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RESEARCH REGARDING OF MANUFACTURING OF WIND TURBINE BLADE 
FROM LAMINATED WOOD - ABSTRACT: Wooden structures used to capture wind energy 
have been used since the ancient times, aimed at grinding grain, sawing logs, shredding tobacco, 
paper making, pressing of linseed oil and newer energy systems plants. However, the use of wood 
in the construction of turbines blades small presents both advantages and disadvantages. The 
advantages of using wood blades consist of rapid construction, raw materials readily available, 
easy manufacturing, installation and interchangeability with the potential for recycling organic 
materials. The disadvantages are given low durability of wood and sensitivity to environmental 
factors - changes in temperature, relative humidity and exposure to ultraviolet radiation. However, 
there are technical possibilities in the use of solid wood structures pale as glued laminated wood. 
The paper aims to present research on the manufacture of wood blades, in terms of resistance, 
manufacturing technology and methods of wood preservatives. 

Keywords: glued laminated wood, renewable energy, stresses and strains of wooden blade 

REZUMAT: Structurile din lemn folosite pentru captarea energiei eoliene au fost utilizate încă 
din cele vechi timpuri, având ca scop măcinarea grânelor, tăierea buștenilor, mărunțirea tutunului, 
confecționarea hârtiei, presarea semințelor de in pentru ulei, măcinarea piatrelor pentru vopselele 
pictorilor, iar mai noi obținerea energiei electrice. Totuși, utilizarea lemnului în construcția palelor 
de la turbinele de mici dimensiuni prezintă atât avantaje cât și dezavantaje. Astfel, avantajele 
utilizării palelor din lemn constau în construcție rapidă, materie primă ușor de procurat, ușurință 
în fabricare, montare și interschimbabilitate, materiale ecologice cu potențial de reciclare. 
Dezavantajele sunt date de durabilitatea scăzută a lemnului și sensibilitatea ridicată la factorii de 
mediu – variația temperaturii, a umidității relative a aerului și expunere la radiații ultraviolete. 
Totuși, există posibilități tehnice de utilizare a lemnului masiv în structuri de pale sub formă de 
lemn masiv stratificat încleiat. Lucrarea are ca obiectiv prezentarea cercetărilor privind fabricarea 
palelor din lemn stratificat, din punct de vedere al rezistenței, a tehnologiei de fabricație și a 
metodelor de protecție a lemnului. 

Cuvinte cheie: lemn stratificat încleiat, energie regenerabilă, analiza statică a palei din lemn. 

1. INTRODUCERE 

Utilizarea lemnului în structura turbinelor eoliene 
este veche, datând încă din secolul al VII-lea i.e.n. 
prin intermediul morilor de vânt folosite de către 
persani pentru măcinarea grăunțelor  sau pentru 
ventilarea caselor. Ulterior, începând cu secolul al 
XII-lea, în Anglia și Franța, morile de vânt își 
diversifică domeniile de utilizare – de la măcinarea 
grânelor până la la tăierea buștenilor, mărunțirea 
tutunului, confecționarea hârtiei, presărea semințelor 

de in pentru ulei și măcinarea pietrelor pentru 
vopselele pictorilor.  
 
În țara noastră, captarea energiei eoliene a fost 
utilizată spre sfârșitul sec al XVIII-lea, început de 
secol XIX (Fig. 1). Structura funcțională a unei mori 
de vânt consta dintr-un un ax orizontal de lemn, de 
care erau legate palele; cu ajutorul unor roţi dinţate 
din lemn, acest ax antrena axul vertical, numit pivot 
central fixat în bucşe de piatră în care se învârtea axul 
de lemn. Ungerea dinţilor de stejar se realiza cu 
miere, iar a bucșelor de piatră cu grăsime.  
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Fig.1. Mecanism de antrenare a angrenajelor din lemn și 
piatră la morile de vânt de pe teritoriul țării noastre 
 

În figura 2 sunt prezentate cele mai reprezentative 
tipuri de mori de vânt culese de pe teritoriul țării 
noastre și aduse la Complexul  Muzeal ASTRA 
Sibiu. Se observă diversitatea formei structurii și a 
materialelor palelor utilizate la morile de vânt. 

 
a)                                        b) 

Fig.2. Mori de vânt de pe teritoriul României, colecționate 
de Complexul Muzeal ASTRA din Sibiu: a) Moară de vânt 
cu etaj, comuna Frecăţei, jud. Tulcea, sfârşitul secolului al 
XIX-lea; 1890 – 1900; b) Moară de vânt joasă, Enisala, jud. 
Tulcea (http://monumente-etnografice.cimec.ro) 

În secolul al XIX lea, când începe să se dezvolte 
epoca industrială, morile de vânt sau apă utilizate 
pentru prelucrarea cerealelor, capătă o nouă utilizare 
în cadrul fermelor din America, fiind ideale pentru 
pomparea apei de la mare adâncime. Experiența 
acumulată încă din cele mai vechi timpuri 
transformând energia eoliana în energie mecanică a 
făcut ca în prezent, o dată cu evoluția tehnologiei, 
turbinele eoliene moderne să transforme energia 
vântului într-o altă formă de energie de care oamenii 
nu se pot lipsi în prezent, și anume energia electrică.  
 
Elementul principal de conversie a energiei eoliene în 
energie electrică îl reprezintă palele turbinei eoliene a 
căror geometrie, material, număr și lungime 
contribuie în mod decisiv la randamentul centralei 
eoliene. Solicitările la care este supusă pala unei 
turbine eoliene sunt generate de forța centrifugă, forța 
gravitațională, încărcarea aerodinamică, vibrații, 
toate acestea ducând la solicitări complexe. Factorii 
agresivi de mediu (radiații UV, variații de 
temperatură și umiditate, impactul cu păsări, etc.) 
potențează riscurile la care sunt supuse palele. 
Materialele folosite în construcţia palelor sunt 
esenţiale pentru buna funcţionare a turbinei eoliene. 
Aceste pale trebuie să îndeplinească o serie de 
criterii: greutatea redusă, rezistenţa la coroziune și 

oboseală, costuri relative mici.  Materialul ideal 
pentru pale ar trebui să combine următoarele 
proprietăţi structurale: raport optim de duritate – 
greutate specifică;  durată de viață la solicitări de 
oboseală şi flexibilitate; cost mic şi prelucrabilitatea 
materialelor pentru a obţine forma aerodinamică 
dorită.  
 
Există relativ puține studii științifice referitoare la 
utilizarea lemnului în structura palelor de turbine 
eoliene actuale, la modul de realizare a palelor din 
lemn, atât ca formă, specie și finisaj. Din punct de 
vedere al speciilor de lemn utilizate,  palele pot fi 
realizate din aproape orice specie, cu respectarea 
unor cerințe tehnice și tehnologice cum ar fi folosirea 
lemnului stratificat încleiat (lamelar) și a aplicării 
unui tratament de protecție adecvat. 

  
a)                                       b) 

Fig.3. Utilizarea lemnului în structura unei turbine 
eoliene de mici dimensiuni: a) turbină cu pale din 
lemn, cu diametru de 3m;   
b) pale din lemn stratificat lamelar din cedru roșu 
(http://www.forcefieldmagnets.com, 
http://www.royalwindandsolar.com) 
 

2. PROIECTAREA PROFILULUI ȘI 
FORMEI GEOMETRICE A PALEI   

Fie că este din lemn, fie că este din materiale 
compozite, palele sunt structuri de tip bară de egală 
rezistență care în timpul funcționării sunt supuse la 
numeroase solicitări statice și aerodinamice. 
Ipotezele de încărcare ce trebuie considerate pentru 
calculul palelor de turbine eoliene sunt: încărcările 
gravitaţionale: greutatea proprie; încărcările 
aerodinamice: acţiunea vântului (EN1991-1-4); 
încărcările inerţiale: acţiunea seismului (EN1998-1), 
inclusiv forţele centrifugale si efectele giroscopice; 
încărcările climaterice: variaţia de temperatură, 
chiciura; încărcările din funcţionare, operaţionale 
(acţiunea sistemului de frânare, rotirea paletelor; 
deconectarea generatorului, sau alte acţionari ale 
instalaţiei); încărcările accidentale datorate mediului 
înconjurător (fulgerarea, lovirea de pasări etc.).  
 
Cele mai importante forţe care acţionează asupra 
palei sunt forţa ascensională (de ridicare) a palei, 
perpendiculară pe direcția de mișcare, aceasta 
teoretic având valori foarte mari și forța de frecare 
(de rezistență) paralelă cu direcția de mișcare care 
trebuie să aibă valori mici. Pe lângă cele două forțe 
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aerodinamice, în palele de turbină eoliană se dezvoltă 
tensiuni și datorate forțelor giroscopice și 
centrifugale (Bostan, 2008). Astfel, când palele 
funcționează la viteză maximă (aproximativ 500 
rot/min), forța centrifugală este de aproximativ 100 
de ori greutatea palei. Dacă o pală cântărește 1,5 kg, 
forța centrifugală va avea 1,5 kN la 500 rot/min. La 
1000 rot/min forța va fi de 6 kN. Se presupune că 
forțele pe o pală sunt distribuite uniform și se 
comportă asemenea  pe lungimea fiecărui element, 
astfel încât forțele nodale echivalente pot prezice 
comportarea palei ca un întreg. Forțele sunt definite 
într-un sistem local de axe de coordonate. Cele mai 
multe condiții de încărcare aplicate palei nu sunt 
statice. Tensiunile la oboseală apar când materialul 
este supus la niște încărcări aleatoare repetate care 
cauzează materialul să ajungă la limita de oboseală. 
Pentru a dimensiona o turbină care să reziste la astfel 
de solicitări este nevoie de mult prea mult material și 
întărituri, produsul final fiind unul mult prea greu. De 
aceea s-au dezvoltat softuri si module de optimizare a 
structurilor. Plecând de la aceste considerente, s-a 
generat geometria palei în programul Catia, având 
dimensiunile active ale palei: lungimea/raza 710 mm; 
coarda maximă 109 mm (profilul maxim); grosimea 
variază de la 40 mm spre butuc până la 5-10 mm la 
vârful palei; unghiul de atac variază între 5 și maxim 
25˚.  În figura 4 este prezentată geometria palei și 
variația secțiunilor pe lungimea activă a palei.  

 

         

 

     

Fig.4. Design-ul palei proiectate din lemn masiv 
stratificat 

3. VERIFICAREA STĂRII DE TENSIUNI 
ȘI DEFORMAȚII CU METODA 
ELEMENTELOR FINITE (MEF) 

Pentru analiza stărilor de tensiuni și deformații ale 
palei proiectate, s-a utilizat programul de analiză cu 
elemente finite HyperMesh. Pentru a evidenția 

comportarea palei din lemn masiv, structura a fost  
modelată ca un corp solid, fiind discretizată în 
elemente de tip solid tetra10. În prima etapă, după 
importarea geometriei, s-au definit caractersiticile de 
material, condițiile de contur și tipul încărcărilor. 
Astfel, ca material, au fost introduse caracteristicile 
elastice specifice lemnului masiv de paltin, acesta 
fiind o specie ușor accesibilă în fondul forestier 
românesc, prelucrabilă ușor, stabilă din punct de 
vedere dimensional și cu o densitate medie ρ=590 
kg/m3; modulul de elasticitate longitudinal în direcție 
longitudinală EL=10200 MPa; modulul de elasticitate 
longitudinal în direcție radială ER=1550 MPa; 
modulul de elasticitate longitudinal în direcție 
tangențială ET=890 MPa; modulul de elasticitate 
transversal în direcție longitudinal-radială GLR=1158 
MPa; modulul de elasticitate transversal în direcție 
longitudinal-tangențială GLT=1130 MPa; modulul de 
elasticitate transversal în direcție radial-tangențială 
GRT=287 MPa; coeficienții contracției transversale: 
νTR=0,40; νRT=0,82; νLT=0,50; νTL=0,038; νRL=0,083; 
νLR=0,46, la umiditatea de U=10% (Curtu, 1984). Din 
punct de vedere al condițiilor de contur, s-a 
considerat că pala este încastrată în zona butucului, 
celălalt capăt fiind liber.  S-au analizat 3 cazuri de 
încărcare, grupate în următoarele categorii: 
▪ Cazul 1 – forță concentrată la capătul liber cu 

intensitatea de 20, 30, 40 și 50 N, aplicată 
succesiv (Fig. 5, a); 

▪ Cazul 2 – forță uniform distribuită cu intensitatea 
de 4, 6, 8 și 10 N/profil (Fig. 5, b);  

▪ Cazul 3 – forță centrifugă cu intensitatea de 80 N 
(Fig. 5, c). 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig.5. Modurile de încărcare a palei în cadrul analizei MEF 
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În urma rulării programului s-a realizat analiza 
statică, analiza modurilor de vibrație a palei și 
frecvențele proprii. S-a constatat că zonele cele mai 
tensionate de pe pală pentru solicitarea de încovoiere 
se găsesc în zona unde profilul palei trece de la o 
grosime mai mare dinspre zona butucului la o 
grosime mai mică, cea aerodinamică (Jensen, 2008). 

 

Fig.6. Variația tensiunii echivalente von Mises în 
cazul 1 de încărcare (F=30 N)  

 

Fig.7. Variația tensiunii echivalente von Mises în cazul 2.4 
de încărcare (p=10 N/profil) 

 

Fig.8. Variația tensiunii echivalente von Mises în cazul 3 
de încărcare 

Din punct de vedere al deplasărilor, deplasările 
maxime se produc la capătul liber al palei, mărimea 
lor fiind direct proporțională cu valoarea forței de 
solicitare. Analizând comparativ tensiunile produse în 
structura de lemn a palei, se constată că acestea sunt 
de aproximativ 4 ori mai mari în cazul încărcării palei 
cu o forță concentrată, la capătul liber față de 
încărcările distribuite (fig. 9).  

 

Fig.9. Variația tensiunii echivalente von Mises în cazul 3 
de încărcare 

De asemenea, intensitatea tensiunii crește direct 
proporțional cu valoarea forței aplicate, indiferent de 
modul de distribuție a acestuia. Valorile tensiunilor 
nu depășesc, în general, tensiunea admisibilă a 
lemnului (10 MPa), excepție făcând cazurile de 
încărcare cu forță concentrată de 40, respectiv 50 N 
(Fig. 9). Rezultatele obținute cu analiza cu elemente 
finite dovedesc existența celor trei zone care prezintă 
riscurile de deteriorare cele mai mari. Astfel, pe 
lungimea palei, cele mai mari deteriorări apar la 
distanța de 1/3 din lungime văzută de la vârful palei 
către  zona de fixare în rotor (68…72% din defecte) 
și la 2/3 din lungime (30..32% din defecte) (Stanciu, 
2015). În cazul palelor, ca desfăşurare în timp, 
solicitările exterioare nu sunt constante, ci au un 
caracter variabil. Variaţia în timp a solicitărilor poate 
să ia formele cele mai diverse: de la variaţii 
deterministe caracterizate prin regularităţi de tipul 
variaţiilor sinusoidale, complex periodice sau 
tranzitorii şi până la variaţii cu caracter aleator. Din 
punct de vedere al deplăsărilor, acestea variază între 
1,5 și 15 mm, valorile maxime admise fiind date de 
raportul L/150...L/300 (Fig 10).  

 

Fig.10. Variația deplasărilor maxime în funcție de modul 
de încărcare 

Întrucât forma palei tinde către un optim 
aerodinamic, solicitarea la care sunt supuse palelor 
este o solicitare  compusă. În timpul funcționării 
palei, se pot produce vibrații datorită variațiilor 
curenților de aer sau datorită structurii turbinei 
eoliene care intră în rezonanță cu aceștia. Astfel, 
vibrațiile pot duce la destabilizarea structurii, având 
consecințe grave asupra integrității turbinei. 
Cunoașterea frecvențelor proprii de vibrație a palelor 
și a modurilor proprii constituie o etapă importantă în 
verificarea palelor. De aceea, cu ajutorul programului 
cu elemente finite s-a realizat analiza modală. În 
figura 11 sunt prezentate primele 5 moduri și 
frecvențe proprii ale palei din lemn, iar în tabelul 1 
sunt centralizate valorile pentru primele cinci moduri 
proprii. 

Tabelul 1 Valorile frecvențelor proprii 

Modul 1 2 3 4 5 
Frecvența 

Hz 
33,41 131,61 148,27 307,49 407,25
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Fig.11.  Moduri proprii de vibrații ale palei din lemn de 
paltin 

 

4. STUDIUL PRIVIND TEHNOLOGIA DE 
REALIZARE A PALELOR 

Întrucît palele de turbină eoliană sunt proiectate și 
realizate pentru o anumită perioadă de timp, este 
importantă cunoașterea fenomenelor relogice care se 
produc în structura de lemn. Astfel, fenomenul de 
curgere este direct dependent şi de proprietăţile 
fizico-mecanice ale lemnului (umflare, contragere, 
caracteristicile inelelor anuale, lemn juvenil şi lemn 
matur, lemn de compresiune şi de tensiune ş.a.). 
Lemnul este un material de natură organică cu o 
compoziţie chimică complexă, eterogen şi anizotrop, 

obţinut din arbori forestieri de esenţă răşinoasă sau 
foioasă. Lemnul are o structură fibroasă şi orientată, 
formată din celule cu membrane lignificate. Acestea 
formează ţesuturi specializate care conferă rezistenţă 
şi totodată servesc la conducerea apei cu substanţe 
minerale din sol şi a sevei elaborate. Prin structura sa 
macro şi microscopică, lemnul reprezintă un material 
compozit natural, format din fibre (traheide-la 
răşinoase, vase – la foioase) şi matricea (lignina). Din 
punct de vedere chimic, lemnul este format din 
celuloză, hemiceluloze (galactoglucomanan, 
arabinoglucuronoxylan, glucuronoxylan, 
glucomanan), lignină şi substanţe extractive (ceruri, 
grasimi, tanini, răşini, etc). La nivel 
macrostructural, se observă că structura, aspectul şi 
proprietăţile lemnului diferă în funcţie de cele trei 
secţiuni principale care se pot executa prin trunchi: 
▪ secţiunea transversală, perpendiculară pe axa 

longitudinală a trunchiului; 
▪ secţiunea radială, longitudinală; 
▪ secţiunea tangenţială, tangentă la inelul anual. 
 
Direcţia forţei faţă de direcţia fibrelor (în direcţie 
longitudinală sau transversală) sau faţă de poziţia 
inelelor anuale (în direcţie radială sau tangenţială) 
influneţiază într-o măsură deosebită mărimea curgerii 
şi a deformaţilor plastice permanente. Viteza de 
deformare şi deformațiile permanente sânt mai mari de 
circa 1,5- 2 ori în direcţie tangenţială decât în direcţie 
radială. Este deosebit de interesantă observația ca 
raportul dintre lungimea (deschiderea) l a grinzii şi 
înălțimea h a acesteia constituie un factor hotărâtor în 
mărimea şi dinamica factorului de curgere. Variaţia 
conţinutului în apă de higroscopicitate a lemnului 
antrenează o variaţie a proprietăţilor fizico-mecanice 
ale lemnului. Astfel, dacă umiditatea lemnului se 
reduce sub punctul de saturaţie, rezistenţele mecanice 
cresc, atingând valori maxime când apa de 
higroscopicitate dispare complet.Variaţia conţinutului 
în apă de higroscopicitate provoacă şi variaţia de 
volum a lemnului (lemnul „lucrează”). Plecând de la 
aceste considerente, s-a considerat că utilizarea 
lemnului masiv pentru obținerea palei nu este cea mai 
favorabilă soluție întrucât pot să apară deformații mari 
în timp ceea ce ar produce dezechilibrarea structurii 
turbinei eoliene, apariția bătăilor în timpul rotației 
palelor, vibrații și alte fenomene nedorite care pot 
produce accidente cu consecințe grave.  
 
Ca urmare, o soluție tehnică privind materialul palei a 
fost utilizarea lemnului lamelar încleiat  din paltin 
pentru obținerea pachetului (semifabricatului) din care 
se va modela pala (Cotta, 1983). Acesta se obține prin 
lipirea împreuna a mai multor lamele din lemn de 
paltin în condiții de temperatură și presiune bine 
determinate. Lamelele, la rândul lor, se obțin prin 
îmbinarea succesivă pe lungime a unor semifabricate 
selecționate de cherestea cu diverse lungimi, 
obtinându-se astfel lamele cu o structură și o colorație 
omogena, care se vor prelucra pe fețele de contact 
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înainte de aplicarea adezivului și presarea în pachet 
(Fig. 12). 

 

Fig.12. Realizarea pachetului de lemn stratificat lamelar 
(dimnsiuni: 850 mm x 115 mm x 42 mm) 

Fiind o structură obținută din lemn masiv încleiat – 
soluție ce reduce la minimum contracţia transversală 
şi eforturile de întindere transversală din variaţii 
climaterice care acţionează asupra lemnului şi în 
îmbinările încleiate, totuși rămâne o structură expusă 
riscurilor de biodegradare fie de natură biologică 
(insecte, ciuperci), fie factori climatici (radiații 
ultraviolete solare, apa, variația umidității, variația 
temperaturii), fie focul. Interacțiunea acestor agenți 
naturali de degradare a lemnului produce fenomene 
de alterare a proprietăților fizice, mecanice și elastice 
ale lemnului. Ținând cont de faptul ca pentru 
realizarea palei s-a utilizat lemn de paltin, conform 
clasificărilor  (SR-EN 350-2) privind durabilitatea 
naturală a lemnului, acesta ar putea rezista în aer 
liber, fără contact cu solul, aproximativ 10 ani. Clasa 
de risc privind atacul biologic al lemnului de paltin 
(conform SR-EN353-1) este clasa 3 – exterior, 
neacoperit, deasupra solului, situație în care lemnul 
poate atinge umiditatea de aproximativ 20% datorită 
intemperiilor. În aceste condiții, se pot dezvolta 
următorii agenți biologici: ciuperci xilofage; ciuperci 
de discolorare; insecte. Conform EN 350-2, lemnul 
de paltin este un lemn nedurabil, fiind atacat ușor de 
ciuperci cât și de insecte xilofage (alburnul), dar 
prezintă avantajul unei capacități mari de 
impregnabilitate.  Pentru protecția lemnului din 
structura palei și a rotorului, s-a adoptat metoda prin 
pulverizare cu o soluție comercială produsă de 
REMMERS recomadată de producători pentru 
protecția lemnului aflat deasupra solului, în aer liber.  
Pentru ca metoda să fie eficientă, pala realizată la 
cote finale, șlefuită, a fost desprăfuită și condiționată 
la umiditatea de aproximativ 12-15%, după care au 
fost aplicate 2 straturi de substanță de protecție.  
 

3. CONCLUZII 

Există o diversitate mare de structuri funcţionale de 
turbine eoliene care au cunoscut o evoluţie 
progresivă din punct de vedere al funcţionalitaţii, al 
mecanismelor şi angrenajelor, al materialelor, al 
design-ului. Cele mai uzuale materiale agreate pentru 

construcţia palelor sunt compozitele pe bază de fibră 
de carbon şi sticlă, însă pentru turbine eoliene de uz 
casnic lemnul rămâne un material accesibil și viabil. 
Pentru determinarea starilor de tensiuni şi deformaţii 
a apalelor s-au studiat din literatura de specialitate 
încărcările aerodinamice şi principiul lor de 
acţionare, s-au adaptat relaţiile de calcul şi parametri 
la valorile structurii propuse spre analiză, obţinându-
se astfel încărcările pentru analiza statică. Cu ajutorul 
programelor de calcul cu elemente finite, s-au 
determinat stările de tensiuni, deformații și modurile 
proprii ale palei din lemn a căror valori nu depășesc 
rezistențele la rupere a lemnului de paltin (fig. 13). 

 

Fig.13. Rotorul și palele din lemn stratificat încleiat 
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