 

 

Nowadays, the fact of growing energy consumption results to an effort for better exploitation 
of the available wind resources. For this purpose, the height of modern wind turbines 

continuously increases and so do the wind loads acting on them. Due to the dynamic nature 
of the wind loads, which are the prevailing loads on wind turbines, fatigue is one of the most 

common types of structural failure. Thus, investigation of the connections between adjacent 

parts is of particular interest. 
In the present diploma thesis, one such connection located at 85% of the tower height of a 

wind turbine of rated power 1.5mW with a tower height of 80m was investigated and it was 
attempted to determine its ultimate load. Such connections are realized by means of ring 

flanges that are pre-welded at each part of the tower and are bolted together with fully 
preloaded bolts. In order to describe these connections, two different numerical models were 

created. Due to material and geometrical non linearities, nonlinear analysis is performed with 

finite element program ADINA. Firstly, only a part of the L-shaped connection was simulated, 
using 3D solid elements both for the ring flange and the tower as well as the bolt. Then, the 

entire bolted ring flange connection, as well as parts of the tower, were simulated employing 
shell elements for the flange and “bolt” beam elements for the bolts. The interaction between 

flanges and bolts and between nuts and flanges was appropriately taken into account in both 

models using contact elements. Geometrical nonlinearity is due to the fact that the imposed 
load on the connection is resisted through the redistribution of the contact forces on the 

contact surfaces. 
Finally, in order to evaluate the influence of different parameters to the connection’s behavior 

and the value of the ultimate load, parametric analysis for both numerical simulations were 
performed. The parameters investigated were the value of pretension of the bolt, the 

diameter and the quality of the bolt, as well as the thickness of the ring flanges. 
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