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REZUMAT.  Aceasta lucrare evidenţiază efectul sistemului de rigidizare a structurilor de pale de turbine eoliene 
asupra mărimii tensiunilor, deformaţiilor și masei structurii. Astfel, un design raţional al sistemului de ranforsare 
poate duce la creșterea rezistenţei cu aproximativ 80% și a rigidităţii cu aproximativ 90%, în condiţiile unei 
creșteri a masei structurii cu aproximativ 34%. Utilizând metoda elementelor finite, s-au modelat diferite sisteme 
de rigidizare plecând de la o formă simplă – profil U și continuând iteraţiile prin eliminarea materialului profilului 
din zonele mai puţin solicitate.  

Cuvinte cheie: sistem de ranforsare a palelor de turbine eoliene, optimizare, rigiditate, rezistenţă. 

ABSTRACT. This paper highlights the effect of stiffening system in case of wind blade structures on the size of 
stress, strains and mass structure. Thus, a rational design of the reinforcement system may increase the 
resistance by about 80% and a stiffness of approximately 90%, while an increase in weight by approx 34%. Using 
the finite element method, were modeled different stiffening systems based on a simple shape - U and 
continuing iterations by removing material from the less stressed profile. 
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1. INTRODUCERE 

Profilele aerodinamice au constituit unul din 
aspectele cele mai controversate din proiectarea unei 
pale pentru o turbina eoliană, în figura 1 fiind 
prezentate câteva tipuri de profile aerodinamice 
standardizate de către Comitetul pentru Aeronautică a 
Statelor Unite ale Americii. Caracteristicile de 
performanță, precum și grosimile profilelor pentru 
aviație nu sunt întotdeauna potrivite în cazul 
turbinelor eoliene. Profilele create pentru numere 
Reynolds mari prezintă separații laminare când sunt 
folosite pentru turbine eoliene cu un număr Reynolds 
mult mai mic. Apar bule de separare care pot duce la 
variații mari ale performanțelor aerodinamice 
(https://www.scribd.com/doc/94411404/Studiul-
Proiectarii-Unei-Instalatii-Eoliene-de-Putere-Mica). 

Nu trebuie neglijată grosimea de la baza palei, care 
trebuie sa respecte cerințele structurale, să aibă o 
bună rezistența la încovoiere pentru a nu lovi turnul 
și pentru a suporta momentele de încovoiere de la 
baza palei. Proiectele recente de familii de profile 
pentru turbinele eoliene prezintă curgeri turbulente 
pe întreg extradosul profilului cu doar puțin înainte 
de portanța maximă. 

În anii ’80, depășirea frecventă a puterii maxime 
a unor turbine fixe a dus la încărcarea excesivă a 
transmisiei, determinând distrugerea generatorului. 
O rezolvare constructivă a acestei probleme a dus 
la introducerea profilelor cu un coeficientul maxim 
de portanță al aripii Cz redus catre vârful palei 
pentru un control pasiv al puterii maxime generate, 
reușindu-se chiar o îmbunătățire a performanțelor 
palelor. 

 

 
 

Fig. 1. Profile aerodinamice standardizate. 
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Pentru turbinele foarte mari, greutatea și costul 
palelor cresc mult mai mult decât energia generată. 
Bazându-ne pe acest considerent, turbinele de mari 
dimensiuni au nevoie de profile cu grosimi mari și 
coeficientul maxim de portanță al aripii Cz mare 
pentru a minimiza greutatea și costul palelor. Profilele 
pentru turbinele de mici dimensiuni trebuie proiectate 
pentru numere Reynolds reduse pentru a evita 
separația laminară ce poate duce la rezistența la 
înaintare mare, Cz variabil și, nu în ultimul rând, la 
zgomot. 

Datorită formei particulare a profilului palei, pe 
faţa frontală a acesteia (faţă de direcţia de curgere a 
aerului), presiunea dinamică a aerului produce două 
efecte diferite asupra palei. Astfel, pe de-o parte pala 
va fi supusă solicitării de încovoiere spre pilon 
(turn), iar pe de altă parte, pala va fi supusă unei 
acţiuni motoare, care va tinde să rotească pala. 
Pentru rigidizarea palelor, în interiorul acestora se 
fixează lonjeroane din material compozit sau 
aluminiu. Profilul acestor lonjeroane diferă de la un 
producător la altul. În literatura de specialitate sunt 
prezentate studiile privind comportarea la flambaj a 
profilelor lonjeroanelor de rigidizare, comportarea la 
forfecare  a adezivului care fixează lonjeroanele de 
pereții interiori ai palei, modalitățile de fixare a 
sistemului de rigidizare de pereții interiori ș.a. 

În lucrare este analizată modalitatea de rigidizare 
a palei prin introducerea unor sisteme de ranforsare 
cu design diferit astfel încât să crească rigiditatea 
palei în condițiile menținerii unei greutăți reduse.  

2. METODA ELEMENTELOR FINITE ÎN 
ANALIZA COMPORTĂRII STATICE A 
SSITEMULUI DE RIGIDIZARE A PALEI 

2.1. Analiza MEF a secţiunii palei  
fără sistem de ranforsare 

În studiu s-a analizat secțiunea unei pale cu profil 
NACA 6622, fără elemente de rigidizare, a cărui 
geometrie a fost construită în Catia și importată în 
ABAQUS. În etapa de preprocesare s-au introdus 
caracteristicile de material specifice unui compozit lig-
nocelulozic cu modulul de elasticitate E de 2877 MPa; 
coeficentul lui Poisson m = 0,34 și  densitatea 
ρ = 1400 kg/m3. În fiecare nod al extradosului palei, 
s-a aplicat o forță de 20 N/nod, iar pentru nodurile 
din discretizarea intradosului s-au introdus constrân-
geri, anulându-se deplasările pe direcția z (figura 2).  

Analizând starea de tensiuni și deformații obținute 
în urma simulării, s-a constatat că tensiunea von Mises 
depășește de aproximativ 5 ori valoarea admisibilă a 
materialului, iar deplasările de asemenea sunt foarte 
mari (figura 3). 

 
 

Fig. 2. Profilul palei fără elemente de ranforsare. 
 

 
a) 

 
b) 
 

Fig. 3. Distribuția deplasărilor (a) și tensiunilor echivalente (b) 
pentru structura analizată. 

2.2. Analiza MEF a secţiunii palei  
cu diferite sisteme de ranforsare 

Pentru rigidizarea structurii analizate, s-au proiectat 
6 variante de sisteme de ranforsare a palei, plecând 
de la o geometrie simplă – profil U  (figura 4, a), la o 
geometrie profil X (figura 4, b), X_1 (figura 4, c), 
profil X_2 (figura 4, d), profil X_3 (figura 4, e), 
profil X_4 (figura 4, f), toate fiind realizate din 
același material ca și pala, legătura dintre sistemul 
de ranforsare și pereții palei realizându-se prin 
noduri. 
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a)                                                 b)                                          c) 

   
d)                                                  e)                                          f) 

 
Fig. 4. Variante de sisteme de rigidizare:  

a) profil U; b) profil X; c) profil X_1; d) profil X_2; e) profil X_3; f) profil X_4. 
 

2.3. Rezultate și discuţii 

În urma postprocesării, au rezultate valorile 
tensiunilor și deformațiilor secțiunii palei în cele 
șase cazuri de ranforsare (figurile 5 și 7). 

Se observă că designul sistemului de ranforsare 
influențează modul de distribuție al tensiunilor pe 
suprafața palei și a lonjeroanelor: variantele de profil 

X1, X3 și X_4 preiau tensiunile din pereții palei. 
Utilizarea discontinuităților (degajărilor) în design-
ul sistemului de ranforsare pe lungimea palei asigură 
pe de o parte o greutate redusă a palei, iar pe de altă 
parte rigidizează structura reducând tensiunile de 
aproximativ 4 ori față de o pală neranforsată (figura 6). 
Din punct de vedere al tensiunilor, sistemul tip X_1 
înregistrează cele mai mici tensiuni.  

 

  
a)                                                                    b) 

  
 c)                                                                    d) 

  
e)                                                          f) 

 
Fig. 5. Distribuția tensiunilor von Mises pentru fiecare tip de ranforsare a palei de turbine eoliene:  

a) profil U; b) profil X; c) profil X_1; d) profil X_2; e) profil X_3; f) profil X_4. 
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Fig. 6. Comparații privind tensiunile maxime 

înregistrate pentru fiecare tip de structură analizată. 
 

 
 
 
 
 

   
a)                                                                             b) 

    
c)                                                                          d) 

    
e)                                                              f) 

 
Fig. 7. Variația deplasărilor maxime pentru fiecare tip de ranforsare a palei de turbine eoliene:  

a) profil U; b) profil X; c) profil X_1; d) profil X_2; e) profil X_3; f) profil X_4. 
 

Introducerea oricărui sistem de ranforsare a profi-
lului palei duce la scăderea semnificativă a deplasărilor 
de cel puțin 4 ori. Deformațiile cele mai reduse se 
înregistrează în cazul profilelor X_1, X_3 și X_4 
(figura 8).  

În stabilirea sistemului de ranforsare, masa 
structurii în anasamblul ei reprezintă un alt parametru 
important. Se constată că sistemele de rigidizare 
propuse cresc masa structurii cu 26...34% (Figura 9). 
Dacă profilul de tip X_1 constituia cel mai bun din 
punct de vedere al reducerii tensiunilor și defor-
mațiilor, din punct de vedere al masei adaugite acest 
profil este cel mai dezavantajos, producând o creștere 
de aproximativ 34%. Astfel, profilele de tip X_3 și 
X_4 sunt cele care candidează prezintă valori ce 

satisfac atât cerințele de rezistență, stabilitate și 
greutate redusă. 

 

 
 

Fig. 8. Comparații privind valorile deplasărilor maxime în 
funcție de sistemul de rigidizare. 
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Fig. 9. Variația masei fiecărei secțiuni analizate în funcție  
de sistemul de rigidizare. 

3.  CONCLUZII 

Studiul a evidențiat faptul că introducerea unui 
sistem longitudinal de ranforsare a palelor de turbine 
eoliene poate crește rezistența și rigiditatea 
întregului ansamblu. Dacă sistemul are o geometrie 
rațională, acesta poate să ducă și la menținerea unei 
mase relativ reduse a structurii de pală, ceea ce 
constituie una din cerințele de bază în proiectarea 
structurilor aerodinamice.  
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