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29. juuni 2009 kl. 12.15-16.45

Aeg Teema/Lektor
12.15-12.30 Saabumine
12.30-12.40 Tervitus ja seminari sissejuhatus

Indrek Ruiso,  ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus 
12.40-13.20 Väljakutsed tuuleenergia tehnoloogiainnovatsioonis

Jaan Tepp, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon
13.20-14.00  EUREKA  projekt  SESS  (Intelligentne  sensorsüsteem 

tuuleturbiinilabade seisukorra seireks)
Olev  Märtens,  ELIKO  Tehnoloogia  Arenduskeskus (ja  TTÜ 
elektroonikainstituut)

14.00- 14.15 Kohvipaus

14.15 -15.00 Sensorsignaalitöötluse võimalused labade seireks
Tõnis Saar, ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus , TTÜ doktorand

15.00-15.40 Riist-ja  tarkvaralahendusi  tuuleeneregeetika  monitooringuks  ja 
juhtimiseks. Peter Nobel, AS MARTEM

15.40-16.20 Ümarlaud- diskussioon osavõtjatega seminaritemadel
16.20-16.40 Kokkuvõte

Info ja registreerimine (väga soovitatav, hiljemalt 18.6.2009):
Jaan Tepp , Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon  jaan@tuuleenergia.ee  (gsm: 53 40 44 22) 
Olev Märtens, ELIKO TAK OÜ, olev.martens@eliko.ee,   (gsm: 5130494)

http://www.tehnopol.ee/et/Tehnopol/Kontakt
mailto:olev.martens@eliko.ee
mailto:jaan@tuuleenergia.ee


Taustast: 

Elektrituulikud on muutumas meie elukeskkonna lahutamatuks osaks. Nende võimalikult 
minimaalne  keskkonnamõju  ümbritsevale  elukeskkonnale  on  seotud  oluliste 
tehnoloogiliste  aspektidega  alates  mürast,  visuaalsest  mõjukusest  kuni  töökindluse  ja 
efektiivsuseni.  Nii  näiteks  mõjutavad elektrituuliku  labade  struktuurne olukord selgelt 
mürafooni tugevust ja toimimise efektiivsust.

  Seminari käigus tutvustatakse elektroonika ja IKT võimalusi tuuleenergeetikas targaks 
seireks ja monitooringuks nii  üldiselt  kui ka konkreetselt süsteemi elektrituuliku labade 
strukturaalse korrasoleku ja katkimineku ennetamiseks efektiivsel ja täpsel moel. Jutt on 
siin  muuhulgas  EL  Eurostarsi  projektist  Smart  Embedded  Sensor  System   ehk  tark 
sisseehitatud sensor-süsteem. 
   Teatavasti moodustavad labade ja nende hoolduse kulud olulise osa tuulegeneraatorite 
kogu  elutsükli  kuludest  (kuni  30%).  Labade  seisukorra  täpne  ja  ennetav  seire 
(probleemide  võimalikult  varajase  diagnoosimise  võimalusega)  võimaldaks 
märkimisväärselt nii vähendada neid kulusid kui tõsta tuulegeneraatorite käideldavust.
  Konkreetselt   seisneb  probleem  tuulikulabade  töötsükli  väga  suures  mehaanilises 
koormuses  (nii  dünaamilises,  kui  staatilises),  mis  sõltub  mitmetest  sisemistest 
(konstruktsioon,  materjalid,  defektid,  massijaotus)  ja  välistest  asjaoludest  (tuule  jõud, 
generaatorist  tarbitav  võimsus).  Silmale  nähtamatute  defektide  võimendumine  kuni 
labade purunemiseni võib tekkida mitmete aspektide kombinatsioonist - labade suhteliselt 
kiire  pöörlemisel  tekivad  kiirendus-  ja  raskusjõud  pluss  välismõjurid.   Seega  on 
võimalike  defektide  ja  struktuursete  muutuste  fikseerimine  võimalikult  varajases 
staadiumis ülimalt oluline. 

  Seminaril  tuleb juttu ka võimalikest   riist-ja tarkvaralahendustest  monitooringuks ja 
juhtimiseks tuule-energeetikas.

Lingid:
ELIKO TAK OÜ – http://www.eliko.ee
Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon http://www.tuuleenergia.ee/
EAS: http://www.eas.ee
EU Eurostars: http://www.eurostars-eureka.eu/

SESS projekt: http://www.sess-eurostars.eu/

  

http://www.sess-eurostars.eu/
http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.eas.ee/
http://www.tuuleenergia.ee/
http://www.eliko.ee/

