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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, νη αλεκνγελλήηξηεο γίλνληαη φιν θαη κεγαιχηεξεο 
απμάλνληαο ην χςνο ησλ ππιψλσλ θαη ην κήθνο ησλ πηεξπγίσλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε 

ηνπ δηαζέζηκνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ. Σν γεγνλφο απηφ φκσο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

θαηαπφλεζήο ηνπο απφ ηα θνξηία ηνπ αλέκνπ. Λφγσ ηεο δπλακηθήο θχζεο ησλ θνξηίσλ αλέκνπ, ηα 
νπνία απνηεινχλ ην θξηζηκφηεξν θνξηίν κίαο αλεκνγελλήηξηαο, ε θφπσζε είλαη ην θπξίαξρν θαηλφκελν 

αζηνρίαο κίαο ηέηνηαο θαηαζθεπήο, γη’ απηφ θαη ε κειέηε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ ηκεκάησλ 
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ν έιεγρνο έλαληη θφπσζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ΔΝ 

1993-1-9, κηαο ζχλδεζεο απνθαηάζηαζεο ζπλέρεηαο ηνπ ππιψλα κίαο ηππηθήο ζχγρξνλεο 
αλεκνγελλήηξηαο νξηδφληηνπ άμνλα ηξηψλ πηεξπγίσλ, κε νλνκαζηηθή ηζρχ 1.5mW. Η ππφ κειέηε 

ζχλδεζε βξίζθεηαη ζηα 0.85 ηνπ χςνπο ηνπ ππιψλα θαη ζπλδέεη ην αλψηεξν ηκήκα σο ην ξφηνξα κε 
ηνλ ππφινηπν ππιψλα. 

Αξρηθά, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια ππνινγηζηηθά εξγαιεία απφ ην εξγαζηήξην National Renewable 

Energy Laboratory (NREL), πξνζδηνξίδνληαη ξεαιηζηηθέο ρξνλντζηνξίεο αλέκνπ θαη ρξνλντζηνξίεο 
εληαηηθψλ κεγεζψλ απφ ηνλ ξφηνξα ζηνλ ππιψλα. Οη ρξνλντζηνξίεο απηέο επηβάιινληαη, ζηελ 

ζπλέρεηα, σο θνξηία αλέκνπ ζηελ ππφ κειέηε ζχλδεζε απνθαηάζηαζεο ζπλέρεηαο. 

Γηα ηελ κειέηε ηεο ζχλδεζεο απνθαηάζηαζεο ζπλέρεηαο δεκηνπξγείηαη θαηάιιειν αξηζκεηηθφ 

πξνζνκνίσκα, κε ην πξφγξακκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA λ9.0.0. Οη ζπλδέζεηο απηέο 
πινπνηνχληαη κέζσ δαθηπιηνεηδψλ ειαζκάησλ ζπγθνιιεκέλσλ ζε θάζε ηκήκα ηνπ ππιψλα, ηα νπνία 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε πξνεληεηακέλνπο θνριίεο. Σν αξηζκεηηθφ πξνζνκνίσκα πεξηιακβάλεη 

νιφθιεξε ηελ ζχλδεζε θαζψο θαη ην ηκήκα ηνπ ππιψλα απφ ηελ ζέζε ηεο ζχλδεζεο σο ηελ θνξπθή. 
Σα δχν δαθηπιηνεηδή ειάζκαηα ηεο ζχλδεζεο, ν ππιψλαο, θαζψο θαη νη θεθαιέο ησλ θνριηψλ 

πξνζνκνηψλνληαη κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία, ελψ νη θνξκνί ησλ θνριηψλ κε ζηνηρεία 
δνθνχ. Οη επαθέο αλάκεζα ζηα δαθηπιηνεηδή ειάζκαηα, κεηαμχ ηεο άληπγαο ηνπ ειάζκαηνο θαη ηνπ 

θνξκνχ ηνπ θνριία θαη ηεο θεθαιήο ηνπ θνριία κε ην έιαζκα ιακβάλνληαη ππφςε κε θαηάιιεια 

ζηνηρεία επαθήο. ηελ θνξπθή ηνπ ππιψλα ηνπ αξηζκεηηθνχ πξνζνκνηψκαηνο επηβάιινληαη νη 
ρξνλντζηνξίεο απφθξηζεο απφ ηα θνξηία αλέκνπ ζηα πηεξχγηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη κέζσ 

δπλακηθψλ αλαιχζεσλ πξνζδηνξίδνληαη νη ρξνλντζηνξίεο ησλ ηάζεσλ ζηα θξίζηκα κέιε. 

Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ζε θφπσζε, κέζσ ηνπ ζπληειεζηή ζπζζψξεπζεο βιάβεο. 

Πξνζδηνξίδεηαη ε επάξθεηα ηεο ζχλδεζεο ζηελ δηάξθεηα ελφο έηνπο θαη ν ππνινηπφκελνο ρξφλνο δσήο 
κέρξη ηελ αζηνρία ιφγσ θφπσζεο θαη εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ζπλδέζεσλ. 
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ABSTRACT 

Nowadays, with the development of technology, the dimensions of the wind turbines increase 

continuously, in order to take better advantage of the available wind potential. This results to taller 

towers and longer blades. 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, the 

investigation of the connections between adjacent parts is of particular interest. 

Objective of the present postgraduate thesis is the fatigue analysis of a wind turbine tower 

connection, for a typical horizontal axis three-bladed wind turbine of rated power 1.5mW, according to 

Annex A of EN 1993-1-9. The connection is located at 85% of the tower height and connects the 

upper tower part up to the rotor with the rest of the tower. 

Initially, realistic time histories of the wind velocity and of the wind loads acting on the tower from the 

rotor are obtained, via appropriate computational engineering tools from National Renewable Energy 

Laboratory (NREL), and applied at the connection. 

For the investigation of the behavior of the connection between adjacent parts a proper numerical 

model is created, using finite element program ADINA λ9.0.0. 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. The numerical model includes the entire bolted ring flange connection, as well as the 

tower part from the connection until the top. For the numerical simulation, shell elements are 

employed for the flange and “bolt” beam elements for the bolts. The interaction between flanges and 

bolts and between nuts and flanges is appropriately taken into account using contact elements. The 

response time histories, produced by the wind pressures acting on the wind turbine blades, are 

applied at the top of the tower and stress time histories at critical parts are determined via dynamic 

analysis. 

Finally, fatigue verification is performed via the calculation of the damage accumulation factor. The 

sufficiency of the connection and its remaining lifetime until fatigue failure are determined and useful 

conclusions for the proper design of such connections against fatigue are extracted. 
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