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5.4 Diagramele de tip Haigh
5.5 Diagramele de tip Smith
5.6 Schematizarea Goodman 
5.7 Schematizarea Gerber
5.8 Schematizarea Serensen
5.9 Schematizarea eliptic

5.10 
Curba de material pentru analiza la oboseal
SolidWorks Simulation, corespunz
C45 îmbunătăţ

5.11 
Cicluri de oboseal
de ±1 MW, HA 5 CHE Por

5.12 
Cicluri de oboseal
de ±1 MW, HA 5 CHE Por

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

(cazul 200 mm faţă de axa de rotaţie a paletei) 
ţele care acţionează asupra furcii şi paletei (cazul 250 mm

de axa de rotaţie a paletei) regim 1, respectiv regim 2 
ţia forţei de acţionare Fa a pistonului servomotorului, pentru 

(cazul 250 mm faţă de axa de rotaţie a paletei) 
ţia forţei de acţionare Fa a pistonului servomotorului, pentru 

(cazul 250 mm faţă de axa de rotaţie a paletei) 
Schema de încărcare 

ţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru 
şi 2; punctul  de aplicaţie al  forţelor–150 mm faţă

ţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru 
şi 2; punctul  de aplicaţie al  forţelor–200 mm faţă

ţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru 
şi 2; punctul  de aplicaţie al  forţelor–250 mm faţă

ţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru 
şi 2, pentru manivela existentă 
ţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru 
şi diferite puncte de aplicaţie a forţelor, pentru manivela 

pentru retehnologizare 
ţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru 
şi diferite puncte de aplicaţie a forţelor, pentru manivela 

ru retehnologizare 
Analiza comparativă a tensiunii von Mises pentru manivela 

ă şi cea propusă pentru retehnologizare 
CAPITOLUL 5 

Fazele ruperii prin oboseală 
Cicluri de solicitare 

őhler 
Diagramele de tip Haigh 
Diagramele de tip Smith 
Schematizarea Goodman şi Soderberg 
Schematizarea Gerber 
Schematizarea Serensen 
Schematizarea eliptică 
Curba de material pentru analiza la oboseală din biblioteca 
SolidWorks Simulation, corespunzătoare materialului manivelei, 

ătăţit 
Cicluri de oboseală calculate pentru o abatere de putere mai mare 
de ±1 MW, HA 5 CHE Porţile de Fier I pe anul 2006 
Cicluri de oboseală calculate pentru o abatere de putere mai mare 
de ±1 MW, HA 5 CHE Porţile de Fier I pe anul 2007 

din mecanismul de reglare al  

13 

i paletei (cazul 250 mm faţă 
119 

a pistonului servomotorului, pentru 
120 

a pistonului servomotorului, pentru 
120 

121 
Mises de tipul de discretizare pentru 

faţă de axa 138 

Mises de tipul de discretizare pentru 
200 mm faţă de axa 138 

Mises de tipul de discretizare pentru 
250 mm faţă de axa 139 

Mises de tipul de discretizare pentru 
140 

Mises de tipul de discretizare pentru 
, pentru manivela 140 

Mises de tipul de discretizare pentru 
, pentru manivela 141 

 a tensiunii von Mises pentru manivela 
142 

147 
148 
150 
155 
156 
157 
157 
158 
158 

biblioteca 
toare materialului manivelei, 160 

 calculate pentru o abatere de putere mai mare 
165 

pentru o abatere de putere mai mare 
166 
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5.13 
Presiuni pe feţ
servomotorului rotorului, puterea activ
funcţie de timp

5.14 
Presiuni pe feţ
servomotorului rotorului, puterea activ
funcţie de timp

5.15 
Forţa pe bielă
hidroagregatului în func

5.16 
Forţa pe bielă
hidroagregatului în func

5.17 
Forţa pe bielă
hidroagregatului în func

5.18 
Forţa pe bielă
hidroagregatului în func

5.19 
Forţa pe bielă
hidroagregatului în func

5.20 
Forţa pe bielă
hidroagregatului în func

5.21 
Forţa pe bielă
hidroagregatului în func

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Presiuni pe feţele pistonului servomotorului rotorului, cursa 
servomotorului rotorului, puterea activă a hidroagregatului în 

ţie de timp 
pe feţele pistonului servomotorului rotorului, cursa 

servomotorului rotorului, puterea activă a hidroagregatului în 
ţie de timp (detaliul 1) 
ţa pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

hidroagregatului în funcţie de timp  
ţa pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

hidroagregatului în funcţie de timp (detaliul 1) 
ţa pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

hidroagregatului în funcţie de timp (detaliul 2) 
ţa pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

hidroagregatului în funcţie de timp (detaliul 3) 
ţa pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

hidroagregatului în funcţie de timp (detaliul 4) 
ţa pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

hidroagregatului în funcţie de timp (detaliul 5) 
ţa pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

hidroagregatului în funcţie de timp (detaliul 6) 

din mecanismul de reglare al  

14 

ele pistonului servomotorului rotorului, cursa 
 a hidroagregatului în 168 

ele pistonului servomotorului rotorului, cursa 
 a hidroagregatului în 169 

cursa servomotorului rotorului, puterea activă a 
170 

cursa servomotorului rotorului, puterea activă a 
171 

cursa servomotorului rotorului, puterea activă a 
172 

cursa servomotorului rotorului, puterea activă a 
173 

cursa servomotorului rotorului, puterea activă a 
174 

cursa servomotorului rotorului, puterea activă a 
175 

cursa servomotorului rotorului, puterea activă a 
176 
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Notaţia 

Mp Momentul de rotire 
lp Umărul manivelei paletei

β  
Unghiul de înclinare al bielei fa
servomotorului

CAD Computer Aided Design

Mr Momentul hidraulic (

G2 
Greutatea ansamblului format din: tij
(furcă

FAH Forţa axial
FT Forţa tangen
 FC Forţa centrifug
Fa Forţa
lp Distanţ
A i Coeficien
Fp Forţa ce ac

φ1 
Unghiul de 
orizontal

µ Coeficient de frecare
θn Raza butonului manivelei

α 
Unghiul p
acţiune a

φ Unghiul de pozi
γ Unghiul corespunz

MrH 
Moment hidraulic dependent de c
specific

MrH11 
Momentul hidraulic 
rotor D=1 m)

H Cădere
Mrω Momentul  dat de for
ρa Densitatea apei
g Accelera
z Numă

Mrω11 Momentul  specific dat de for
ρm Densitatea materialului din care este confec
ω Viteza unghiular
n Turaţ
Dr Diametrul exterior rotor

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

LISTĂ DE NOTAŢII 

Semnificaţia notaţiei 

CAPITOLUL 2 
Momentul de rotire  creat pentru rotirea paletei 

ărul manivelei paletei 

ghiul de înclinare al bielei faţă de axa verticală
servomotorului 
Computer Aided Design 

CAPITOLUL 3 
Momentul hidraulic (de rotaţie) 
Greutatea ansamblului format din: tijă, piston, bielă
(furcă) 
Forţa axială 
Forţa tangenţială 
Forţa centrifugă 
Forţa de acţionare a pistonului servomotorului 
Distanţa dintre axa fusului şi axa butonului manivelei
Coeficienţi (braţele caracteristice forţelor G2, FAH

Forţa ce acţionează perpendicular pe butonul manivelei 
Unghiul de poziţionare al butonului manivelei faţă
orizontală a butucului 

oeficient de frecare 
Raza butonului manivelei 
Unghiul pe care îl face axa longitudinală a bielei cu direc
ţiune a forţei servomotorului 

Unghiul de poziţionare al manivelei, respectiv paletei
Unghiul corespunzător  poziţiei φ=0° raportată la abscis
Moment hidraulic dependent de cădere şi de momentul hidraulic 
specific 

omentul hidraulic unitar (raportat la căderea H=1
rotor D=1 m) 
ădere (variabilă) 

Momentul  dat de forţa centrifugă 
Densitatea apei 

cceleraţia gravitaţională 
Numărul de palete 
Momentul  specific dat de forţa centrifugă FC 

Densitatea materialului din care este confecţionată
Viteza unghiulară 
Turaţia rotorului 
Diametrul exterior rotor 

din mecanismul de reglare al  

15 

 de axa verticală a 

, piston, bielă şi pahar 

axa butonului manivelei 
AH, FT, FC; i = 1÷5 

 perpendicular pe butonul manivelei  
ionare al butonului manivelei faţă de axa 

a bielei cu direcţia de 

manivelei, respectiv paletei 
ă la abscisă 

şi de momentul hidraulic 

ăderea H=1 m şi diametrul     

ţionată manivela 
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∆FA Termen de corec
∆FAup Termen de corec
FAH11 Forţa axial

He Căderea 
d Diametrul arborelui

ZCMA Cota maxim
Zv Cota mă
ZNS Cota nivelului apei setat la rotor
∆HN/H Caracteristica corespunz
∆V Volumul de ap
P Puterea
M Momentul dat de for
G1 Greutatea ansamblului
Rcg Raza centrului de greutate al ansamblului

σechiv Tensiune echivalent
Tσ Tensorul tensiunilor 
σx Tensiune normal

τxy şi τxz Tensiune tangen
Tε Tensorul deforma������� Accelera��������� Accelera������� Accelera������ Viteza relativ�	���� Forţele de leg
	��� Forţe efectiv aplicate
σinc Tensiunea de încovoiere pentru calculul butonului manivelei
Fc Forţa maxim

a1, l, c, dn Dimensiuni
τf Tensiunile de forfecare
pS Presiunea specific

MEF Metoda elementului finit
Rcp Raza centrului de presiune 
d Diametru butuc rotor

2β 
Unghiul de înf
paletei

σvon Mises Tensiune 
δ (URES) Deplasare rezultant
ε (ESTRN) Deforma

FOS Factor de siguran

σmax Valoarea maxim
σmin Valoarea minim

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Termen de corecţie (funcţie de condiţiile de exploatare)
Termen de corecţie datorat forţei lui Arhimede 
Forţa axială specifică (conform măsurătorilor) 
ăderea efectivă considerată 

Diametrul arborelui 
Cota maximă a apei 

a măsurată  la mijlocul vanei 
Cota nivelului apei setat la rotor 
Caracteristica corespunzătoare presiunii specifice
Volumul de apă dislocat de rotor la scufundarea acestuia în ap

uterea 
omentul dat de forţa tangenţială 

Greutatea ansamblului paletă–fus–manivelă 
Raza centrului de greutate al ansamblului 

CAPITOLUL 4 
ensiune echivalentă 

Tensorul tensiunilor  

Tensiune normală (orientată pe direcţia axei Ox) 
Tensiune tangenţială–componente paralele cu axa Ox
Tensorul deformaţiilor specifice 
Acceleraţia relativă 
Acceleraţia de transport 

Acceleraţia Coriolis 
Viteza relativă a particulei 
Forţele de legătură 
Forţe efectiv aplicate 
Tensiunea de încovoiere pentru calculul butonului manivelei
orţa maximă calculată în butonul manivelei 
imensiuni caracteristice butonului manivelei 

Tensiunile de forfecare pentru calculul butonului manivelei
Presiunea specifică pentru calculul butonului manivelei
Metoda elementului finit 
Raza centrului de presiune  

iametru butuc rotor 
nghiul de înfăşurare al butucului de către profilul interior al 

paletei 
Tensiune von Mises 
Deplasare rezultantă  
Deformaţie echivalentă  
Factor de siguranţă  

CAPITOLUL 5 
oarea maximă a tensiunii normale 
oarea minimă a tensiunii normale 

din mecanismul de reglare al  
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iile de exploatare) 

toare presiunii specifice 
acestuia în apă 

 
componente paralele cu axa Ox  

Tensiunea de încovoiere pentru calculul butonului manivelei 

pentru calculul butonului manivelei 
pentru calculul butonului manivelei 

ătre profilul interior al 
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τmax Valoarea maxim
τmin Valoarea minim
σc Limita 
σr Rezisten
σ–1 Rezisten
σm Media tensiunilor ciclice
σv Amplitudinea tensiunilor ciclice 
R Coeficientul de asimetrie a tensiunilor ciclice 
σR Rezisten
σRk Rezisten
kσ Coeficientul concentratorilor de

(σ–1)d Rezisten
(σ–1)d0 Rezisten
ε Coeficientul dimensional 
γ Coeficientul de 

σ–1p 
Rezisten
oarecare

Ne 
Numă
an 

RU_OpenPR 
Presiunea pe fa
rotorului

RU_ClosePR 
Presiunea pe fa
rotorului

RU_Difference Diferen
PA Puterea activ

RU_Opening Cursa servomotorului rotorului
F Forţa care ac

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

oarea maximă a tensiunii tangenţiale 

oarea minimă a tensiunii tangenţiale 

imita la curgere a materialului 
Rezistenţa la rupere a materialului 
Rezistenţa  la oboseală pentru ciclu simetric de încovoiere
Media tensiunilor ciclice 
Amplitudinea tensiunilor ciclice  
Coeficientul de asimetrie a tensiunilor ciclice  
Rezistenţa la oboseală a materialului fără concentrator
Rezistenţa la oboseală a materialului cu concentrator
Coeficientul concentratorilor de tensiuni 
Rezistenţa la oboseală a piesei de diametru d 
Rezistenţa la oboseală a epruvetei cilindrice având diametrul 

oeficientul dimensional  
Coeficientul de stare al suprafeţei 
Rezistenţa la oboseală a epruvetei având suprafaţa cu o 
oarecare 
Numărul efectiv de cicluri de solicitare, măsurate pe durata unui 

Presiunea pe faţa de deschidere a pistonului servomotorului
rotorului 
Presiunea pe faţa de închidere a pistonului servomotorului
rotorului 
Diferenţa de presiune pe cele două feţe ale pistonului
Puterea activă a generatorului 

ursa servomotorului rotorului 
Forţa care acţionează pe bielă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din mecanismul de reglare al  
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pentru ciclu simetric de încovoiere 

ă concentrator 
cu concentrator 

 a epruvetei cilindrice având diametrul d0 

având suprafaţa cu o prelucrare 

ăsurate pe durata unui 

a de deschidere a pistonului servomotorului 

nchidere a pistonului servomotorului 

e ale pistonului 
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INTRODUCERE

 

 Siguranţa în exploatare a 

construcţii, utilaje), precum 

calitate, impune două mari criterii constructive, legate în principal de:

a) forma pieselor în ansambluri

b) natura materialelor componente.

Mai exact, considerând situa

rigide, ci solide deformabile constituite din materiale cu propriet

este necesar să se stabileasc

mecanice care se exercită

pentru ca, ulterior, să se poat

Detaliind, putem spune că

a. Preconizarea caracteristicilor dimensionale ale pieselor: date fiind materialul din 

care acestea trebuiesc alcă

se urmăreşte calcularea dimensiunilor

ansamblului mecanic din care acestea fac parte

b. Verificarea pieselor

materiale, sarcini) se urmă

(uzual prin valorile limită

  c. Determinarea limitelor maxime de func

încărcare) a ansamblurilor mecanice: dat fiind ansamblul mecanic respectiv, în 

totalitate, se urmăreşte calculul inter

acestuia îşi vor păstra caracteristicile mecanice (form

funcţionării [55]. 

 Aceste obiective

disciplinelor tehnice aplicative. 

 Metodele de calcul folosite pentru rezolvarea unor probleme specifice în 

structurile inginereşti sunt:

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

INTRODUCERE . OBIECTIVELE TEZEI

a în exploatare a marii diversităţi de structuri ingin

), precum şi îndeplinirea de către acestea a unor anumite standarde de 

ă mari criterii constructive, legate în principal de:

a) forma pieselor în ansambluri; 

ura materialelor componente. 

Mai exact, considerând situaţia reală, conform căreia piesele reprezint

rigide, ci solide deformabile constituite din materiale cu proprietăţi mecanice specifice, 

ă se stabilească în mod cât mai precis efectele tuturor interac

mecanice care se exercită asupra acestora (în afara şi în timpul regimului de exploatare)

ă se poată asigura proiectarea corespunzătoare [3]

Detaliind, putem spune că se urmăreşte ca şi finalitate următoarele obiective:

a. Preconizarea caracteristicilor dimensionale ale pieselor: date fiind materialul din 

care acestea trebuiesc alcătuite şi interacţiunile mecanice la care sunt supuse (sarcinile), 

te calcularea dimensiunilor lor minime, astfel încât să se asigure func

ansamblului mecanic din care acestea fac parte [17]. 

b. Verificarea pieselor: date fiind piesele unui ansamblu mecanic (dimensiuni, 

materiale, sarcini) se urmăreşte preconizarea funcţionării acestora la param

(uzual prin valorile limită ale acestora). 

c. Determinarea limitelor maxime de funcţionare (a aşa–numitei capacit

rcare) a ansamblurilor mecanice: dat fiind ansamblul mecanic respectiv, în 

ă şte calculul interacţiunilor maxime la care piesele componente ale 

ăstra caracteristicile mecanice (formă, dimensiuni etc.) necesare 

Aceste obiective mai sus menţionate se înscriu ca finalit

disciplinelor tehnice aplicative.  

Metodele de calcul folosite pentru rezolvarea unor probleme specifice în 

şti sunt: 

din mecanismul de reglare al  
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OBIECTIVELE TEZEI    

i de structuri inginereşti (maşini, 

tre acestea a unor anumite standarde de 

 mari criterii constructive, legate în principal de: 

reia piesele reprezintă nu solide 

ţi mecanice specifice, 

efectele tuturor interacţiunilor 

timpul regimului de exploatare) 

[3], [85].  

toarele obiective: 

a. Preconizarea caracteristicilor dimensionale ale pieselor: date fiind materialul din 

iunile mecanice la care sunt supuse (sarcinile), 

ă se asigure funcţionarea 

date fiind piesele unui ansamblu mecanic (dimensiuni, 

rii acestora la parametrii stabiliţi 

numitei capacităţi de 

rcare) a ansamblurilor mecanice: dat fiind ansamblul mecanic respectiv, în 

iunilor maxime la care piesele componente ale 

, dimensiuni etc.) necesare 

ionate se înscriu ca finalităţi în studiul 

Metodele de calcul folosite pentru rezolvarea unor probleme specifice în 
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1. metodele experimentale

laborator pentru verificarea solu

rezistenţei, rigidit

2. metodele analitice

calcul şi au la baz

modelului de calcul 

experimentale sau numerice;

3. metodele numerice

numerică [34],

profesionale de modelare cum ar fi: 

Solidedge, etc.

 Pentru analiza stă

de analiză cu element finit

Cosmos Motion, Nastran, Patran

experimentale. 

 Complexitatea sistemelor tehnologice din ultimul secol a limitat mult aria 

metodelor experimentale 

numerice de analiză şi simulare pe modele virtuale

domeniul ştiinţelor exacte 

apariţia şi dezvoltarea acestor noi metode numerice de analiz

actuală, este de necontestat importan

si deformaţii, încă din faza de proiectare a unei piese sau structuri, pentru a se putea 

ajunge la optimizarea soluţ

 De–a lungul timpului, ruperi ca urmare a solicit

înregistrate şi la rotoarele

ultimul timp au fost detectate ruperi 

unghiulare al acestora.  

 Dacă se ia în considerare dificultatea realiz

componente ale turbinelor hidraulice cu dublu reglaj, turbinele Kaplan

dimensiuni mari, peste care se suprapune 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

metodele experimentale folosesc un model real (prototip) sau o

laborator pentru verificarea soluţiei constructive din punct de vedere al 

ţei, rigidităţii şi stabilităţii sau validarea modelului de calcul;

metodele analitice folosesc modele de calcul, algoritmi sau programe de 

şi au la bază ecuaţiile matematice ale fenomenului. Validarea 

modelului de calcul şi a rezultatelor teoretice obţinute se face prin metode 

experimentale sau numerice; 

metodele numerice folosesc modele virtuale sau modele de simulare 

[34], [90]. Pentru crearea modelelor virtuale se folosesc programe 

profesionale de modelare cum ar fi: Solidworks, Catia, Proengineering, 

etc. 

Pentru analiza stării de tensiuni şi deformaţii se folosesc programe profesionale 

element finit cum ar fi: Solidworks Motion, Solidworks Simulation, Ansys, 

Cosmos Motion, Nastran, Patran. Calculul ingineresc s–a dezvoltat pe baza metodelor 

Complexitatea sistemelor tehnologice din ultimul secol a limitat mult aria 

metodelor experimentale şi analitice şi a condus la apariţia şi dezvoltarea 

ă şi simulare pe modele virtuale.  De asemenea, descoperirile din 

ţelor exacte şi progresul înregistrat de ştiinţele tehnice au condus la 

acestor noi metode numerice de analiză şi simulare

, este de necontestat importanţa examinării aspectelor privind starea de tensiune 

ă din faza de proiectare a unei piese sau structuri, pentru a se putea 

mizarea soluţiilor constructive şi tehnologice.  

a lungul timpului, ruperi ca urmare a solicitărilor şi tensiunilor au fo

i la rotoarele hidraulice, cu precădere la nivelul paletelor rotorice, dar în 

ultimul timp au fost detectate ruperi şi la nivelul mecanismului de reglare al pozi

 

se ia în considerare dificultatea realizării, întreţinerii şi repar

componente ale turbinelor hidraulice cu dublu reglaj, turbinele Kaplan

, peste care se suprapune şi pierderea înregistrat

din mecanismul de reglare al  
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folosesc un model real (prototip) sau o machetă de 

iei constructive din punct de vedere al 

ii sau validarea modelului de calcul; 

folosesc modele de calcul, algoritmi sau programe de 

iile matematice ale fenomenului. Validarea 

ţinute se face prin metode 

folosesc modele virtuale sau modele de simulare 

Pentru crearea modelelor virtuale se folosesc programe 

Solidworks, Catia, Proengineering, 

ii se folosesc programe profesionale 

Solidworks Motion, Solidworks Simulation, Ansys, 

a dezvoltat pe baza metodelor 

Complexitatea sistemelor tehnologice din ultimul secol a limitat mult aria 

ţ şi dezvoltarea metodelor 

.  De asemenea, descoperirile din 

ţele tehnice au condus la 

ă şi simulare [52]. La ora 

rii aspectelor privind starea de tensiune 

 din faza de proiectare a unei piese sau structuri, pentru a se putea 

ă şi tensiunilor au fost 

dere la nivelul paletelor rotorice, dar în 

i la nivelul mecanismului de reglare al poziţiei 

ţ şi reparării unor părţi 

componente ale turbinelor hidraulice cu dublu reglaj, turbinele Kaplan, agregate de 

i pierderea înregistrată de compania 
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furnizoare de electricitate prin scoaterea din uz pe perioada repara

vizate, este uşor de înţ

garantarea duratei de viaţă

înţelege importanţa major

deformaţii încă din faza de proiectare pentru a se putea ajunge la optimizarea solu

constructive şi tehnologice.

 După mai mulţi ani de exploatare, la una din turbinele hidr

de la hidrocentrala Turnu

Expertiza efectuată de că

Termice (CCHAPT), din cadrul Universit

o încărcare mult prea mare a

acestora [88]. Reducerea înc

mai fie periculoasă, se poate face numai prin cre

Acest lucru înseamnă  de fapt retehnologizarea turbinei. 

 Teza de doctorat, elaborat

a cercetărilor efectuate î

[88]. 

 Înlocuirea rotorului actual al turbinei de la CHE Turnu, rotor cu 4 palete, cu unu

cu 5 sau 6 palete presupune

solicitarea beneficiarului Sucursala de Hidrocentrale R

de doctorat am cercetat mecani

prezent, cât şi în varianta 

 În aceste condiţii s

� analiza mecanismelor de reglare 

până în prezent, cu particularizarea a dou

CHE Porţile de  Fier I 

� construirea modelului 3D necesar la 

pentru cele două 

utilizată în calcule, în tez

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

e de electricitate prin scoaterea din uz pe perioada reparaţ

şor de înţeles necesitatea aplicării unor restricţii majore vis

garantarea duratei de viaţă în exploatare. În baza celor menţionate anterior se poate 

ţa majoră a examinării aspectelor privind starea de tensiune 

ă din faza de proiectare pentru a se putea ajunge la optimizarea solu

i tehnologice. 

ţi ani de exploatare, la una din turbinele hidraulice de tipul Kaplan 

de la hidrocentrala Turnu, de pe râul Olt, s–a rupt o bucată dintr–o  palet

ă de către Centrul de Cercetări în Hidraulică Automatiz

Termice (CCHAPT), din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa, a scos în eviden

rcare mult prea mare a paletelor rotorice, încărcare admisă din faza de proiectare a 

Reducerea încărcării până la limita la care solicitarea de oboseal

ă, se poate face numai prin creşterea numărului d

de fapt retehnologizarea turbinei.  

Teza de doctorat, elaborată în cadrul CCHAPT Reşiţa este o continuare

rilor efectuate în hidrocentrala Turnu şi prezentate în rapoartele tehnice 

ocuirea rotorului actual al turbinei de la CHE Turnu, rotor cu 4 palete, cu unu

cu 5 sau 6 palete presupune şi înlocuirea mecanismului de reglare al paletelor. La 

solicitarea beneficiarului Sucursala de Hidrocentrale Râmnicu–Vâlcea, în prezenta tez

de doctorat am cercetat mecanismul de reglare al paletelor, atât în varianta existent

i în varianta propusă pentru retehnologizare. 

ţii s–au propus următoarele obiective pentru teza de doctorat

analiza mecanismelor de reglare a paletelor rotorice turbinelor Kaplan utilizate 

ent, cu particularizarea a două soluţii, cea utilizată

ţile de  Fier I şi cea utilizată  la turbinele de la CHE Turnu

construirea modelului 3D necesar la calculul de rezistenţă

 soluţii, de la CHE Porţile de  Fier I şi de la CHE Turnu. Solu

ă în calcule, în teză, cea de la CHE Turnu, fiind prezentată

din mecanismul de reglare al  
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e de electricitate prin scoaterea din uz pe perioada reparaţiilor a grupurilor 

ţii majore vis–à–vis de 

ţionate anterior se poate 

lor privind starea de tensiune şi 

 din faza de proiectare pentru a se putea ajunge la optimizarea soluţiilor 

aulice de tipul Kaplan 

o  paletă a  rotorului. 

ă Automatizări şi Procese 

şiţa, a scos în evidenţă 

ă din faza de proiectare a 

 la limita la care solicitarea de oboseală să nu 

ărului de palete la rotor. 

ţa este o continuare firească 

n rapoartele tehnice [50], 

ocuirea rotorului actual al turbinei de la CHE Turnu, rotor cu 4 palete, cu unul 

nlocuirea mecanismului de reglare al paletelor. La 

Vâlcea, în prezenta teză 

atât în varianta existentă în 

obiective pentru teza de doctorat: 

lor Kaplan utilizate 

ii, cea utilizată la turbinele de la 

la turbinele de la CHE Turnu; 

calculul de rezistenţă cu element finit 

CHE Turnu. Soluţia 

fiind prezentată în detaliu; 
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� analiza şi determinarea î

calcule de rezistenţă

� analiza mecanismului în mi

determinarea solicit

� calcule de rezisten

mecanismului, şi anume manivela

� estimarea ciclurilor de oboseal

� calcule de oboseală

 Toate aceste cercetă

comportării mecanismelor

retehnologizare, precum ş

turbina retehnologizată. 

 

 

 

 

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

şi determinarea încărcării mecanismului de reglare a palete

calcule de rezistenţă;  

analiza mecanismului în mişcare, cu un program de calcul adec

determinarea solicitărilor reale la care este supus; 

calcule de rezistenţă cu element finit pentru cea mai solicitat

i anume manivela; 

estimarea ciclurilor de oboseală;  

calcule de oboseală şi durate de viaţă. 

ate aceste cercetări trebuie să furnizeze informaţii clare beneficiarului asupra 

rii mecanismelor de reglare existente, până la demararea lucr

precum şi cerinţele la care trebuie să răspundă aceste mecanism

 

 

 

 

 

 

 

 

din mecanismul de reglare al  
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rii mecanismului de reglare a paletelor, pentru 

cul adecvat pentru 

finit pentru cea mai solicitată piesă a 

e beneficiarului asupra 

 la demararea lucrărilor de 

aceste mecanisme pentru 
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TURBINE HIDRAULICE DE TIP KAPLAN

 

  În acest capitol se prezint

hidroenergetice cu turbine Kapl

centrala hidroelectrică Turnu

cu părţile componente şi rolul lor func

 La noi în ţară s–au construit o serie de centrale hidroelectrice echipate cu turbine 

Kaplan. Prima a fost proiectat

Politehnic Timişoara, sub îndrumarea direct

la Reşiţa în 1951 [6], [7].

 La un interval destul

în aval de Stejarul, de la:

Racova, Gîrleni, Bacău I ş

Reşiţa [106], [125], machetele fiind studiat

Hidraulice de la Timişoara

cavitaţie a Centrului de Cercet

Timişoara a Academiei României.

 Turbinele de la Por

din punct de vedere al pute

zisă de la Porţile de Fier I a început în septembrie 1964 

1972, sistemul hidroenergetic 

sărbătorindu–se de atunci Ziua Por

 Pentru început prezent

în vederea înţelegerii ansamblului în care lucreaz

 Figura 1.1 [128]

echipată cu turbine Kaplan, construit

 În Figura 1.2 [29

de Navigaţie Porţile de Fier I

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

CAPITOLUL 1 

TURBINE HIDRAULICE DE TIP KAPLAN

n acest capitol se prezintă sumar sistemele complexe de amenaj

hidroenergetice cu turbine Kaplan de la centrala hidroelectrică Porţ

Turnu, de pe râul Olt. De asemenea, se prezintă

ile componente şi rolul lor funcţional. 

au construit o serie de centrale hidroelectrice echipate cu turbine 

proiectată de colectivul de maşini hidraulice d

oara, sub îndrumarea directă a profesorului Aurel Bă

]. 

destul de lung urmează apoi salba de centrale de pe valea Bistri

la: Pângăraţi, Vaduri, Piatra Neamţ, Roznov II, Z

ău I şi Bacău II. Toate au fost proiectate şi realizate la U.C.M. 

machetele fiind studiate în parte în Laboratorul 

şoara, de specialiştii catedrei de maşini hidraulice 

ie a Centrului de Cercetări Tehnice de la Baza de Cercetă

oara a Academiei României. 

Turbinele de la Porţile de Fier I reprezintă o performanţă pe plan

din punct de vedere al puterii pe unitate, cât şi ca dimensiuni [10]. Construc

ile de Fier I a început în septembrie 1964 şi a durat şapte ani. La 16 mai 

1972, sistemul hidroenergetic şi de navigaţie a fost inaugurat oficial, pe aceast

se de atunci Ziua Porţilor de Fier. 

Pentru început prezentăm câteva scheme de amenajări hidroenergetice complexe 

elegerii ansamblului în care lucrează turbina. 

[128], prezintă o secţiune prin centrala hidroelectric

 cu turbine Kaplan, construită pe Dunăre în Austria. 

29] se prezintă o vedere generală a Sistemului Hidroenergetic 

ţile de Fier I, construit pe Dunăre în România, iar în 

din mecanismul de reglare al  
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TURBINE HIDRAULICE DE TIP KAPLAN  

sumar sistemele complexe de amenajări 

ă Porţile de Fier I şi 

De asemenea, se prezintă turbina Kaplan 

au construit o serie de centrale hidroelectrice echipate cu turbine 

hidraulice de la Institutul 

a profesorului Aurel Bărglăzan şi realizată 

de pe valea Bistriţei, 

, Roznov II, Zăneşti, Costişa, 

şi realizate la U.C.M. 

e în parte în Laboratorul de Maşini 

ini hidraulice şi ai secţiei de 

ehnice de la Baza de Cercetări Ştiinţifice din 

ă pe plan mondial, atât 

Construcţia propriu–

i a durat şapte ani. La 16 mai 

t oficial, pe această dată 

ări hidroenergetice complexe 

prin centrala hidroelectrică Losenstein, 

 a Sistemului Hidroenergetic şi 

re în România, iar în Figura 1.3 [30] o 
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secţiune prin centrala hidroelectric

prezintă câteva vederi generale a

 

Figura 1.1 Secţiune prin centrala hidroelectric

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Sistemul hidroenergetic 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

iune prin centrala hidroelectrică echipată cu turbine Kaplan. Figura 1.4, Figura 1.5

 câteva vederi generale ale CHE Turnu–Olt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iune prin centrala hidroelectrică Losenstein echipată cu turbine 

 

Figura 1.2 Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie (SHEN) Porţile de Fier I

din mecanismul de reglare al  

23 

Figura 1.4, Figura 1.5 

ă cu turbine Kaplan [128] 

ţile de Fier I [29] 
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Figura 1.3 Centrala hidroelectric

Figura 1.4 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Centrala hidroelectrică (CHE) Porţile de Fier I. Secţiune transversal

[30] 

Figura 1.4 CHE Turnu, râul Olt. Vedere generală  

din mecanismul de reglare al  
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iune transversală prin centrală 
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1.1  Schema constructiv

 

Analiza funcţionă

energiei la CHE  este preze

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Figura 1.5 CHE Turnu, râul Olt 

 

Schema constructivă a turbinei hidraulice de tip Kaplan

ţionării unei centrale hidroelectrice precum şi modul de conversie a 

este prezentat în Figura 1.6 [129]. 

din mecanismul de reglare al  

25 

 

 a turbinei hidraulice de tip Kaplan 

şi modul de conversie a 
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Figura 1.6 Analiza funcţionă

Turbina Kaplan este utilizat

15÷50 m. Pentru turbine de puteri 

CHE Porţile de Fier I, Q

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ţionării unei centrale hidroelectrice şi modul de conversie a energiei la 

CHE [129] 

Turbina Kaplan este utilizată cu eficienţă maximă în domeniul de c

50 m. Pentru turbine de puteri şi dimensiuni mari, debitele pot fi foarte mari (la 

ile de Fier I, Qmax = 840 m3/s). 

din mecanismul de reglare al  

26 

 

i modul de conversie a energiei la 

 în domeniul de căderi H = 

debitele pot fi foarte mari (la 
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În Figura 1.7 

hidroagregat ce are în structur

Figura 1.7 

 Turbina Kaplan cu principalele p

Acestea sunt: 

� camera spirală; 

� statorul; 

� aparatul director (inel inferior, inel superior, palete directoare);

� rotor  (butuc, palete, ogiv

� tub de aspiraţie (con, cot,

� arbore rotor; 

� capac turbină; 

� inel de reglare; 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

 sunt ilustrate schematic principalele componente ale unui 

hidroagregat ce are în structură o turbină Kaplan. 

 Schiţă ansamblu hidroagregat cu turbină Kaplan

 

Turbina Kaplan cu principalele părţi componente se prezintă în 

aparatul director (inel inferior, inel superior, palete directoare);

rotor  (butuc, palete, ogivă); 

ţie (con, cot, difuzor); 

din mecanismul de reglare al  

27 

sunt ilustrate schematic principalele componente ale unui 

 

 Kaplan [30] 

ă în Figura 1.8 [126]. 

aparatul director (inel inferior, inel superior, palete directoare); 
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� lagăre radiale şi axial

� etanşare arbore, etc.

Camera spirală conduce curentul de ap

pierderi minime, asigură o distribu

şi creează condiţiile de curgere necesare intr

Statorul este elementul de rezisten

împingerea axială a rotorului, eforturile de pe paletele directoare 

structurilor de rezistenţă. 

Aparatul director, prin rotirea paletelor sale, 

minime, realizează circula

asigură o distribuţie uniform

prin intermediul debitului

 Forma paletei directoare depinde de tipul aparatului director

Pentru aparatele directoare reglabile, paletele construite pân

dreaptă, în vederea asigură

Camera rotorului

înainte de rotor şi după

respectă condiţiile ce asigu

Rotorul, elementul cel mai important al unei turbine, realizeaz

energiei hidraulice a apei în energie mecanic

mai numeroase cercetări teoretice 

Rotorul turbinei Kaplan  are un num

lor, sunt prinse în butuc. Î

paletelor rotorice. Din rotor apa merge în tubul de aspira

treptat, care are rol de a recupera o parte din energi

 

 

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

şi axiale; 

are arbore, etc. 

ă conduce curentul de apă de la aducţiune la aparatul director cu 

pierderi minime, asigură o distribuţie uniformă a debitului la intrarea 

ţiile de curgere necesare intrării în rotor.  

este elementul de rezistenţă al turbinei, care preia sarcinile de greutate, 

ă a rotorului, eforturile de pe paletele directoare 

ă.  

Aparatul director, prin rotirea paletelor sale, conduce apa la rotor cu pierderi

ă circulaţia necesară asigurării unei transformări energetice optime, 

ţie uniformă a debitului pe periferia rotorului, regleaz

prin intermediul debitului şi, în sfârşit, permite oprirea apei.  

Forma paletei directoare depinde de tipul aparatului director

Pentru aparatele directoare reglabile, paletele construite până în prezent au 

, în vederea asigurării închiderii. 

Camera rotorului este partea turbinei care înconjoară rotorul, conduce curentul 

şi după rotor, până la tubul de aspiraţie. În zona rotorului, forma sa 

ţiile ce asigură pierderile hidraulice minime [30]. 

elementul cel mai important al unei turbine, realizeaz

energiei hidraulice a apei în energie mecanică. A fost, până în prezent, obiectul celor 

ări teoretice şi experimentale. 

rul turbinei Kaplan  are un număr mic de palete (3–8), care, prin fusur

lor, sunt prinse în butuc. În interiorul butucului se află mecanismul de reglare al 

Din rotor apa merge în tubul de aspiraţie, al cărei sec

reptat, care are rol de a recupera o parte din energia apei de după rotor

din mecanismul de reglare al  
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ţiune la aparatul director cu 

 a debitului la intrarea în aparatul director 

care preia sarcinile de greutate, 

 a rotorului, eforturile de pe paletele directoare şi le transmite 

nduce apa la rotor cu pierderi 

ări energetice optime, 

reglează cuplul motor 

Forma paletei directoare depinde de tipul aparatului director, reglabil sau fix. 

ă în prezent au generatoarea  

ă rotorul, conduce curentul 

ie. În zona rotorului, forma sa 

elementul cel mai important al unei turbine, realizează transformarea 

ă în prezent, obiectul celor 

8), care, prin fusurile 

ă mecanismul de reglare al 

ărei secţiune se măreşte 

rotor. 
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Figura 1.8 Secţiune transversal

1. Butuc rotor 
2. Paletă rotor 
3. Inel inferior aparat 

director 
4. Inel superior aparat 

director 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

 

 

 

 

ţiune transversală prin turbina Kaplan. Părţi componente

Inel inferior aparat 

Inel superior aparat 

5. Capac turbină 
6. Inelul capacului 
7. Stator 
8. Conul tubului de aspiraţie 
9. Arbore turbin ă 
10. Arbore intermediar 

11. Etanşare arbore
12. Lagăr radial
13. Lagăr axial
14. Palete directoare
15. Inel de reglare
16. Servomotoare

 

din mecanismul de reglare al  
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i componente [126] 

Etanşare arbore 
ăr radial  
ăr axial 

Palete directoare 
Inel de reglare 
Servomotoare 
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CONSTRUCŢIA MECANISMULUI PENTRU AC

PALETELOR ROTORICE LA TURBINE DE TIP KAPLAN

 

2.1  Dezvoltarea construc

rotorice  

 

Schema mecanismului de rotire propus

(1913) se dă în Figura 2.1

rotorului. Pârghia paletei 1 este unit

bucşa 3, mobilă în plan axial. Buc

5 şi tijelor 6. 

 
Figura 2.1 Mecanism de rotire a paletelor oferit de profesorul Kaplan

 

 Această construcţ

construcţia de turbine, deoarece are un mare n

acesteia şi articulaţiile mecanismului de rotire se afl

ideea utilizării mecanismului cu manivel

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

CAPITOLUL 2 

ŢIA MECANISMULUI PENTRU AC Ţ

PALETELOR ROTORICE LA TURBINE DE TIP KAPLAN

Dezvoltarea construcţiei mecanismului de rotire a paletelor 

Schema mecanismului de rotire propusă pentru prima dată de profesorul Kaplan

Figura 2.1 [67]. Paletele sunt prinse cu ajutorul fusurilor în butucul

rotorului. Pârghia paletei 1 este unită cu ajutorul cerceilor şi pârghiei unghiulare 2 cu 

ă în plan axial. Bucşa 3 se mişcă cu ajutorul lagărului bilateral 4, ine

Figura 2.1 Mecanism de rotire a paletelor oferit de profesorul Kaplan

cţie a mecanismului de rotire a paletelor nu s

ia de turbine, deoarece are un mare neajuns–piesele de mare importan

ţiile mecanismului de rotire se află în apă şi împiedic

rii mecanismului cu manivelă pentru transformarea mişcă

din mecanismul de reglare al  
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IA MECANISMULUI PENTRU AC ŢIONAREA 

PALETELOR ROTORICE LA TURBINE DE TIP KAPLAN  

iei mecanismului de rotire a paletelor 

ă de profesorul Kaplan 

e cu ajutorul fusurilor în butucul 

şi pârghiei unghiulare 2 cu 

ărului bilateral 4, inelului 

 

Figura 2.1 Mecanism de rotire a paletelor oferit de profesorul Kaplan [67] 

a mecanismului de rotire a paletelor nu s–a confirmat în 

piesele de mare importanţă ale 

ă şi împiedică fluxul. Dar, 

 pentru transformarea mişcării de translaţie a 
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cuplajului în lungul axei arborelui în mi

procesul său de dezvoltare diferite solu

 Dezvoltarea construc

prin folosirea mecanismelor

obiectul de studiu al prezentei lucr

variantele moderne ale mecanismului de rotire 

manivelă.  

Un mecanism pur cu manivel

construcţiile rotoarelor Kaplan produse de firmel

Germania, “Escher–Wyss

Figura 2.2 Mecanism de rotire a paletelor cu ac

Paleta 1 a rotorului este turnat

lagăre. Suportul în cruce 8 este coborâ

prinsă pe fusul paletei ş

mişcării axiale a tijei 4 

articulat legată cu manivela

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

cuplajului în lungul axei arborelui în mişcarea de rotaţie a paletelor a cunoscut în 

u de dezvoltare diferite soluţii constructive.  

Dezvoltarea construcţiei mecanismului de rotire a paletelor a mers pe dou

mecanismelor cu culisă şi a mecanismului cu manivelă

obiectul de studiu al prezentei lucrări ne vom opri asupra studiului uneia dintre 

rne ale mecanismului de rotire şi anume o variantă a mecanismelor cu 

Un mecanism pur cu manivelă de rotire Figura 2.2 [68]

iile rotoarelor Kaplan produse de firmele “Storek”, Cehoslovacia, “Voi

Wyss”, Elveţia şi “Morgan–Smith”, America. 

 
Figura 2.2 Mecanism de rotire a paletelor cu acţionare prin manivel

 

rotorului este turnată împreună cu fusul 2 şi este ghidat

re. Suportul în cruce 8 este coborât în partea inferioară a butucului. Manivela

 pe fusul paletei şi este fixată cu inelul înglobat 5. Rotirea se face în timpul 

 cu suportul axial în cruce 8, care, cu ajutorul bielelor

ă cu manivela 3, prinsă pe fusul paletei. De jos, de corpul butucului

din mecanismul de reglare al  
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ie a paletelor a cunoscut în 

iei mecanismului de rotire a paletelor a mers pe două căi: 

i a mecanismului cu manivelă. Având în vedere 

ri ne vom opri asupra studiului uneia dintre 

i anume o variantă a mecanismelor cu 

] a fost folosit în 

e “Storek”, Cehoslovacia, “Voith”, 

ionare prin manivelă [68] 

şi este ghidată de două 

ă a butucului. Manivela este 

 cu inelul înglobat 5. Rotirea se face în timpul 

ce 8, care, cu ajutorul bielelor 6, este 

aletei. De jos, de corpul butucului, se 
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prinde conul 7. Această construc

de aceea devine posibilă utilizarea ei în cazul în care sunt patru palete.

O asemenea construc

turbine de puteri şi dimensiuni diverse. 

 

2.1.1  Construcţii moderne ale mecanismelor de reglare a 

rotoarelor turbinelor de tip Kaplan

 

Utilizarea pe scară

îndeosebi la căderi mari, a determinat s

mărire a rapidităţii rotoarelor, de îmbun

siguranţei acestora. Pentru aceasta s

butucului mai mic, cu numă

Consecinţa asigură

amintite a reprezentat–

creşterea numărului de palete.  Acest lucru a determinat, dat

dimensiunile butucului r

unor construcţii particulare de mecanisme rotorice.

În Figura 2.3 este redat

(V.I.Lenin), realizată de LMZ. Aceast

m la H=22,5 m dezvoltă o putere de N=

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

prinde conul 7. Această construcţie utilizează mai util cavitatea interioar

de aceea devine posibilă utilizarea ei în cazul în care sunt patru palete.

O asemenea construcţie a mecanismului de rotire a fost folosit

şi dimensiuni diverse.  

ţii moderne ale mecanismelor de reglare a 

rotoarelor turbinelor de tip Kaplan  

a pe scară largă a turbinelor hidraulice Kaplan de putere unitar

ăderi mari, a determinat să devină tot mai importante

ăţii rotoarelor, de îmbunătăţire a proprietăţilor cavita

ei acestora. Pentru aceasta s–a cerut utilizarea rotoarelor Kaplan cu diametrul 

mai mic, cu număr mai mare de palete. 

ţa asigurării tendinţelor impuse de condiţiile de exploatare mai sus 

–o necesitatea reducerii diametrului butucului rotor odat

ărului de palete.  Acest lucru a determinat, datorită interdependen

dimensiunile butucului rotor şi cele ale mecanismului de reglare, necesi

ii particulare de mecanisme rotorice. 

este redată construcţia rotorului Kaplan de la turbina CHE “Volga” 

ă de LMZ. Această turbină cu palete reglabile şi diametrul D1=

dezvoltă o putere de N=126.000 kW [66]. 

din mecanismul de reglare al  
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il cavitatea interioară a butucului, 

 utilizarea ei în cazul în care sunt patru palete. 

ie a mecanismului de rotire a fost folosită la o serie de 

ii moderne ale mecanismelor de reglare a paletelor 

a turbinelor hidraulice Kaplan de putere unitară mare, 

 tot mai importante problemele de 

ăţilor cavitaţionale şi a 

arelor Kaplan cu diametrul 

iile de exploatare mai sus 

ui butucului rotor odată cu 

ă interdependenţei dintre 

i cele ale mecanismului de reglare, necesitatea dezvoltării 

ia rotorului Kaplan de la turbina CHE “Volga” 

reglabile şi diametrul D1=9,3 
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Figura 2.3 Mecanism de rot

Rotorul are şase palete 6, turnate din o

ferestrele butucului rotorului 4 

de oţel 7 şi de manivela 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Figura 2.3 Mecanism de rotire a paletelor rotorice cu D1=9,3 m al turbinei CHE Volga (V.I. 

Lenin), N=126.000 kW [66] 

 

şase palete 6, turnate din oţel inoxidabil. Paletele se fixeaz

otorului 4 şi se prind din afară cu bolţurile 5 şi cu pene de f

 de oţel 18 rigid fixă pe ele. 

din mecanismul de reglare al  
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binei CHE Volga (V.I. 

el inoxidabil. Paletele se fixează în 

ţ şi cu pene de fusurile 
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Conturul exterior al butuculu

paletelor are formă sferică

cilindrul de oţel al servomotorului 2. Cilindrul este închis cu capacul 1. Penele care 

prind cilindrul de butuc ş

motor. 

În interiorul cilindrului se mi

unui guler şi inelului încastrabil 15. Tija se ghideaz

corespunzător în gaura c

în partea inferioară a rotorului 8, prins de corp.

De capătul superior al tijei se prinde tija 16, realizat

sudură, tijă care trece prin arborele agregatului.

Tija are găuri, realizate prin g

servomotorului, cu ajutorul tijelor, cu sistemul de ulei al turbinei. Pe cap

tijei se prinde crucea de oţ

între ele. În aceste găuri se introduc bol

capăt, bielele 9 ale rotorului. Aceste biele

bolţurile 17, excentric dispuse

Rotirea paletelor 

din cavităţile servomotorului, care se afl

se, roteşte paletele acţionând asupra lor prin 

şi fusurile paletelor. La deplasarea pistonului în jos, paletele se de

în sus – se închid. 

Pe stea (cruce) exist

14, prinse de partea inferioar

orizontale ale forţelor care lucreaz

Momentul reactiv ş

de bronz presate în pereţ

forţa centrifugă – prin planul 

lateral). 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Conturul exterior al butucului în limitele de mişcare a muchiilor interioare ale 

ă sferică. De butuc, în partea de sus, se prinde cu bol

ţel al servomotorului 2. Cilindrul este închis cu capacul 1. Penele care 

prind cilindrul de butuc şi capacul de cilindru, sunt destinate pentru transmisia cuplului 

În interiorul cilindrului se mişcă un piston de fontă 3, prins pe tij

i inelului încastrabil 15. Tija se ghidează în bucşe de bronz, prinse 

tor în gaura centrală a capacului rotorului, în partea inferioar

rotorului 8, prins de corp. 

ătul superior al tijei se prinde tija 16, realizată din ţevi de o

 care trece prin arborele agregatului. 

ăuri, realizate prin găurire care leagă cavităţ

servomotorului, cu ajutorul tijelor, cu sistemul de ulei al turbinei. Pe cap

tijei se prinde crucea de oţel 13 în care există şase găuri radiale amplasate în plan la 60

ăuri se introduc bolţurile 10 cu care se conjug

le rotorului. Aceste biele, cu celălalt capăt, se leag

excentric dispuse,  ale manivelelor. 

Rotirea paletelor rotorice se face prin debitarea uleiului sub presiune într

ile servomotorului, care se află deasupra sau sub piston. Pistonul, mi

ţionând asupra lor prin lanţul cinematic format din tij

or. La deplasarea pistonului în jos, paletele se deschid, la deplasarea lui 

Pe stea (cruce) există două proeminenţe turnate, destinate ghid

14, prinse de partea inferioară a corpului rotorului şi care preiau componentele

ţelor care lucrează la biele. 

Momentul reactiv şi forţa axială care acţionează la palete sunt preluate de buc

de bronz presate în pereţii exteriori şi interiori ai butucului (reazemuri

prin planul frontal interior al flanşelor bucşei celei mai mari (reazemul 

din mecanismul de reglare al  
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care a muchiilor interioare ale 

. De butuc, în partea de sus, se prinde cu bolţuri şi pene 

el al servomotorului 2. Cilindrul este închis cu capacul 1. Penele care 

acul de cilindru, sunt destinate pentru transmisia cuplului 

ă 3, prins pe tijă cu ajutorul 

şe de bronz, prinse 

în partea inferioară a butucului şi 

ă ţevi de oţel trase fără 

ă cavităţile cilindrului 

servomotorului, cu ajutorul tijelor, cu sistemul de ulei al turbinei. Pe capătul inferior al 

uri radiale amplasate în plan la 600 

urile 10 cu care se conjugă articulat, cu un 

ăt, se leagă articulat cu 

se face prin debitarea uleiului sub presiune într–una 

 deasupra sau sub piston. Pistonul, mişcându–

ul cinematic format din tijă, cruce, biele 

schid, la deplasarea lui 

e turnate, destinate ghidării a două pene 

i care preiau componentele 

 la palete sunt preluate de bucşe 

butucului (reazemuri orizontale), iar 

şei celei mai mari (reazemul 
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2.1.2  Construcţia mecanismului de rotire a paletelor de rotor Kaplan 

pentru căderi mărite

 

Pentru a putea folosi turbinele hidraulice Kaplan la c

se îmbunătăţească calităţ

proprietăţilor cavitaţionale se ob

suprafeţei paletelor, prin m

amplasarea mecanismului de rotire în interiorul butucului rotorului, deoarece acest lucru 

este însoţit de creşterea num

butucului. Totodată, la că

mărirea gabaritelor acestora. Toate acestea duc la necesitatea m

butucului rotorului. 

Utilizarea turbinelor hidraulice Kaplan la c

construcţiilor propriu–zise de mecanisme de rotire, pentru ca, în 

amplasa mecanismul de rotire în diametru relativ mai mic al rotorului 

rând, pentru ca să se asigure posibilitatea de rotire a paletelor la sarcini m

căderile mărite ale apei [101

În Figura 2.4 se d

acţionare cu manivelă, realizat

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ţia mecanismului de rotire a paletelor de rotor Kaplan 

ărite  

Pentru a putea folosi turbinele hidraulice Kaplan la căderi mă

ăţ ă calităţile cavitaţionale ale acestor turbine

ţionale se obţine în primul rând prin mărirea ariei generale a 

prin mărirea numărului acestora. În acest mod se 

canismului de rotire în interiorul butucului rotorului, deoarece acest lucru 

şterea numărului de piese care trebuie să fie amplasate în interiorul 

ă, la căderea mărită creşte şi greutatea pieselor, lucru care necesit

rirea gabaritelor acestora. Toate acestea duc la necesitatea mă

Utilizarea turbinelor hidraulice Kaplan la căderi mai mari a dus 

zise de mecanisme de rotire, pentru ca, în primul rând, s

amplasa mecanismul de rotire în diametru relativ mai mic al rotorului 

ă se asigure posibilitatea de rotire a paletelor la sarcini m

[101]. 

se dă o altă variantă a mecanismului de rotire a paletelor cu  

ă, realizată cu ajutorul bielei înclinate [67]. 

din mecanismul de reglare al  
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ia mecanismului de rotire a paletelor de rotor Kaplan 

ăderi mărite este necesar să 

ionale ale acestor turbine. Îmbunătăţirea 

ărirea ariei generale a 

În acest mod se  îngreunează 

canismului de rotire în interiorul butucului rotorului, deoarece acest lucru 

ă fie amplasate în interiorul 

, lucru care necesită 

rirea gabaritelor acestora. Toate acestea duc la necesitatea măririi diametrului 

deri mai mari a dus şi la revizuirea 

primul rând, să se poată 

amplasa mecanismul de rotire în diametru relativ mai mic al rotorului şi, în al doilea 

 se asigure posibilitatea de rotire a paletelor la sarcini mărite de la 

mecanismului de rotire a paletelor cu  
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Figura 2.4 Mecanism de rotire a paletelor cu biel
 

La construcţia cu biel

înclinate 2 cu crucea 3. Biela

4. Crucea este ghidată de adaosul turnat al corpului rotorului. 

2.1.3  Scheme de principiu ale mecanismelor de reglare a 

rotoarelor turbinelor de tip Kaplan

 

Rotorul turbinelor Kaplan are în componen

paletele rotorice, mecanismul de reglare al pozi

precizat că pentru o funcţ

dublă reglare atât prin inter

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Mecanism de rotire a paletelor cu bielă înclinată

ţia cu bielă înclinată, manivela 1 se uneşte prin intermediul 

Biela se îmbină cu crucea prin intermediul articula

ă de adaosul turnat al corpului rotorului.  

 

Scheme de principiu ale mecanismelor de reglare a 

rotoarelor turbinelor de tip Kaplan  

rbinelor Kaplan are în componenţa sa, pe lângă corpul butucului 

, mecanismul de reglare al poziţiei unghiulare al paletei pe butuc

 pentru o funcţionare în parametrii optimi, turbinele Kaplan sunt dotate cu 

 reglare atât prin intermediul aparatului director cât şi al paletelor rotorice.

din mecanismul de reglare al  
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 înclinată [67] 

şte prin intermediul bielei 

 cu crucea prin intermediul articulaţiei cilindrice 

Scheme de principiu ale mecanismelor de reglare a paletelor 

ă corpul butucului şi 

iei unghiulare al paletei pe butuc. S–a 

rii optimi, turbinele Kaplan sunt dotate cu 

i al paletelor rotorice. 
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Pentru a putea varia dinamic unghiul de deschidere al paletelor, ac

turbină prezintă ca şi specific constructiv 

care se regăseşte în interiorul butucului rotor

 Datorită utilizării pe scar

diversificării tipurilor constructive func

căderilor ce trebuie acoperit

construcţiilor mecanismelor de rotire (dou

[1]: 

1) mecanism cu manivel

2) mecanism cu culis

3) mecanism cu cul

4) mecanism cu manivel

5) mecanism cu manivel

Prin analiza tuturor acestor

dependenţa între forţa necesar

rotorice şi momentul de rotire creat M

şi b) a acţionării cu manivel

a se ţine cont de frecare în elementele mecanismului, va fi

sinp
a l

M
F =

unde: – lp – umă

            – α – unghiul dintre biel

În astfel de scheme unghiul 

va depinde în principal, de lungimea manivelei  

în plan orizontal, în care sec

manivelei nu poate fi mare.

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Pentru a putea varia dinamic unghiul de deschidere al paletelor, ac

ă şi specific constructiv existenţa mecanismului de reglare al paletelor 

te în interiorul butucului rotor [2]. 

ă ării pe scară largă a turbinelor de tip Kaplan, precum 

rii tipurilor constructive funcţie de cerinţele de putere ş

derilor ce trebuie acoperită, în timp s–au dezvoltat cinci variante de principiu ale 

anismelor de rotire (două cu acţionare cu culisă ş

mecanism cu manivelă, cu bielă verticală (Figura 2.5, a);

mecanism cu culisă cu canale orizontale (Figura 2.5, b); 

mecanism cu culisă cu canale oblice (Figura 2.5, c); 

mecanism cu manivelă, cu bielă înclinată (Figura 2.5, d);

mecanism cu manivelă, cu transmisie dublă (Figura 2.5

Prin analiza tuturor acestor mecanisme de reglare şi mai ales analizând 

ţa necesară la servomotorul rotorului Fa pentru rotirea paletei 

i momentul de rotire creat Mp, se poate stabili că pentru varianta (Figura 2.5

rii cu manivelă şi cea cu culisă cu canale orizontale, mă

ine cont de frecare în elementele mecanismului, va fi  [67]: 

αsin
pM

                                                                                            

umărul manivelei paletei; 

unghiul dintre bielă şi manivelă. 

În astfel de scheme unghiul α se alege apropiat de 900, de aceea, for

va depinde în principal, de lungimea manivelei  lp. Deoarece manivela se afl

în plan orizontal, în care secţiunea este limitată de diametrul butucului rotor, lungimea 

manivelei nu poate fi mare. 

din mecanismul de reglare al  
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Pentru a putea varia dinamic unghiul de deschidere al paletelor, acest tip de 

a mecanismului de reglare al paletelor 

rbinelor de tip Kaplan, precum şi datorită 

ele de putere şi gama largă a 

iante de principiu ale 

ă şi trei cu manivelă) 

, a); 

, b);  

, d); 

 (Figura 2.5, e). 

şi mai ales analizând 

pentru rotirea paletei 

 pentru varianta (Figura 2.5 a, 

 cu canale orizontale, mărimea forţei Pa fără 

                                                                                                           (2.1) 

, de aceea, forţa necesară 

. Deoarece manivela se află amplasată 

 de diametrul butucului rotor, lungimea 
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                  a.                             b.                     c.                            d.                                    e. 

Figura 2.5  Scheme 

           
La mecanismul cu manivel

manivelei nu este limitată

în jos. Mărimea forţei Fa

 

        sin

cos⋅=
p

p
a l

M
F

unde: α  – unghiul între biel

 β  – unghiul de înclinare al bielei fa

În această schemă

valoarea unghiului β , se poate reduce for

o valoare a momentului  M

mai mică măsură mărimea for

mecanismul cu manivelă

oblice au momente de frecare mai mari în comp

obişnuit, pentru depăşirea c

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

a.                             b.                     c.                            d.                                    e. 

 de principiu a mecanismelor de reglare  a paletelor 

turbina Kaplan [1] 

          
mecanismul cu manivelă cu bielă înclinată (Figura 2.5

limitată de diametrul butucului rotor, deoarece manivela este orientat

a fără a se ţine cont de frecare va fi [67]: 

α
β

sin

cos
                                            

 
unghiul între bielă şi manivelă; 

ghiul de înclinare al bielei faţă de axa verticală a servomotorului.

ă schemă prin alungirea manivelei şi mărirea înclină

, se poate reduce forţa necesară la servomotorul turbinei 

o valoare a momentului  Mp dat. Unghiul α  între bielă şi manivelă influen

ă ărimea forţei care se transmite. Trebuie să se remarce faptul c

mecanismul cu manivelă cu bielă înclinată, precum şi mecanismul cu culis

oblice au momente de frecare mai mari în comparaţie cu mecanismul cu manivel

ăşirea cărora este necesar să se consume un anumit lucru mecanic.

din mecanismul de reglare al  
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a.                             b.                     c.                            d.                                    e.  

de principiu a mecanismelor de reglare  a paletelor rotorice la 

Figura 2.5, d) dimensiunea 

 de diametrul butucului rotor, deoarece manivela este orientată 

                                       (2.2) 

 de axa verticală a servomotorului. 

rirea înclinării bielei dată prin 

 la servomotorul turbinei Fa pentru 

i manivelă influenţează într–o 

ă se remarce faptul că 

i mecanismul cu culisă cu canale 

ie cu mecanismul cu manivelă 

 se consume un anumit lucru mecanic. 
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La tipurile existente de rotoare cu pal

rotorului este determinată

mecanismului de rotire a paletelor. Proiectarea mecanismului de rotire a paletelor se afl

de obicei în două etape inte

acestora. 

La trecerea la că

inclusiv momentele hidraulice. De aceea, pentru asigurarea rotirii paletei sunt necesare 

forţe mari la servomotor, for

servomotorului sau mărirea presiunii uleiului în sistemul de reglare.

Dar, mărirea forţ

dimensiuni şi secţiuni mai mari, iar acest lucru duce la necesi

butucului rotor. 

Pentru micşorarea for

mecanismului de rotire ş

rotire cu raportul cel mai bun de transmisie de la servomotor la palete.

 

2.2  Proiectarea constructiv

Kaplan prin Computer Aided Design

 

 Rotorul turbinei hidraulice de tipul Kaplan

a sa, are în componenţă ş

folosind programe de calcul adecvate, am construit modele 3D pentru rot

turbinelor de la CHE Porţ

 Prima generaţie de pachete CAD erau simple programe de desenare 2D asistat

de calculator, de fapt, echivalentele 

de atunci. Pentru modelele tipice, utilizarea acestui tip de program ar necesita crearea

individuală a câtorva sau a mai multor vederi ale obiectelor, ca 

pe planşa de proiectare [87

 Proiectarea, reprezentarea 3D, r

date a calculatoarelor. Transform

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

La tipurile existente de rotoare cu palete rotative, dimensiunea butucului

rotorului este determinată în principal de necesitatea amplasării în ea a construc

mecanismului de rotire a paletelor. Proiectarea mecanismului de rotire a paletelor se afl

ă etape interdependente: prinderea paletelor în butuc 

La trecerea la căderi mari cresc şi sarcinile care acţionează

inclusiv momentele hidraulice. De aceea, pentru asigurarea rotirii paletei sunt necesare 

e mari la servomotor, forţe care pot fi obţinute prin mă

ărirea presiunii uleiului în sistemul de reglare. 

ărirea forţei necesită utilizarea pieselor mecanismului de rotire de 

ţiuni mai mari, iar acest lucru duce la necesitatea mă

şorarea forţelor necesare şi deci reducerea dimensiunilor pieselor 

e rotire şi a diametrului butucului trebuie să folosim mecanismul de 

rotire cu raportul cel mai bun de transmisie de la servomotor la palete.

tarea constructivă şi modelarea rotoarelor turbinelor 

Computer Aided Design 

urbinei hidraulice de tipul Kaplan, cea mai importantă

ţă şi mecanismul de reglare al paletelor. În paragrafele urm

folosind programe de calcul adecvate, am construit modele 3D pentru rot

turbinelor de la CHE Porţile de Fier I şi CHE Turnu. 

ţie de pachete CAD erau simple programe de desenare 2D asistat

calculator, de fapt, echivalentele electronice ale planşetei din atelierul de proiectare 

atunci. Pentru modelele tipice, utilizarea acestui tip de program ar necesita crearea

 a câtorva sau a mai multor vederi ale obiectelor, ca şi cum ar fi prezentate

[87]. 

Proiectarea, reprezentarea 3D, rămânea în mintea proiectantului, nu în baza de

date a calculatoarelor. Transformările mentale ale obiectelor 3D în imagini 2D au fost

din mecanismul de reglare al  
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ete rotative, dimensiunea butucului 

ării în ea a construcţiei 

mecanismului de rotire a paletelor. Proiectarea mecanismului de rotire a paletelor se află 

 şi asigurarea rotirii 

ţionează asupra rotorului, 

inclusiv momentele hidraulice. De aceea, pentru asigurarea rotirii paletei sunt necesare 

inute prin mărirea diametrului 

 utilizarea pieselor mecanismului de rotire de 

tatea măririi diametrului 

i deci reducerea dimensiunilor pieselor 

ă folosim mecanismul de 

rotire cu raportul cel mai bun de transmisie de la servomotor la palete. 

rotoarelor turbinelor 

, cea mai importantă parte constitutivă 

ismul de reglare al paletelor. În paragrafele următoare, 

folosind programe de calcul adecvate, am construit modele 3D pentru rotoarele 

ie de pachete CAD erau simple programe de desenare 2D asistată 

etei din atelierul de proiectare 

atunci. Pentru modelele tipice, utilizarea acestui tip de program ar necesita crearea 

şi cum ar fi prezentate 

mânea în mintea proiectantului, nu în baza de 

rile mentale ale obiectelor 3D în imagini 2D au fost 
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necesare pe toată durata utiliz

impuse de geometria descriptiv

desenatului la planşetă [90

 Deşi, astfel de sisteme prezint

(cel puţin repetitivitatea ş

planşetele electronice nu era cu mult mai eficient 

desenului, pentru o revizuire. Di

Necesitatea dezvoltării programelor de 

pachetelor de desenare 2D.

 Dezvoltarea tridimensional

(reţea) [97]. Modelele wireframe sunt modele 

modelelor wireframe sunt utilizate, similar liniilor din desenele 2D, pentru

tranziţiilor suprafeţelor ş

 Deşi, modelele wireframe necesit

reprezentare şi, pot fi utilizate în general, pentru r

bune ale modelelor 3D, ele prezint

datorate reprezentării 2D 

muchie sau un colţ este perceput ca fiind înaintea col

Figura 2.6

  Modelarea suprafeţ

calculator pentru respectarea schemei de modelare wireframe 3D prin organizarea

gruparea muchiilor ce mă

înaintea alteia, putând vizualiza 

continuare să examineze interactiv modelele de suprafe

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ă durata utilizării acestor pachete, respectând prescripţ

e geometria descriptivă şi de regulile desenului tehnic –

[90]. 

i, astfel de sisteme prezintă avantaje faţă de desenarea tradiţ

in repetitivitatea şi destul de rapida posibilitate de modificare

ce nu era cu mult mai eficient şi nu împiedica adnot

desenului, pentru o revizuire. Dimpotrivă, era mult prea simplu 

ării programelor de modelare 3D a venit natural, date fiind

pachetelor de desenare 2D. 

tridimensională a început cu aşa–numita reprezentare wireframe

elele wireframe sunt modele formate din puncte ş

wireframe sunt utilizate, similar liniilor din desenele 2D, pentru

ţelor şi caracteristicilor. 

i, modelele wireframe necesită o putere de calcul foarte mic

i, pot fi utilizate în general, pentru realizarea unor reprezent

bune ale modelelor 3D, ele prezintă dezavantajul posibilelor ambiguit

ării 2D (Figura 2.6). De exemplu, nu ne putem da seama dac

perceput ca fiind înaintea colţului opus. 

 

Figura 2.6 Incertitudine–în cazul reprezentării wireframe 

 

Modelarea suprafeţelor reprezintă dezvoltarea logică în modelarea geometric

calculator pentru respectarea schemei de modelare wireframe 3D prin organizarea

muchiilor ce mărginesc suprafeţele [45]. Astfel, putem observa dac

intea alteia, putând vizualiza şi înţelege mai bine modelul 3D. Proiectan

 examineze interactiv modelele de suprafeţe pentru a se asigura c

din mecanismul de reglare al  
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or pachete, respectând prescripţiile şi condiţiile 

– la fel ca în cazul 

 de desenarea tradiţională la planşetă 

posibilitate de modificare), totuşi lucrul la 

i nu împiedica adnotările asupra 

, era mult prea simplu şi fără control. 

modelare 3D a venit natural, date fiind limitările 

numita reprezentare wireframe 

formate din puncte şi muchii. Muchiile 

wireframe sunt utilizate, similar liniilor din desenele 2D, pentru reprezentarea 

 o putere de calcul foarte mică pentru 

ealizarea unor reprezentări destul de 

avantajul posibilelor ambiguităţi de formă 

De exemplu, nu ne putem da seama dacă o 

 [97] 

ă în modelarea geometrică pe 

calculator pentru respectarea schemei de modelare wireframe 3D prin organizarea şi 

putem observa dacă o faţă este 

elege mai bine modelul 3D. Proiectanţii trebuie în 

ţe pentru a se asigura că 
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diversele suprafeţe dintr

utilizate în wireframe–ul 3D 

în schema modelării solidelor, dar modelarea solidelor este cea care ofer

avantajelor ca instrument de proiectare

  În schema de prezentare a model

muchii şi suprafeţe, aceasta fiind o reprezentare matematic

definit şi plin (cu grosime). 

programele de modelare a solidelor con

toate suprafeţele sunt prinse

modelul 3D [98]. 

 

2.2.1  Software utilizat pentru modelarea tridimensional

ansamblului rotor la turbinele hidraulice de tip Kaplan

 

 În teza de doctorat am utilizat programul SolidWorks 2011. Acesta este

pachet software de proiectare 3D, produs de Dassault Systèmes, versiunea 2011, ce 

rulează sub interfaţa grafică

a reperelor, a ansamblelor

pieselor [72]. Este un software de modelare parametric

geometriei unei piese, prin modificarea cotelor ei. O modificare f

reflectă automat în ansamblul din care face parte 

SolidWorks Motion este un modul al pachetului SolidWorks, care analizeaz

mişcare a sistemelor mecanice. În mod complementar, 

program al pachetului SolidWorks, care analizeaz

vedere al rezistenţei mecanice utilizând metoda elementelor finite

 Programul de proiectare CAD, Solid

cum sunt [35], Figura 2.7

� Modelarea solidelor;

� Crearea geometriei de referin

� Modelarea pieselor din foi;

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ţe dintr–un model sunt sau nu adiacente. Multe dintre conceptele

ul 3D şi programele de modelare a suprafeţelor sunt î

ării solidelor, dar modelarea solidelor este cea care ofer

avantajelor ca instrument de proiectare [53], [119]. 

În schema de prezentare a modelării solidelor, definirea solidelor include

ţe, aceasta fiind o reprezentare matematică clară a unui

i plin (cu grosime). Spre deosebire de metoda modelă

ele de modelare a solidelor conţin reguli de topologie pentru a

ele sunt prinse împreună în mod corespunzător şi nu exist

utilizat pentru modelarea tridimensională

la turbinele hidraulice de tip Kaplan 

În teza de doctorat am utilizat programul SolidWorks 2011. Acesta este

pachet software de proiectare 3D, produs de Dassault Systèmes, versiunea 2011, ce 

afică Windows. El este utilizat pentru modelarea tridimensional

a reperelor, a ansamblelor, precum şi pentru realizarea desenelor de execu

Este un software de modelare parametrică, ce permite modificarea 

geometriei unei piese, prin modificarea cotelor ei. O modificare făcută

 automat în ansamblul din care face parte şi în desenul de execu

este un modul al pachetului SolidWorks, care analizeaz

care a sistemelor mecanice. În mod complementar, SolidWorks Simulation

program al pachetului SolidWorks, care analizează sistemele de corpuri din punct de 

i mecanice utilizând metoda elementelor finite [63

gramul de proiectare CAD, SolidWorks, oferă posibilităţ

Figura 2.7: 

Modelarea solidelor; 

Crearea geometriei de referinţă; 

Modelarea pieselor din foi; 

din mecanismul de reglare al  
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un model sunt sau nu adiacente. Multe dintre conceptele 

ţelor sunt încorporate 

rii solidelor, dar modelarea solidelor este cea care oferă majoritatea 

rii solidelor, definirea solidelor include noduri, 

ă ă a unui volum complet 

Spre deosebire de metoda modelării  suprafeţelor, 

in reguli de topologie pentru a se asigura că 

există ambiguităţi în 

utilizat pentru modelarea tridimensională a 

 

În teza de doctorat am utilizat programul SolidWorks 2011. Acesta este un 

pachet software de proiectare 3D, produs de Dassault Systèmes, versiunea 2011, ce 

modelarea tridimensională 

realizarea desenelor de execuţie ale 

ă, ce permite modificarea 

ăcută asupra piesei se 

i în desenul de execuţie al piesei. 

este un modul al pachetului SolidWorks, care analizează starea de 

SolidWorks Simulation este un 

 sistemele de corpuri din punct de 

[63], [64]. 

 posibilităţi funcţionale largi, 
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� Schiţarea; 

� Modelarea ansamblurilor;

� Interfaţa aplicaţiilor programului (API);

� Translatarea datelor;

� Vizualizarea modelelor.

Figura 2.7

 Proiectarea unui sistem mecanic, cu ajutorul pachetului 

următoarele etape [48]: 

1. Modelarea 3D a reperelor 

2. Modelarea 3D a sistemului mecanic, prin realizarea subansamblelor 

ansamblului general 

3. Simularea mişcă

cinematică (determinarea 

cinetostatică (determinarea for

modulul Motion;

4. Simularea comportă

momentelor exterioare 

SolidWorks Simulation;

5. Optimizarea sistemului mecanic proiectat, pe baza rezultatelor anterioare, prin 

remodelarea reperelor, unde este cazul, reconstr

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Modelarea ansamblurilor; 

ţ ţiilor programului (API); 

rea datelor; 

Vizualizarea modelelor. 

Figura 2.7 Structura SolidWorks–Parteneri de soluţionare [119

  

Proiectarea unui sistem mecanic, cu ajutorul pachetului SolidWorks, cuprinde 

 

Modelarea 3D a reperelor – în fişiere de tip Part; 

Modelarea 3D a sistemului mecanic, prin realizarea subansamblelor 

ansamblului general – în fişiere de tip Assembly; 

şcării acestuia (dacă sistemul mecanic este mobil), a

ă (determinarea câmpului de viteze şi accelera

ă (determinarea forţelor şi a momentelor din legă

Motion; 

Simularea comportării elementelor sistemului mecanic, sub acţ

momentelor exterioare şi analiza stării de tensiuni şi deforma

SolidWorks Simulation; 

Optimizarea sistemului mecanic proiectat, pe baza rezultatelor anterioare, prin 

remodelarea reperelor, unde este cazul, reconstruirea ansamblului 

din mecanismul de reglare al  
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[119] 

SolidWorks, cuprinde 

Modelarea 3D a sistemului mecanic, prin realizarea subansamblelor şi a 

sistemul mecanic este mobil), analiza 

şi acceleraţii) şi analiza 

i a momentelor din legături) – folosind 

sub acţiunea forţelor şi a 

şi deformaţii – folosind 

Optimizarea sistemului mecanic proiectat, pe baza rezultatelor anterioare, prin 

uirea ansamblului şi repetarea 
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analizei stării de mi

sistemului mecanic;

6. Întocmirea documenta

fişiere de tip Drawing.

 Modelarea cu ajutorul pachetului SolidWorks are proprietatea de 

între Part, Assembly şi Drawing

asupra Part–ului se transmite în mod ulterior în Assembly 

 

2.3  Modelul 3D al rot

Kaplan de la CHE Por

   

            O primă aplicaţie de modelare 3D s

paletelor rotorice turbinei de

 Fereastra principală

observă rotorul turbinei hidraulice de tip Kaplan de la Por

constituit din obiectele solide de

 După proiectarea ş

acestea se grupează într

cuple cinematice (constrângeri între elemente

desmodromia mecanismului

Figura 2.8 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ării de mişcare şi de rezistenţă, până la obţinerea variantei optime a 

sistemului mecanic; 

Întocmirea documentaţiei de execuţie a tuturor reperelor sistemului mecanic 

Drawing. 

Modelarea cu ajutorul pachetului SolidWorks are proprietatea de 

şi Drawing, care constă în aceea că orice modificare efectuat

ului se transmite în mod ulterior în Assembly şi Drawing.

Modelul 3D al rotorului şi al mecanismului de reglare la turbina 

Porţile de Fier I 

ă ţie de modelare 3D s–a efectuat pentru mecanismul de reglare al 

turbinei de la CHE Porţile de Fier I. 

Fereastra principală de lucru SolidWorks, este prezentată în Figura 2.8

rotorul turbinei hidraulice de tip Kaplan de la Porţile de Fier I

constituit din obiectele solide de tip “part”, create anterior asamblării.

 proiectarea şi desenarea fiecărui element sau corp solid al dispozitivului,

ă într–un ansamblu. Elementele proiectate se leag

cuple cinematice (constrângeri între elemente), astfel încât să asigure func

desmodromia mecanismului [89]. 

 Fereastra principală de tip “ansamblu” în SolidWorks

din mecanismul de reglare al  
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ţinerea variantei optime a 

ie a tuturor reperelor sistemului mecanic – în 

Modelarea cu ajutorul pachetului SolidWorks are proprietatea de asociativitate 

ă orice modificare efectuată 

i Drawing. 

mecanismului de reglare la turbina 

a efectuat pentru mecanismul de reglare al 

în Figura 2.8 unde se 

ile de Fier I, “ansamblu” 

ării.  

rui element sau corp solid al dispozitivului, 

un ansamblu. Elementele proiectate se leagă între ele prin 

ă asigure funcţionarea şi 

 

 de tip “ansamblu” în SolidWorks 
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 În partea stângă

conceput, Figura 2.8. Pentru realizarea unui mecanism se procedeaz

– se realizează elementele mecanismului, individual, fiecare element în parte, prin

desenarea 2D şi 3D, conform temei de proiectare;

–  după realizarea tuturor element

asamblarea pieselor (se realizeaz

cinematice) [95]; 

– se selectează proprietăţ

 În Figura 2.9 se prezint

Kaplan, de la Porţile de Fier I, construc

[61]. 

 

Figura 2.9 Secţiune prin mode

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

În partea stângă sunt afişate elementele din care este alcă

. Pentru realizarea unui mecanism se procedează astfel:

ă elementele mecanismului, individual, fiecare element în parte, prin

i 3D, conform temei de proiectare; 

 realizarea tuturor elementelor mecanismului, se construieşte mecanismul prin

asamblarea pieselor (se realizează constrângerile între elemente rezultând cuplele

 proprietăţile de material pentru fiecare element. 

se prezintă elementele componente ale ansamblului rotor de tip 

ţile de Fier I, construcţie cu 6 palete rotorice, sintetizate în 

iune prin modelul 3D al ansamblului rotor Porţile de Fier I cu planul Right 

Plane (secţiune longitudinală) [61] 

 

 

 

 

 

din mecanismul de reglare al  
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ate elementele din care este alcătuit dispozitivul 

. Pentru realizarea unui mecanism se procedează astfel: 

 elementele mecanismului, individual, fiecare element în parte, prin 

te mecanismul prin 

trângerile între elemente rezultând cuplele 

ente ale ansamblului rotor de tip 

ie cu 6 palete rotorice, sintetizate în Tabelul 2.1 

 

er I cu planul Right 
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Tabelul 2.1 Piese componente principale ale mecanismului de 

Poziţia Denumire piese componente

1 Butuc rotor

2 

3 

4 Şurub M160x4

5 

6 Manivel

 

 Lanţul cinematic al transmiterii mi

hidraulice este schematizat în Figura 2.1

 

Figura 2.10 Lanţul cinematic al transmiterii mi

În Figura 2.11

servomotorului, cu biela în pozi

de la pistonul servomotorului prin biele, direct la

articulează cu furca asamblat

cu furca se face prin intermediul unui bol

poziţionată în partea inferioar

 Notaţiile au aceleaş

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Tabelul 2.1 Piese componente principale ale mecanismului de reglare a paletelor rotorice la 

turbina Kaplan de la Porţile de Fier I 

Denumire piese componente Poziţia Denumire piese componente

Butuc rotor 7 Bolţ

Furcă 8 Paletă

Bolţ 9 

urub M160x4 10 Bucea (buc

Fus 11 Piston

Manivelă 12 Piuliţ

ul cinematic al transmiterii mişcării de la servomotor la paleta turbinei  

hidraulice este schematizat în Figura 2.10:  

ul cinematic al transmiterii mişcării de la pistonul servomotorului la pale

rotorică (Turbina Kaplan Porţile de Fier I) 

 

Figura 2.11 se prezintă doar o paletă rotorică legat

servomotorului, cu biela în poziţie verticală. Forţa pentru rotirea paletelor se transmite 

ul servomotorului prin biele, direct la manivelele paletelor. Biela se 

 cu furca asamblată demontabil cu pistonul servomotorului. Articularea bielei 

face prin intermediul unui bolţ cilindric. Furca, ghidat

 în partea inferioară a  servomotorului. 

iile au aceleaşi semnificaţii ca în Figura 2.9. 

din mecanismul de reglare al  
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reglare a paletelor rotorice la 

Denumire piese componente 

Bolţ Ø190 

Paletă rotor 

Bielă 

Bucea (bucşă) 

Piston 

Piuliţă M225x4 

rii de la servomotor la paleta turbinei  

 

rii de la pistonul servomotorului la paleta 

ă legată de pistonul 

a pentru rotirea paletelor se transmite 

manivelele paletelor. Biela se 

 demontabil cu pistonul servomotorului. Articularea bielei 

ă într–o bucşă este  
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Figura 2.11 Mecanismul de rotir

 

2.4  Modelul 3D al rotorului

Kaplan Turnu–Olt  

 

 Atât geometria cât 

SolidWorks; nu au fost operate niciun 

ansamblului, Figura 2.12

 Notaţiile din Figura 2.1

 

Pozi

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Mecanismul de rotire a paletei (Turbina Kaplan Porţile de Fier I)

Modelul 3D al rotorului  şi al mecanismului de reglare la turbina 

 

cât şi dimensiunile componentelor sunt exact cele modelate în 

nu au fost operate niciun fel de modificări asupra componentelor 

Figura 2.12. 

din Figura 2.12 au următoarele semnificaţii, Tabelul 2.2:

Tabelul 2.2 Piese componente ale rotorului  

turbinei hidraulice Turnu–Olt 

Poziţia Denumire piese componente 

1  Butucul rotorului 

2  Paleta 

3  Ogivă 

4  Piston 

5  Tija pistonului 

din mecanismul de reglare al  
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ile de Fier I) 

mecanismului de reglare la turbina 

ct cele modelate în 

ări asupra componentelor 

Tabelul 2.2: 
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 O secţiune prin 

Plane este prezentată în 

2.3. 

Figura 2.12 Vedere spa

Tabelul 2.3 Piesele componente principale ale ansamblului rotor de la 

Poziţia Denumire piese componente

1 Tija pistonului

2 Piston

3 Manivel

4 

5 Ogiv

6 Inel intermediar

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

iune prin modelul subansamblului manivelă–fus–paletă

ă în Figura 2.13 şi piesele componente sunt enumerate în

Vedere spaţială a mecanismului rotor la turbina Kaplan de la Turnu

 

Tabelul 2.3 Piesele componente principale ale ansamblului rotor de la turbina Kaplan Turnu

Olt 

Denumire piese componente Poziţia Denumire piese componente

Tija pistonului 7 Stea de conducere

Piston 8 Furc

Manivelă 9 Şurub M120x4

Bielă 10 Fusul paletei

Ogivă 11 Palet

Inel intermediar 12 Butucul 

din mecanismul de reglare al  
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paletă cu planul Right 

piesele componente sunt enumerate în Tabelul 

 

 a mecanismului rotor la turbina Kaplan de la Turnu–Olt 

turbina Kaplan Turnu–

Denumire piese componente 

Stea de conducere 

Furcă 

Şurub M120x4 

Fusul paletei 

Paletă 

Butucul rotorului 
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Figura 2.13  Secţ

 Lanţul cinematic al transmiterii mi

hidraulice este prezentat în 

  

Figura 2.14 Lanţul cinematic al transmiterii mi

  

 În Figura 2.15

servomotorului, cu biela în pozi

funcţionării şi în jurul unei axe proprii cu un unghi

(în zona de plasare a paletelor) 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Secţiune prin modelul 3D al ansamblului rotor cu planul Right Plane 

(secţiune longitudinală) 

ul cinematic al transmiterii mişcării de la servomotor la paleta turbinei  

hidraulice este prezentat în Figura 2.14: 

ul cinematic al transmiterii mişcării de la pistonul servomotorului la paleta 

rotorică (Turbina Kaplan Turnu–Olt) 

Figura 2.15 se prezintă doar o paletă rotorică legat

ervomotorului, cu biela în poziţie verticală. Deoarece paletele se pot roti în timpul 

ul unei axe proprii cu un unghi de ± 150, butucul ş

n zona de plasare a paletelor) se fac sferice, pentru ca interstiţiul dintre cele dou

din mecanismul de reglare al  
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otor cu planul Right Plane 

rii de la servomotor la paleta turbinei  

 

rii de la pistonul servomotorului la paleta 

ă legată de pistonul 

ele se pot roti în timpul 

, butucul şi camera turbinei 

iul dintre cele două 



Cercetări asupra solicit

 
 

 

 

Ing. Camelia JIANU 
 

organe să fie constant la orice unghi de a

paletelor este de tipul patrulat

ansamblul format din pistonul servomotorului, tija p

biela. Regulatorul turbine

servomotorului. În funcţ

fiind îmbinată printr–un bol

manivela şi paleta în miş

paletei. Mişcarea stelei de conducere este ghidat

mecanismului în jurul axei turbinei sub ac

  Notaţiile din Figura 2.1

figură apar poziţiile specificate în 

 

Tabelul 2.4 Piese componente ale ansamblului rotor de la turbina Turnu

Poziţia Denumire piese componente

13 Bucş

14 Bucş

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

constant la orice unghi de aşezare a paletelor. Mecanismul de manevr

paletelor este de tipul patrulaterului articulat. În calitate de verigă motoare se constituie 

ansamblul format din pistonul servomotorului, tija pistonului, steaua de conducere 

biela. Regulatorul turbinei comandă accesul uleiului pe o faţă şi pe alta a pis

servomotorului. În funcţie de aceasta, întregul ansamblu se ridică sau

un bolţ cu furca, face ca aceasta să se deplaseze antrenând 

i paleta în mişcare de rotaţie. Biela, manivela şi fusul ac

carea stelei de conducere este ghidată de butuc, pentru a împiedica rotirea 

i în jurul axei turbinei sub acţiunea forţelor tangenţiale [

Figura 2.15 au aceleaşi semnificaţii ca în Figura 2.1

iile specificate în Tabelul 2.4: 

Piese componente ale ansamblului rotor de la turbina Turnu

Denumire piese componente Poziţia Denumire piese componente

Bucşă Ø730 15 

Bucşă Ø340  
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paletelor. Mecanismul de manevră a 

ă motoare se constituie 

istonului, steaua de conducere şi 

i pe alta a pistonului 

ă sau coboară. Biela 

e deplaseze antrenând 

fusul acţionează asupra 

 de butuc, pentru a împiedica rotirea 

[3]. 

Figura 2.13. În plus pe 

Piese componente ale ansamblului rotor de la turbina Turnu–Olt 

Denumire piese componente 

Pană 
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Figura 2.15 Mecanismul de rotire a paletei (Turbina Kaplan Turnu

 

2.4.1  Ansamblul mecanismului de reglare a paletelor turbinei Kaplan 

Turnu–Olt. Aplicare constrângeri

 

 După modelarea 3D a pieselor componente, se realizeaz

ansamblului mecanismului de reglare a paletelor rotorice, 

 Între elementele ansamblului sunt introduse înc

de constrângeri de poziţ

traiectorii liniare impuse unor puncte.  Sunt prezentate în continuare toate aceste 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

 

Mecanismul de rotire a paletei (Turbina Kaplan Turnu

Ansamblul mecanismului de reglare a paletelor turbinei Kaplan 

Olt. Aplicare constrângeri 

 modelarea 3D a pieselor componente, se realizează

ansamblului mecanismului de reglare a paletelor rotorice, Figura 2.16

Între elementele ansamblului sunt introduse încă din faza de modelare 3D o serie 

ngeri de poziţie, precum coaxialităţi între găurile de şurub, alipire de plane, 

traiectorii liniare impuse unor puncte.  Sunt prezentate în continuare toate aceste 

din mecanismul de reglare al  
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Mecanismul de rotire a paletei (Turbina Kaplan Turnu–Olt) 

Ansamblul mecanismului de reglare a paletelor turbinei Kaplan 

 modelarea 3D a pieselor componente, se realizează modelarea 3D a 

Figura 2.16.  

e modelare 3D o serie 

şurub, alipire de plane, 

traiectorii liniare impuse unor puncte.  Sunt prezentate în continuare toate aceste 



Cercetări asupra solicit
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constrângeri de poziţie care p

corespund cuplelor de rotaţ

 

Figura 2.16 Modelul geomet

 În Tabelul 2.5 se prezint

pieselor componente principale ale 

hidraulice Kaplan Turnu

 

Tabelul 2.5 Constrângeri aplicate pieselor componente mecanismului de reglare a paletelor 

Tipul 

constrângerii 

Coincidenţă 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ţie care păstrează integritatea ansamblului în timpul mi

de rotaţie şi translaţie din teoria mecanismelor. 

Modelul geometric al ansamblului paletă–fus–manivelă

 

se prezintă succint cele mai importante constrângeri aplicate 

principale ale mecanismului de reglare a paletelor turbinei 

hidraulice Kaplan Turnu–Olt. 

Constrângeri aplicate pieselor componente mecanismului de reglare a paletelor 

rotorice 

Componente 

Paleta  Fus

 

 

Condiţia de contact între fus şi butucul paletei
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 integritatea ansamblului în timpul mişcării şi care 

 

manivelă–bielă–furcă 

 succint cele mai importante constrângeri aplicate 

mecanismului de reglare a paletelor turbinei 

Constrângeri aplicate pieselor componente mecanismului de reglare a paletelor 

Fus 

şi butucul paletei 



Cercetări asupra solicit
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Tipul 

constrângerii 

Concentricitate 

Concentricitate 

Coincidenţă 

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Componente 

Paleta  Fus

 

  

 

Condiţii de concentricitate introduse pentru g

şurub, între fus şi butucul paletei

 

 

Fus Bucşă Ø730/ Buc

 
 
 
Condiţii de concentricitate între suprafeţ

bucşelor ce materializează lagă

 

 

 

Fus Manivel

 

 

 

Condiţiile de contact pe suprafaţă între manivel
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Fus 

ii de concentricitate introduse pentru găurile de 

i butucul paletei 

Ø730/ Bucşă Ø340 

concentricitate între suprafeţele fusului şi ale 

ă lagărele 

Manivelă 

ţă între manivelă şi fus 



Cercetări asupra solicit
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Tipul 

constrângerii 

Concentricitate 

Concentricitate 

Coincidenţă 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Componente 

Fus Manivel

 

 

Condiţii de concentricitate introduse pentru g

şurub diametral opuse, între fus şi manivel

 

 

 

Bielă Manivel

 

 

 

Condiţia de concentricitate impusă pe suprafe

contact dintre bielă şi manivelă, respectiv buc

 

 

 

Bielă Manivel

 

 

 

 

Condiţiile de contact pe suprafaţă între manivel
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Manivelă 

ii de concentricitate introduse pentru găurile de 

şi manivelă 

Manivelă 

ă pe suprafeţele în 

ă, respectiv bucşa bielei 

Manivelă 

ţă între manivelă şi bielă 



Cercetări asupra solicit
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Tipul 

constrângerii 

Concentricitate 

Coincidenţă 

 

 

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Componente 

Bielă Bucşa bielei

 

 

 

 

Condiţia de concentricitate impusă pe supra

contact dintre bielă şi bucşa bielei

 

 

 

Bielă Bucşa bielei

 

 

 

 

Condiţia de contact pe suprafaţă între bucş
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a bielei 

ă pe suprafeţele în 

a bielei 

a bielei 

bucşa bielei şi bielă  



Cercetări asupra solicit
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Tipul 

constrângerii 

Concentricitate 

Concentricitate 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Componente 

Bolţul bielei Bucşa bielei

 

 

 

 

Condiţii de concentricitate introduse între bol

bucşa bielei  

 

 

 

 

 

Furcă Bolţul bielei

 

 

 

 

 

 

Condiţia de concentricitate impusă pe supra

contact dintre furcă şi bolţul bielei 
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a bielei 

entricitate introduse între bolţul bielei şi 

ul bielei 

ă pe suprafeţele în 

ul bielei  



Cercetări asupra solicit
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Tipul 

constrângerii 

Coincidenţă 

Distanţă Axa longitudinal

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Componente 

Bielă Furcă

 

 

 

 

 

 

Condiţia de contact pe suprafaţă între bielă ş

 

 

 

 

 

 

 

Axa longitudinală bielă Axa longitudinală

 

 

Condiţia de distan

452,50 mm

longitudinală

longitudinal
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Furcă 

 între bielă şi furcă 

Axa longitudinală paletă (rotor) 

 

 

 

ţia de distanţă impusă de 

452,50 mm între axa 

longitudinală rotor şi axa 

longitudinală bielă 
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2.5  Elementele componente ale mecanismului de reglare a paletelor 

rotorice la turbina de tip Kaplan

 

Mecanismul de rotire a paletelor 

conjugate, care asigură aş

sincronă dintr–o poziţie în alta

unele piese asigură concomitent 

Cea mai utilizată variant

de turbine moderne este cea cu mecanismul de rotire cu manivel

În acest mecanism (

tijei se montează crucea, care, cu ajutorul articula

Celălalt capăt al bielei se îmbin

fusul paletei. Fusul este de regul

Varianta constructiv

mecanismului de reglare cu manivel

componente caracteristice doar acestui tip de mecanism

manivela, biela, furca (paharul), pistonul servomotorului, tija pistonului, 

conducere, pana crucii şi bol

 

2.5.1  Fusul paletei 

 

Fusul este o piesă

Fiecare fus se fixează în corpul rotorului perpendicular pe axa turbinei 

învârtă pe bucşe de bronz, prinse în loca

plan radial este asigurat de gulerul limitator

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Elementele componente ale mecanismului de reglare a paletelor 

rotorice la turbina de tip Kaplan  

Mecanismul de rotire a paletelor rotorice este format dintr

conjugate, care asigură aşezarea identică faţă de flux a paletelor ş

ţie în alta, conform cu dependenţa combinatoric

ă concomitent şi prinderea paletelor în corpul rotorului

utilizată variantă constructivă a mecanismului de reglare 

este cea cu mecanismul de rotire cu manivelă. 

În acest mecanism (Figura 2.2), pistonul este fixat pe tijă, iar la cel

ă crucea, care, cu ajutorul articulaţiilor cilindrice, se une

se îmbină prin articulaţie cilindrică cu capul manivelei

Fusul este de regulă demontabil de pana paletei. 

Varianta constructivă care face obiectul prezentei lucră

ismului de reglare cu manivelă şi mă voi opri asupra descrierii elementelor 

componente caracteristice doar acestui tip de mecanism, şi anume: fusul paletei, 

manivela, biela, furca (paharul), pistonul servomotorului, tija pistonului, 

conducere, pana crucii şi bolţurile de prindere a flanşei paletei.  

 

Fusul este o piesă turnată din oţel, care se prinde cu bolţuri de flan

ă în corpul rotorului perpendicular pe axa turbinei 

şe de bronz, prinse în locaşurile corpului rotorului. Împotriva mi

plan radial este asigurat de gulerul limitator (Figura 2.17) [16]. 
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Elementele componente ale mecanismului de reglare a paletelor 

este format dintr–o serie de piese  

 de flux a paletelor şi “permutarea” lor 

a combinatorică. În acest caz, 

i prinderea paletelor în corpul rotorului [58]. 

 a mecanismului de reglare în construcţiile 

r la celălalt capăt al 

cilindrice, se uneşte cu bielele. 

 cu capul manivelei, prinse pe 

prezentei lucrări este cea a 

opri asupra descrierii elementelor 

i anume: fusul paletei, 

manivela, biela, furca (paharul), pistonul servomotorului, tija pistonului, stea de 

ţuri de flanşa paletei. 

 în corpul rotorului perpendicular pe axa turbinei şi poate să se 

urile corpului rotorului. Împotriva mişcării în 



Cercetări asupra solicit
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Figura 2.17 Schema de princi

Experienţa exploată

drept reazemuri de fusuri de palete a lag

Uzura lagărelor, de regulă

are caracter oscilant şi prea lent pentru a se forma f

uniformă a sarcinii pe toat

jocurile diametrale cu luarea în considerare a deform

În ultimul timp pentru reazemurile fusurilor paletelo

rulmenţi. Aceştia permit reducerea for

este necesar să fie folosită

împotriva scurgerii uleiului 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

 
Schema de principiu a fusului paletei cu evidenţierea suprafeţ

de vedere al încărcării [16] 

 

ţa exploatării de durată a turbinelor cu palete rotative 

drept reazemuri de fusuri de palete a lagărelor din bucşe de bronz se justific

relor, de regulă, este insignifiantă, deşi mişcarea unghiular

şi prea lent pentru a se forma filmul de ulei. Pentru reparti

 a sarcinii pe toată lungimea bucşei lagărului este necesar să

jocurile diametrale cu luarea în considerare a deformărilor elastice ale fusului.

În ultimul timp pentru reazemurile fusurilor paletelor au început s

ştia permit reducerea forţei pentru rotirea paletelor. La asemenea lag

ă fie folosită o ungere cu ulei specială, anticorozivă ş

împotriva scurgerii uleiului şi pătrunderii apei în interior. 
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ierea suprafeţelor active din punct 

rotative  arată că utilizarea 

e de bronz se justifică pe deplin. 

carea unghiulară a fusului adesea 

ilmul de ulei. Pentru repartiţia 

rului este necesar să fie corect alese 

rilor elastice ale fusului. 

r au început să fie folosiţi 

ei pentru rotirea paletelor. La asemenea lagăre 

ă şi o etanşare sigură 
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 Modelul 3D pentru construc

şi Turnu–Olt sunt prezentate în 

 
Figura 2.18 Modelul 3D fus

Kaplan Porţile de Fier I

 

2.5.2  Manivela  

 

Manivela (Figura 

confecţionează de obicei din o

pe fus. 

Din cauza locului re

realizează profilată, cu teş

transmiterea momentului de torsiune (cuplul motor) de la manivel

În afară de transmiterea

centrifuge ale paletei ş

manivelei cu prinderea ei pe fus cu ajutorul penelor

la care fusul face corp comun

bolţ. 

Alegerea construcţ

mecanismului de reglare: 

tehnologiei de construcţ

interiorul butucului rotor. Fusul în corp comun cu manivela

tehnologic de realizare a pieselor

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

3D pentru construcţiile de fus de la turbinele hidraulice Por

Olt sunt prezentate în Figura 2.18 şi Figura 2.19. 

lul 3D fus–turbina 

ile de Fier I 

Figura 2.19 Modelul 3D fus

Turnu–Olt

Figura 2.20) mecanismelor de reglare a paletelor 

de obicei din oţel şi se realizează sub formă de piesă inelar

Din cauza locului restricţionat din cavitatea butucului rotor, manivela

, cu teşituri. Sunt prevăzute de asemenea ştifturi cilindrice pentru 

transmiterea momentului de torsiune (cuplul motor) de la manivelă la palet

ă de transmiterea momentului de torsiune corpul manivelei preia for

şi le transmite butucului rotor. Sunt folosite 

cu prinderea ei pe fus cu ajutorul penelor. În practică sunt posibile 

la care fusul face corp comun cu manivela. În acest caz, pe flanşa fusului se prevede un 

Alegerea construcţiei manivelei depinde de construcţia generală

mecanismului de reglare: fiecare variantă trebuie să fie estimată din punct de vedere

tehnologiei de construcţie şi al procesului de asamblare a manivelei cu fusul în 

interiorul butucului rotor. Fusul în corp comun cu manivela complică

a pieselor şi al ansamblului.  
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de la turbinele hidraulice Porţile de Fier I 

 

Modelul 3D fus–turbina Kaplan 

Olt 

de reglare a paletelor rotorice se 

ă inelară care se trage 

butucului rotor, manivela uneori se 

ştifturi cilindrice pentru 

ă la paletă. 

manivelei preia forţele 

losite şi construcţiile 

unt posibile şi variante 

şa fusului se prevede un 

ţia generală şi compunerea 

ă din punct de vedere al 

asamblare a manivelei cu fusul în 

complică în esenţă procesul 



Cercetări asupra solicit
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Figura 2.20  Schiţ

Modelul 3D pentru construc

de Fier I şi Turnu–Olt sunt prezentate în 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

 
Schiţa manivelei mecanismului de reglare al paletelor 

 
 

3D pentru construcţiile de manivelă de la turbinele hidraulice  Por

Olt sunt prezentate în Figura 2.21 şi Figura 2.22. 
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a manivelei mecanismului de reglare al paletelor rotorice 

de la turbinele hidraulice  Porţile 



Cercetări asupra solicit
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Figura 2.21 Modelul 3D manivel

Kaplan Porţile de Fier I

 

2.5.3  Biela 

 

Biela (Figura 2.23

ochiurile bielei, având în vedere solicit

funcţionării, sunt introduse buc

mari.  

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

D manivelă–turbina 

ile de Fier I 

Figura 2.22 Modelul 3D manivel

Kaplan Turnu

Figura 2.23) se confecţionează de obicei din oţel în form

ochiurile bielei, având în vedere solicitările specifice ce se dezvoltă

sunt introduse bucşe din bronz de calitate, care permit

Figura 2.23  Schema constructivă a bielei 
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Modelul 3D manivelă–turbina 

Kaplan Turnu–Olt 

în formă turnată. În 

dezvoltă dinamic în timpul 

bronz de calitate, care permit presiuni specifice 

 



Cercetări asupra solicit
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 Modelul 3D pentru construc

I şi Turnu–Olt sunt prezentate în 

 
 

Figura 2.24 Modelul 3D al bielei

Kaplan Porţile de Fier I

 

2.5.4  Furca (paharul)   

 

Furca este o piesă

realizează transmiterea miş

cilindrică, introdusă în 

demontabilă cu dop filetat

cealaltă a servomotorului fiind împiedicate de c

 Figura 2.26, reprezint

pahar justificându–se întrucât partea care se articuleaz

superior al acesteia, cupla

intermediul unui bolţ. Furca se confec

 Modelul 3D pentru construc

Fier I şi Turnu–Olt sunt prezentate 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

3D pentru construcţiile de bielă de la turbinele hidraulice Por

Olt sunt prezentate în Figura 2.24 şi Figura 2.25. 

3D al bielei–turbina 

ile de Fier I 

Figura 2.25 Modelul 3D al bielei

Kaplan Turnu

Furca (paharul)    

o piesă intermediară între bielă şi piston. Prin intermediul ei se

 transmiterea mişcării de la servomotor la bielă. Furca este format

ă în alezajul corespunzător din piston, strânsă

filetat. Acesta este etanşat, scurgerile de ulei dintr

 a servomotorului fiind împiedicate de către o garnitură de cupru. 

reprezintă varianta constructivă cea mai cunoscut

se întrucât partea care se articulează cu biela îmbracă

erior al acesteia, cuplarea celor două elemente, pahar şi bielă

ţ. Furca se confecţionează de obicei din oţel forjat.

3D pentru construcţiile de furcă de la turbinele hidraulice 

Olt sunt prezentate în Figura 2.27 şi Figura 2.28. 
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de la turbinele hidraulice Porţile de Fier 

 

Modelul 3D al bielei–turbina 

Kaplan Turnu–Olt 

i piston. Prin intermediul ei se 

este formată din coada 

strânsă printr–o îmbinare 

at, scurgerile de ulei dintr–o cavitate în 

ă de cupru.  

 cea mai cunoscută, denumirea de 

 cu biela îmbracă complet ochiul 

i bielă, făcându–se prin 

el forjat. 

e la turbinele hidraulice Porţile de 



Cercetări asupra solicit
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Figura 2.27 Modelul 3D

Kaplan Porţile de Fier I

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Figura 2.26  Schiţa paharului (furcii) 
 

 

 

 
 

Modelul 3D al furcii–turbina 

ile de Fier I 

Figura 2.28 Modelul 3D al furcii

Kaplan Turnu
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Modelul 3D al furcii–turbina 

Kaplan Turnu–Olt 



Cercetări asupra solicit
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2.5.5  Pistonul servomotorului  

 

Pistonul servomotorului rotorului se folose

secţiune chesonată, cu nervuri radiale s

Pistonul se realizeaz

moment de rezistenţă mai mare, se folose

discoidal – la servomotoarele turbinelor mici.

Pentru etanşarea pistonului 

servomotorului se practică

sigură se asigură cu inelele de etan

pistonului reprezintă o problem

 Modelul 3D pentru construc

Fier I şi Turnu–Olt sunt prezentate în 

 

Figura 2.29

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

servomotorului   

Pistonul servomotorului rotorului se foloseşte în două variante const

ă, cu nervuri radiale sau de  formă discoidală simplă

Pistonul se realizează din fontă turnată. Secţiunea chesonată

ţă mai mare, se foloseşte la servomotoarele turbinelor mari, pistonul 

la servomotoarele turbinelor mici. 

şarea pistonului şi reducerea scăpărilor de ulei între el 

se practică pe zona circumferinţei canale în labirint. O etan

ă cu inelele de etanşare, însă realizarea lor la d

o problemă complexă. 

3D pentru construcţiile de piston de la turbinele hidraulice Por

Olt sunt prezentate în Figura 2.30 şi Figura 2.31. 

 
Figura 2.29  Schiţa pistonului servomotorului [62] 

din mecanismul de reglare al  
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ă variante constructive: cu 

ă simplă, Figura 2.29 [62]. 

iunea chesonată, care asigură un 

te la servomotoarele turbinelor mari, pistonul 

rilor de ulei între el şi cilindrul 

ei canale în labirint. O etanşare mai 

 realizarea lor la diametre mari ale 

turbinele hidraulice Porţile de 
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Figura 2.30 Modelul 3D al 

Figura 2.31

2.5.6  Tija pistonului

 

Transmiterea forţ

confecţionată din oţel carbon.

În gaura centrală

interioare a butucului rotorului de suprapresiunea uleiului. 

Gaura centrală a tijei, care cuprinde tubul de desc

uleiului în cavitatea cilindrul

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Modelul 3D al pistonului–turbina Kaplan Porţile de Fier I
 
 

 
 

1 Modelul 3D al pistonului–turbina Kaplan Turnu
 

Tija pistonului  

Transmiterea forţei pistonului servomotorului se realizează

el carbon. 

În gaura centrală a tijei este fixată de obicei ţeava pentru desc

rotorului de suprapresiunea uleiului.  

ă a tijei, care cuprinde tubul de descărcare, serve

uleiului în cavitatea cilindrului servomotorului, sub piston, Figura 2.32

din mecanismul de reglare al  
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ile de Fier I [62] 

turbina Kaplan Turnu–Olt 

ei pistonului servomotorului se realizează printr–o tijă, 

eava pentru descărcarea cavităţii 

ărcare, serveşte la trecerea 

Figura 2.32.    



Cercetări asupra solicit
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 Modelul 3D pentru construc

este prezentată în Figura 2.33

 

Figura 2.33 Modelul 3D al tijei pistonului

2.5.7  Steaua de conducere (cruce

 

Crucea este o piesă

creată de pistonul servomotorului, se transmite, prin 

paletelor. Forma crucii în plan depinde de num

montează în partea inferioar

montează tija furcii, strâns

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

 
Figura 2.32  Schiţa tijei pistonului 

 
3D pentru construcţia tijei pistonului de la turbina hidraulic

Figura 2.33. 

Modelul 3D al tijei pistonului–turbina Kaplan Turnu
 

de conducere (crucea) 

Crucea este o piesă de oţel profilată, trasă pe tija pistonului

 de pistonul servomotorului, se transmite, prin furcă–bielă

paletelor. Forma crucii în plan depinde de numărul de biele care se leag

ferioară a butucului rotorului. În alezajul corespunz

 tija furcii, strânsă cu piuliţă, Figura 2.34. 

din mecanismul de reglare al  
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de la turbina hidraulică Turnu–Olt 

 
turbina Kaplan Turnu–Olt 

 pe tija pistonului. De la cruce, forţa 

bielă, la manivelele 

care se leagă la ea. Ea se 

lezajul corespunzător crucii se 



Cercetări asupra solicit
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Figura 2.34
 
 Modelul 3D pentru construc

Turnu–Olt este prezentată

Figura 2.35 Modelul

2.5.8  Pana crucii 

 

Crucea se asigură

lunecătoare. Pana se sudeaz

alunecă în canalele crucii în timpul mi

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

 
2.34  Schema constructivă a piesei–stea de conducere

3D pentru construcţia piesei stea de conducere de la turbina hi

Olt este prezentată în Figura 2.35. 

 
Modelul 3D al piesei stea de conducere–turbina Kaplan Turnu

 

Crucea se asigură de la rotire de obicei prin intermediul a două

toare. Pana se sudează, de obicei, de corpul butucului rotorului la bazele sale 

 în canalele crucii în timpul mişcării acesteia, Figura 2.36, Figura 2.37

din mecanismul de reglare al  
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stea de conducere 

ia piesei stea de conducere de la turbina hidraulică 

turbina Kaplan Turnu–Olt 

 de la rotire de obicei prin intermediul a două pene prismatice 

rotorului la bazele sale şi 

, Figura 2.37. 



Cercetări asupra solicit
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Figura 2.36
 

Figura 2.37 Modelul 3D al piesei pana crucii

2.5.9  Bolţurile de prindere a flan

 

Numărul de bolţ

stabileşte în funcţie de dimensiunile flan

a fusului. Se recomandă să

mai mare a fiecăruia din ele

paletei. De regulă, pana paletei este deviat

partea superioară a flanşei se afl

Figura 2.38 Schiţa 

flanşei paletei de fus

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Figura 2.36 Schema constructivă a penei crucii 

 
 

Modelul 3D al piesei pana crucii–turbina Kaplan Turnu
 

urile de prindere a flanşei paletei 

rul de bolţuri corespunzătoare flanşei paletei, care o prind cu fusul, se 

ţie de dimensiunile flanşelor, grosimea ei şi de cons

ă să fie folosite cât mai puţine bolţuri cu secţiunea corespunz

ăruia din ele. Acest lucru asigură un moment mai mare de rezisten

ă, pana paletei este deviată în jos în raport cu axa de rotire. De aceea, în 

ă a flanşei se află un număr mare de bolţuri, Figura 2.38, Figura 2.39

 
ţa bolţului de prindere a 

ei paletei de fus 

Figura 2.39  Modelul 3D 

Turnu–Olt

din mecanismul de reglare al  
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turbina Kaplan Turnu–Olt 

paletei, care o prind cu fusul, se 

construcţia de prindere 

cu secţiunea corespunzător 

mare de rezistenţă a 

 în jos în raport cu axa de rotire. De aceea, în 

, Figura 2.38, Figura 2.39. 

 

Modelul 3D bolţ–turbina Kaplan 

Olt 



Cercetări asupra solicit
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Calculul sarcinilor la 

considerându–se rigide ş

vor fi mici în comparaţie cu deform

 

2.6  Concluzii 

 

• La începutul  capitolului 

reglare ale paletelor rotoarelor de turbine Kaplan;

• Pentru realizarea modelului 3D a rotorulu

utilizează diverse pachete software 

parametrice, dar rezultatul final este un design flexibil, definit de variabilele de 

proiectare şi caracteristicile parametrice.

• Modelarea parametr

� pornirea de la modele simple, conceptuale cu detalii minime; aceast

abordare 

Urmează apoi aplicarea constrângerilor geometrice, dimensionale 

ecuaţiilor 

proiectării (design intent);

� abilitatea actualiz

şi desenelor, dup

� posibilitatea explor

alternative

� datele existente pot fi reutilizate 

•  Prin modelare parametric

modele 3D pentru rotorul turb

CHE Turnu, împreună cu mecan

•  Pentru ambele rotoare s

componente; 

•  Pentru rotorul de la CHE Turnu, rotor 

tezei, sunt prezentate toate constrângerile necesare realiz

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Calculul sarcinilor la şuruburi se face de regulă aproximativ, flan

se rigide şi neluându–se în consideraţie deformările acestora

ţie cu deformările bolţurilor. 

nceputul  capitolului s–a facut o prezentare sintetică 

or rotoarelor de turbine Kaplan; 

Pentru realizarea modelului 3D a rotorului şi mecanismului de reglare se 

iverse pachete software care oferă abordări diferite ale model

parametrice, dar rezultatul final este un design flexibil, definit de variabilele de 

i caracteristicile parametrice. 

Modelarea parametrică oferă multe beneficii: 

pornirea de la modele simple, conceptuale cu detalii minime; aceast

abordare respectă filozofia de proiectare a „formei înaintea dimensiunii”.

Urmează apoi aplicarea constrângerilor geometrice, dimensionale 

ţiilor parametrice ce pot fi utilizate pentru capturarea obiectivului 

ării (design intent); 

abilitatea actualizării întregului sistem, inclusiv a pieselor, ansamblurilor

şi desenelor, după modificarea unui parametru; 

ibilitatea explorării rapide şi evaluării diverselor variante 

alternative de proiectare în vederea determinării celei mai bune solu

e existente pot fi reutilizate şi în alte proiecte. 

Prin modelare parametrică, utilizând programul SolidWorks s

modele 3D pentru rotorul turbinei de la CHE Porţile de Fier I şi rot

cu mecanismele de reglare ale paletelor;  

ambele rotoare s–a făcut o prezentare detaliată a tuturor p

Pentru rotorul de la CHE Turnu, rotor al cărui mecanism este studiat î

i, sunt prezentate toate constrângerile necesare realizării ansamblului.

din mecanismul de reglare al  
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ă aproximativ, flanşele 

ările acestora, deoarece ele 

 a mecanismelor de 

ismului de reglare se 

ări diferite ale modelării 

parametrice, dar rezultatul final este un design flexibil, definit de variabilele de 

pornirea de la modele simple, conceptuale cu detalii minime; această 

a „formei înaintea dimensiunii”. 

 apoi aplicarea constrângerilor geometrice, dimensionale şi 

rice ce pot fi utilizate pentru capturarea obiectivului 

rii întregului sistem, inclusiv a pieselor, ansamblurilor 

iverselor variante şi 

elei mai bune soluţii; 

Works s–au realizat 

i rotorul turbinei de la 

cut o prezentare detaliată a tuturor părţilor 

canism este studiat în cadrul 

rii ansamblului. 



Cercetări asupra solicit
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FORŢELE CARE SOLICIT

PALETELOR 

3.1  Consideraţii generale

 

Exploatarea turb

presupune reglarea paletelor 

numeşte legătură combinatoric

laborator pe modelul turbinei hidraulice 

industrială.  

Turbinele Kaplan sunt prev

acţionează asupra paletelor aparatului director 

servomotorului, asigurând astfel echilibrul între cuplul motor M

Pentru calculul de rezisten

mecanismului de rotire ş

care acţionează la paletele 

cunoaşterea acestor forţe ş

   O cale indirectă

bază calculul caracterist

conforme şi compararea lor cu cele ob

[23].  

                                                                

3.2  Forţe care solicită

rotorice 

  

O primă etapă în evaluarea comport

exploatare cunoscute, o reprezint

interes pentru calculul de rezisten

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

CAPITOLUL 3 

ELE CARE SOLICIT Ă MECANISMUL  DE REGLARE A 

PALETELOR ROTORICE LA TURBINA DE TIP KAPLAN

 

ii generale 

Exploatarea turbinelor hidraulice axiale de tip Kaplan, cu randamente maxime

reglarea paletelor aparatului director şi rotorice după o anumit

combinatorică. Legatura combinatorică se determină

modelul turbinei hidraulice şi se verifică şi corecteaz

Turbinele Kaplan sunt prevăzute cu regulatoare automa

paletelor aparatului director şi paletelor rotorice

, asigurând astfel echilibrul între cuplul motor Mt şi cuplul rezistent M

Pentru calculul de rezistenţă al paletelor, corpului butucului, p

mecanismului de rotire şi sistemului de acţionare este necesar să se cunoasc

ă la paletele rotorice. Dimensionarea şi calculul de rezisten

terea acestor forţe şi momente. 

indirectă de determinare a forţelor şi momentelor pe palet

caracteristicilor profilelor dispuse în reţea, prin metoda reprezent

i compararea lor cu cele obţinute prin metoda portanţei, se ofer

                                                                        

e care solicită elementele mecanismului de reglare a paletelor 

ă ă în evaluarea comportării unui subansamblu, în condi

, o reprezintă determinarea forţelor care se dezvolt

ulul de rezistenţă al elementelor componente. Algoritmul de calcul 

din mecanismul de reglare al  
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DE REGLARE A 

DE TIP KAPLAN  

axiale de tip Kaplan, cu randamente maxime,  

ă o anumită lege care se 

 se determină prin încercări în 

ă şi corectează pe turbina 

zute cu regulatoare automate de turaţie care 

rotorice, prin intermediul 

i cuplul rezistent Mg. 

 al paletelor, corpului butucului, pieselor 

ă se cunoască sarcinile 

i calculul de rezistenţă impune 

i momentelor pe paletă, ce are la 

prin metoda reprezentării 

ei, se oferă în lucrarea 

 elementele mecanismului de reglare a paletelor 

rii unui subansamblu, în condiţiile de 

elor care se dezvoltă în punctele de 

Algoritmul de calcul 



Cercetări asupra solicit
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este cel folosit de către  

[16], [28]. În Figura 3.1 se prezint

fus–paletă–manivelă, atât în planul axei turbinei, cât 

acesta. 

 

Figura 3.1  Schema forţelor care ac

planul axei turbinei, cât 

Forţele ce apar în elementele mecani

 

                     
2AM

F r
p

+=

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

  LMZ la calculele de rezistenţă analitice ale turbinelor Kaplan 

În Figura 3.1 se prezintă  schema forţelor care acţionează asupra ansamblului 

atât în planul axei turbinei, cât şi în planul perpendicular pe 

ţelor care acţionează asupra ansamblului fus–paletă

planul axei turbinei, cât şi în planul perpendicular pe acesta

 

ele ce apar în elementele mecanismului sunt date de relaţiile (3

1

54322

Al

FAFAFAG

p

CTAH

−
⋅+⋅+⋅+⋅

                                         

din mecanismul de reglare al  
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 analitice ale turbinelor Kaplan 

ţ ă asupra ansamblului 

i în planul perpendicular pe 

 

paletă–manivelă atât în 

i în planul perpendicular pe acesta [16] 

smului sunt date de relaţiile (3.1) şi (3.2): 

                                        (3.1) 



Cercetări asupra solicit
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unde:  

� Mr     – momentul hidraulic (

� G2     – greutatea 

� FAH   – forţa axial

� FT      – forţa tangen

� FC      – forţa centrifug

� lp       – distanţ

� A i      – coeficien

    =
cospa FF

unde:   

� Fa – forţa ce acţ

cu relaţia 3.1

� φ1 – unghiul de pozi

butucului; Se calculeaz

              ϕϕ +=1

� µ    – coeficient de frecare;   

� θn   – raza butonului manivelei;

� α    – unghiul pe care îl face axa 

a forţei servomotorului;                                                            

� φ    –  unghiul de pozi

� γ     –  unghiul corespunz

Pentru o mai bună

prezintă schema mecanismului de rotire a paletelor cu elementele geometrice unghiulare 

şi liniare reprezentative pentru calculul manivelei.

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

momentul hidraulic (de rotaţie); 

greutatea ansamblului format din: tijă, piston, bielă ş

ţa axială; 

ţa tangenţială; 

ţa centrifugă; 

distanţa dintre axa fusului şi axa butonului manivelei;

coeficienţi (braţele caracteristice forţelor G2, FAH, F

( ) ( )













−⋅
⋅++

− αϕ
θµ

αϕ 11 cos
1

cos

1

p

n

l
                                                      

ţa ce acţionează perpendicular pe butonul manivelei 

.1; 

unghiul de poziţionare al butonului manivelei faţă de axa orizontal

cului; Se calculează cu relaţia:  

γ+  

coeficient de frecare;    

raza butonului manivelei; 

unghiul pe care îl face axa longitudinală a bielei cu direc

ţei servomotorului;                                                            

unghiul de poziţionare al manivelei, respectiv paletei;

ghiul corespunzător  poziţiei φ=0° raportată la abscis

Pentru o mai bună identificare a elementelor amintite anterior, în 

 schema mecanismului de rotire a paletelor cu elementele geometrice unghiulare 

i liniare reprezentative pentru calculul manivelei. 

din mecanismul de reglare al  
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, piston, bielă şi pahar (furcă); 

i axa butonului manivelei; 

, FT, FC; i = 1÷5). 

                             (3.2) 

 perpendicular pe butonul manivelei şi se calculează 

ţă de axa orizontală a 

a bielei cu direcţia de acţiune 

ei servomotorului;                                                              

ionare al manivelei, respectiv paletei; 

abscisă (Figura 3.2). 

 identificare a elementelor amintite anterior, în Figura 3.2 se 

 schema mecanismului de rotire a paletelor cu elementele geometrice unghiulare 



Cercetări asupra solicit
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Figura 3.2
 

În Figura 3.2 se 

care solicită corpul manivelei, 

forţa care se dezvoltă în

servomotorului. 

Succesiv se vor prezenta modalit

(momente, forţe şi coeficien

solicită manivela mecanismu

 

3.2.1  Caracteristicile

 

 Studiul s–a efectuat

turbinei Kaplan de la hidrocentrala Turnu

turbinei Kaplan studiată în teza de doctorat.

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Figura 3.2  Schema mecanismului de rotire a paletelor [16

se mai poate identifica, pe lângă cele două forţ

 corpul manivelei, respectiv butonul acesteia, şi forţa F

a care se dezvoltă în furca mecanismului de reglare şi care deriv

se vor prezenta modalităţile de calcul ale tu

ţ şi coeficienţi) care converg la determinarea valorilor 

 manivela mecanismului de reglare. 

aracteristicile de funcţionare ale turbinei Kaplan

a efectuat asupra mecanismului de reglare a paletelor 

turbinei Kaplan de la hidrocentrala Turnu–Olt. În Tabelul 3.1 sunt redate caracteristicile 

turbinei Kaplan studiată în teza de doctorat. 

din mecanismul de reglare al  
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[16] 

ă forţe Fp, respectiv Fa 

a Fcp care reprezintă 

şi care derivă din forţa 

ile de calcul ale tuturor elementelor 

g la determinarea valorilor forţelor care 

turbinei Kaplan –Olt 

asupra mecanismului de reglare a paletelor rotorice ale 

redate caracteristicile 



Cercetări asupra solicit
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Tabelul 3.1

Tipul turbinei 

Intervalul de căderi pentru func

Puterea 

Turaţia nominală 

Diametrul turbinei 

 

 În Figura 3.3 este

din baza de date a CCHAPT, în c

  

Figura  3.3 Regimuri în diagrama de exploatare a turbinei

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Tabelul 3.1 Caracteristicile turbinei Kaplan de la Turnu–Olt

Kaplan vertical

ăderi pentru funcţionare 21÷28,2 m

35,5 MW

115,4 rot/m

5500 mm

este prezentată diagrama de exploatare a turbinei Kaplan studiate, 

din baza de date a CCHAPT, în care se observă domeniul de funcţionare 

Regimuri în diagrama de exploatare a turbinei [25

din mecanismul de reglare al  
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Olt [88] 

Kaplan verticală 

21÷28,2 m 

35,5 MW 

min 

5500 mm 

diagrama de exploatare a turbinei Kaplan studiate, 

ionare [25], [51]. 

 

25], [51] 



Cercetări asupra solicit
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3.2.2  Determinarea momentului 

 

 Momentul de rotaţ

        rHr MM =

unde:  

� MrH – momentul hidraulic dependent de H (c

unitar  MrH11; se calculeaz

� Mrω – momentul  dat de for

Relaţia de calcul pentru determinarea lui M

        11MM rHrH =

unde:  

� MrH11 – momentul hidraulic 

� ρa       – densitatea apei;

� g        – accelera

� Dr      – diametrul exterior rotor;

� H       – căderea (variabil

� z        – numă

Relaţia de calcul pentru determinarea lui M

 rr MM = ωω

unde:  

� Mrω11 – momentul  specific dat de for

� ρm      – densitatea materialului din care 

� ω       – viteza unghiular

           30

n⋅= πω
 

� n        – turaţia rotorului;

� Dr       – diametrul exterior rotor.

 În cazul situaţiei actuale existente la CHE Turnu

respectiv FT s–a înlocuit cu momentul M

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Determinarea momentului de rotaţie Mr 

ul de rotaţie Mr are două componente conform relaţiei (3

ωrM+                                                                               

momentul hidraulic dependent de H (cădere) şi de momentul

; se calculează cu relaţia (3.4); 

momentul  dat de forţa centrifugă; se calculează cu rela

ia de calcul pentru determinarea lui MrH este [127]:   

2
3

11

1

z
HDg ra ⋅⋅⋅⋅⋅ ρ                                                                  

momentul hidraulic unitar (conform măsurătorilor);

densitatea apei; 

acceleraţia gravitaţională; 

diametrul exterior rotor; 

ăderea (variabilă); 

numărul de palete. 

ia de calcul pentru determinarea lui Mrω este [127]:           

3
11 rm D⋅⋅⋅ ωρω                                                                       

momentul  specific dat de forţa centrifugă FC;       

densitatea materialului din care este confecţionată manivela

viteza unghiulară; se calculează cu relaţia  

 

turaţia rotorului; 

diametrul exterior rotor. 

ţiei actuale existente la CHE Turnu–Olt, acţiunea for

a înlocuit cu momentul Mr, care acţionează pe suprafaţ

din mecanismul de reglare al  
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ţiei (3.3): 

                                              (3.3)         

şi de momentul hidraulic 

ă cu relaţia (3.5); 

                               (3.4) 

ătorilor); 

                                                

                                          (3.5) 

       

ţionată manivela;  

cţiunea forţelor FAH, 

 pe suprafaţa flanşei paletei. 



Cercetări asupra solicit
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 Momentul hidraulic (

relaţiile 3.3 şi 3.4. În aceste rela

  –  MrH11 – momentul hidraulic 

     rotor D=1 m), rezultat din probe pe model. 

                     MrH11 se ia momentul care 

                 –  Dr      – diametrul exterior

    –  H       – căderea (variabil

                 – ρa        – densitatea apei (1000 kg/m

 În urma efectuării calculelor s

hidraulic Mr, Tabelul 3.2

 

Tabelul 3

Regim

 H
[m]

M
M

[Nm]
 

3.2.3  Determinarea greut

 

Determinarea greut

elemente constituente ale mecanismului de reglare

alte cuvinte, greutatea care contribuie la crearea for

algebrică a tuturor elementelor din lan

superioară a servomotorului 

dezvoltate de servomotor

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Momentul hidraulic (de rotaţie) care acţionează la paletă

3.4. În aceste relaţii , semnificaţia notaţiilor este următoarea:

momentul hidraulic unitar (raportat la căderea H=1 m 

rotor D=1 m), rezultat din probe pe model.  Momentul hidraulic pozitiv 

se ia momentul care  acţionează la “închiderea” paletei, 

diametrul exterior rotor (5,5 m); 

ăderea (variabilă); 

densitatea apei (1000 kg/m3). 

ării calculelor s–au obţinut următoarele valori ale momentului 

, Tabelul 3.2: 

Tabelul 3.2 Valorile momentului hidraulic Mr   

Regim 1 2 

H 
[m] 

28,2 24 

MrH11  +3,3 +3,1 

Mr 
[Nm] 

154.828,50 123.783 

Determinarea greutăţii G2 

terminarea greutăţii G2 se face prin însumarea greutăţ

constituente ale mecanismului de reglare: tijă, piston, furcă (pahar) 

care contribuie la crearea forţelor din manivelă

 a tuturor elementelor din lanţul mecanismului aflate pe traseul dintre ca

 a servomotorului şi butonul manivelei, cu rol dinamic în transmiterea for

dezvoltate de servomotor [16]. 

din mecanismul de reglare al  
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 la paletă, se calculează cu 

ătoarea: 

ăderea H=1 m şi diametrul       

Momentul hidraulic pozitiv  

 la “închiderea” paletei, Tabelul 3.2; 

toarele valori ale momentului 

 

se face prin însumarea greutăţilor următoarelor 

, piston, furcă (pahar) şi bielă. Cu 

elor din manivelă reprezintă suma 

ul mecanismului aflate pe traseul dintre cavitatea 

rol dinamic în transmiterea forţei 
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3.2.4  Determinarea for

 

Calculul forţelor axiale se va face cu rela

      AHAH FF −= 1

unde:  

�   FAH1   – forţ

(diametrul arborelui se consider

� ∆FA   – termen 

�   ∆FAup – termen de corec

Relaţia de calcul pentru F

       111 AHAH FF ⋅=

unde:   

� FAH11 – forţ

� He      – că

� ρa       – densitatea apei; 

� g        – accelera

� Dr        – diametrul exterior rotor.

Calculul primului termen de 

       d
FA

⋅=∆ π
4

2

unde:    

� d            –

� ZCMA    –

ca fiind egal

� ZNS        –

� ∆HN/H  –

� He         –

� ρa          –

� g           –

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Determinarea forţei axiale FAH 

ţelor axiale se va face cu relaţia (3.6) [28], Figura 3.1

AupA FF ∆−∆−                                                                   

forţa axială hidraulică  calculată fără a lua în considerare arborele

(diametrul arborelui se consideră egal cu zero); 

termen de corecţie (funcţie de condiţiile de exploatare);

termen de corecţie datorat forţei lui Arhimede.

ia de calcul pentru FAH este: 

2
rea DHg ⋅⋅⋅⋅ ρ                                                                              

forţa axială specifică (conform măsurătorilor);

căderea efectivă considerată; 

densitatea apei;  

acceleraţia gravitaţională;  

diametrul exterior rotor. 

Calculul primului termen de corecţie se face cu relaţia:                                   
( ) gHHHZZ aeNNSCMA ⋅⋅⋅∆−− ρπ                                    

– diametrul arborelui;  

– cota maximă a apei; ZCMA=Hsp +Zv, unde H

egală cu He, iar Zv reprezintă cota măsurată  la mijlocul vanei;

– cota nivelului apei setat la rotor; 

– caracteristica corespunzătoare presiunii specifice;

– căderea efectivă considerată; 

– densitatea apei;  

–  acceleraţia gravitaţională. 

din mecanismul de reglare al  
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, Figura 3.1:
            

 

                                         (3.6) 

 a lua în considerare arborele 

iile de exploatare); 

ei lui Arhimede. 

                                      (3.7) 

ătorilor); 

                        

                                   (3.8) 

, unde Hsp se aproximează 

ă ă  la mijlocul vanei; 

toare presiunii specifice; 
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Calculul termenului de corec

       VFAup ∆=∆

unde:   

� ∆V – volumul de ap

� ρa   – densitatea apei;

� g    – accelera

 

3.2.5  Determinarea for

 

Forţa tangenţială pe palet

exploatare), cu aproximaţ

radială, Figura 3.1. 

Se calculează cu rela

       l

M
FT ⋅

=
6                                                                                                       

unde: – M – momentul dat de for

        
P

M
⋅

==
πω
30

unde: – n – turaţia de lucru

 

3.2.6  Determinarea for

 

Pentru determinarea for

format din  paletă, fus şi manivel

Calculul forţei centrifuge se face cu rela

       C R
g

G
F 21 ⋅= ω

unde: 

� G1   – greutatea ansamblului;

� n     – turaţ

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Calculul termenului de corecţie datorat forţei lui Arhimede se face cu rela

gV a ⋅⋅ ρ                                                                                                   

volumul de apă dislocat de rotor la scufundarea acestuia în ap

densitatea apei; 

acceleraţia gravitaţională. 

Determinarea forţei tangenţiale pe paletă FT 

ţială pe paletă rezultă din puterea P (valoric extrasă

cu aproximaţia că punctul ei de aplicaţie este la jumătatea paletei în direc

ă cu relaţia [16], [28]: 

                                                                                                      
momentul dat de forţa tangenţială, care se calculează din valoare

n

P

⋅
30

                                                                                               

ţia de lucru. 

inarea forţei centrifuge FC 

Pentru determinarea forţei centrifuge FC se va lua în considera

, fus şi manivelă. 

ţei centrifuge se face cu relaţia [16], [28]: 

cgcg R
n

mR
2

1 30







= π
                                                                 

greutatea ansamblului; 

turaţia la care se determină încărcarea, n=115,4 rot/min

din mecanismul de reglare al  
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ei lui Arhimede se face cu relaţia: 

                                            (3.9)                            

cufundarea acestuia în apă; 

(valoric extrasă din diagrama de 

ătatea paletei în direcţie 

                                                                                                               (3.10)         

ă din valoarea puterii:  

                                                  (3.11)                         

se va lua în considerare ansamblul 

                                                               (3.12) 

, n=115,4 rot/min;  
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� Rcg – raza centrului de greutate al ansamblului

determinată

� g     – accelera

 		
�  5.277
 

 Forţa centrifugă 

ansamblului paletă–fus–

 Pentru studiul efe

materialele componentelor fiind definite 

componentelor sunt calculate automat.

 În Tabelul 3.3 sunt redate individual greut

ansamblului amintit, precum 

 

Tabelul 3.3

Nr. 
crt. 

1 

2 

       3 

Σ 

3.3  Concluzii 

 

• În capitol s–a prezentat schema de înc

manivelă şi s–au definit for

• În cazul situaţiei actuale existente la CHE Turnu

respectiv FT s–a înlocuit cu momentul M

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

raza centrului de greutate al ansamblului, 

determinată în capitolul 4;               

acceleraţia gravitaţională, g=9,81 m/s2; 

277 ∙ ��∙���,��� �� ∙ 1.308,95 ∙ 10"� ≅ 1.009	$%  

ă FC acţionează în puncte şi este aplicată în centrul de greutate al 

–manivelă, determinat în capitolul 4. 

efectuat s–a definit acceleraţia gravitaţională 

materialele componentelor fiind definite în capitolul 4, forţele de greutate ale 

componentelor sunt calculate automat. 

sunt redate individual greutăţile elementelor componente ale 

ansamblului amintit, precum şi greutatea însumată a  întregului ansamblu.

Tabelul 3.3 Greutatea ansamblului paletă–fus–manivelă

Denumire element 
ansamblu 

Greutate 
element

[kg]

Paletă 

Fus 

Manivelă 

Masa totală 

 

 

prezentat schema de încărcare a ansamblului palet

au definit forţele care solicită diferitele părţi componente;

ţiei actuale existente la CHE Turnu–Olt, acţiunea for

a înlocuit cu momentul Mr, care acţionează pe suprafaţ

din mecanismul de reglare al  
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, Rcg=1.308,95 mm, 

ă în centrul de greutate al 

 de 9806,65 mm/s2; 

ţele de greutate ale 

ile elementelor componente ale 

 a  întregului ansamblu. 

manivelă  

Greutate  
element 

[kg]  

3.862 

526 

889 

5.277 

rcare a ansamblului paletă rotor–fus–

i componente; 

Olt, acţiunea forţelor FAH, 

 pe suprafaţa flanşei paletei; 
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• Acţiunea forţelor F

retehnologizare, se realizeaz

respectiv 250 mm, pe suprafa

de ieşire. Forţele FC, respectiv G ac

Prin varianta propusă înţ

de palete mai mare decât patru. Varianta fina

urma calculului hidrodinamic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ţelor FAH, respectiv FT în cazul variantei

realizează în puncte, aflate la distanţele de 150 mm, 200 mm

respectiv 250 mm, pe suprafaţa paletei, faţă de axa de rotaţie a paletei, înspre muchia ei 

respectiv G acţionează în centrul de greutate al subansamblului

ă înţelegem turbina de la hidrocentrala Turnu cu rotor cu un num

de palete mai mare decât patru. Varianta finală de rotor cu 5 sau 6 palete va rezulta în 

urma calculului hidrodinamic. 

din mecanismul de reglare al  
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variantei propuse pentru 

ţele de 150 mm, 200 mm, 

ţie a paletei, înspre muchia ei 

 în centrul de greutate al subansamblului. 

elegem turbina de la hidrocentrala Turnu cu rotor cu un număr 

 de rotor cu 5 sau 6 palete va rezulta în 



Cercetări asupra solicit

 
 

 

 

Ing. Camelia JIANU 
 

SOLICIT ĂRI  STATICE 

MECANISMULUI DE REGLARE A PALETELOR 

TURBINA DE LA HIDROCENTRALA TURNU

ACTUAL Ă

RETEHNOLOGIZARE

 

Determinarea eforturilor interioare în punctele corpului solid

problemele rezistenţei materialelor. Dac

stabili care sunt cele mai solicitate puncte ale corpului solid, 

aprecia dacă corpul solid rezist

posibilă stabilirea dimensiunilor corpului solid

[5], [112]. 

Proiectarea unui produs se realizeaz

alegerea judicioasă a materialelor pieselor componente, determinarea dimensiunilor 

optime pe baza calculelor de rezisten

de execuţie. Criteriile care stau la baza alegerii solu

optime sunt: siguranţa în ex

fabricaţie care asigură un raport calitate/pre

 

4.1  Solicitări compuse

 

Solicitările compuse 

secţiune oarecare, se regă

Fiecare din cele patru tipuri de eforturi (axiale, t

produc anumite tipuri de tensiuni 

În cazul solicitărilor compuse, se pun urm

a) determinarea zonei sau 

maxime; 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

CAPITOLUL 4 

ĂRI  STATICE ŞI DINAMICE  ALE MANIVELEI 

MECANISMULUI DE REGLARE A PALETELOR ROTORICE

DE LA HIDROCENTRALA TURNU –ÎN SITUA

ACTUAL Ă ŞI ÎN VARIANTA PROPUS Ă PENTRU 

RETEHNOLOGIZARE . ANALIZ Ă COMPARATIV

Determinarea eforturilor interioare în punctele corpului solid

ţei materialelor. Dacă se cunosc valorile eforturilor

cele mai solicitate puncte ale corpului solid, şi pe aceast

 corpul solid rezistă sau nu acţiunii sarcinilor aplicate. În acest mod

 stabilirea dimensiunilor corpului solid, astfel încât rezistenţa lui s

Proiectarea unui produs se realizează pe baza unor scheme de func

ă a materialelor pieselor componente, determinarea dimensiunilor 

pe baza calculelor de rezistenţă, întocmirea desenului de ansamblu 

care stau la baza alegerii soluţiei constructive 

a în exploatare, consumul de material şi energie ş

ă un raport calitate/preţ foarte bun [42]. 

ări compuse 

rile compuse sunt acele solicitări ale corpurilor pentru care, într

oarecare, se regăsesc simultan două sau mai multe tipuri de eforturi sec

din cele patru tipuri de eforturi (axiale, tăietoare, încovoietoare 

anumite tipuri de tensiuni [4].  

ărilor compuse, se pun următoarele probleme:  

a) determinarea zonei sau secţiunii periculoase corespunză

din mecanismul de reglare al  
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MANIVELEI 

ROTORICE  LA 

ÎN SITUAŢIA  

PENTRU 

 COMPARATIV Ă 

Determinarea eforturilor interioare în punctele corpului solid constituie una din 

 se cunosc valorile eforturilor interioare, se pot 

şi pe această bază se poate 

În acest mod devine 

ţa lui să fie asigurată 

nor scheme de funcţionare, 

 a materialelor pieselor componente, determinarea dimensiunilor 

tocmirea desenului de ansamblu şi a desenelor 

ei constructive şi funcţionale 

şi energie şi o tehnologie de 

pentru care, într–o 

 sau mai multe tipuri de eforturi secţionale. 

ietoare şi torsionale) 

 

corespunzătoare tensiunilor 
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b) compunerea tensiunilor normale 

tensiunii maxime echivalente

În urma determină

[76]: 

       &'�()* + &,                                                                                                

 

4.1.1  Tensorul tensiunilor

 

Considerându–se 

triortogonal drept Oxyz de versori 

tangenţiale definite în raport cu aceste plane, se nume

defineşte complet starea de tensiuni în jurul punctului considerat 

 

       -.  / &0120130
 

Figura 4.1 

Ansamblul deforma

corpului solid: εx, εy, εz, γ

Figura 4.2, şi se numesc 

elementele unei matrici simetrice 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

b) compunerea tensiunilor normale σ şi tangenţiale τ sau modul de calcul al 

maxime echivalente [104]. 

În urma determinării tensiunii echivalente relaţia de verificare pentru pies

                                                                                                

Tensorul tensiunilor şi al deformaţiilor proprii 

se trei plane perpendiculare, Figura 4.1, 

triortogonal drept Oxyz de versori 4�, 5�, 	$����, matricea celor nouă tensiuni normale 

iale definite în raport cu aceste plane, se numeşte tensorul tensiunilor

te complet starea de tensiuni în jurul punctului considerat [79], [83]:

102 103&2 123132 &3 6                                                                             

 
 

Figura 4.1 Determinarea tensorului tensiunilor [79]
 

Ansamblul deformaţiilor specifice liniare şi unghiulare definite într

, γxy, γxz, γyz definesc starea de deformaţii din jurul acestui punct

i se numesc componentele stării de deformaţie. Aceste componente sunt 

elementele unei matrici simetrice Tε, numită tensorul deformaţiilor specifice [77], [83]:

din mecanismul de reglare al  
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sau modul de calcul al 

ia de verificare pentru piesă este 

                                                                                                (4.1) 

 ale unui sistem 

ă tensiuni normale şi 

tensorul tensiunilor şi 

[79], [83]: 

                                                                             (4.2) 

erminarea tensorului tensiunilor [79] 

i unghiulare definite într–un punct al 

din jurul acestui punct,  

Aceste componente sunt 

ţiilor specifice [77], [83]: 
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Figura 4.2 

4.2  Solicitări dinamice

4.2.1  Consideraţii generale. Principiul lui d’Alembert

 

În construcţia de ma

diferită de cele prezentate pân

progresiv, sunt constante în timp (nu prezint

dinamice se produc fie prin 

timp datorită încărcării cu sarcini ciclice, vibra

deformaţii specifice ciclice, vibra

oboseală a piesei [13]. 

Din punct de vedere al modului de varia

solicitările dinamice se pot clasifica în

– Solicitări datorate for

mod continuu a vitezelor (dar f

mecanismului bielă manivel

– Solicitări prin ş

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

�� =<> �� =<?;> �� =>?�� =?> ;? @AA
AB                                                                        

 

 
Figura 4.2  Starea de deformaţii din jurul unui punct M

 

ări dinamice 

ii generale. Principiul lui d’Alembert  

ţia de maşini se întâlnesc deseori cazuri de solicită

 de cele prezentate până acum (statice), pentru care sarcinile 

progresiv, sunt constante în timp (nu prezintă discontinuităţi în timp). Solicit

dinamice se produc fie prin şocuri (forţe de inerţie, ciocniri), fie prin for

ă ării cu sarcini ciclice, vibraţii li bere ce produc în pies

ii specifice ciclice, vibraţii forţate ce conduc la fenomenul de rupere prin

t de vedere al modului de variaţie al acceleraţiilor, vitezelor 

pot clasifica în [105]: 

ri datorate forţelor de inerţie, la care apar acceleraţii mari 

mod continuu a vitezelor (dar fără opriri şi porniri bruşte). Ex: 

manivelă; 

ri prin şoc, la care vitezele şi acceleraţiile variază brusc

din mecanismul de reglare al  
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                                                                        (4.3) 

 
punct M [79] 

ini se întâlnesc deseori cazuri de solicitări având o natură 

 acum (statice), pentru care sarcinile exterioare se aplică 

ăţi în timp). Solicitările 

fie prin forţe variabile în 

bere ce produc în piesă tensiuni şi 

ate ce conduc la fenomenul de rupere prin 

ţiilor, vitezelor şi forţelor, 

, la care apar acceleraţii mari şi variaţii în 

 biele motoare ale 

ă brusc; 
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– Solicitări variabile în timp, sau solicit

şi tensiunile au o variaţ

mişcare, Figura 4.3. 

 

Principiul lui d’Alembert

 Datorită deformabilit

deplasează faţă de forma nedeformat

faţă de un sistem de referin

preferenţial. Mişcarea fiec

compunerea acceleraţiei relative 

corpului, cu acceleraţia de transport 

acceleraţia Coriolis ������� 
corpului, iar ������ – viteza relativ

deformarea elastică a corpului [120]

 Dacă �	���� sunt forţ

legăturile diferitelor puncte materiale

aplicate 
	���, în care sunt incluse 

inerţie, atunci principiul lui d

                   
	��� C �	���� C DE
Principiul lui d’Alembert poate fi enun

forţele de inerţie, fac echilibru leg

dinamice ale diferitelor elemente ale unui element de rezisten

introducerea forţelor de iner

materiale de mase dm 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ri variabile în timp, sau solicitări de oboseală, la care sarcinile

unile au o variaţie în timp. Apar la majoritatea organelor de

Figura 4.3 Tipuri de solicitări [118] 

 

Principiul lui d’Alembert 

ă deformabilităţii corpurilor, diferitele particule materiale ale acestora se 

ţă de forma nedeformată a corpurilor, care poate avea o mi

 de un sistem de referinţă, care poate fi considerat fix, constituind un reper 

şcarea fiecărei particule se face cu o acceleraţie, care rezult

ţiei relative �������, a deplasării sale faţă de forma nedeformat

ţia de transport ��������� din mişcarea “rigidă” a ac 2F��� G ������ , unde F��� este viteza unghiulară a 

viteza relativă a particulei, adică viteza deplasării acesteia rezultat

corpului [120]. 

sunt forţele de legătură (din care unele pot fi şi nule), care înlocuiesc 

turile diferitelor puncte materiale Pi ale unui sistem, acţionate de for

, în care sunt incluse şi eventualele forţe de frecare,	DE
ie, atunci principiul lui d’Alembert se poate exprima [120]: 

DEH) ∙ �	����I  0,					J  1,2, … , L	                           
’Alembert poate fi enunţat: forţele efectiv aplicate, împreun

ţie, fac echilibru legăturilor. În baza acestui principiu

dinamice ale diferitelor elemente ale unui element de rezistenţă, pot fi studiate prin 

ţelor de inerţie, ca forţe elementare, aplicate diferitelor particule 

 ale acestora. Aceste forţe elementare rezultă

din mecanismul de reglare al  
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, la care sarcinile aplicate 

ie în timp. Apar la majoritatea organelor de maşini aflate în 

 

ii corpurilor, diferitele particule materiale ale acestora se 

 a corpurilor, care poate avea o mişcare oarecare 

, care poate fi considerat fix, constituind un reper 

ţie, care rezultă din 

ţă de forma nedeformată a 

ă” a acestuia şi cu 

ă a ”mişcării rigide” a 

ării acesteia rezultată din 

şi nule), care înlocuiesc 

ţionate de forţele efectiv 

EH) ∙ �	����I forţele de 

                         (4.4)  

ele efectiv aplicate, împreună cu 

În baza acestui principiu, solicitările 

ţă, pot fi studiate prin 

e elementare, aplicate diferitelor particule 

e elementare rezultă din compunerea 
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forţelor elementare complementare (de transport 

inerţie relative, corespunză

faţă de forma nedeformată

 Principiul lui d’Alembert are un larg câmp de aplica

baza cinetostaticii, cu ajutorul c

problemele de statică, prin introducerea for

 

4.3  Metode analitic

mecanismului de reglare

 

Mecanismul de rotire a paletelor 

conjugate, care asigură

“permutarea” lor sincronă

acest caz, unele piese asigur

Calculele de rezisten

numai în cazul în care proiectantul, se afl

specializate destinate unor astfel de analize statice

Aceste softwer–uri asigur

critice din punct de vedere al solicit

statice şi al geometriei prezint

cunoaşte încărcarea reală

dimensionare care au constituit fundamentul proiect

În construcţia mecanism

la celălalt capăt al tijei se monteaz

uneşte cu bielele. Celălalt cap

manivelei, prinse pe fusul paletei. Fusul est

Metoda de calcul 

metodă deja confirmată de

furnizorilor de hidroagregate. Acest algoritm a fo

turbine încă din anii 1960

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

elor elementare complementare (de transport şi Coriolis), cu forţ

corespunzătoare acceleraţiilor cu care se deplasează diferitele particule, 

 de forma nedeformată a corpurilor, datorită deformării lor elastice.

’Alembert are un larg câmp de aplicaţie, stând 

ajutorul căreia problemele de dinamică se pot trata la fel cu 

ă, prin introducerea forţelor de inerţie. 

analitice de determinare a solicitărilor în manivela

mecanismului de reglare 

Mecanismul de rotire a paletelor rotorice este format dintr

conjugate, care asigură aşezarea identică faţă de fluxul de apă

lor sincronă dintr–o poziţie în alta, conform cu legătura combinato

acest caz, unele piese asigură concomitent şi prinderea paletelor în corpul 

Calculele de rezistenţă pe cale analitică sunt din ce în ce mai rar folosite, 

numai în cazul în care proiectantul, se află în imposibilitatea folosirii programelor 

specializate destinate unor astfel de analize statice liniare. 

uri asigură o analiză, prin metoda elementului finit, a zonelor 

critice din punct de vedere al solicitărilor (zone care din punct de vedere al solicit

i al geometriei prezintă necesitatea unui studiu dinamic), în con

rcarea reală (din măsurători) sau cea estimativă (rezultat

dimensionare care au constituit fundamentul proiectării clasice de–a lungul anilor) [82].

mecanismului de rotire cu manivelă, pistonul este fixat pe tij

ăt al tijei se montează crucea, care, cu ajutorul articulaţ

ălalt capăt al bielei se îmbină prin articulaţia cilindric

prinse pe fusul paletei. Fusul este de regulă demontabil de pana paletei.

Metoda de calcul utilizată pentru manivela mecanismului de reglare este o 

confirmată de–a lungul a cel puţin patru decenii de experien

furnizorilor de hidroagregate. Acest algoritm a fost realizat de constructorii ru

 din anii 1960–1970 [67]. 
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i Coriolis), cu forţele elementare de 

ă diferitele particule, 

rii lor elastice. 

ţie, stând – de exemplu – la 

ă se pot trata la fel cu 

rilor în manivela  

este format dintr–o serie de piese  

ul de apă a paletelor şi 

ătura combinatorică. În 

erea paletelor în corpul rotorului. 

 sunt din ce în ce mai rar folosite, şi 

 în imposibilitatea folosirii programelor 

, prin metoda elementului finit, a zonelor 

rilor (zone care din punct de vedere al solicitărilor 

 necesitatea unui studiu dinamic), în condiţiile în care se 

ă (rezultată din calcule de 

a lungul anilor) [82]. 

este fixat pe tijă, iar 

 crucea, care, cu ajutorul articulaţiilor cilindrice, se 

a cilindrică cu capul 

 demontabil de pana paletei. 

pentru manivela mecanismului de reglare este o 

in patru decenii de experienţă pe piaţa 

realizat de constructorii ruşi de 
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Elementele geometrice 

verificărilor din punct de vedere al rezisten

 

Figura 4.4 Schi

La aşezarea paletelor

depinde de mărimea forţ

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Elementele geometrice şi secţiunile pentru care se recomand

rilor din punct de vedere al rezistenţei, sunt redate în Figura 4.4

Figura 4.4 Schiţa manivelei cu elementele geometrice necesare 

pentru calculul de rezistenţă [67] 

 

ezarea paletelor, sarcinile ce acţionează asupra pieselor componente

ărimea forţei necesare pentru rotirea paletelor. Totodat

X 

X 
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iunile pentru care se recomandă efectuarea 

ei, sunt redate în Figura 4.4. 

 

necesare  

lor componente vor 

ei necesare pentru rotirea paletelor. Totodată, la creşterea 
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turaţiei şi creşterea forţ

reazemurile sale, piesele mecanismului pot s

determinate de forţa maxim

pieselor mecanismului de rotire a paletelor 

cazuri: 

a) la sarcină, în condi

b) la forţă maxim

Manivela se supune ac

servomotor şi forţa centrifug

 

4.3.1  Butonul manivelei

 

Butonul manivelei se calculeaz

următoarele situaţii [26]

� funcţ

� funcţ

� funcţ

Butonul trebuie să

În Figura 4.5 este dat

calculul de rezistenţă. 

Tensiunile de încovoiere 

																		&îN�  OîPQR
unde: – F                    – forţa maxim

          – a1, l, c, dn – dimensiuni ce se desprind din  

Tensiunile de forfecare 

Tensiunile de forfecare 

						1S  TUV  �

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

şterea forţelor centrifuge sau în cazul dezaxării fusului prin gripare în 

reazemurile sale, piesele mecanismului pot să se dovedească a fi sub ac

ţa maximă a servomotorului. De aceea, calculul de rezisten

mecanismului de rotire a paletelor rotorice trebuie să se fac

în condiţii normale de lucru a mecanismului; 

ţă maximă a servomotorului, la funcţionare de avarie a mecanismului.

se supune acţiunii simultane a forţei, aplicate la bolţ

ţa centrifugă a paletei, fusurilor şi a manivelei propriu

Butonul manivelei 

manivelei se calculează la încovoiere, forfecare şi presiune specific

], [28]: 

funcţionare normală; 

funcţionare la forţa maximă a servomotorului; 

funcţionare la ambalare. 

Butonul trebuie să se verifice şi la oboseală, deoarece suportă sarcin

este dată schema butonului cu toate elementele necesare 

Tensiunile de încovoiere σinc: 

PQ  T∙,W�XPYYZ 
��∙T∙�[Z\���]PY                                                

forţa maximă calculată; 

dimensiuni ce se desprind din  Figura 4.5. 

Tensiunile de forfecare τf : 

Tensiunile de forfecare τf se calculează cu relaţia: T
�∙XPẐ                                                                           
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ării fusului prin gripare în 

ă a fi sub acţiunea forţelor 

 a servomotorului. De aceea, calculul de rezistenţă al 

ă se facă pentru două 

 

ionare de avarie a mecanismului. 

ei, aplicate la bolţul acesteia, de la 

a manivelei propriu–zise. 

şi presiune specifică, în 

suportă sarcină alternativă. 

cu toate elementele necesare pentru 

                                                  (4.5) 

                                                                          (4.6)      
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Presiunea specifică

Presiunea specifică

						_`  T]P∙a                                                                                     

4.4  Determinarea solicit

 

 Complexitatea tu

solicitante, precum şi necesitatea optimiz

analitice să nu mai satisfac

impun în proiectarea actual

Metodele numerice cele mai utilizate sunt: metoda diferen

elementelor finite (MEF)  ş

cea mai des folosită, în prezent, în analiza structural

magnetică şi analiza electric

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Presiunea specifică pS: 

siunea specifică se calculează cu relaţia: 

                                                                                   

 

Figura 4.5 Schiţa butonului manivelei [16] 

 

Determinarea solicitărilor statice folosind metode numerice

turbinelor hidraulice, exploatarea lor în condi

şi necesitatea optimizării funcţionării, face ca metodele de calcul 

 nu mai satisfacă cerinţele legate de gabarit, fiabilitate ş

impun în proiectarea actuală. 

erice cele mai utilizate sunt: metoda diferenţelor finite, metoda 

elementelor finite (MEF)  şi metoda elementelor de frontieră (Figura 4.6

ă, în prezent, în analiza structurală, analiza fluidelor, analiza 

za electrică, este metoda elementului finit. 

din mecanismul de reglare al  
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                                                                                   (4.7)        

rilor statice folosind metode numerice 

exploatarea lor în condiţii tot mai 

rii, face ca metodele de calcul 

ele legate de gabarit, fiabilitate şi costuri care se 

erice cele mai utilizate sunt: metoda diferenţelor finite, metoda 

ă (Figura 4.6) [94]. Metoda 

ă, analiza fluidelor, analiza 



Cercetări asupra solicit

 
 

 

 

Ing. Camelia JIANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6  Metode numerice utilizate în mecanica solidului deformabil

4.4.1  Metoda diferenţ

 

Metoda diferenţelor finite

derivatelor prin diferenţe finite (ceea ce înseamn

trunchiate) este cea mai simpl

aproximativă a ecuaţiilor ş

soluţiei, reprezentată prin valorile sale în nodurile unei re

domeniului, depinde de forma 

parţiale prin diferenţe fi

procedeele de calcul folosite. Lucr

conţin detalii despre această

 

4.4.2  Metoda elementelor finite

 

Metoda elementelor finite

a problemelor de câmp, adic

multor funcţii necunoscute caracteristice naturii fizice a câmpului cercetat (câmpul 

tensiunilor, deformaţiilor ş

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

 

 

Metode numerice utilizate în mecanica solidului deformabil

 

.1  Metoda diferenţelor finite 

elor finite numită şi metoda reţelelor, bazată

derivatelor prin diferenţe finite (ceea ce înseamnă de fapt utilizarea unor serii Ta

trunchiate) este cea mai simplă şi cea mai veche metodă de rezolvare numeric

ţiilor şi sistemelor de ecuaţii diferenţiale. Precizia de aproximare a 

ă prin valorile sale în nodurile unei reţele de discretizare a 

domeniului, depinde de forma şi pasul reţelei, de expresia de discretizare a derivatelor 

ţe finite, de modul de aproximare a condiţiilor la limit

procedeele de calcul folosite. Lucrările lui Gordunov [52], Boleanţu 

in detalii despre această metodă [94]. 

Metoda elementelor finite (MEF) 

Metoda elementelor finite este în esenţă un procedeu de rezolvare aproximativ

a problemelor de câmp, adică de determinare într–un domeniu dat a uneia sau mai 

ii necunoscute caracteristice naturii fizice a câmpului cercetat (câmpul 

ţiilor şi deplasărilor în teoria elasticităţii), atunci când nu se pot 
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Metode numerice utilizate în mecanica solidului deformabil [9] 

bazată pe ideea înlocuirii 

 de fapt utilizarea unor serii Taylor 

ă de rezolvare numerică 

iale. Precizia de aproximare a 

ţele de discretizare a 

elei, de expresia de discretizare a derivatelor 

ţiilor la limită şi de 

Boleanţu [12] şi Faur [46] 

 un procedeu de rezolvare aproximativă 

un domeniu dat a uneia sau mai 

ii necunoscute caracteristice naturii fizice a câmpului cercetat (câmpul 

ăţii), atunci când nu se pot 



Cercetări asupra solicit

 
 

 

 

Ing. Camelia JIANU 
 

rezolva analitic ecuaţiile diferen

[115], [116]. Metoda elementelor finite apare tratat

[124], Bathe [8] şi Rao 

românească, Pascariu 

elementelor finite pentru rezolvarea unei probleme plane presupune parcurgerea 

următoarelor etape [47]:

1. Definirea elementului finit 

interpolare (liniare, pătratice sau de grad superior) pentru deplas

2. Satisfacerea legilor de material (a ecua

această etapă exprimarea

specifice şi apoi utilizarea rela

3. Exprimarea matricei de rigiditate a elementului finit

obţine utilizând metoda direct

           [k]element [u]

4. Asamblarea matricei de rigiditate global

obţine prin asamblarea tuturor 

           [k]global [u]

5. Aplicarea condi

constituie în aplicarea corect

structurii.  

6. Soluţionarea sistemului de ecua

nodale (soluţiile primare).

7. Postprocesare

pentru fiecare element finit (deforma

(tensiunile).  

Rezolvarea cu acurate

în componentele structurale prin utiliza

practice [33], [49]: 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ţiile diferenţiale şi/sau integro–diferenţiale care descriu fenomenul 

[115], [116]. Metoda elementelor finite apare tratată în monografiile lui Zienkiewicz 

şi Rao [108], dar există şi excelente monografii în literatura 

, Pascariu [100], Blumenfeld [11], Faur [47]. Formularea metodei 

elementelor finite pentru rezolvarea unei probleme plane presupune parcurgerea 

[47]: 

ea elementului finit şi a funcţiilor de formă, cu alegerea func

ătratice sau de grad superior) pentru deplasări [70].

Satisfacerea legilor de material (a ecuaţiilor constitutive

 exprimarea derivatelor funcţiilor de deplasare pentru a ob

i apoi utilizarea relaţiilor tensiuni–deformaţii specifice. 

Exprimarea matricei de rigiditate a elementului finit. Ecuaţ

ine utilizând metoda directă şi o abordare energetică [94]: 

[u]element = [F]ext                                                  

Asamblarea matricei de rigiditate globală. Matricea de rigiditate global

ine prin asamblarea tuturor ecuaţiilor elementare, rezultând ecuaţiile finale [94]:

[u] global = [F] global                                                                     

Aplicarea condiţiilor pe contur în deplasări şi sarcini. Aceast

stituie în aplicarea corectă a condiţiilor prescrise în deplasări şi sarcini pe conturul 

sistemului de ecuaţii algebrice liniare şi obţ

iile primare). 

Postprocesare. Necunoscutele secundare se exprimă prin deplas

pentru fiecare element finit (deformaţiile specifice) şi din ecuaţ

Rezolvarea cu acurateţe a problemelor legate de starea de tensiuni 

în componentele structurale prin utilizarea MEF, impune respectarea unui set de reguli 

din mecanismul de reglare al  
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ţiale care descriu fenomenul 

 în monografiile lui Zienkiewicz 

i excelente monografii în literatura ştiinţifică 

Formularea metodei 

elementelor finite pentru rezolvarea unei probleme plane presupune parcurgerea 

, cu alegerea funcţiilor de 

ări [70]. 

iilor constitutive). Este necesară în 

iilor de deplasare pentru a obţine deformaţiile 

. Ecuaţia elementară se 

                                                                       (4.8) 

. Matricea de rigiditate globală se 

iilor elementare, rezultând ecuaţiile finale [94]: 

                             (4.9) 

. Această etapă se 

ă şi sarcini pe conturul 

şi obţinerea deplasărilor 

ă prin deplasările calculate 

i din ecuaţiile constitutive 

e a problemelor legate de starea de tensiuni şi deformaţii 

rea MEF, impune respectarea unui set de reguli 
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� discretizare progresiv

cea triunghiular

dimensiune a elementelor adiacente;

� utilizarea unor elemente finite p

simularea unui contur curbiliniu;

� împiedicarea mi

pentru reducerea dimensiunilor;

� utilizarea unor elemente finite compatibile î

conexiunea corect

 

4.4.3  Metoda elementelor de frontier

 

Deşi istoric a apă

formulate încă de la apariţ

metodei elementelor de frontier

Metoda elementelor de frontier

problemelor de limită care se bazeaz

într–o ecuaţie integrală pe frontiera domeniului. Aceasta este o dificultate intrinsec

metodei care restrânge sfera de aplicabilitate la operatori diferen

constanţi. Ecuaţia integrală

ceea ce necesită discretizarea doar a frontierei domeniului, reducând în felul acesta cu o 

unitate dimensiunea problemei 

rezultant, numărul datel

găseşte cea mai cunoscută

 

4.5  Software utilizat pentru

 

 SolidWorks Simulation este un sistem de proiectare complet 

SolidWorks care oferă solu

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

discretizare progresivă care să respecte forma elementelor (

cea triunghiulară, pătratică sau cubică) şi să evite modific

dimensiune a elementelor adiacente; 

lizarea unor elemente finite pătratice sau de ordin superior pentru 

simularea unui contur curbiliniu; 

împiedicarea mişcărilor de solid rigid şi utilizarea condiţ

pentru reducerea dimensiunilor; 

utilizarea unor elemente finite compatibile în zonele de interfa

conexiunea corectă între nodurile situate la extremităţi [94].

Metoda elementelor de frontieră 

i istoric a apărut înaintea metodei elementelor finite, bazele matematice fiind 

 de la apariţia teoriei ecuaţiilor integrale, dezvoltarea şi mai ales aplicarea 

metodei elementelor de frontieră este de dată mult mai recentă, începând cu anul 1970.

Metoda elementelor de frontieră este o metodă de rezolvare aproximativ

ă care se bazează pe transformarea ecuaţiei diferenţ

ie integrală pe frontiera domeniului. Aceasta este o dificultate intrinsec

metodei care restrânge sfera de aplicabilitate la operatori diferenţ

ţia integrală de frontieră astfel obţinută se rezolvă de obicei numeric, 

ă discretizarea doar a frontierei domeniului, reducând în felul acesta cu o 

unitate dimensiunea problemei şi micşorând numărul ecuaţiilor sistemului algebric 

ărul datelor de intrare şi de ieşire. În lucrările lui Brebbia 

te cea mai cunoscută tratare a metodei elementelor de frontieră [94].

Software utilizat pentru simulare numerică 

Simulation este un sistem de proiectare complet 

ă soluţii pentru analizele de tensiune, frecvenţă, flambaj, te
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 respecte forma elementelor (apropiată de 

 evite modificările bruşte de 

tratice sau de ordin superior pentru 

i utilizarea condiţiilor de simetrie 

n zonele de interfaţă şi 

ăţi [94]. 

rut înaintea metodei elementelor finite, bazele matematice fiind 

iilor integrale, dezvoltarea şi mai ales aplicarea 

ă, începând cu anul 1970. 

 de rezolvare aproximativă a 

ţiei diferenţiale de domeniu 

 pe frontiera domeniului. Aceasta este o dificultate intrinsecă a 

metodei care restrânge sfera de aplicabilitate la operatori diferenţiali cu coeficienţi 

ă de obicei numeric, 

 discretizarea doar a frontierei domeniului, reducând în felul acesta cu o 

ţiilor sistemului algebric 

rile lui Brebbia [14], [15] se 

ă [94]. 

Simulation este un sistem de proiectare complet integrat în 

ţă, flambaj, termice şi 
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de optimizare.  Utilizând un modul de calcul foarte puternic 

rezolvarea problemelor de mari dimesiuni rapid, pe un calculato

 Simulation foloseş

pentru analiza proiectelor inginere

ca o analiză standard datorit

computerizate [114]. MEF împarte modelul în piese mici de forme simple numite 

elemente finite, înlocuind problemele complexe 

trebuiesc rezolvate simultan

 Elementele împart puncte comune numite noduri.  

se numeşte discretizare. Comportamentul unui element este bine cunoscut pentru orice 

solicitare sau scenariu. MEF utilizeaz

punct dintr–un element este interpolat din r

 Fiecare nod este complet descris

tipul de analiză şi de element utilizat. Spre exemplu

complet răspunsul său în analiza termic

elemente de tip shell (plac

translaţii şi 3 rotaţii [19]

de tip tetraedru, răspunsul în nod este dat de

libertate. 

 Simularea formuleaz

element, luând în considera

fac legătura dintre răspunsul elementului 

cunoscute, constrângeri ş

sistem mare de ecuaţii pe care le rezolv

calculează deplasările în fiecare nod 

[93]. 

 În cazul analizei statice, se calculeaz

forţele de reacţiune, factorul de siguran

tensiunile ating un anumit prag. Analizele statice ajut

de acumularea de tensiune 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

nd un modul de calcul foarte puternic şi rapid, Simulation permite 

rezolvarea problemelor de mari dimesiuni rapid, pe un calculator personal

Simulation foloseşte metoda elementelor finite care este o tehnic

pentru analiza proiectelor inginereşti. Metoda elementelor finite (MEF) este acceptat

 standard datorită generalităţii şi posibilităţii implement

. MEF împarte modelul în piese mici de forme simple numite 

înlocuind problemele complexe în mai multe probleme simple care 

trebuiesc rezolvate simultan [55].  

Elementele împart puncte comune numite noduri.  Procesul de divizare în p

te discretizare. Comportamentul unui element este bine cunoscut pentru orice 

solicitare sau scenariu. MEF utilizează elemente de diferite forme. 

un element este interpolat din răspunsul fiecărui nod al elementului.

Fiecare nod este complet descris de către un număr de parametri

ă şi de element utilizat. Spre exemplu, temperatura într

ău în analiza termică. Pentru analizele structurale ce utilizeaz

elemente de tip shell (placă) răspunsul nodului este dat de 6 grade de libertate, 3 

].  Pentru analizele structurale ce utilizează elemente structurale 

spunsul în nod este dat de 3 translaţii.  Acestea sunt numite grade de 

formulează ecuaţiile care guvernează comportamentul fiec

luând în consideraţie conectivitatea cu celelalte elemente [73

tura dintre răspunsul elementului şi proprietăţile de material considerate 

cunoscute, constrângeri şi solicitări.  Programul organizează apoi aceste ecua

ţii pe care le rezolvă. În analiza tensiunilor spre exemplu, solverul 

ările în fiecare nod şi apoi calculează deformaţiile, ş

În cazul analizei statice, se calculează tensiunile, deformaţ

, factorul de siguranţă [123], [131]. Materialul cedeaz

tensiunile ating un anumit prag. Analizele statice ajută la evitarea distrugerilor cauzate 

de acumularea de tensiune [27]. 

din mecanismul de reglare al  
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şi rapid, Simulation permite 

r personal [80]. 

te metoda elementelor finite care este o tehnică numerică 

finite (MEF) este acceptată 

ăţii implementării  sale 

. MEF împarte modelul în piese mici de forme simple numite 

mai multe probleme simple care 

Procesul de divizare în părţi 

te discretizare. Comportamentul unui element este bine cunoscut pentru orice 

. Răspunsul fiecărui 

rui nod al elementului. 

ăr de parametri ce depind de 

temperatura într–un nod descrie 

cturale ce utilizează 

6 grade de libertate, 3 

ă elemente structurale 

ii.  Acestea sunt numite grade de 

ă comportamentul fiecărui 

[73].  Aceste ecuaţii 

ile de material considerate 

ă apoi aceste ecuaţii într–un 

. În analiza tensiunilor spre exemplu, solverul 

şi în final tensiunile 

 tensiunile, deformaţiile, deplasările, 

. Materialul cedează acolo unde 

 la evitarea distrugerilor cauzate 
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4.5.1  Opţiuni asociate studiilor de analiz

 

 Se impune solver

element finit problema este reprezentat

algebrice, care trebuie rezolvat; sunt disponibile dou

iterative. Metodele directe rezolv

iterative utilizează metode aproximative, unde

pentru soluţia obţinută, procesul continuând

SolidWorks oferă urmă

FFEPlus (iterativ). Solver

memorare a datelor pentru rezolvarea matematic

recomandă pentru probleme de mare complexitate

 

4.6  Calcule de rezisten

situaţia actuală existent

 Trebuie menţionat c

exploatare, ele implicând totu

acoperitoare pentru calculele de rezisten

având valoare reală. 

 Calculul vizează

mecanismul bielă–manivelă

asupra componentei susceptibile de a ceda

 Trebuie precizat, înc

calculul este aceea că nu exist

de tehnologii defectuoase de elaborare sau tratament al elementelor vizate, materialele 

respectând toate cerinţele de compozi

 Tabelul 4.1 prezint

rezistenţă, regimuri care corespund trepte

căderii. 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

iuni asociate studiilor de analiză 

e impune solver–ul utilizat la execuţia analizei. În problemele de analiz

element finit problema este reprezentată matematic printr–un sistem de ecua

algebrice, care trebuie rezolvat; sunt disponibile două metode de rezolvare: directe 

iterative. Metodele directe rezolvă ecuaţiile utilizând metode exacte de rezolvare. Cele 

ă metode aproximative, unde la fiecare iteraţie sunt evaluate erorile 

ţ ă, procesul continuând până la atingerea unor erori acceptabile. 

ă următoarele variante de solver–e: Direct Sparse, FFE (iterativ), 

FFEPlus (iterativ). Solver–ele FFE şi FFEPlus utilizează tehnici diferite de reordonare 

pentru rezolvarea matematică a problemei. Solver

pentru probleme de mare complexitate [75]. 

Calcule de rezistenţă asupra manivelei mecanismului de reglare

existentă la CHE Turnu–Olt, utilizând MEF

 

ţionat că premizele de calcul se apropie de condi

exploatare, ele implicând totuşi un grad de aproximare, aproximare care este îns

acoperitoare pentru calculele de rezistenţă astfel încât, rezultatele pot fi considerate 

Calculul vizează mecanismul de reglare a paletelor rotorice

manivelă. Din mecanismul bielă–manivelă  se va face o analiz

asupra componentei susceptibile de a ceda, şi anume manivela mecanismului.

Trebuie precizat, încă de la începutul analizei că premiza de la care se efectueaz

ă nu există defecte de material sau concentratori de tensiune indu

de tehnologii defectuoase de elaborare sau tratament al elementelor vizate, materialele 

ţele de compoziţie şi rezistenţă mecanică [16]. 

prezintă cele două regimuri luate în consider

, regimuri care corespund treptei de putere 35,5 MW şi mai multor valori ale 

din mecanismul de reglare al  
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problemele de analiză cu 

un sistem de ecuaţii 

metode de rezolvare: directe şi 

xacte de rezolvare. Cele 

sunt evaluate erorile 

 la atingerea unor erori acceptabile. 

ct Sparse, FFE (iterativ), 

 tehnici diferite de reordonare şi 

 a problemei. Solver–ul FFEPlus se 

manivelei mecanismului de reglare în 

Olt, utilizând MEF   

 premizele de calcul se apropie de condiţiile reale de 

aproximare, aproximare care este însă 

 astfel încât, rezultatele pot fi considerate 

rotorice şi anume 

ă  se va face o analiză doar 

i anume manivela mecanismului. 

 premiza de la care se efectuează 

al sau concentratori de tensiune induşi 

de tehnologii defectuoase de elaborare sau tratament al elementelor vizate, materialele 

 

regimuri luate în considerare în calculul de 

şi mai multor valori ale 
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Tabelul 4

Date de intrare 

Număr palete 
D 
Db 
n 
ω 
H 
P 
Q 
η 

n11 

Q11 

FAH11rotor 
FAH11 

FAH paletă (4 palete) 
Mbrotor 
Braţ FT 
FTrotor 

FTpaletă (4 palete) 
 

4.6.1  Stabilirea restric

a paletelor 

 

 Pentru analiza static

prin care se reduce numă

completează cu condiţiile la limit

[54]. 

Astfel se introduc urm

în cadrul ansamblului: 

- Pe suprafaţa plană inferioar

trei direcţii OX, OY, OZ

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Tabelul 4.1 Regimuri de încărcare în situaţia actuală [88

UM Regim 1 

 4 
m 5,5 
m 2,2 

rot/min 115,4 
rad/s 12,08 

m 28,2 
MW 35,5 
m3/s 143,59 
% 89,33 

rot/min 119,52 
m3/s 0,89 

– 412 
daN 351.457 

 N 878.642 
Nm 2.937.609 
m 1,9 
N 1.526.030 
N 381.508 

Stabilirea restricţiilor pentru manivela mecanismului de reglare 

Pentru analiza statică trebuie definite anumite restricţii sau condi

prin care se reduce numărul gradelor de libertate [71]. În modulul Simulation se 

ţiile la limită şi anume prinderile acesteia în cadrul ansamblului

Astfel se introduc următoarele constrângeri pentru a reconstitui prinderile piesei 

ă inferioară de contact cu fusul se vor anula gradele de libertate pe 

ii OX, OY, OZ, Figura 4.7. 

din mecanismul de reglare al  
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[88] 

Regim 2 

4 
5,5 
2,2 

115,4 
12,08 

24 
35,5 

168,00 
89,82 
129,56 
1,13 
420 

304.920 
762.300 

2.937.609 
1,9 

1.526.030 
381.508 

 

iilor pentru manivela mecanismului de reglare 

ţii sau condiţii de frontieră 

n modulul Simulation se 

i anume prinderile acesteia în cadrul ansamblului 

entru a reconstitui prinderile piesei 

de contact cu fusul se vor anula gradele de libertate pe cele 
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Figura 4.7

4.6.2  Condiţii de discretizare

 

Opţiunile de discretizare sunt factori esen

respectiv a rezultatelor fina

discretizare ar trebui să fie convergente odat

[121]. 

Discretizarea este generat

medie a elementelor finite (GMS

medie a valorii elementului finit pentru startul

volumului, respectiv a suprafe

Opţiunea automatic transition

fină micilor entităţi, detalii, g

trebuie activată înainte de discretizarea modelelor mari cu multe entit

mici dimensiuni, pentru a evita generarea unui num

neimportante în analiză. Op

Opţiunea Curvature based mesh 

curbură mai mare, automat (f

În cazul prezentei analize s

combinaţii ale acestor opţ

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

 

Figura 4.7 Aplicare restrângeri pe suprafaţa plană a manivelei

 

ţii de discretizare 

iunile de discretizare sunt factori esenţiali în calitatea discretiz

respectiv a rezultatelor finale ale calculului. Rezultatele bazate pe diferite op

discretizare ar trebui să fie convergente odată cu reducerea mărimii elementelor finite

Discretizarea este generată automat de către program plecând de la o valoare 

medie a elementelor finite (GMS–global mesh size). Programul sugereaz

medie a valorii elementului finit pentru startul procesului de discretizare, pe baza 

respectiv a suprafeţei modelului analizat. 

utomatic transition (AT) aplică în mod automat o discretizare mai 

ăţi, detalii, găuri şi filete existente în modelul analizat. Op

ă înainte de discretizarea modelelor mari cu multe entit

mici dimensiuni, pentru a evita generarea unui număr foarte mare de elemente finite 

ă. Opţiunea se activează uzual în calcule finale ale analiz

Curvature based mesh creează mai multe elemente în zonele 

 mai mare, automat (fără a fi nevoie de un control al discretiză

În cazul prezentei analize s–au efectuat mai multe variante de calcul, prin 

acestor opţiuni, respectiv: 

din mecanismul de reglare al  
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 a manivelei 

iali în calitatea discretizării (mesh), 

. Rezultatele bazate pe diferite opţiuni de 

ărimii elementelor finite 

tre program plecând de la o valoare 

global mesh size). Programul sugerează o dimensiune 

procesului de discretizare, pe baza 

 în mod automat o discretizare mai 

i filete existente în modelul analizat. Opţiunea nu 

 înainte de discretizarea modelelor mari cu multe entităţi şi detalii de 

r foarte mare de elemente finite 

 uzual în calcule finale ale analizei [28]. 

 mai multe elemente în zonele de 

al discretizării ) [109]. 

au efectuat mai multe variante de calcul, prin 
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o Standard mesh cu 

care generează un num

valorii GMS, Tabelul 4.2

activarea opţiunilor 

o Curvature based mesh, Tabelul 4.2

respectiv 32 mm ş

 

 

Discretizare varianta 1: Standard Mesh 
423.765 elemente finite

 

 

Discretizare varianta 3: Curvature Mesh 
423.848 elemente finite

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Standard mesh cu valori diferite ale GMS respectiv 32 mm 

ă un număr de elemente finite crescător odată

Tabelul 4.2, ceea ce conduce la creşterea preciziei de calcul;

ţiunilor AT pentru toate variantele de calcul; 

urvature based mesh, Tabelul 4.2, cu aceleaşi valori pentru 

respectiv 32 mm şi 162 mm. 

 

Tabelul 4.2 Opţiuni de discretizare 

 

Discretizare varianta 1: Standard Mesh 
423.765 elemente finite 

 

 

Discretizare varianta 2: Standard Mesh 
601.252 elemente finite

 

Discretizare varianta 3: Curvature Mesh 
848 elemente finite 

 

Discretizare varianta 4: Curvature Mesh 
425.551 elemente finite

din mecanismul de reglare al  
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respectiv 32 mm şi 162 mm, 

ător odată cu micşorarea 

şterea preciziei de calcul; 

şi valori pentru GMS, 

 

arianta 2: Standard Mesh 
elemente finite 

 

 

Discretizare varianta 4: Curvature Mesh 
551 elemente finite 
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4.6.3  Alegerea materialului pieselor

reglare a paletelor rotorice

 

 Pentru a defini un m

accesează librăria de materiale, unde sunt definite cele mai uzuale tipuri de materiale. 

Materialele utilizate la 

prezentate în Tabelul 4.3, Tabelul 4.4, Tabelul 4.5

putut fi găsit în biblioteca SolidWorks, s

Astfel, materialul manive

şi limita la curgere 320 

pentru că nu există niciun material cu propriet

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

componentei

1 Furcă 

2 Bielă 

3 Manivelă 

4 Fus 

5 Paletă 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Alegerea materialului pieselor componente mecanismului de 

rotorice 

Pentru a defini un material, din bara de meniuri a SolidWorks Simula

ria de materiale, unde sunt definite cele mai uzuale tipuri de materiale. 

aterialele utilizate la simulare, din biblioteca de materiale SolidWor

prezentate în Tabelul 4.3, Tabelul 4.4, Tabelul 4.5. În cazul în care un material nu a 

sit în biblioteca SolidWorks, s–a ales un material cu proprietăţ

Astfel, materialul manivelei  C45 îmbunătăţit cu rezistenţa la rupere 540 N/mm

i limita la curgere 320 N/mm2, a fost creat în biblioteca de materiale 

ă niciun material cu proprietăţi asemănătoare, Tabelul 4.3. 

Tabelul 4.3 Materiale utilizate la modelare 

Denumirea 

componentei 
Material 

Material utilizat la modelare, 

din biblioteca SolidWorks

CrNiMo6 Cast Carbon Steel

OLC45 

C45 material creat

Proprietăţile sunt prezentate în 

Tabelul 

 OLC45 

 C45 material creat

Proprietăţile sunt prezentate în 

Tabelul 

OLC45 

C45 material creat

Proprietăţile sunt prezentate în 

Tabelul 

GX4CrNi13–4 

1.4313(X3CrNiMo13

Proprietăţile sunt prezentate în 

Tabelul 
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componente mecanismului de 

SolidWorks Simulation se 

ria de materiale, unde sunt definite cele mai uzuale tipuri de materiale.  

, din biblioteca de materiale SolidWorks, sunt 

. În cazul în care un material nu a 

a ales un material cu proprietăţi apropiate.  

ţa la rupere 540 N/mm2 

, a fost creat în biblioteca de materiale SolidWorks 

toare, Tabelul 4.3.  

 

Material utilizat la modelare, 

din biblioteca SolidWorks 

Cast Carbon Steel 

C45 material creat– 

ile sunt prezentate în  

Tabelul 4.4 

C45 material creat– 

ile sunt prezentate în  

Tabelul 4.4 

C45 material creat– 

ile sunt prezentate în  

Tabelul 4.4 

1.4313(X3CrNiMo13–4) 

ile sunt prezentate în  

Tabelul 4.5 
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Tabelul

Nr. 
crt. 

Proprietatea

1 Modulul de elastic

2 Coeficientul lui Poisson pe

3 Modul de forfecare pe

4 Densitatea 

5 Rezistenţa la rupere pe X

6 Rezistenţa la compresiune pe X

7 Limita de curgere

8 Coeficient de expansiune termic
pe X 

9 Conductivitatea termic

10 Căldura specifică

11 Factorul de atenuare

Tabelul 4.5

Nr. 
crt. Proprietatea

1 Modulul de elastic

2 Coeficientul lui Poisson pe

3 Modul de forfecare pe

4 Densitatea 

5 Rezistenţa la rupere pe X

6 Rezistenţa la compresiune pe X

7 Limita de curgere

8 Coeficient de expansiune termic
pe X 

9 Conductivitatea termic

10 Căldura specifică

11 Factorul de atenuare

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Tabelul 4.4 Proprietăţile materialului 1.0503 (C45)  

Proprietatea Valoarea 

elasticitate pe X 210.000 

Coeficientul lui Poisson pe XY 0.28 

Modul de forfecare pe XY 79.000 

7.800 

ţa la rupere pe X 540 

ţa la compresiune pe X – 

Limita de curgere 320 

Coeficient de expansiune termică 1.1e–005 
 

Conductivitatea termică pe X 14 

ldura specifică 440 

de atenuare – 

 

Tabelul 4.5 Proprietăţile materialului 1.4313 (X3CrNiMo13

Proprietatea Valoarea 

elasticitate pe X 190.000 

ntul lui Poisson pe XY 0.28 

Modul de forfecare pe XY 79.000 

7.800 

ţa la rupere pe X 650 

ţa la compresiune pe X – 

Limita de curgere 520 

Coeficient de expansiune termică 1.1e–005 

Conductivitatea termică pe X 14 

ldura specifică 440 

de atenuare – 

din mecanismul de reglare al  
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Unitatea de 
măsură 

N/mm2 

N/A 

N/mm2 

kg/m3 

N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

1/K 

W/(m·K) 

J/(kg·K) 

N/A 

ile materialului 1.4313 (X3CrNiMo13–4)  

Unitatea de 
măsură 

N/mm2 

N/A 

N/mm2 

kg/m3 

N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

1/K 

W/(m·K) 

J/(kg·K) 

N/A 
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4.6.4  Determinarea for

SolidWorks Motion

 

 Modulul SolidWorks Motion permite simularea grafic

mecanice care sunt interpretate ca mecanisme cu elemente rigide.  Studiul mi

modifică modelele din ansam

a mişcării pe baza constrângerilor din ansamblu. Constrângerile  geometrice (Mates) 

introduse de utilizator în realizarea ansamblului sunt utilizate în continuare de modulul 

SolidWorks Motion în definirea cinematic

introducerea unor cuple specifice.

 – Animation – 

înţelegerii funcţionării acestuia; se pot ad

ale mecanismului, sau se poate anima mecanismul prin indicarea pozi

ale elementelor, urmând ca anima

Acest tip de analiză nu permite introducerea unor elemente mecanice precum arcuri sau 

amortizoare în cadrul ansamblului sau ob

cinetostatică precum forţ

 – Basic Motion 

asupra mecanismului a unor elemente mecanice specifice, m

funcţionării precum motoare, arcuri, amortizoa

momente externe ce pot ac

eventuala coliziune a elementelor sau influen

mişcării mecanismului. Acest tip de studiu ia în calcul masa elementelor în studiul

mişcării [74]. Totuşi, şi acest mod d

obţinute în urma analizei meca

 – Motion Analysis

mecanismelor, analizând influen

diferite, precum forţe externe, arcuri, amortizoare, contact cu frecare. Pentru realizarea 

acestui tip de studiu al mi

considerare şi proprietăţile de material, 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

a forţei de acţionare din bielă, utilizâ

Works Motion  

Modulul SolidWorks Motion permite simularea grafică a miş

interpretate ca mecanisme cu elemente rigide.  Studiul mi

 modelele din ansamblu sau proprietăţile acestora; se realizează

rii pe baza constrângerilor din ansamblu. Constrângerile  geometrice (Mates) 

lizator în realizarea ansamblului sunt utilizate în continuare de modulul 

Motion în definirea cinematică a ansamblului, nefiind necesar

introducerea unor cuple specifice. 

 permite realizarea unei animaţii a ansamblului, în scopul 

ării acestuia; se pot adăuga motoare pentru elementele conduc

ale mecanismului, sau se poate anima mecanismul prin indicarea poziţ

ale elementelor, urmând ca animaţia să se realizeze prin interpolare între aceste

ă nu permite introducerea unor elemente mecanice precum arcuri sau 

re în cadrul ansamblului sau obţinerea unor rezultate de natur

 precum forţe, traiectorii, viteze; 

 – este un studiu mai avansat prin care se simuleaz

asupra mecanismului a unor elemente mecanice specifice, menite a completa realismul 

rii precum motoare, arcuri, amortizoare de torsiune sau liniare, for

momente externe ce pot acţiona asupra elementelor mecanismului; se poate determina 

eventuala coliziune a elementelor sau influenţa acceleraţiei gravita

rii mecanismului. Acest tip de studiu ia în calcul masa elementelor în studiul

i acest mod de studiu este limitat în privinţa rezultatelor ce pot fi 

inute în urma analizei mecanismului, limitându–se la animaţia acestuia;

Motion Analysis – realizează un studiu complex al cinematicii 

mecanismelor, analizând influenţa asupra mişcării a unor elemente dintre cele mai 

ţe externe, arcuri, amortizoare, contact cu frecare. Pentru realizarea 

acestui tip de studiu al mişcării programul utilizează un solver puternic, care ia în 

i proprietăţile de material, precum şi masa sau inerţia elementelor.  Se pot 

din mecanismul de reglare al  
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nd programul 

ă a mişcării ansamblelor 

interpretate ca mecanisme cu elemente rigide.  Studiul mişcării nu 

se realizează doar o animaţie 

rii pe baza constrângerilor din ansamblu. Constrângerile  geometrice (Mates) 

lizator în realizarea ansamblului sunt utilizate în continuare de modulul 

 a ansamblului, nefiind necesară 

ii a ansamblului, în scopul 

uga motoare pentru elementele conducătoare 

ale mecanismului, sau se poate anima mecanismul prin indicarea poziţiilor intermediare 

 se realizeze prin interpolare între aceste poziţii. 

 nu permite introducerea unor elemente mecanice precum arcuri sau 

inerea unor rezultate de natură cinematică sau 

un studiu mai avansat prin care se simulează efectul 

enite a completa realismul 

re de torsiune sau liniare, forţe sau 

ra elementelor mecanismului; se poate determina 

ţiei gravitaţionale asupra 

rii mecanismului. Acest tip de studiu ia în calcul masa elementelor în studiul 

ţa rezultatelor ce pot fi 

ia acestuia; 

 un studiu complex al cinematicii şi cinetostaticii 

rii a unor elemente dintre cele mai 

e externe, arcuri, amortizoare, contact cu frecare. Pentru realizarea 

 un solver puternic, care ia în 

ţia elementelor.  Se pot 



Cercetări asupra solicit

 
 

 

 

Ing. Camelia JIANU 
 

obţine ca şi rezultate o multitudine de grafice func

vitezelor, acceleraţiilor, înc

analizele structurale prin m

 Forţa de acţionare din biel

S–a considerat un motor liniar, cu o lege de mi

efectuate pe turbinele  de la CHE Por

mecanismului de reglare, în sensul închiderii paletelor

efectuat pentru prima dată

 Motorul liniar, deplasarea pistonului func

de la CHE Porţile de F

instrumentele de măsură

tip Kaplan, cu regulator de tura

condiţii se poate considera c

CHE Turnu este similar cu cel m

Pentru analiză, s–

Porţile de Fier I, în data de 24 august 2010, prez

Figura  4.8

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

i rezultate o multitudine de grafice funcţie de timp ale forţ

ţiilor, încărcările în mecanism care pot fi introduse ca solicit

analizele structurale prin metoda elementelor finite [48], [130]. 

ţionare din bielă a rezultat din studiul cinetostatic al mecanismului.

a considerat un motor liniar, cu o lege de mişcare determinată

de la CHE Porţile de Fier I şi aplicat pe suprafa

mecanismului de reglare, în sensul închiderii paletelor. Acest studiu cinetostatic s

efectuat pentru prima dată în domeniu la CCHAPT. 

iar, deplasarea pistonului funcţie de timp, s–a determinat pe o turbin

ile de Fier I, deoarece turbinele acestei centrale sunt dot

ăsură necesare. Turbinele de la CHE Porţile de Fier I

ip Kaplan, cu regulator de turaţie numeric şi cu hidraulică proporţ

ii se poate considera că motorul liniar ce se realizează pe turbina Kaplan de la 

CHE Turnu este similar cu cel măsurat la CHE Porţile de Fier I. 

–au utilizat rezultate din măsurătorile efectuate în hidrocentrala 

I, în data de 24 august 2010, prezentate în Figura 4.8. 

Figura  4.8 Rezultatele măsurătorilor efectuate în hidrocentral
în data de 24 august 2010 [22] 

Zona analizată, 
detaliată în Figura 4.9 

din mecanismul de reglare al  
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ie de timp ale forţelor, momentelor, 

rile în mecanism care pot fi introduse ca solicitări în 

a rezultat din studiul cinetostatic al mecanismului. 

eterminată din cercetările 

aplicat pe suprafaţa plană a furcii 

. Acest studiu cinetostatic s–a 

a determinat pe o turbină 

, deoarece turbinele acestei centrale sunt dotate cu toate 

ier I sunt turbine de 

ă proporţională. În aceste 

pe turbina Kaplan de la 

torile efectuate în hidrocentrala 

 

 

torilor efectuate în hidrocentrală, 
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În Figura 4.9 se prezint

rotorului, iar în Tabelul 4.

sunt marcate cu culoare roş

Figura  4.9 Detaliu cu punctele de sta

 Notaţiile din Figurile 4.8

F–forţa de acţionare din biel

RU_Opening–cursa servomotorului rotorului

PA–puterea activă a hidroagregatului

 

 

 

 

 

 

  

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

se prezintă un detaliu de cursă studiată a pistonului se

elul 4.6 sunt date valorile măsurate în hidrocentral

marcate cu culoare roşie). 

Detaliu cu punctele de start şi sfârşit de cursă studiat

 

iile din Figurile 4.8 şi 4.9 reprezintă următoarele mărimi:

ionare din bielă, în kN; 

cursa servomotorului rotorului, în mm; 

a hidroagregatului, în MW. 

Punct de start 

Punct de sfârşit 

din mecanismul de reglare al  
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a pistonului servomotorului 

surate în hidrocentrală (cele folosite 

 

studiată [22] 

rimi: 
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Tabelul 4.6 Valorile preluate din

 

 În Figura 4.10 este prezentat

palete rotorice. În vederea simul

simulare necesari, în acord cu datele de 

 

Figura 4.10 Utilizarea modulului analizei mi

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Valorile preluate din măsurători pentru cursa studiat

este prezentată simularea mişcării mecanismului de reglare a unei 

În vederea simulării mişcării mecanismului, se introduc parametrii de 

necesari, în acord cu datele de proiectare [92]. 

tilizarea modulului analizei mişcării, pentru studiul cinematic 

mecanismului de reglare al paletelor 

 

din mecanismul de reglare al  
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tori pentru cursa studiată [22] 

 

mecanismului de reglare a unei 

, se introduc parametrii de 

 

rii, pentru studiul cinematic şi cinetostatic al 
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 Deplasarea pistonului servomotorului în func

experimentări realizate î

motor liniar–LinearMotor

formă a curbei, s–a utilizat o interpolare prin puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Deplasarea furcii în func

timp 

 

 În Figurile 4.12 ş

furcii mecanismului de reglare a paletelor 

 

Figura 4.12 Viteza  furcii în func

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Deplasarea pistonului servomotorului în funcţie de timp

ri realizate în hidrocentrală, este definită în SolidWorks

LinearMotor şi este prezentată în Figura 4.11. Pentru a ob

a utilizat o interpolare prin puncte Akima. 

Deplasarea furcii în funcţie de 

 

şi 4.13 sunt reprezentate în funcţie de timp viteza 

furcii mecanismului de reglare a paletelor rotorice. 

 

Viteza  furcii în funcţie de timp Figura 4.13 Acceleraţia  furcii în func
timp 

Timp (s) Deplasare (mm)

0 
0,5 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 
3,00 
3,50 
4,00 
4,50 
5,00 
5,50 
6,00 

din mecanismul de reglare al  
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ie de timp, rezultate din 

SolidWorks Motion printr–un 

Pentru a obţine această 

ie de timp viteza şi acceleraţia 

ia  furcii în funcţie de 
 

Deplasare (mm) 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
2,05 
2,05 
2,05 
2,05 
2,05 
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 În raport cu poziţ

830,194 [mm]  în poziţi

2,05 mm, parcursă timp de 6 secunde.

Figura 4.14

Figura 4.15

 În analiza mişcării, 

a fost modelat utilizând constrângeri geometrice 

 Pentru acest studiu SolidWorks Motion, nu sunt necesare condi

Condiţiile limită sunt definite în mod obi

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

În raport cu poziţia de început a cursei, deplasarea se realizeaz

830,194 [mm]  în poziţia de 832,244 [mm], Figura 4.14 şi Figura 4.15

ă timp de 6 secunde. 

Figura 4.14 Poziţia de început a cursei pistonului 

igura 4.15 Poziţia de sfârşit a cursei pistonului 

 

ş ării, bucşa Ø730 şi bucşa Ø340 sunt considerate fixe. 

a fost modelat utilizând constrângeri geometrice şi dimensionale.  

Pentru acest studiu SolidWorks Motion, nu sunt necesare condi

ă sunt definite în mod obişnuit în modulul SolidWorks Simulation, într

din mecanismul de reglare al  
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cursei, deplasarea se realizează din poziţia de 

i Figura 4.15. Cursa este de 

 

 

a Ø340 sunt considerate fixe. Ansamblul 

Pentru acest studiu SolidWorks Motion, nu sunt necesare condiţii limit ă. 

nuit în modulul SolidWorks Simulation, într–



Cercetări asupra solicit
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un studiu static (forţe constante) sau dinamic (for

element finit [22]. 

  

4.6.5  Forţele care acţ

 

 Forţele care acţioneaz

• forţa de acţionare F

din SolidWorks Motion

• forţa axială pe palet

pentru regim 2, rezultate din probe pe model

• forţa tangenţială pe palet

• acţiunea forţelor F

pe suprafaţa flanş

• forţa de greutate G a ansamblului palet

• forţa centrifugă asupra ansamblului 

determinată în capitolul 3, 

   

Figura 4.16  Forţe şi momente care ac

 Forţa de acţionare a pistonului servomotorului este aplicat

furcii, cu care se realizeaz

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ţe constante) sau dinamic (forţe variabile), pentru a realiza analiza cu 

ele care acţionează asupra furcii şi paletei 

ţionează asupra furcii şi paletei sunt: 

ţionare Fa a pistonului servomotorului (pe suprafaţ

SolidWorks Motion, Figura 4.16; 

ă pe paletă FAH=878.642 [N]–pentru regim 1, respectiv

, rezultate din probe pe model, Tabelul 4.1; 

ţială pe paletă FT=381.508 [N]–rezultată din putere

ţelor FAH, respectiv FT s–a înlocuit cu momentul M

ţa flanşei paletei, determinat în capitolul 3, Tabelul 3.2;

a de greutate G a ansamblului paletă–fus–manivelă, Tabelul 3.3;

ă asupra ansamblului manivelă–fus–paletă 

ă în capitolul 3, Figura 4.16. 

momente care acţionează asupra furcii şi paletei, regim 1 

 

ţionare a pistonului servomotorului este aplicată pe suprafa

furcii, cu care se realizează contactul cu pistonul. Variaţia modulului acestei for

din mecanismul de reglare al  
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e variabile), pentru a realiza analiza cu 

suprafaţa furcii)–rezultată 

pentru regim 1, respectiv 762.300 [N]  

ă din putere, Tabelul 4.1; 

a înlocuit cu momentul Mr, care acţionează 

determinat în capitolul 3, Tabelul 3.2; 

ă, Tabelul 3.3; 

 FC=1.009.000 [N]  

 

, regim 1 şi regim 2 

ă pe suprafaţa plană a 

ţia modulului acestei forţe, 



Cercetări asupra solicit
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necesare pentru a realiza legea de mi

Motion, Figura 4.17, pentru regimul 1

Figura 4.17 Variaţia forţ

Figura 4.18 Variaţia forţ

 FC, determinată valoric în capitolul 3, 

ansamblului paletă–fus–

Z=12,47 mm în sistemul de referin

axa de rotaţie a paletei. 

originea sistemului de referin

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

a realiza legea de mişcare impusă, este furnizată de c

pentru regimul 1, respectiv regim 2, Figura 4.18

ţia forţei de acţionare Fa a pistonului servomotorului, pentru regimul 1

ţia forţei de acţionare Fa a pistonului servomotorului, pentru regimul 2

 

ă valoric în capitolul 3, este aplicată în centrul de greutate al 

–manivelă, având coordonatele X=1.308,95 mm, Y

în sistemul de referinţă al ansamblului–Figura 4.19, unde

 Originea sistemului de referinţă al ansamblului se afl

originea sistemului de referinţă al paletei rotorice.  

din mecanismul de reglare al  
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ă de către SolidWorks 

, respectiv regim 2, Figura 4.18. 

 

a pistonului servomotorului, pentru regimul 1 

 

a pistonului servomotorului, pentru regimul 2 

ă în centrul de greutate al 

mm, Y=21,34 mm, 

, unde OX reprezintă 

 al ansamblului se află chiar în 



Cercetări asupra solicit
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Figura 4.19

în coordonatele sistemului de referin

  

 Distanţa centrului de mas

originea manivelei este prezentat

forţei centrifuge şi a greut

coordonate au valorile: X

  

Figura 4.20

în coordonatele sistemului de referin

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Figura 4.19 Punctul de aplicaţie al forţei centrifuge FC

în coordonatele sistemului de referinţă al ansamblului

centrului de masă al subansamblului paletă–fus

este prezentată în Figura 4.20, acesta fiind punctul de aplicare a 

şi a greutăţii subansamblului pe modelul manivelei 

X=585,95 mm, Y=21,34 mm, Z=12,47 mm, Figura 4.20

Figura 4.20 Punctul de aplicaţie al forţei centrifuge Fc

coordonatele sistemului de referinţă al manivelei 

din mecanismul de reglare al  
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C 

 al ansamblului 

fus–manivelă faţă de 

sta fiind punctul de aplicare a 

pe modelul manivelei [84]. Aceste 

, Figura 4.20. 

 

c, 
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4.6.6  Schema de solicitare 

CHE Turnu–Olt, pentru analiza cu Solidworks Simulation

 Analiza cu SolidWorks Simulation presupune preluarea for

componenta manivelă, pentru cel mai defavorabil caz al analizei cinematice, 

pentru cea mai mare valoare a acesteia.  În cazul de fa

maxime a forţei de la servomotor 

pentru regimul 2. După exportul solicit

modulul Simulation, unde se completeaz

acesteia în cadrul ansamblului.

 Există situaţii în care rezultatele locale ale unei componente nu intereseaz

analiză, dar efectul componentei asupra restului modelului nu poate fi neglijat. În aceste 

situaţii funcţia componentei este numai de transfer a înc

 Simularea unei asemenea situa

interesează în analiză şi aplicând înc

modelului [111]. Aceasta conduce la o simplificare a modelului, f

numerice. Deci, încărcările la distan

efectul lor se transferă asupra modelului [75].

 Încărcările la distan

coordonate X, Y, Z raportat 

automat forţele echivalente fe

transferă efectul printr–o for

 În cazul prezentei 

a căror efect va fi înlocuit prin înc

la o precizie mai mare de calcul, deoarece se evit

înlăturate, conservându–

 Încărcările ce acţ

valorile sunt centralizate în Tabelul 4

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Schema de solicitare a manivelei mecanismului de reglare de la 

pentru analiza cu Solidworks Simulation

 

Analiza cu SolidWorks Simulation presupune preluarea forţei rezultante pentru 

ă, pentru cel mai defavorabil caz al analizei cinematice, 

pentru cea mai mare valoare a acesteia.  În cazul de faţă, aceasta corespunde valorii 

ei de la servomotor de 361.569 N pentru regimul 1, respectiv 

ă exportul solicitărilor din Motion, se deschide piesa respectiv

modulul Simulation, unde se completează cu condiţiile la limită ş

acesteia în cadrul ansamblului. 

ţii în care rezultatele locale ale unei componente nu intereseaz

, dar efectul componentei asupra restului modelului nu poate fi neglijat. În aceste 

ia componentei este numai de transfer a încărcărilor spre restul model

Simularea unei asemenea situaţii se realizează înlăturând componenta care nu 

ă şi aplicând încărcări şi/sau restrângeri la distanţă

. Aceasta conduce la o simplificare a modelului, fă ă

ărcările la distanţă sunt aplicate în locaţii exterioare modelului 

ă asupra modelului [75]. 

rile la distanţă (forţe şi/sau momente) sunt aplicate în punct

Z raportat la un sistem de coordonate. Programul calculeaz

ele echivalente feţelor selectate. O forţă aplicată într–un punct la distan

o forţă şi un moment echivalent aplicate feţei selectate.

În cazul prezentei analize, componenta de interes este manivela 

ror efect va fi înlocuit prin încărcări la distanţă sunt fusul şi paleta. Aceasta conduce 

la o precizie mai mare de calcul, deoarece se evită discretizarea componentelor 

–se însă acţiunea acestora asupra manivelei.  

rile ce acţionează asupra manivelei sunt prezentate în Figura 4.

sunt centralizate în Tabelul 4.7. 

din mecanismul de reglare al  
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a manivelei mecanismului de reglare de la 

pentru analiza cu Solidworks Simulation 

Analiza cu SolidWorks Simulation presupune preluarea forţei rezultante pentru 

, pentru cel mai defavorabil caz al analizei cinematice, şi anume 

aceasta corespunde valorii 

pentru regimul 1, respectiv 361.116 N 

se deschide piesa respectivă în 

ă şi anume prinderile 

ii în care rezultatele locale ale unei componente nu interesează în 

, dar efectul componentei asupra restului modelului nu poate fi neglijat. În aceste 

ărilor spre restul modelului. 

ăturând componenta care nu 

i/sau restrângeri la distanţă asupra restului 

. Aceasta conduce la o simplificare a modelului, fără prea mari erori 

ţii exterioare modelului şi 

i/sau momente) sunt aplicate în puncte definite prin 

la un sistem de coordonate. Programul calculează şi aplică 

un punct la distanţă îşi 

ţei selectate. 

analize, componenta de interes este manivela şi componentele 

şi paleta. Aceasta conduce 

 discretizarea componentelor 

 

i sunt prezentate în Figura 4.21 şi 



Cercetări asupra solicit
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Figura 4.21  Schema de solicitare

Tabelul 4.

 Forţa centrifug
 

Forţa de greutate palet

Regim H [m] 
Moment hi

M

 
1 
 

28,2 154.828,5

 
2 
 

24 123.783

  

Rezultatele analizei cu Solidworks Simulation sunt prezentate în paragraful 4.8.

 

4.7  Calcule de rezisten

varianta propusă pentru retehnologizare

MEF  

 

 În această fază de analiz

înţelegem turbina de la hidrocentrala Turnu cu rotor cu un num

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

 

Schema de solicitare a manivelei existente pentru analiza cu Solidworks 

Simulation 

 

Tabelul 4.7 Încărcări aplicate asupra manivelei existente

a centrifugă  [N] 

a de greutate paletă – fus  – manivelă [N] 

Moment hidraulic 
Mr [Nm] 

Forţa servomotor
Fa [N] 

 
154.828,5 361.569 

 
123.783 361.116 

Rezultatele analizei cu Solidworks Simulation sunt prezentate în paragraful 4.8.

Calcule de rezistenţă a manivelei mecanismului de reglare

pentru retehnologizare la CHE Turnu

ă de analiză şi calcule de rezistenţă,  prin varianta propus

elegem turbina de la hidrocentrala Turnu cu rotor cu un număr de palete mai mare 

din mecanismul de reglare al  
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pentru analiza cu Solidworks 

existente 

1.009.000 

51.750 

a servomotor  

Rezultatele analizei cu Solidworks Simulation sunt prezentate în paragraful 4.8. 

a manivelei mecanismului de reglare în 

la CHE Turnu –Olt, utilizând 

ţă,  prin varianta propusă 

ăr de palete mai mare 



Cercetări asupra solicit
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decât patru. Varianta final

hidrodinamic. Dar, până la proiectarea noului rotor 

forţelor şi momentelor care îl solicit

comportării la rezistenţ

manivelei, piesa cea mai solicitat

pentru manivelă, în varianta rotorului 

 Se introduc urmă

cadrul ansamblului, identice cu cele utilizat

Olt: 

� Pe suprafaţa inferioar

cele trei direcţii OX, 

 Condiţiile de discretizare se p

 Materialele utilizate la simulare

prezentate în Tabelul 4.3, Tabelul 4.4, Tabelul 4.5

 

4.7.1  Determinarea punctelor de aplicare a for

axială FAH 

 

 Forţa axială FAH 

la distanţa de 150 mm, 200 mm, respectiv 250 mm, fa

înspre muchia ei de ieşire.

 Raza centrului de presiune R

   

1

1

35 ⋅== r
cp

D
LR

unde:–  Dr – diametru exterior rotor,  D

          –  d  – diametru butuc rotor, d=2.200 mm;

          – 2β – unghiul de înf

                   2β = 83,8166

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

decât patru. Varianta finală de rotor cu 5 sau 6 palete va rezulta în urma calculului 

nă la proiectarea noului rotor şi încercarea lui pentru determinarea 

i momentelor care îl solicită, se pot face estimări suficient de precise

rii la rezistenţă a mecanismului de reglare a paletelor, respectiv asupra 

esa cea mai solicitată. În acest capitol se prezintă calculele de rezisten

ă, în varianta rotorului propus.  

e introduc următoarele constrângeri pentru a reconstitui prinderile piesei în 

, identice cu cele utilizate la analiza manivelei existente

ţa inferioară, de contact cu fusul se vor anula gradele de libertate 

ţii OX, OY, OZ, Figura 4.7. 

iile de discretizare se păstrează identice ca cele din Tabelul 4.2

utilizate la simulare, din biblioteca de materiale SolidWor

prezentate în Tabelul 4.3, Tabelul 4.4, Tabelul 4.5. 

a punctelor de aplicare a forţei tangenţ

 şi forţa tangenţială FT acţionează pe raza centrului de presiune, 

a de 150 mm, 200 mm, respectiv 250 mm, faţă de axa de rota

şire. 

Raza centrului de presiune Rcp se determină cu relaţia [60]: 

β
βsin

1

1

2

3

⋅









−









−

r

r

D

d

D

d

                                                     

diametru exterior rotor,  Dr=5.500 mm; 

diametru butuc rotor, d=2.200 mm; 

unghiul de înfăşurare al butucului de către profilul interior al paletei, 

83,8166º. 

din mecanismul de reglare al  
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 de rotor cu 5 sau 6 palete va rezulta în urma calculului 

rea lui pentru determinarea 

ri suficient de precise asupra 

 a mecanismului de reglare a paletelor, respectiv asupra 

ă calculele de rezistenţă 

toarele constrângeri pentru a reconstitui prinderile piesei în 

naliza manivelei existente la Turnu–

, de contact cu fusul se vor anula gradele de libertate pe 

 identice ca cele din Tabelul 4.2. 

, din biblioteca de materiale SolidWorks, sunt 

ţei tangenţiale FT şi 

pe raza centrului de presiune, 

 de axa de rotaţie a paletei, 

                              (4.10) 

tre profilul interior al paletei,  



Cercetări asupra solicit
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 În aceste condiţii

presiune este: 

 Rcp 3

5500=

A.1 Forţa axială

presiune Rcp=1.865 mm, la distan

muchia ei de ieşire. 

Forţa axială FAH

X=1.859,31 mm, Y=145,58 mm, Z=36,15

Figura 4.22, unde OX reprezint

  

Figura 4.22 Punctul de aplica

în sistemul de referin

(cazul 150 mm fa

 Distanţa  punctul

manivelei este prezentată

coordonatele au valorile: X

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

În aceste condiţii , rad7314,09083,41 == oβ  şi rezultă că

mm1865
731,0

908,41sin

5500

2200
1

5500

2200
1

3

5500
2

3

=⋅








−








−
⋅  

ţa axială FAH şi forţa tangenţială FT acţionează pe raza centrului de 

=1.865 mm, la distanţa de 150 mm faţă de axa de rotaţ

AH şi forţa tangenţială FT acţionează în punctul de coordonate

145,58 mm, Z=36,15 mm, în sistemul de referinţă

reprezintă axa de rotaţie a paletei. 

Punctul de aplicaţie al forţei axiale FAH şi al forţei tangen

în sistemul de referinţă al subansamblului paletă–fus–manivel

(cazul 150 mm faţă de axa de rotaţie a paletei) 

 

punctului de aplicaţie a forţelor axială şi tangenţială

manivelei este prezentată în Figura 4.23. În sistemul de referinţă

au valorile: X=1.136,33 mm, Y=145,58 mm, Z=36,15 mm, 

din mecanismul de reglare al  
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ă că raza centrului de 

pe raza centrului de 

axa de rotaţie a paletei, înspre 

nctul de coordonate 

în sistemul de referinţă al ansamblului– 

 

ţei tangenţiale FT,  

manivelă  

ţială faţă de originea 

În sistemul de referinţă al manivelei, 

mm, Figura 4.23. 



Cercetări asupra solicit
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Figura 4.23  Punctul de aplica

sistemului de referinţă

A.2 Forţa axială

presiune Rcp=1.865 mm, la distan

muchia ei de ieşire. 

 Forţa axială FAH

X=1.855,04 mm, Y=192,46 mm, Z=22,37

Figura 4.24, unde OX reprezint

 Distanţa  punctul

manivelei este prezentată

coordonate ale punctului de aplica

mm, Z=22,37 mm, Figura 4.25

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Punctul de aplicaţie al  forţei axiale FAH şi al forţei tangenţiale F

sistemului de referinţă al manivelei (cazul 150 mm faţă de axa de rotaţ

 

ţa axială FAH şi forţa tangenţială FT acţionează pe raza centrului de 

=1.865 mm, la distanţa de 200 mm faţă de axa de rotaţ

AH şi forţa tangenţială FT acţionează în punctul de coordonate              

192,46 mm, Z=22,37 mm în sistemul de referinţă

reprezintă axa de rotaţie a paletei. 

a  punctului de aplicaţie a forţelor axială şi tangenţială

manivelei este prezentată în Figura 4.25. În sistemul de referinţă al manivelei a

ale punctului de aplicaţie al forţelor au valorile: X=1.132,04 mm, Y

Figura 4.25. 

din mecanismul de reglare al  
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ţiale FT, în coordonatele 

 de axa de rotaţie a paletei) 

pe raza centrului de 

 de axa de rotaţie a paletei, înspre 

ă în punctul de coordonate              

rinţă al ansamblului– 

ţială faţă de originea 

ţă al manivelei aceste 

1.132,04 mm, Y=192,46 



Cercetări asupra solicit
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Figura 4.24 Punctul de aplica

referin

(cazul 200 mm fa

Figura 4.25 Punctul de aplica

sistemului de referinţă

A.3 Forţa axială

presiune Rcp=1.865 mm, la distan

muchia ei de ieşire. 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Punctul de aplicaţie al forţei axiale FAH şi al forţei tangenţiale F

referinţă al subansamblului paletă–fus–manivelă  

(cazul 200 mm faţă de axa de rotaţie a paletei) 

 

Punctul de aplicaţie al  forţei axiale FAH şi al forţei tangenţiale F

sistemului de referinţă al manivelei (cazul 200 mm faţă de axa de rotaţ

 

ţa axială FAH şi forţa tangenţială FT acţionează pe raza centrului de 

=1.865 mm, la distanţa de 250 mm faţă de axa de rotaţ

din mecanismul de reglare al  

113 

 

ţiale FT, în sistemul de 

 

ţiale FT, în coordonatele 

 de axa de rotaţie a paletei) 

pe raza centrului de 

 de axa de rotaţie a paletei, înspre 
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Forţa axială FAH

X=1.848,18 mm, Y=249,94 mm, Z=5,27

Figura 4.26, unde OX reprezint

 Distanţa  punctul

manivelei este prezentată

coordonate ale punctului de aplica

mm, Z=5,27 mm, Figura 4.27

 

Figura 4.26 Punctul de aplica

referin

(cazul 250 mm fa

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

AH şi forţa tangenţială FT acţionează în punctul de coordonate              

249,94 mm, Z=5,27 mm în sistemul de referinţă

reprezintă axa de rotaţie a paletei. 

a  punctului de aplicaţie a forţelor axială şi tangenţială

manivelei este prezentată în Figura 4.27. În sistemul de referinţă al manivelei aceste 

rdonate ale punctului de aplicaţie al forţelor au valorile: X=1.125,21

Figura 4.27. 

Punctul de aplicaţie al forţei axiale FAH şi al forţei tangenţiale F

referinţă al subansamblului paletă–fus–manivelă  

(cazul 250 mm faţă de axa de rotaţie a paletei) 

 

din mecanismul de reglare al  

114 

ă în punctul de coordonate              

în sistemul de referinţă al ansamblului – 

ţială faţă de originea 

ţă al manivelei aceste 

1.125,21 mm, Y=249,94 

 

ţiale FT, în sistemul de 
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Figura 4.27 Punctul de aplica

sistemului de referinţă

 Coordonatele punctelor de aplica

cele trei cazuri: 150 mm, 200 mm,

sunt redate în Tabelul 4.8

 

Tabelul 4.8 Coordonatele punctelor de aplica

Distanţa punctului de 
aplicaţie faţă de axa de 

rotaţie a paletei
[mm] 

 
150 

 
200 

 
250 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

de aplicaţie al  forţei axiale FAH şi al forţei tangenţiale F

sistemului de referinţă al manivelei (cazul 250 mm faţă de axa de rotaţ

 

Coordonatele punctelor de aplicaţie a forţelor axială FAH şi tangen

cele trei cazuri: 150 mm, 200 mm, respectiv 250 mm faţă de axa de rota

în Tabelul 4.8. 

Coordonatele punctelor de aplicaţie a forţelor axială FAH ş

a punctului de 
ţă de axa de 

ie a paletei 

Coordonatele în sistemul 
de referinţă al 

subansamblului paletă–
fus–manivelă 

[mm] 

Coordonatele în 
sistemul de referin

 X: 1.859,31 
Y:   145,58 

               Z:      36,15 
 X: 1.855,04 
Y:   192,46 

               Z:      22,37 
 X: 1.848,18 
Y:   249,94 

               Z:        5,27 

din mecanismul de reglare al  
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ţiale FT,în coordonatele 

 de axa de rotaţie a paletei) 

şi tangenţială FT, pentru 

ţă de axa de rotaţie a paletei, 

şi tangenţială FT 

Coordonatele în 
sistemul de referinţă 

al manivelei 
[mm]  

 X: 1.136,33 
Y:   145,58 
 Z:     36,15 
 X: 1.132,04 
Y:   192,46 
 Z:     22,37 
 X: 1.125,21 
Y:   249,94 
 Z:       5,27 
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4.7.2  Determinarea for

SolidWorks Motion

 

 Forţa de la servomotor

acesta, conform schemei de înc

 În acest caz, s–a considerat c

4.28, Figura 4.31, Figura 4.34

punctele aflate la distanţele 150 mm, 200 mm, respectiv 250 mm fa

paletei. 

 Forţele care acţioneaz

– forţa de acţionare Fa a pisto

Motion; 

– forţa axială pe paletă F

– forţa tangenţială pe paletă

– forţa centrifugă asupra ansamblului 

Figura  4.28 Forţele care ac

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

a forţei de acţionare din bielă, utilizând programul 

Motion 

a de la servomotor Fa se aplică direct pe butonul manivelei, perpendicular pe 

acesta, conform schemei de încărcare şi rezultă din proba cinematică.

a considerat că forţele FAH, FT şi FC acţionează

a 4.31, Figura 4.34–pentru cazurile aplicării forţelor axială

punctele aflate la distanţele 150 mm, 200 mm, respectiv 250 mm faţă

ţionează asupra furcii şi paletei sunt [61]: 

a pistonului servomotorului (pe furcă)–rezultată

ă FAH=585.761 [N] regim 1, respectiv FAH=508.200

ă pe paletă FT=254.338 [N]–rezultată din putere; 

ă asupra ansamblului manivelă–fus–paletă FC=1.009.000 

ţele care acţionează asupra furcii şi paletei (cazul 150 mm fa

rotaţie a paletei) regim 1, respectiv regim 2 

din mecanismul de reglare al  
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, utilizând programul 

 direct pe butonul manivelei, perpendicular pe 

. 

ţionează în puncte, Figura 

ţelor axială şi tangenţială în 

ele 150 mm, 200 mm, respectiv 250 mm faţă de axa de rotaţie a 

rezultată din SolidWorks 

508.200 [N] regim 2; 

=1.009.000 [N]. 

 

i paletei (cazul 150 mm faţă de axa de 
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 În Figura 4.29, Figura 4.3

butonul manivelei, valoare rezultat

acţionează în puncte–cazul punctului aflat la distan

paletei, pentru regimul 1

 

Figura 4.29 Variaţia forţ

(cazul 150 mm fa

Figura 4.30 Variaţia forţ

(cazul 150 mm fa

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

, Figura 4.30 se prezintă valoarea maximă a forţ

butonul manivelei, valoare rezultată din SolidWorks Motion, cu forţ

cazul punctului aflat la distanţa de 150 mm faţă

paletei, pentru regimul 1, respectiv regimul 2. 

ţia forţei de acţionare Fa a pistonului servomotorului, pentru regimul 1

(cazul 150 mm faţă de axa de rotaţie a paletei) 

 

ţia forţei de acţionare Fa a pistonului servomotorului, pentru regimul 2

(cazul 150 mm faţă de axa de rotaţie a paletei) 

 

din mecanismul de reglare al  

117 

ă a forţei ce va acţiona pe 

cu forţe FAH, FT şi FC ce 

a de 150 mm faţă de axa de rotaţie a 

 

a pistonului servomotorului, pentru regimul 1 

 

servomotorului, pentru regimul 2 
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Figura  4.31 Forţele care ac

 În Figura 4.32,  Figura 4.33

butonul manivelei, valoare rezultat

acţionează în puncte–cazul punctului aflat la distan

paletei, pentru regimul 1

Figura 4.32 Variaţia forţ

(cazul 200 mm fa

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ţele care acţionează asupra furcii şi paletei (cazul 200 mm fa

rotaţie a paletei) regim 1, respectiv regim 2 

 

ra 4.32,  Figura 4.33 se prezintă valoarea maximă a forţ

butonul manivelei, valoare rezultată din SolidWorks Motion, cu forţ

cazul punctului aflat la distanţa de 200 mm faţă

paletei, pentru regimul 1, respectiv regimul 2. 

ţia forţei de acţionare Fa a pistonului servomotorului, pentru regimul 1

(cazul 200 mm faţă de axa de rotaţie a paletei) 

din mecanismul de reglare al  
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i paletei (cazul 200 mm faţă de axa de 

ă a forţei ce va acţiona pe 

cu forţe FAH, FT şi FC ce 

a de 200 mm faţă de axa de rotaţie a 

 

a pistonului servomotorului, pentru regimul 1 
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Figura 4.33 Variaţia forţ

(cazul 200 mm fa

 

Figura  4.34 Forţele care ac

 

 În Figura 4.35,  Figura 4.36

butonul manivelei, valoare rezultat

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ţia forţei de acţionare Fa a pistonului servomotorului, pentru regimul 2

(cazul 200 mm faţă de axa de rotaţie a paletei) 

ţele care acţionează asupra furcii şi paletei (cazul 250 mm fa

rotaţie a paletei) regim 1, respectiv regim 2 

În Figura 4.35,  Figura 4.36 se prezintă valoarea maximă a forţ

butonul manivelei, valoare rezultată din SolidWorks Motion, cu forţ

din mecanismul de reglare al  
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servomotorului, pentru regimul 2 

 

i paletei (cazul 250 mm faţă de axa de 

ă a forţei ce va acţiona pe 

cu forţe FAH, FT şi FC ce 
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acţionează în puncte–cazul punctului aflat la distan

paletei, pentru regimul 1

 

Figura 4.35 Variaţia forţ

(cazul 250 mm fa

Figura 4.36 Variaţia forţ

(cazul 250 mm fa

 

4.7.3  Schema de solicitare 

CHE Turnu–Olt, pentru analiza cu Solidworks Simulation

 

 Calculele se fac pentru situa

paletei, deoarece momentul rezultat din for

deschidere. 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

cazul punctului aflat la distanţa de 250 mm faţă

paletei, pentru regimul 1, respectiv regimul 2. 

ţia forţei de acţionare Fa a pistonului servomotorului, pentru regimul 1

(cazul 250 mm faţă de axa de rotaţie a paletei) 

 

ţia forţei de acţionare Fa a pistonului servomotorului, pentru regimul 2

(cazul 250 mm faţă de axa de rotaţie a paletei) 

Schema de solicitare a manivelei mecanismului de reglare de la 

pentru analiza cu Solidworks Simulation

Calculele se fac pentru situaţia cea mai dezavantajoasă, şi anume închiderea 

paletei, deoarece momentul rezultat din forţa axială şi forţa masică este un moment de 

din mecanismul de reglare al  
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a de 250 mm faţă de axa de rotaţie a 

 

a pistonului servomotorului, pentru regimul 1 

 

servomotorului, pentru regimul 2 

a manivelei mecanismului de reglare de la 

pentru analiza cu Solidworks Simulation 

ă şi anume închiderea 

ţ ă este un moment de 
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 Figura 4.37 prezintă

şi la distanţă (FAH, FT, G ş

• forţa de greutate G a ansamblului 

• forţa centrifugă F

capitolul 3; 

• forţa axială pe palet

forţe şi momente efectu

• forţa tangenţială pe palet

 Tabelul 4.9 prezint

rezistenţă, regimuri care corespund treptei de putere: 35.5 MW 

căderii. Dispunerea acestor regimuri în diagrama de exploatare este dat

[25], [51]. 

 Încărcările ce acţioneaz

 

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

prezintă încărcările aplicate asupra manivelei: respectiv direct

, G şi FC): 

a de greutate G a ansamblului paletă–fus–manivelă, Tabelul 3.3

ă FC corespunzătoare turaţiei 115,4 rot/min

ă pe paletă FAH (împingerea axială), care rezultă din m

i momente efectuate pe paletele rotorului model, Tabelul 4.9

ţială pe paletă FT, care dă cuplul maşinii , Tabelul 4.9

prezintă cele două regimuri luate în considerare în calculul de 

, regimuri care corespund treptei de putere: 35.5 MW şi mai multor valori ale 

. Dispunerea acestor regimuri în diagrama de exploatare este dat

Figura 4.37 Schema de încărcare 

 

le ce acţionează asupra manivelei sunt centralizate în Tabelul 4.10

din mecanismul de reglare al  
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rile aplicate asupra manivelei: respectiv directă (Fa) 

, Tabelul 3.3; 

4 rot/min, determinată în 

), care rezultă din măsurători de 

Tabelul 4.9; 

, Tabelul 4.9. 

 regimuri luate în considerare în calculul de 

şi mai multor valori ale 

. Dispunerea acestor regimuri în diagrama de exploatare este dată în Figura 3.3 

 

sunt centralizate în Tabelul 4.10. 
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Tabelul 4.9 Regimuri de înc

Date de intrare 

Număr palete 
D 
Db 
n 
ω 
H 
P 
Q 
η 

n11 

Q11 

FAH11rotor 
FAH11 

FAH paletă (6 palete) 
Mbrotor 
Braţ FT 
FTrotor 

FTpaletă (6 palete) 
 

 

Tabelul 4.10 Încărcă

 Forţa centrifug

 Forţa de greutate palet

Regim 
H 

[m] 

Punctul de 
aplicare a 

forţei axiale 
tangenţ

[mm

1 28,2 150

2 24 150

1 28,2 200

2 24 200

1 28,2 250

2 24 250

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Regimuri de încărcare în varianta propusă pentru retehnologizare

UM Regim 1 

 6 
m 5,5 
m 2,2 

rot/min 115,4 
rad/s 12,08 

m 28,2 
MW 35,5 
m3/s 143,59 
% 89,33 

rot/min 119,52 
m3/s 0,89 

– 412 
daN 351.457 
N 585.761 

Nm 2.937.609 
m 1,9 
N 1.526.030 
N 254.338 

ărcări aplicate asupra manivelei propuse pentru retehnologizare

a centrifugă  [N] 

ţa de greutate paletă – fus  – manivelă [N] 

Punctul de 
aplicare a 
ţei axiale şi 

tangenţiale 
m] 

Forţa axială 
FAH 
[N] 

Forţa tangenţială 
FT 
[N] 

150 585.761 254.338 

150 508.200 254.338 

200 585.761 254.338 

200 508.200 254.338 

250 585.761 254.338 

250 508.200 254.338 

din mecanismul de reglare al  
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pentru retehnologizare[88] 

Regim 2 

6 
5,5 
2,2 

115,4 
12,08 

24 
35,5 

168,00 
89,82 
129,56 
1,13 
420 

304.920 
508.200 

2.937.609 
1,9 

1.526.030 
254.338 

 

pentru retehnologizare 

1.009.000 

51.750 

Forţa servomotor 
Fa 

 [N] 

226.525 

194.863 

256.274 

221.126 

345.786 

300.161 
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Rezultatele analizei cu Solidworks Simulation sunt prezentate în paragraful 4.8.

 

4.8  Rezultatele analizei cu Solidworks Simulation. Analiz

comparativă  

 

4.8.1  Rezultatele analizei cu Solidworks Simulation

existentă a mecanismului de reglare 

 

 Rezultatele pot fi consultate sub form

respectiv valori numerice ş

ce urmează. 

 În urma analizei prin metoda 

Simulation s–a obţinut urm

coeficientului de siguranţă

4.12, pentru cazul cel mai de

finite. Din motive de spaţ

discretizările de tip standard mesh cu 

elemente finite şi curvature mesh cu 

 Rezultatele numerice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Rezultatele analizei cu Solidworks Simulation sunt prezentate în paragraful 4.8.

4.8  Rezultatele analizei cu Solidworks Simulation. Analiză

Rezultatele analizei cu Solidworks Simulation pentru manivela 

mecanismului de reglare de la Turnu–Olt 

Rezultatele pot fi consultate sub formă grafică (hărţi de culori 

respectiv valori numerice şi depind de tipul de analiză efectuat, descrise succint în

În urma analizei prin metoda elementelor finite cu software

ţinut următoarea distribuţie a tensiunilor, deplasărilor, 

coeficientului de siguranţă pentru piesa manivelă, prezentată în Tabe

u cazul cel mai defavorabil–discretizare curvature mesh, 423.848 elemente 

Din motive de spaţiu nu s–au prezentat rezultatele sub formă

de tip standard mesh cu 423.765 elemente finite, 

şi curvature mesh cu 425.551 elemente finite.  

Rezultatele numerice sunt centralizate în Tabelul 4.13 şi Tabelul 4

din mecanismul de reglare al  
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Rezultatele analizei cu Solidworks Simulation sunt prezentate în paragraful 4.8. 

4.8  Rezultatele analizei cu Solidworks Simulation. Analiză 

pentru manivela 

ă ţi de culori şi diagrame), 

 efectuat, descrise succint în cele 

elementelor finite cu software–ul SolidWorks 

ărilor, deformaţiilor şi 

Tabelul 4.11, Tabelul 

discretizare curvature mesh, 423.848 elemente 

prezentat rezultatele sub formă grafică pentru 

, respectiv 601.521 

şi Tabelul 4.14.  
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Tabelul 4.11  Rezultate în cazul 

Rezultate: Aplicare moment pe suprafa

 

Tensiune σvon

 

Deformaţie echivalent

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Rezultate în cazul manivelei încărcate cu moment hidraulic M

: Aplicare moment pe suprafaţa flanşei paletei, regim 1, discretizare 

curvature mesh, 423.848 elemente finite  

 

 

on Mises [MPa] 

 

Deplasare rezultantă 

 

 

ţie echivalentă ε (ESTRN) 

 

Factor de siguranţă

 

 

 

din mecanismul de reglare al  
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rcate cu moment hidraulic Mr, regim 1 

regim 1, discretizare 

 

Deplasare rezultantă δ (URES) [mm] 

 

Factor de siguranţă (FOS) 
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Tabelul 4.12  Rezultate în cazul 

Rezultate: Aplicare moment pe suprafa
curvature

 

 

Tensiune σvon

 

 

Deformaţie echivalent

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Rezultate în cazul manivelei încărcate cu moment hidraulic M

: Aplicare moment pe suprafaţa flanşei paletei, regim 2, discretizare 
curvature  mesh, 423.848 elemente finite  

 

 

 

on Mises [MPa] 

 

Deplasare rezultantă 

 

 

 

ţie echivalentă ε (ESTRN) 

 

 

Factor de siguranţă

 
 

 

din mecanismul de reglare al  
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moment hidraulic Mr, regim 2 

ei paletei, regim 2, discretizare 

 

Deplasare rezultantă δ (URES) [mm] 

 

Factor de siguranţă (FOS) 
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Tabelul 4.13 Rezultate numerice ob

Simulation a manivelei î

Tipuri discretizare 

Discretizare standard 
mesh, 423.765 
elemente finite 
Discretizare standard 
mesh, 601.252 
elemente finite 
Discretizare 
curvature based 
mesh, 423.848 
elemente finite 
Discretizare 
curvature based 
mesh, 425.551 
elemente finite 

 

Tabelul 4.14 Rezultate numerice ob

Simulation a manivelei înc

Tipuri discretizare 

Discretizare standard 
mesh, 423.765 
elemente finite 
Discretizare standard 
mesh, 601.252 
elemente finite 
Discretizare 
curvature based 
mesh, 423.848 
elemente finite 
Discretizare 
curvature based 
mesh, 425.551 
elemente finite 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Rezultate numerice obţinute în urma analizei statice cu Sol

Simulation a manivelei încărcate cu moment hidraulic Mr, regim 1

Tensiune 
σvon Mises 

[MPa] 

Deplasare 
rezultantă δ 

(URES) [mm] 

Deformaţie 
echivalentă 

(ESTRN) 

 
167,30 

 
7,602·10–2 

 
4,993·10–4 

 
149,60 

 
7,535·10–2 

 
5,516·10–4 

 
177,50 

 
7,602·10–2 

 
5,100·10–4 

 
174,20 

 
7,606·10–2 

 
5,278·10–4 

Rezultate numerice obţinute în urma analizei statice cu Sol

Simulation a manivelei încărcate cu moment hidraulic Mr, regim 2

Tensiune 
σvon Mises 

[MPa] 

Deplasare 
rezultantă δ 

(URES) [mm] 

Deformaţie 
echivalentă 

(ESTRN) 

 
161,20 

 
7,319·10–2 

 
4,818·10–4 

 
144,30 

 
7,255·10–2 

 
5,337·10–4 

 
171,40 

 
7,319·10–2 

 
4,927·10–4 

 
168,00 

 
7,323·10–2 

 
5,090·10–4 

din mecanismul de reglare al  

126 

inute în urma analizei statice cu SolidWorks 

, regim 1 

ţie 
echivalentă ε 

 

Factor de 
siguranţă 

(FOS) 

 
 

1,91 

 
 

2,14 

 
 

1,80 

 
 

1,84 

statice cu SolidWorks 

, regim 2 

ţie 
echivalentă ε 

 

Factor de 
siguranţă 

(FOS) 

 
 

1,98 

 
 

2,22 

 
 

1,87 

 
 

1,90 
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4.8.2  Rezultatele analizei cu Solidworks Simulation

propusă pentru retehnologizare

Turnu–Olt 

 

 Tabelul 4.15 (regim 1) 

von Mises, a deplasării rezultante, a deforma

siguranţă în cazul în care for

faţă de axa de rotaţie a acesteia, înspre muchia de ie

curvature mesh, 423.848 elemente finite.

 Tabelul 4.17 (regim 1) 

von Mises, a deplasării rezultante, a deform

siguranţă în cazul în care for

faţă de axa de rotaţie a acesteia, înspre muchia de ie

curvature mesh, 423.848 elemente finit

 Tabelul 4.19 (regim 1) 

în care forţele FAH, FT sunt aplicate pe suprafa

a acesteia, înspre muchia de ie

elemente finite. 

 Din motive de spa

discretizările de tip standard mesh cu 

elemente finite şi curvature mesh cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Rezultatele analizei cu Solidworks Simulation pentru manivela 

pentru retehnologizare a mecanismului de reglare 

(regim 1) şi Tabelul 4.16 (regim 2) prezintă distribu

ării rezultante, a deformaţiei echivalente şi a coeficientului de 

 în cazul în care forţele  FAH, FT sunt aplicate pe suprafaţa paletei la 150 mm

ţie a acesteia, înspre muchia de ieşire, pentru cazul de discretizare 

curvature mesh, 423.848 elemente finite. 

Tabelul 4.17 (regim 1) şi Tabelul 4.18 (regim 2) prezintă distribu

ării rezultante, a deformaţiei echivalente şi a coeficientului de 

 în cazul în care forţele FAH, FT sunt aplicate pe suprafaţa paletei la 200 mm 

ţie a acesteia, înspre muchia de ieşire, pentru cazul de discretizare 

curvature mesh, 423.848 elemente finite. 

Tabelul 4.19 (regim 1) şi Tabelul 4.20 (regim 2) sintetizează rezultatele în cazul 

sunt aplicate pe suprafaţa paletei la 250 mm faţă

a acesteia, înspre muchia de ieşire, pentru cazul de discretizare curvature m

Din motive de spaţiu nu s–au prezentat rezultatele sub formă

rile de tip standard mesh cu 423.765 elemente finite, 

şi curvature mesh cu 425.551 elemente finite. 

din mecanismul de reglare al  
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pentru manivela 

mecanismului de reglare de la 

ă distribuţia tensiunii 

şi a coeficientului de 

ţa paletei la 150 mm 

ire, pentru cazul de discretizare 

ă distribuţia tensiunii 

şi a coeficientului de 

ţa paletei la 200 mm 

ire, pentru cazul de discretizare 

(regim 2) sintetizează rezultatele în cazul 

a paletei la 250 mm faţă de axa de rotaţie 

ire, pentru cazul de discretizare curvature mesh, 423.848 

au prezentat rezultatele sub formă grafică pentru 

, respectiv 601.521 



Cercetări asupra solicit
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Tabelul 4.15 Rezultate în cazul aplic

Rezultate: Forţe aplicate
paletei, regim 1, discretizare curvature

 

 
Tensiune σvon

 
 
 

 
Deformaţie echivalent

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Rezultate în cazul aplicării for ţelor FAH, FT la distanţa de 150 mm fa

paletei, regim 1  

 
ţe aplicate în punctul aflat la distanţa 150 mm faţă de axa de rota

egim 1, discretizare curvature mesh, 423.848 elemente finite 
 

 

 
 

on Mises [MPa] 

 

 
Deplasare rezultantă 

 
 
 

 
 

ţie echivalentă ε (ESTRN) 

 
 

 

 
Factor de siguranţă
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ţa de 150 mm faţă de axa 

ă de axa de rotaţie a 
848 elemente finite  

 

Deplasare rezultantă δ (URES) [mm] 

Factor de siguranţă (FOS) 



Cercetări asupra solicit
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Tabelul 4.16  Rezultate în cazul aplic

Rezultate: Forţe aplicate
paletei, regim 2

 
 

Tensiune σvon

 
 

 
Deformaţie echivalent

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Rezultate în cazul aplicării for ţelor FAH, FT la distanţa de 150 mm

paletei, regim 2 

 
ţe aplicate în punctul aflat la distanţa 150 mm faţă de a

egim 2, discretizare curvature mesh, 423.848 elemente finite 
 

 
 

 
on Mises [MPa] 

 

Deplasare rezultantă 
 
 

 
 

ţie echivalentă ε (ESTRN) 

 

 
Factor de siguranţă
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ţa de 150 mm faţă de axa 

ţă de axa de rotaţie a 
848 elemente finite  

 
Deplasare rezultantă δ (URES) [mm] 

 

Factor de siguranţă (FOS) 



Cercetări asupra solicit
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Tabelul 4.17  Rezultate în cazul aplic

Rezultate: Forţe aplicate în punctul aflat la distan
paletei, regim 1, discretizare curvature

 

 
Tensiune σvon

 
 

 
Deformaţie echivalent

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Rezultate în cazul aplicării for ţelor FAH, FT la distanţa de 200 mm fa

paletei, regim 1 

 
ţe aplicate în punctul aflat la distanţa 200 mm faţă de axa de rota

egim 1, discretizare curvature mesh, 423.848 elemente finite 
 

 

 
 

on Mises [MPa] 

 

 
 

Deplasare rezultantă 
 
 

 
 

ţie echivalentă ε (ESTRN) 

 
 
 

 
Factor de siguranţă
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ţa de 200 mm faţă de axa 

de axa de rotaţie a 
848 elemente finite  

 

Deplasare rezultantă δ (URES) [mm] 

 

Factor de siguranţă (FOS) 



Cercetări asupra solicit
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Tabelul 4.18  Rezultate în cazul aplic

Rezultate: Forţe aplicate în punctul aflat la distan
paletei, regim 2

 

 
 
 

Tensiune σvon

 
 
 

 
Deformaţie echivalent

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Rezultate în cazul aplicării for ţelor FAH, FT la distanţa de 200 mm fa

paletei, regim 2 

 
ţe aplicate în punctul aflat la distanţa 200 mm faţă de a

egim 2, discretizare curvature mesh, 423.848 elemente finite 
 

 

 
 
 
 

on Mises [MPa] 

 
 

 
 

Deplasare rezultantă 
 
 
 

 
 

ţie echivalentă ε (ESTRN) 

 
 

 
 

Factor de siguranţă
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ţa de 200 mm faţă de axa 

ţă de axa de rotaţie a 
848 elemente finite  

 

Deplasare rezultantă δ (URES) [mm] 

 

Factor de siguranţă (FOS) 



Cercetări asupra solicit
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Tabelul 4.19  Rezultate în cazul aplic

Rezultate: Forţe aplicate
paletei, regim 1, discretizare curvature

 
 

 
Tensiune σvon

 
 

 
 

Deformaţie echivalent

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Rezultate în cazul aplicării for ţelor FAH, FT la distanţa de 250 mm

paletei, regim 1 

 
ţe aplicate în punctul aflat la distanţa 250 mm faţă de axa de rota

egim 1, discretizare curvature mesh, 423.848 elemente finite 
 

 
 

 
 

on Mises [MPa] 

 

 
 

Deplasare rezultantă 
 
 

 
 
 

ţie echivalentă ε (ESTRN) 

 

 
 

Factor de siguranţă
 

din mecanismul de reglare al  

132 

ţa de 250 mm faţă de axa 

ă de axa de rotaţie a 
848 elemente finite  

 

Deplasare rezultantă δ (URES) [mm] 

 

Factor de siguranţă (FOS) 



Cercetări asupra solicit
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Tabelul 4.20  Rezultate în cazul aplic

Rezultate: Forţe aplicate
paletei, regim 2

 

 
Tensiune σvon

 
 

 
Deformaţie echivalent

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Rezultate în cazul aplicării for ţelor FAH, FT la distanţa de 250 mm fa

paletei, regim 2 

 
ţe aplicate în punctul aflat la distanţa 250 mm faţă de a

egim 2, discretizare curvature mesh, 423.848 elemente finite 
 

 

 
 

on Mises [MPa] 

 

Deplasare rezultantă 

 
 

 
 

ţie echivalentă ε (ESTRN) 

 

Factor de siguranţă
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133 

ţa de 250 mm faţă de axa 

ţă de axa de rotaţie a 
848 elemente finite  

 
Deplasare rezultantă δ (URES) [mm] 

 
Factor de siguranţă (FOS) 



Cercetări asupra solicit
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 În Tabelul 4.21  

statice a manivelei, cu SolidWorks Simulation, cu urm

(Fa) şi la distanţă (FAH, F

 

Tabelul 4.21  Rezultate numerice ob

FAH, FT aplicate în punctul aflat la distan

Tipuri 
discretizare 

Tensiune 
σ

[MP

Discretizare 
standard mesh, 
423.765 
elemente finite 

 

Discretizare 
standard mesh, 
601.252 
elemente finite 

 

Discretizare 
curvature based 
mesh, 423.848 
elemente finite 

 

Discretizare 
curvature based 
mesh, 425.551 
elemente finite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

  sunt indicate rezultatele numerice obţinute în urma analizei 

statice a manivelei, cu SolidWorks Simulation, cu următoarele încărcă

, FT, G şi FC), corespunzătoare regimului 1 şi 2.

Rezultate numerice obţinute în urma analizei statice cu SolidWorks Simulation a 

manivelei propuse pentru retehnologizare 

aplicate în punctul aflat la distanţa 150 mm faţă de axa de rota
regim 1, Fa=226.525 N 

Tensiune  
σvon Mises  

[MPa] 

Deplasare 
rezultantă δ 

(URES) [mm] 

Deformaţie 
echivalentă 

(ESTRN) 

86,60 
 

4,060·10–2 
 

2,644·10–4 

78,10 
 

4,030·10–2 
 

2,937·10–4 

93,20 
 

4,060·10–2 
 

2,684·10–4 

90,80 
 

4,063·10–2 
 

2,753·10–4 

din mecanismul de reglare al  

134 

ţinute în urma analizei 

ărcări aplicate: directă 

şi 2. 

inute în urma analizei statice cu SolidWorks Simulation a 

 de axa de rotaţie a paletei, 

ţie 
echivalentă ε 

 

Factor de 
siguranţă 

(FOS) 

 
 

3,69 

 
 

4,10 

 
 

3,43 

 
 

3,53 



Cercetări asupra solicit
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FAH, FT aplicate în punctul aflat la distan

Tipuri 
discretizare 

Tensiune 
σ

[MP

Discretizare 
standard mesh, 
423.765 
elemente finite 

 

Discretizare 
standard mesh, 
601.252 
elemente finite 

 

Discretizare 
curvature based 
mesh, 423.848 
elemente finite 

 

Discretizare 
curvature based 
mesh, 425.551 
elemente finite 

 

 

FAH, FT aplicate în punctul aflat la distan

Tipuri 
discretizare 

Tensiune 
σ

Discretizare 
standard mesh, 
423.765 
elemente finite 

 

Discretizare 
standard mesh, 
601.252 
elemente finite 

 

Discretizare 
curvature based 
mesh, 423.848 
elemente finite 

 

Discretizare 
curvature based 
mesh, 425.551 
elemente finite 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

aplicate în punctul aflat la distanţa 150 mm faţă de axa de rota
regim 2, Fa=194.863 N 

Tensiune  
σvon Mises  

[MPa] 

Deplasare 
rezultantă δ 

(URES) [mm] 

Deformaţie 
echivalentă 

(ESTRN) 

74,50 

 

3,493·10–2 

 

2,274·10–4 

67,20 

 

3,467·10–2 

 

2,526·10–4 

80,20 

 

3,493·10–2 

 

2,309·10–4 

78,10 

 

3,495·10–2 

 

2,368·10–4 

aplicate în punctul aflat la distanţa 200 mm faţă de axa de rota
regim 1, Fa=256.274 N 

Tensiune  
σvon Mises  

[MPa] 

Deplasare 
rezultantă δ 

(URES) [mm] 

Deformaţie 
echivalentă 

(ESTRN) 

98,00 

 

4,594·10–2 

 

2,991·10–4

88,30 

 

4,559·10–2 

 

3,323·10–4

105,50 

 

4,594·10–2 

 

3,036·10–4

102,70 

 

4,597·10–2 

 

3,114·10–4
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 de axa de rotaţie a paletei, 

ţie 
echivalentă ε 

 

Factor de 
siguranţă 

(FOS) 

 

 

4,29 

 

 

4,76 

 

 

3,99 

 

 

4,10 

 de axa de rotaţie a paletei, 

ţie 
echivalentă ε 

 

Factor de 
siguranţă 

(FOS) 

4 

 

327 

4 

 

3,62 

4 

 

3,03 

4 

 

3,12 



Cercetări asupra solicit
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FAH, FT aplicate în punctul aflat la distan

Tipuri 
discretizare 

Tensiune 
σ

Discretizare 
standard mesh, 
423.765 
elemente finite 

 

Discretizare 
standard mesh, 
601.252 
elemente finite 

 

Discretizare 
curvature based 
mesh, 423.848 
elemente finite 

 

Discretizare 
curvature based 
mesh, 425.551 
elemente finite 

 

 

FAH, FT aplicate în punctul aflat la distan

Tipuri 
discretizare 

Tensiune 
σ

[MP

Discretizare 
standard mesh, 
423.765 
elemente finite 

 

132,2

Discretizare 
standard mesh, 
601.252 
elemente finite 

 

119,2

Discretizare 
curvature based 
mesh, 423.848 
elemente finite 

 

142,3

Discretizare 
curvature based 
mesh, 425.551 
elemente finite 

 

138,6

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

aplicate în punctul aflat la distanţa 200 mm faţă de axa de rota
regim 2, Fa=221.126 N 

Tensiune  
σvon Mises  

[MPa] 

Deplasare 
rezultantă δ 

(URES) [mm] 

Deformaţie 
echivalentă 

(ESTRN) 

84,60 

 

3,964·10–2 

 

2,581·10–4

76,20 

 

3,934·10–2 

 

2,867·10–4

91,00 

 

3,964·10–2 

 

2,620·10–4

88,60 

 

3,966·10–2 

 

2,687·10–4

aplicate în punctul aflat la distanţa 250 mm faţă de axa de rota
regim 1, Fa=345.786 N 

Tensiune  
σvon Mises  

[MPa] 

Deplasare 
rezultantă δ 

(URES) [mm] 

Deformaţie 
echivalentă 

(ESTRN) 

132,20 

 

6,198·10–2 

 

4,036·10–4 

119,20 

 

6,152·10–2 

 

4,483·10–4 

142,30 

 

6,198·10–2 

 

4,097·10–4 

138,60 

 

6,202·10–2 

 

4,202·10–4 
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 de axa de rotaţie a paletei, 

ţie 
echivalentă ε 

 

Factor de 
siguranţă 

(FOS) 

4 

 

3,78 

4 

 

4,20 

4 

 

3,52 

4 

 

3,61 

 de axa de rotaţie a paletei, 

ţie 
echivalentă ε 

 

Factor de 
siguranţă 

(FOS) 

 

 

2,42 

 

 

2,69 

 

 

2,25 

 

 

2,31 



Cercetări asupra solicit
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FAH, FT aplicate în punctul aflat la distan

Tipuri 
discretizare 

Tensiune 
σ

[MP

Discretizare 
standard mesh, 
423.765 
elemente finite 

 
114,8

Discretizare 
standard mesh, 
601.252 
elemente finite 

 
103,4

Discretizare 
curvature based 
mesh, 423.848 
elemente finite 

 
123,5

Discretizare 
curvature based 
mesh, 425.551 
elemente finite 

 
120,3

 

 Dependenţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru cele dou

regimuri 1 şi 2 şi pentru diferite puncte de aplica

rotaţie a paletei este prezentat

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

aplicate în punctul aflat la distanţa 250 mm faţă de axa de rota
regim 2, Fa= 300.161 N 

Tensiune  
σvon Mises  

[MPa] 

Deplasare 
rezultantă δ 

(URES) [mm] 

Deformaţie 
echivalentă 

(ESTRN) 

114,80 
 

5,380·10–2 
 

3,503·10–4 

103,40 
 

5,340·10–2 
 

3,892·10–4 

123,50 
 

5,380·10–2 
 

3,556·10–4 

120,30 
 

5,384·10–2 
 

3,647·10–4 

ţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru cele dou

şi pentru diferite puncte de aplicaţie a forţelor FAH

i este prezentată în Figura 4.38÷4.40. 
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 de axa de rotaţie a paletei, 

ţie 
echivalentă ε 

 

Factor de 
siguranţă 

(FOS) 

 
 

2,79 

 
 

3,09 

 
 

2,59 

 
 

2,66 

a tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru cele două 

AH, FT faţă de axa de 



Cercetări asupra solicit
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Figura 4.38  Dependenţa tensiunii von

punctul  de aplica

Figura 4.39  Dependenţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 1 

punctul  de aplica
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ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Dependenţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 1 

punctul  de aplicaţie al  forţelor–150 mm faţă de axa paletei

 

Dependenţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 1 

punctul  de aplicaţie al  forţelor–200 mm faţă de axa paletei
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78.10

93.20
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423.765 elemente 
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Tipuri de discretizare

Regim 1

Regim 2
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423.765 elemente 
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standard mesh 
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Tipuri de discretizare

Regim 1

Regim 2
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Mises de tipul de discretizare pentru regimul 1 şi 2; 

 de axa paletei 

 

a tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 1 şi 2; 

 de axa paletei 

90.80

78.10

curvature mesh 
425.551 elemente 

finite

Regim 1

Regim 2

102.70

88.60

curvature mesh 
425.551 elemente 

finite

Regim 1

Regim 2



Cercetări asupra solicit
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Figura 4.40 Dependenţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 1 

punctul  de aplica

 

4.8.3  Analiză compara
manivelei mecanismului de reglare existente la Turnu
manivelei propuse pentru retehnologizare
 

 Dependenţa comparativ

cele două regimuri 1 ş

retehnologizare, rezultă din Figurile 

 În Tabelul 4.22 se prezint

în urma analizei statice a manivelei

Simulation, pentru discretizarea cea mai defavorabil

elemente finite, în cele dou

 Figura 4.44 prezintă

analizei cu element finit, pentru manivela exist

propusă pentru retehnologizare 

corespunzător discretizării curvature mesh, cu 423.848 elemente, pentru regimul 1 

132.20

114.80

100.0
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110.0
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 [M
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ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Dependenţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 1 

punctul  de aplicaţie al  forţelor–250 mm faţă de axa paletei

ă comparativă a rezultatelor simulării numerice a 
mecanismului de reglare existente la Turnu–Olt 

pentru retehnologizare 

ţa comparativă a tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru 

 regimuri 1 şi 2 pentru manivela existentă şi pentru cea propus

, rezultă din Figurile 4.41÷4.43. 

4.22 se prezintă comparativ valorile tensiunii σvon Mises 

în urma analizei statice a manivelei existente şi a celei propuse

, pentru discretizarea cea mai defavorabilă, curvature based mesh, 423

, în cele două regimuri considerate. 

Figura 4.44 prezintă comparativ valorile tensiunilor von Mises ob

analizei cu element finit, pentru manivela existentă la Turnu–Olt, precum 

pentru retehnologizare la această hidrocentrală. Cazul analizat este cel 

tor discretizării curvature mesh, cu 423.848 elemente, pentru regimul 1 

132.20

119.20

142.30

114.80

103.40
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423.765 elemente 

finite

standard mesh 
601.252 elemente 
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curvature mesh 
423.848 elemente 

finite

curvature mesh 
425.551 elemente 

Tipuri de discretizare
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a tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 1 şi 2; 

 de axa paletei 

ării numerice a 
Olt şi a 

 a tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru 

i pentru cea propusă pentru 

von Mises [MPa], obţinute 

i a celei propuse, cu SolidWorks 

curvature based mesh, 423.848 

 comparativ valorile tensiunilor von Mises obţinute în urma 

Olt, precum şi pe cea 

ă. Cazul analizat este cel 

rii curvature mesh, cu 423.848 elemente, pentru regimul 1 şi 2. 

138.60

120.30

curvature mesh 
425.551 elemente 

finite

Regim 1

Regim 2 



Cercetări asupra solicit
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Figura 4.41 Dependenţa tensiunii v

Figura 4.42  Dependenţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 1 

puncte de aplicaţie 
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170.00

175.00

180.00
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423.765 elemente 
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von Mises 

[MPa]
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423.765 elemente 

finite
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von Mises 

[MPa]

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Dependenţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 1 

pentru manivela existentă 

ţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 1 

puncte de aplicaţie a forţelor, pentru manivela propusă pentru retehnologizare

 

167.30

149.60

177.50

144.30

171.40

standard mesh 
423.765 elemente 

standard mesh 
601.252 elemente 

finite

curvature mesh 
423.848 elemente 

finite
Tipuri de discretizare

Regim 1

Regim 2 

86.60
78.10

93.20

98.00
88.30

105.50

132.20

119.20

142.30

standard mesh 
423.765 elemente 

finite

standard mesh 
601.252 elemente 

finite

curvature mesh 
423.848 elemente 

finite

curvature mesh 
425.551 elemente 

Tipuri de discretizare

Forțe la 150 mm, regim 1
Forțe la 200 mm, regim 1
Forțe la 250 mm, regim 1

din mecanismul de reglare al  

140 

 
pentru regimul 1 şi 2,  

 

a tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 1 şi diferite 

pentru retehnologizare 

174.20

168.00

curvature mesh 
425.551 elemente 

finite

Regim 1

Regim 2 

90.80

102.70

138.60

curvature mesh 
425.551 elemente 

finite

e la 150 mm, regim 1
e la 200 mm, regim 1
e la 250 mm, regim 1
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Figura 4.43  Dependenţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 2 

puncte de aplicaţie a for

Tabelul 4.22

Tipul de discretizare: 

Manivela existentă 

 

 

 

Regim 1 

 

 

 

177,50 

Regim 2 171,40 

 

 

 

 

 

 

74.50

84.60

114.80

60.0
70.0
80.0
90.0

100.0
110.0
120.0
130.0

standard mesh 
423.765 

elemente finite

Tensiunea 
von Mises 

[MPa]

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ţa tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 2 

uncte de aplicaţie a forţelor, pentru manivela propusă pentru retehnologizare

 

Tabelul 4.22 Analiză comparativă a valorilor tensiunii σ

Tensiune σvon Mises  [MPa] 

Tipul de discretizare: curvature based mesh, 423.848 elemente finite

Manivela propusă pentru retehnologizare

 

Cazul forţelor 
aplicate la  
150 mm 

Cazul forţelor 
aplicate la  
200 mm 

 

93,20 

 

105,50 

 80,20 91,00 

74.50 67.20
80.20

84.60
76.20

91.00

114.80
103.40

123.80

standard mesh 
423.765 

elemente finite

standard mesh 
601.252 

elemente finite

curvature mesh 
423.848 

elemente finite

curvature mesh 
425.551 

elemente finite

Tipuri de discretizare

Forte la 150 mm, regim 2
Forte la 200 mm, regim 2
Forte la 250 mm, regim 2

din mecanismul de reglare al  

141 

 

a tensiunii von Mises de tipul de discretizare pentru regimul 2 şi diferite 

pentru retehnologizare 

σvon Mises  

848 elemente finite 

pentru retehnologizare 

Cazul forţelor 
aplicate la  
250 mm 

 

142,30 

123,50 

78.10

88.60

120.30

curvature mesh 
425.551 

elemente finite

Forte la 150 mm, regim 2
Forte la 200 mm, regim 2
Forte la 250 mm, regim 2
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Figura 4.44 Analiza comparativ

 În lucrarea [88] 

rotoarelor turbinelor de la CHE Turnu,

au apărut şi s–au propagat din concentratorul de tensiune existent pe palet

către bordul de atac. 

 Scăderea tensiunii din concentratori sub limita admisibil

prin reducerea încărcării pe palet

turaţie, puteri) reducerea înc

palete la rotor. 

4.9  Concluzii 

 

 Din literatura tehnic

prezentare sintetică a forţ

Manivela existent
Manivela propus

Cazul forţelor 
aplicate la 250 mm
Manivela propus

Cazul forţelor 
aplicate la 200 mm
Manivela propus

Cazul forţelor 
aplicate la 150 mm

70.00
90.00

110.00
130.00
150.00
170.00
190.00

Tensiune 
σ von Mises 
[MPa]

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Figura 4.44 Analiza comparativă a tensiunii von Mises pentru manivela existent

propusă pentru retehnologizare 

  

 s–a precizat cauza principală a producerii fisurilor pe paletele 

rotoarelor turbinelor de la CHE Turnu, care este oboseala corodantă sub sarcin

au propagat din concentratorul de tensiune existent pe palet

derea tensiunii din concentratori sub limita admisibilă se poate realiza numai 

ă ării pe paletă. Pentru condiţii de funcţionare date (debit, c

ie, puteri) reducerea încărcării se poate realiza numai prin creşterea

 

Din literatura tehnică de specialitate, la începutul capitolului, 

ă a forţelor care acţionează asupra componentei mecanice calculate, a 

Regim 1 Regim 2
Manivela existentă 177.50 171.40
Manivela propusă 

ţelor 
aplicate la 250 mm

142.30 123.50

Manivela propusă 
ţelor 

aplicate la 200 mm
105.50 91.00

Manivela propusă 
ţelor 

aplicate la 150 mm
93.20 80.20

177.50

142.30

105.50

93.20

70.00
90.00

110.00
130.00
150.00
170.00
190.00

din mecanismul de reglare al  

142 

 

 a tensiunii von Mises pentru manivela existentă şi cea 

 a producerii fisurilor pe paletele 

ă sub sarcină. Fisurile 

au propagat din concentratorul de tensiune existent pe paletă la decuparea 

ă se poate realiza numai 

ţionare date (debit, cădere, 

rii se poate realiza numai prin creşterea numărului de 

, la începutul capitolului, s–a făcut o 

 asupra componentei mecanice calculate, a 

Regim 2
171.40

123.50

91.00

80.20

171.40

123.50

91.00
80.20
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eforturilor unitare, a deplas

variabile. 

 Utilizarea metodelor moderne de pro

comportării piesei la sol

inginerului instrumentul necesa

puternic pozitive referitoare la cunoa

deformaţiei pieselor, reducerea greut

la creşterea încrederii inginerilor în solu

proiectare în cunoştinţă de cauz

 O astfel de analiză

specializat de proiectare asistat

element finit. Fără a neglija 

operarea cu astfel de programe se po

ce impune asimilarea acestor 

 Calculele de rezisten

următoarelor concluzii: 

• Calculele de rezisten

reglare a paletei rotorice

• Încărcarea paletei în modulul SolidWorks Motion, pentru calcule de rezisten

s–a făcut cu forţe rezultate din m

• Forţa de acţionare din biel

S–a considerat un motor liniar, cu o lege de mi

efectuate pe turbine industriale 

reglare, în sensul închiderii paletelor

dată în domeniu la CCHAPT

• Acţiunea forţelor F

s–a înlocuit cu momentul hidraulic M

sensul pozitiv, spre închiderea paletei;

• Cazul cel mai defavorabil, cu cele

alungirii maxime, s–a obţ

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

eforturilor unitare, a deplasărilor şi deformaţiilor, a solicitărilor statice, dinamice 

Utilizarea metodelor moderne de proiectare asistată de calculator 

rii piesei la solicitări impuse prin metoda elementului finit, pune în mâna 

inginerului instrumentul necesar de lucru pentru optimizarea proiect

c pozitive referitoare la cunoaşterea răspunsului piesei la solicită

iei pieselor, reducerea greutăţii, detectarea zonelor critice. Acest fapt contribuie 

încrederii inginerilor în soluţia rezultată şi permite luarea uno

ă de cauză. 

O astfel de analiză implică, însă, asimilarea modului de lucru cu un program 

de proiectare asistată, precum şi a programelor de simulare 

ă ă a neglija uşurinţa în manipularea acestor programe, specializarea în 

operarea cu astfel de programe se poate face numai printr–o investiţie intelectual

ce impune asimilarea acestor metode de proiectare, simulare şi analiză

lculele de rezistenţă efectuate în cazul manivelei existente permit formularea 

 

alculele de rezistenţă s–au efectuat pe modelul geometric al mecanismului de 

rotorice. Acest model geometric s–a realizat în capitolul 2

rcarea paletei în modulul SolidWorks Motion, pentru calcule de rezisten

ţe rezultate din măsurătorile pe model; 

ţionare din bielă a rezultat din studiul cinetostatic 

at un motor liniar, cu o lege de mişcare determinată

turbine industriale  şi aplicat pe suprafaţa plană a furcii mecanismului de 

reglare, în sensul închiderii paletelor. Acest studiu cinetostatic s–a efectuat pentru prima 

în domeniu la CCHAPT; 

elor FAH, respectiv FT în studiul cinetostatic al manivelei existente

a înlocuit cu momentul hidraulic Mr, care acţionează pe suprafaţa flan

sensul pozitiv, spre închiderea paletei; 

defavorabil, cu cele mai mari valori ale tensiunii v

a obţinut pentru discretizarea de tip curvature based mesh;

din mecanismul de reglare al  

143 

ărilor statice, dinamice şi 

ă de calculator şi analiza 

impuse prin metoda elementului finit, pune în mâna 

r de lucru pentru optimizarea proiectării, cu efecte  

piesei la solicitările impuse şi a 

e. Acest fapt contribuie 

i permite luarea unor decizii de 

, asimilarea modului de lucru cu un program 

imulare şi analiză cu 

a în manipularea acestor programe, specializarea în 

ie intelectuală, ceea 

i analiză. 

permit formularea 

geometric al mecanismului de 

n capitolul 2; 

rcarea paletei în modulul SolidWorks Motion, pentru calcule de rezistenţă, 

studiul cinetostatic al mecanismului. 

eterminată din cercetările 

ă a furcii mecanismului de 

a efectuat pentru prima 

al manivelei existente 

a flanşei paletei, cu 

mai mari valori ale tensiunii von Mises şi ale 

inut pentru discretizarea de tip curvature based mesh; 



Cercetări asupra solicit
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• Încărcările aplicate asupra manivelei 

la distanţă (G şi FC); 

• Calculele s–au efectuat pentru 

forţele de acţionare din biel

respectiv Fa=361.116 N ;

• În urma analizei structurale s

racordare dintre buton şi corpul manivelei. În aceast

domeniul 144,3÷177,5 N/mm

• Alungirea maximă

maxime se încadrează în domeniul 0,072÷

• Pentru regimurile de func

materialului butonului manivelei, tensiunile rezultate sunt în limite admisibile, piesa 

prezentând un factor de siguran

caracteristicile materialului: limita de curgere 320 MPa, rezisten

 Calculele de rezisten

retehnologizare permit formularea urm

• Condiţiile de discretizare s

existente, pentru a se putea face un studiu comparativ;

• Modelul geometric utilizat pentru calculele de rezisten

reglare este cel utilizat şi în 

• Pentru studiul cinetostatic s

impusă şi aplicat pe suprafa

cazul manivelei existente

ipoteza unui material fă ă

oboseală; 

• Acţiunea forţelor F

realizează în puncte, aflate la distan

suprafaţa paletei, faţă de axa de rota

respectiv G acţionează în centrul de greutate al subansamblului;

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

rile aplicate asupra manivelei existente sunt: directă (F

au efectuat pentru două regimuri 1 şi 2. Pentru aceste regimuri 

ionare din bielă, rezultate din SolidWorks Motion  sunt:

361.116 N ; 

n urma analizei structurale s–a obţinut o tensiune maximă localizat

racordare dintre buton şi corpul manivelei. În această zonă tensiunea 

177,5 N/mm2; 

lungirea maximă este localizată la extremitatea butonului. Valorile alungirii 

ă în domeniul 0,072÷0,076 mm; 

entru regimurile de funcţionare luate în calcul, fără o solicitare la oboseal

materialului butonului manivelei, tensiunile rezultate sunt în limite admisibile, piesa 

prezentând un factor de siguranţă minim de 1,80 în zona butonului (pentru 

caracteristicile materialului: limita de curgere 320 MPa, rezistenţa la rupere 540 MPa).

lculele de rezistenţă efectuate în cazul manivelei propuse

permit formularea următoarelor concluzii: 

discretizare s–au păstrat identice cu cele de la calculul manivelei 

, pentru a se putea face un studiu comparativ; 

odelul geometric utilizat pentru calculele de rezistenţă a mecanismului de 

reglare este cel utilizat şi în cazul manivelei existente; 

entru studiul cinetostatic s–a considerat un motor liniar, cu o lege de mi

i aplicat pe suprafaţa plană a furcii mecanismului de reglare, identic ca 

cazul manivelei existente. Toate aceste calcule s–au efectuat pentru regim static, în 

ipoteza unui material fără defecte interne şi considerând absenţ

elor FAH, respectiv FT în studiul cinetostatic al manivelei propuse

aflate la distanţele de 150 mm, 200 mm respectiv 250 mm, 

ţă de axa de rotaţie a paletei, înspre muchia ei de ie

ţ ă în centrul de greutate al subansamblului; 

din mecanismul de reglare al  

144 

ă (Fa şi M r), respectiv 

i 2. Pentru aceste regimuri 

, rezultate din SolidWorks Motion  sunt: Fa=361.569 N, 

ă localizată în zona de 

 tensiunea von Mises este în 

 la extremitatea butonului. Valorile alungirii 

ă ă o solicitare la oboseală a 

materialului butonului manivelei, tensiunile rezultate sunt în limite admisibile, piesa 

în zona butonului (pentru 

ţa la rupere 540 MPa). 

în cazul manivelei propuse pentru 

cu cele de la calculul manivelei 

ţă a mecanismului de 

a considerat un motor liniar, cu o lege de mişcare 

ului de reglare, identic ca şi în 

au efectuat pentru regim static, în 

absenţa fenomenului de 

al manivelei propuse se 

ele de 150 mm, 200 mm respectiv 250 mm, pe 

ie a paletei, înspre muchia ei de ieşire. Forţele FC, 



Cercetări asupra solicit
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• Calculele de rezisten

SolidWorks Simulation, pentru manivela 

rotorice. Discretizarea manivelei în elemente finite s

concentratorilor de tensiune. Pentru studiul 

patru variante de discretizare, care genereaz

• Cazul cel mai defavorabil, cu cele

alungirii maxime, s–a obţ

• Încărcările aplicate asupra manivelei 

distanţă (FAH, FT, G şi F

distanţă sunt fusul şi paleta, crescând astfel 

discretizarea componentelor înl

se conservă; 

• Calculele s–au efectuat 

rezultate din acţiunea servomotor

pentru căderea H=24 m, ambele ob

considerat cazul cel mai defavorabil de înc

analiza cinetostatică. Forţ

pentru cele trei situaţii de ac

distanţele 150 mm, 200 mm

• În urma analizei structurale s

racordare dintre buton şi corpul manive

domeniul 67,2÷142,3 N/mm

• Valorile cele mai mici ale tensiunii corespund cazului ac

aflat la distanţa 150 mm fa

valorile cele mai mari ale tensiunii corespund ac

250 mm faţă de axa de rota

• Alungirea maximă

maxime se încadrează în domeniul 0,0

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

alculele de rezistenţă s–au realizat cu programul de analiză

SolidWorks Simulation, pentru manivela propusă a mecanismului de reglare a paletelor 

. Discretizarea manivelei în elemente finite s–a realizat mai fin în zona 

concentratorilor de tensiune. Pentru studiul convergenţei, calculele s

patru variante de discretizare, care generează un număr diferit de elemente finite;

azul cel mai defavorabil, cu cele mai mari valori ale tensiunii v

a obţinut pentru discretizarea de tip curvature based mesh;

rile aplicate asupra manivelei propuse sunt: directă

şi FC). Componentele a căror efect este  înlocuit prin înc

şi paleta, crescând astfel precizia de calcul, pentru c

discretizarea componentelor înlăturate. Acţiunea acestor componente asupra manivelei 

u efectuat şi în cazul manivelei propuse pentru dou

ţiunea servomotorului, corespunzătoare căderii H=

24 m, ambele obţinute la proba cinematică. De

considerat cazul cel mai defavorabil de încărcare a butonului manivelei rezultat din 

ă. Forţa acţionează pe suprafaţa cilindrică a butonului manivelei, 

ţii de acţiune a forţelor tangenţială şi axială în pun

ele 150 mm, 200 mm, respectiv 250 mm faţă de axa de rotaţie a paletei;

n urma analizei structurale s–a obţinut o tensiune maximă localizat

racordare dintre buton şi corpul manivelei. În această zonă tensiunea v

N/mm2; 

alorile cele mai mici ale tensiunii corespund cazului acţiunii for

a 150 mm faţă de axa de rotaţie a paletei. Cazul cel mai defavorabil, cu 

valorile cele mai mari ale tensiunii corespund acţiunii forţelor în punctul aflat la distan

 de axa de rotaţie a paletei; 

lungirea maximă este localizată la extremitatea butonului. 

ă în domeniul 0,034÷0,062 mm; 

din mecanismul de reglare al  

145 

cu programul de analiză cu element finit 

mecanismului de reglare a paletelor 

a realizat mai fin în zona 

ei, calculele s–au efectuat pentru 

r diferit de elemente finite; 

mai mari valori ale tensiunii von Mises şi ale 

zarea de tip curvature based mesh; 

sunt: directă (Fa), respectiv la 

ror efect este  înlocuit prin încărcări la 

precizia de calcul, pentru că se evită 

iunea acestor componente asupra manivelei 

pentru două regimuri 

ăderii H=28,2 m, respectiv 

ă. De asemenea s–a 

rcare a butonului manivelei rezultat din 

ă a butonului manivelei, 

ă în punctele aflate la 

ţie a paletei; 

ă localizată în zona de 

 tensiunea von Mises este în 

ţiunii forţelor în punctul 

ie a paletei. Cazul cel mai defavorabil, cu 

elor în punctul aflat la distanţa 

 la extremitatea butonului. Valorile alungirii 



Cercetări asupra solicit
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• Valoarea cea mai mic

forţelor 150 mm, iar valorile cele mai mari corespund punctului aflat la distan

faţă de axa de rotaţie a paletei 

• Pentru regimurile de

solicitare la oboseală a materialului butonului manivelei, tensiunile rezultate sunt în 

limite admisibile, piesa prezentând un factor de siguran

punctului 250 mm de acţ

materialului: limita de curgere 320 MPa, rezisten

vedere caracteristicile mecanice ridicate ale materialului, butonul manivelei poat

preia şi solicitările accidentale rezultate din apari

servomotorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

aloarea cea mai mică a alungirii maxime corespunde punctului de aplica

elor 150 mm, iar valorile cele mai mari corespund punctului aflat la distan

a paletei rotorice; 

entru regimurile de funcţionare luate în calcul, H=28,2 m 

ă a materialului butonului manivelei, tensiunile rezultate sunt în 

limite admisibile, piesa prezentând un factor de siguranţă minim de 

punctului 250 mm de acţiune a forţelor) în zona butonului (pentru caracteristicile 

materialului: limita de curgere 320 MPa, rezistenţa la rupere 540 MPa).

vedere caracteristicile mecanice ridicate ale materialului, butonul manivelei poat

ările accidentale rezultate din apariţia presiunii maxime în cilindrul 

 

 

 

 

 

din mecanismul de reglare al  

146 

 a alungirii maxime corespunde punctului de aplicaţie a 

elor 150 mm, iar valorile cele mai mari corespund punctului aflat la distanţa 250 mm 

 şi H=24 m, fără o 

 a materialului butonului manivelei, tensiunile rezultate sunt în 

ţă minim de 2,25 (cazul 

elor) în zona butonului (pentru caracteristicile 

a la rupere 540 MPa). Având în 

vedere caracteristicile mecanice ridicate ale materialului, butonul manivelei poate să 

ia presiunii maxime în cilindrul 
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ESTIMAREA DURATEI DE VIA

MANIVELEI MECANISMULUI DE REGLARE

 

5.1  Solicitări variabile

 

Elementele de rezisten

exploatării, la valori ale tensiunilor mai mic

solicitării statice [40]. Sc

solicitărilor sau deforma

oboseală. Acest mod de rupere, generat de

acţiunea solicitărilor repetate, este

Figura 5.1 se prezintă fazele ruperii prin oboseal

 

 

 

 

 

 

 

 
În cazul solicitărilor variabile ale pieselor de ma

ca mărime, cât şi ca direc

aleatoriu (nepredictibil) sau determinist (predictibil). Dintre solicit

mai întâlnite sunt cele periodice

 

 

 

Formarea 

discontinuității 

Iniţiere fisuri de oboseal

Formarea 

discontinuității 

Formarea 

discontinuităţii 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

CAPITOLUL 5 

ESTIMAREA DURATEI DE VIA ŢĂ LA OBOSEAL

MANIVELEI MECANISMULUI DE REGLARE

ări variabile      

rezistenţă supuse la solicitări repetate se pot rupe î

rii, la valori ale tensiunilor mai mici decât rezistenţa la rupere

. Scăderea rezistenţei materialelor, respectiv a

rilor sau deformaţiilor care se repetă de un număr foarte mare de ori se nume

. Acest mod de rupere, generat de formarea uneia sau mai multor fisuri sub 

rilor repetate, este cunoscut sub numele de rupere prin oboseal

ă fazele ruperii prin oboseală. 

 
Figura 5.1 Fazele ruperii prin oboseală [94] 

În cazul solicitărilor variabile ale pieselor de maşini, forţele aplicate variaz

şi ca direcţie şi sens. Aceste solicitări variabile pot avea un caracter

aleatoriu (nepredictibil) sau determinist (predictibil). Dintre solicitările deterministe

mai întâlnite sunt cele periodice [44]. 

Creștere până 
la fisuri 

Creștere stabilă a 
fisurilor la scară 
macroscopică 

fisuri de oboseală 

Creștere până 
la fisuri 

Creștere stabilă a 
fisurilor la scară 
macroscopică 

Creştere până 
la fisuri 

Creştere stabilă a 
fisurilor la scară 
macroscopică 

Propagare fisuri de 

oboseală 
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Rupere finală 
prin 

suprasolicitare
a secţiunii 

rămase 

 LA OBOSEALĂ A 

MANIVELEI MECANISMULUI DE REGLARE  

ri repetate se pot rupe în timpul 

a la rupere corespunzătoare 

ei materialelor, respectiv a metalelor, supuse 

foarte mare de ori se numeşte 

eia sau mai multor fisuri sub 

rupere prin oboseală. În 

 

ţele aplicate variază atât 

ri variabile pot avea un caracter 

ările deterministe cele 

Propagare 
instabilă a 

fisurii critice 

Propagare 
instabilă a 

fisurii critice 
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5.1.1  Solicitări variabile periodice

 

În funcţie de amplitudinea lor, solicit

– solicitări staţionare 

– solicitări nestaţ

În funcţie de valorile maxime 

cicluri de solicitare (Figura 5

– alternante pentru valori ale tensiunilor maxime 

un caz particular de ciclu alterna

– ondulante pozitive 

  σmin < 0 (Figura 5.2

– pulsante pozitive 

  (Figura 5.2). 

 

5.1.2  Caracteristicile 

 

Pentru a caracteriza solicit

• Media tensiunilor ciclice 

tensiuni ale ciclului de solicitare: maxim				&b  .cde

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ări variabile periodice 

ţie de amplitudinea lor, solicitările periodice pot fi: 

ă ţionare – când amplitudinea tensiunilor este constant

ări nestaţionare – când amplitudinea tensiunilor este variabil

ţie de valorile maxime şi minime ale tensiunilor se deosebesc urm

cicluri de solicitare (Figura 5.2): 

pentru valori ale tensiunilor maxime σmax > 0 şi minime 

particular de ciclu alternant este cel simetric cu: σmax= 

ondulante pozitive pentru: σmax > 0; σmin > 0 şi ondulante negative

(Figura 5.2) ; 

pulsante pozitive pentru: σmax > 0; σmin = 0 şi pulsante negative 

Figura 5.2 Cicluri de solicitare [78] 

Caracteristicile solicitărilor ciclice 

Pentru a caracteriza solicitările ciclice se folosesc următoarele m

edia tensiunilor ciclice σm definită ca media aritmetic

tensiuni ale ciclului de solicitare: maximă σmax şi minimă 

cde\.cfP�                                                                  
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când amplitudinea tensiunilor este constantă; 

când amplitudinea tensiunilor este variabilă. 

tensiunilor se deosebesc următoarele 

şi minime σmin< 0; 

= – σmin; 

ondulante negative: σmax < 0,       

pulsante negative σmax = 0; σmin<0   

 

ătoarele mărimi [41]: 

 ca media aritmetică a celor două 

ş ă σmin [117]: 

                                                                                   (5.1) 



Cercetări asupra solicit

 
 

 

 

Ing. Camelia JIANU 
 

• Amplitudinea tensiunilor ciclice 

tensiuni ale ciclului de solicitare																			&*  .cde"�
• Coeficientul de asimetrie a tensiunilor ciclice R

două tensiuni ale ciclului de solicitare	�  .cfP.cde                                                                             

 Cu notaţia tgφ = 

[117]: 

                   �  .c".g.c\.g
În funcţie de tipul solicit

1. pentru solicitări statice: 

2. solicitări ondulan

3. solicitări pulsante pozitive: 

4. solicitări alternante: 

5. solicitări alternant simetrice

6. solicitări pulsante negative: 

7. solicitări ondulan

 

5.1.3  Rezistenţa la oboseal

 

Rezistenţa la oboseal

material ce se determină

solicitări alternant simetrice de încovoiere rotativ

reprezintă într–un sistem de coordonate curba lui W

numărul de cicluri N până

σmax ce are următoarele valori maxime de pornire 

� pentru oţ

� pentru materiale neferoase: 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Amplitudinea tensiunilor ciclice σv definită ca semidiferen

tensiuni ale ciclului de solicitare [117]: ".cfP�                                                                                      

Coeficientul de asimetrie a tensiunilor ciclice R definit ca raportul celor 

tensiuni ale ciclului de solicitare [117]: 

                                                                             

= σv /σm coeficientul de asimetrie al ciclului R

g
g  �"hijk�\hijk                                                                 

ţie de tipul solicitării, valorile coeficientului de asimetrie sunt:

statice: (σmax = σmin; σv =0; tgφ=0): R =1; 

nte pozitive: (σmax > σmin>0; 0 < tgφ< 1): 0 < R < 1;

pulsante pozitive: (σmax >0 ; σmin=0; tgφ =1): R=0; 

alternante: (σmax > 0; σmin<0; tgφ < 0): R < 0; 

alternant simetrice: (σm = 0; σmax = – σmin ; tgφ =∞): R = 

pulsante negative: (σmax =0 ; σmin<0; tgφ =–1): R=–

nte negative: (σmax < 0; σmin<0; 0 < tgφ < 1): 0 < R < 1.

ţa la oboseală. Curba lui Wőhler 

a la oboseală reprezintă o caracteristică mecanică important

material ce se determină experimental pentru anumite solicitări variabile

ri alternant simetrice de încovoiere rotativă, torsiune, întindere

un sistem de coordonate curba lui Wőhler (Figura 5.3

până la rupere (milioane cicluri) şi pe ordonată

ătoarele valori maxime de pornire [78]: 

pentru oţel: σmax = 0,6 σr; 

pentru materiale neferoase: σmax = 0,4 σr. 
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 ca semidiferenţa celor două 

                                              (5.2) 

definit ca raportul celor 

                                                                                                 (5.3) 

R se mai poate scrie 

                                                                 (5.4) 

rii, valorile coeficientului de asimetrie sunt: 

< 1): 0 < R < 1; 

 

; tgφ =∞): R = –1; 

–∞; 

 < 1): 0 < R < 1. 

mecanică importantă a unui 

ări variabile, ca fiind 

, torsiune, întindere–compresiune. Se 

.3) având pe abscisă 

i pe ordonată tensiunea maximă 
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Numărul de cicluri efectuat este limitat la un 

şi durabilitate de oboseală

� pentru oţ

� pentru neferoase 

 
Curba trasată printre aceste puncte pentru un ciclul alternant simetric de

încovoiere rotativă se nume

Această curbă are o asimptot

punct notat cu σ–1 ce reprezint

reprezentând coeficientul de asimetrie al ciclului pentru solicitarea de încovoiere 

rotativă – alternant simetric

Determinarea limitei la oboseal

având coeficientul de asimetrie al ciclului 

foarte mare de încercări necesare.

Teoretic, un material prezint

infinitate de cicluri de solicitare). Varia

funcţie de coeficientul de

diagramă a rezistenţelor la oboseal

calculelor la oboseală, diagramele rezist

literatura de specialitate sunt cunoscute

Soderberg, Serensen, etc

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

rul de cicluri efectuat este limitat la un număr de cicluri de baz

i durabilitate de oboseală, ce depinde de tipul de material [78]: 

pentru oţeluri: 2.000.000÷20.000.000 cicluri; 

pentru neferoase şi aliaje uşoare: 20.000.000÷200.000.000 

Figura 5.3 Curba lui Wőhler [78] 

ă printre aceste puncte pentru un ciclul alternant simetric de

ă se numeşte curba durabilităţii σ – N la amplitudine constant

ă ă are o asimptotă orizontală ce intersectează axa ordonatelor într

ce reprezintă limita de oboseală a materialului, 

coeficientul de asimetrie al ciclului pentru solicitarea de încovoiere 

simetrică (R= –1). 

Determinarea limitei la oboseală σR pentru alte cicluri de solicit

având coeficientul de asimetrie al ciclului R ≠ –1, este mai dificilă datorit

ări necesare. 

Teoretic, un material prezintă o infinitate de rezistenţe la 

infinitate de cicluri de solicitare). Variaţia rezistenţei la oboseală a unui material în 

ie de coeficientul de asimetrie al ciclului de solicitare, reprezint

ţelor la oboseală sau curba ciclurilor limită. Pentru simplificarea 

calculelor la oboseală, diagramele rezistenţelor la oboseală se schematizeaz

literatura de specialitate sunt cunoscute mai multe astfel de schematiz

Soderberg, Serensen, etc [78]. 
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r de cicluri de bază NB numit 

200.000.000 cicluri. 

 

 printre aceste puncte pentru un ciclul alternant simetric de 

N la amplitudine constantă. 

ă axa ordonatelor într–un 

 a materialului, indicele (–1) 

coeficientul de asimetrie al ciclului pentru solicitarea de încovoiere 

pentru alte cicluri de solicitări variabile 

este mai dificilă datorită numărului 

 oboseală (există o 

ei la oboseală a unui material în 

asimetrie al ciclului de solicitare, reprezintă aşa numita 

Pentru simplificarea 

ă se schematizează. În 

mai multe astfel de schematizări: Goodman, 
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5.1.4  Factorii care influen

 

Rezistenţa la oboseal

care pot fi luaţi în considerare cantitativ sau calitativ (alegerea materialului, a formei

piesei, a tehnologiei de fabrica

1. factori constructivi 

2. factori depinzând de tehnologia de fabrica

3. factori depinzând de condi

1. Factorii constructivi 

În cazul acesta, rezisten

scade [102]. Câteva tipuri uzuale de 

– racordările cu raze mici între dou

– canale de pană pentru un arbore sau alezaj;

– variaţii de diametru ale

Factorii constructivi sunt evalua

tensiuni, definit astfel [20], 							$.  .l.lm        
în care: – σR  – rezisten

             – σRk – rezisten

Factorii dimensionali

definit de raportul dintre rezisten

epruvete cilindrice având diametrul 

							;  Dn.oWIXDn.oWIXp
în care:–(σ–1)d0 –

            – (σ–1)d –

 

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

care influenţează rezistenţa la oboseală 

ţa la oboseală este o mărime complexă care depinde de o serie de factori

ţi în considerare cantitativ sau calitativ (alegerea materialului, a formei

piesei, a tehnologiei de fabricaţie, etc.). Aceşti factori se pot grupa în:

factori constructivi şi factori dimensionali; 

factori depinzând de tehnologia de fabricaţie (tehnologici); 

factori depinzând de condiţiile de lucru [113]. 

Factorii constructivi şi dimensionali 

rezistenţa la oboseală a unei piese cu concentratori de tensiune 

Câteva tipuri uzuale de concentratori de tensiune sunt: 

ările cu raze mici între două suprafeţe; 

canale de pană pentru un arbore sau alezaj; 

ţii de diametru ale unei piese cilindrice (Tabelul 5.1). 

Factorii constructivi sunt evaluaţi cantitativ prin coeficientul concentratorilor de

[20], [21]: 

                                                                                    

rezistenţa la oboseală a epruvetei cilindrice fără

rezistenţa la oboseală a piesei cu concentrator.

Factorii dimensionali sunt cuantificaţi prin coeficientul dimensional 

definit de raportul dintre rezistenţa la oboseală a piesei şi rezistenţa la oboseal

cilindrice având diametrul d0=10 mm [20]: n In I p                                                                               

– rezistenţa la oboseală a epruvetei cilindrice având diametrul 

– rezistenţa la oboseală a piesei de diametru d.
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 care depinde de o serie de factori 

i în considerare cantitativ sau calitativ (alegerea materialului, a formei 

ti factori se pot grupa în: 

ese cu concentratori de tensiune 

i cantitativ prin coeficientul concentratorilor de 

                                                                            (5.5)  

 a epruvetei cilindrice fără concentrator; 

. 

coeficientul dimensional ε, care este 

ţa la oboseală a unei 

                                                                             (5.6) 

 a epruvetei cilindrice având diametrul d0; 

d. 
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Tabelul 5

Natura deformaţiei ş

I. Încovoiere şi întindere:
    1. Canelură semicircular
diametrul arborelui 
            0,1…………………………………………………………………
            0,5…………………………………………………………………
            1,0…………………………………………………………………
            2,0…………………………………………………………………
     2. Canelură semicircular
complete şi înălţimea sec
            0,0625……………………………………………………………..
            0,125………………………………………………………………
            0,25………………………………………………………………..
            0,5…………………………………………………………………
     3. Variaţia secţiunii sub un unghi drept
     4. Canelură în V 
     5. Filet Withworth
     6. Filet metric 
     7. Orificii, atunci când raportul dintre diametrul orificiului 
dimensiunea transversală
     8. Zgârieturi produse de cu
II. R ăsucire 
     1. Canelură semicircular
diametrul minim al arborelui este:
             0,02………………………………………………………………...
             0,10………………………………………………………………...
             0,20………………………………………………………………...
     2. Caneluri pentru pene

 

2. Factorii tehnologici

Diferitele procedee de ob

laminare, ambutisare, etc.), tratamentele termice 

prelucrărilor la cald sau la rece, calitatea suprafe

procedee clasice şi neconven

oboseală a pieselor [99]. Factorii tehnologici ai rezisten

a. factori ce depind de materialul 

b. factori ce depind de tratamentul term

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Tabelul 5.1 Factori de concentrare a tensiunii [117]
 

ţiei şi a factorului efectiv de concentrare a tensiunii

şi întindere: 
ă semicirculară la un arbore; raportul între raza canelurii 

0,1…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

1,0…………………………………………………………………
2,0…………………………………………………………………

ă semicirculară la un arbore; raportul între raza canelurii
ă ţimea secţiunii (diametrul arborelui) 

0,0625……………………………………………………………..
0,125………………………………………………………………
0,25………………………………………………………………..
0,5…………………………………………………………………

ţiunii sub un unghi drept 

5. Filet Withworth 

Orificii, atunci când raportul dintre diametrul orificiului şi 
dimensiunea transversală a secţiunii este de la 0,1 la 0,33 

8. Zgârieturi produse de cuţit pe suprafaţa piesei 

ă semicirculară când raportul dintre raza canelurii şi 
diametrul minim al arborelui este: 

0,02………………………………………………………………...
0,10………………………………………………………………...
0,20………………………………………………………………...

2. Caneluri pentru pene 

2. Factorii tehnologici 

Diferitele procedee de obţinere a semifabricatului (turnare, forjare, matri

ambutisare, etc.), tratamentele termice şi termochimice aplicate în timpul

rilor la cald sau la rece, calitatea suprafeţelor prelucrate prin a

şi neconvenţionale de prelucrare, influenţează decisiv rezisten

. Factorii tehnologici ai rezistenţei la oboseală

a. factori ce depind de materialul şi tehnologia de obţinere a semifabricatului;

b. factori ce depind de tratamentul termic, mecanic şi chimic al piesei
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[117] 

i a factorului efectiv de concentrare a tensiunii K 

 
 la un arbore; raportul între raza canelurii şi 

0,1………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

1,0………………………………………………………………… 
2,0………………………………………………………………… 

 
 

2,0 
1,6 
1,2 
1,1 

 la un arbore; raportul între raza canelurii 

0,0625…………………………………………………………….. 
0,125……………………………………………………………… 
0,25……………………………………………………………….. 
0,5………………………………………………………………… 

 
 

1,75 
1,50 
1,20 
1,10 
2,0 
3,0 
2,0 
2,5 
2,0 

1,2÷1,4 
 

0,02………………………………………………………………... 
0,10………………………………………………………………... 
0,20………………………………………………………………... 

 
 

1,80 
1,20 
0,20 

1,6÷2,0 

inere a semifabricatului (turnare, forjare, matriţare, 

i termochimice aplicate în timpul 

elor prelucrate prin aşchiere sau alte 

ţ ă decisiv rezistenţa la 

ei la oboseală pot fi grupaţi în: 

ţinere a semifabricatului; 

şi chimic al piesei; 
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c. factori ce depind 

a. Factori ce depind de materialul 

Rezistenţa la oboseal

confecţionată piesa. Pentru majoritat

tehnică prevede pe lângă

oboseală σ–1 determinate experimental pe epruvete netede standardizate, de obicei

diametrul d0=10 mm. 

De asemenea structura cristalin

izotropie sau anizotropia materialului, influen

aceste caracteristici fiind legate indisolubil de tehnologia de ob

tratamentele termice, chimice sau mecanice aplicate semifabricatului.

b. Factori ce depind de tratamentele termice, mecanice 

Tratamentele termice, chimice 

piesei în timpul prelucrărilor mecanice sau dup

rezistenţa la oboseală, datorit

suprafeţei exterioare. 

c. Factori ce depind de starea 

Starea suprafeţei este un factor 

piesei deoarece s–a constata

incluziunilor nemetalice, a porilor 

micşorează foarte mult rezisten

Cauzele care fac ca suprafa

solicitărilor la oboseală sunt urm

� în urma prelucr

prezintă

constituie amorse de fisur

� grăunţ

distruş

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

c. factori ce depind de starea şi rugozitatea suprafeţei piesei. 

a. Factori ce depind de materialul şi tehnologia de obţinere a

ţa la oboseală depinde în primul rând de materialul din care este

 piesa. Pentru majoritatea oţelurilor şi materialelor metalice literatura

 prevede pe lângă celelalte caracteristici mecanice, valorile rezisten

determinate experimental pe epruvete netede standardizate, de obicei

structura cristalină a materialului, fibrajul ş

izotropie sau anizotropia materialului, influenţează substanţial rezisten

aceste caracteristici fiind legate indisolubil de tehnologia de obţinere a

tele termice, chimice sau mecanice aplicate semifabricatului.

b. Factori ce depind de tratamentele termice, mecanice şi chimice

Tratamentele termice, chimice şi mecanice (ecruisare superficial

piesei în timpul prelucrărilor mecanice sau după finisare, influenţează

ă, datorită creşterii durităţii suprafeţei şi a îmbună

c. Factori ce depind de starea şi rugozitatea suprafeţei piesei 

ţei este un factor esenţial care influenţează rezisten

a constatat experimental că existenţa zgârieturilor pe o suprafa

incluziunilor nemetalice, a porilor şi a fisurilor la nivelul suprafeţei exterioare a piesei,

rezistenţa la oboseală [37], [38].  

Cauzele care fac ca suprafaţa exterioară a piesei să fie punctul slab în cazul

ă sunt următoarele: 

în urma prelucrărilor mecanice suprafaţa exterioară

prezintă totdeauna o anumită rugozitate, anumite zgârieturi care 

constituie amorse de fisură în cazul solicitărilor variabile;

ăunţii cristalini de la suprafaţa piesei sunt în cea mai mare parte 

distruşi prin procedeele de prelucrare mecanică prin a
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inere a semifabricatului 

 depinde în primul rând de materialul din care este 

i materialelor metalice literatura 

 celelalte caracteristici mecanice, valorile rezistenţei la 

determinate experimental pe epruvete netede standardizate, de obicei având 

 a materialului, fibrajul şi proprietăţile de 

ţial rezistenţa la oboseală, 

ţinere a semifabricatului, 

tele termice, chimice sau mecanice aplicate semifabricatului. 

şi chimice 

i mecanice (ecruisare superficială) aplicate 

ţează în general pozitiv 

şi a îmbunătăţirii  rezistenţei 

 

ţ ă rezistenţa la oboseală a 

a zgârieturilor pe o suprafaţă, a 

ţei exterioare a piesei, 

ă fie punctul slab în cazul 

ţa exterioară nu este lisă, ea 

 rugozitate, anumite zgârieturi care 

ărilor variabile; 

a piesei sunt în cea mai mare parte 

ă prin aşchiere; 
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� la încovoierea 

solicitate ale pieselor (unde apar tensiunile maxime 

suprafaţ

Lustruirea suprafeţ

importanţă pentru creşterea rezisten

recomandă o rugozitate: 

Efectul rugozităţii asupra rezisten

de stare al suprafeţei γ , definit ca raportul între rezisten

rugozitate oarecare şi rezisten

      	=  .oWq.oW                                                                                    

în care:– σ–1p – rezisten

                     oarecare;

            – σ–1 – re

3. Factorii de lucru

Rezistenţa la oboseal

sărată). 

Factorii de lucru care influen

– tipul solicitărilor (întindere

– tipul tensiunilor (normale, tangen

– caracteristicile ciclului de solicit

  tensiunea maximă

– agenţii corozivi, chimici, fizici, electrici, etc. ai mediului de lucru;

– presiunea pe suprafa

Până la valori ale frecven

oboseală rămâne practic constant

de 10 KHz rezistenţa la oboseal

peste valoarea rezistenţei la 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

la încovoierea şi răsucirea pieselor cilindrice zonele cele mai 

solicitate ale pieselor (unde apar tensiunile maxime 

suprafaţa exterioară piesei [39] . 

Lustruirea suprafeţei unei piese supuse la solicitări variabile are o mare

şterea rezistenţei la oboseală. Pentru epruvetele standardizate se

 o rugozitate: Ra<0,4µm. 

Efectul rugozităţii asupra rezistenţei la oboseală este cuantificat prin 

, definit ca raportul între rezistenţa la oboseală

şi rezistenţa la oboseală a epruvetei [41]: 

                                                                                  

rezistenţa la oboseală a epruvetei având suprafaţ

oarecare; 

rezistenţa la oboseală a piesei cu suprafaţa lustruit

3. Factorii de lucru 

ţa la oboseală depinde de mediul de lucru al piesei (aer, ap

Factorii de lucru care influenţează rezistenţa la oboseală a unei piese sunt:

ărilor (întindere–compresiune, încovoiere, forfecare sau torsiune);

tipul tensiunilor (normale, tangenţiale) din material; 

caracteristicile ciclului de solicitare (frecvenţa, coeficientul de asimetrie 

tensiunea maximă şi minimă); 

ţii corozivi, chimici, fizici, electrici, etc. ai mediului de lucru;

presiunea pe suprafaţa piesei (presiunea interioară, presiunea exterioar

 la valori ale frecvenţei ciclurilor de solicitare de 10 

mâne practic constantă. Când frecvenţa ciclului de solicitare este mai mare

ţa la oboseală scade datorită creşterii tensiunilor dinamice maxime

ţei la oboseală. 

din mecanismul de reglare al  
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sucirea pieselor cilindrice zonele cele mai 

solicitate ale pieselor (unde apar tensiunile maxime σmax, τmax) sunt pe 

ări variabile are o mare 

. Pentru epruvetele standardizate se 

 este cuantificat prin coeficientul 

oboseală a piesei având o 

                                                                                   (5.7) 

având suprafaţa cu o prelucrare   

ţa lustruită. 

depinde de mediul de lucru al piesei (aer, apă dulce, apă 

ă a unei piese sunt: 

compresiune, încovoiere, forfecare sau torsiune); 

a, coeficientul de asimetrie R, 

ii corozivi, chimici, fizici, electrici, etc. ai mediului de lucru; 

, presiunea exterioară). 

 KHz, rezistenţa la 

a ciclului de solicitare este mai mare 

terii tensiunilor dinamice maxime 
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5.1.5  Diagramele ciclurilor limit

 

A. Diagramele de tip 

 

 
Pe dreapta OM 

reprezentat prin punctul 

σR a materialului [83]: 

       σR=σmaxL=σmL

Orice punct care este

ciclurilor limită şi axele de

punctele situate pe şi în afara

ruperea prin oboseală. 

Diagrama de tip Haigh intersecteaz

fragile (respectiv σc pentru materiale ductile)

limita de oboseală a materialului la cicluri alternant simetrice de încovoiere. Punctele

situate pe prima bisectoare corespund unor solicit

situate pe axa absciselor corespund unor solicit

 B. diagramele de tip 

5.5): 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Diagramele ciclurilor limit ă 

iagramele de tip Haigh se trasează în coordonate: σm – σv

Figura 5.4 Diagramele de tip Haigh [78] 

OM se determină un punct ce corespunde unui

 L având tensiunea maximă σmaxL egală cu rezisten

mL+σvL                                                                                     

Orice punct care este situat în interiorul suprafeţei delimitate de diagrama 

ă şi axele de coordonate defineşte un ciclu nepericulos

şi în afara diagramei corespund unor cicluri periculoase ce duc la 

Diagrama de tip Haigh intersectează axa Oσm în punctul σ

pentru materiale ductile), iar axa Oσv în punctul 

ă a materialului la cicluri alternant simetrice de încovoiere. Punctele

toare corespund unor solicitări pulsante pozitive cu 

selor corespund unor solicitări statice la întindere cu 

diagramele de tip Smith se trasează în coordonate: σmax/

din mecanismul de reglare al  
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v, Figura 5.4. 

 

 un punct ce corespunde unui ciclu limită 

rezistenţa la oboseală 

                            (5.8) 

ţei delimitate de diagrama 

te un ciclu nepericulos, în timp ce 

diagramei corespund unor cicluri periculoase ce duc la 

σr pentru materiale 

în punctul σ–1 ce reprezintă 

 a materialului la cicluri alternant simetrice de încovoiere. Punctele 

pulsante pozitive cu R=0, iar cele 

statice la întindere cu R=1. 

/σmin − σm , (Figura 
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Ca şi diagramele de 

dificultăţi în ceea ce priveş

la oboseală atât pentru solicit

Punctele situate pe prima bisec

sau compresiune (R=1): σ

pe aceeaşi verticală şi simetrice fa

nepericulos dacă se află în interiorul suprafe

Utilizarea diagramelor 

solicitările cu tensiuni maxime peste limit

schematizări ale acestor diagrame realizate prin linii drepte sau curbe

Pentru calculul coeficientului de siguran

schematizări ale diagramelor 

uşurează foarte mult calculul coeficientului de siguran

1. Schematizarea Goodman

						&*  &"� �
2. Schematizarea Soderberg

						&*  &"� �

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Figura 5.5 Diagramele de tip Smith [78] 

i diagramele de tip Haigh, diagramele de tip Smith

i în ceea ce priveşte construcţia ei, dar are avantajul reprezent

 atât pentru solicitările de întindere, cât şi pentru cele de compresiune.

Punctele situate pe prima bisectoare corespund unor solicitări

: σmax=σmin=σm. Perechile de puncte M1 (σmax

simetrice faţă de prima bisectoare reprezintă un ciclu de solicitare 

află în interiorul suprafeţei mărginită de cele două

Utilizarea diagramelor Haigh şi Smith prezintă dificultăţi în ceea ce

rile cu tensiuni maxime peste limita de curgere σc. În practică se

ri ale acestor diagrame realizate prin linii drepte sau curbe

Pentru calculul coeficientului de siguranţă la solicitările de oboseal

ri ale diagramelor ciclurilor limită tip Haigh. Folosirea acestor

 foarte mult calculul coeficientului de siguranţă la solicitări variabile.

1. Schematizarea Goodman–pentru materiale fragile (Figura 5

�1 E .c.r �                                                                  

Schematizarea Soderberg–pentru materiale tenace (Figura 5

�1 E .c.Q �                                                                   

din mecanismul de reglare al  
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h prezintă aceleaşi 

ia ei, dar are avantajul reprezentării rezistenţelor 

i pentru cele de compresiune. 

ări statice la întindere 

max) –M’ (σmin) situate 

ă un ciclu de solicitare 

 de cele două curbe. 

ăţi în ceea ce priveşte 

În practică se folosesc diferite 

ri ale acestor diagrame realizate prin linii drepte sau curbe particulare. 

ările de oboseală se utilizează 

 tip Haigh. Folosirea acestor schematizări 

variabile. 

Figura 5.6) [78]: 

                                                     (5.9) 

5.6) [78]: 

                                                                  (5.10) 
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F

3. Schematizarea Gerber printr
 						&*  &"� s

 
4. Schematizarea Serensen

[78]: 

 

						&*  &"� C
 						&*  .p� �1

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Figura 5.6 Schematizarea Goodman şi Soderberg 
 

3. Schematizarea Gerber printr–o parabolă cu vârful în A (Figura

s1 E �.c.r ��t                                                             

 

Figura 5.7 Schematizarea Gerber [78] 

Schematizarea Serensen pentru materiale tenace – prin două

C �1 C �.oW.p � ,				0 + &b + .p�                                         

� C �.c".u.p"�.Q � ,							0 + &b + .p� 	                         

din mecanismul de reglare al  
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 [78] 

Figura 5.7) [78]: 

                                                            (5.11) 

 

prin două linii (Figura 5.8) 

                                        (5.12) 

                                      (5.13) 
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5. Schematizarea eliptic
 						� .g.oW�� C �.

 

 

5.2  Calcule de oboseal

 

 Condiţiile reale de exploatare 

subansamblul mecanismului de reglare a unei palete 

este acţionat cu momentul 

sensul pozitiv spre închiderea paletei

 Încărcările aplicate asupra manivelei sunt:

distanţă (G şi FC). 

  

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Figura 5.8 Schematizarea Serensen [78] 

5. Schematizarea eliptică [78]: 

�.c.Q ��  1                                                                

Figura 5.9 Schematizarea eliptică [78] 

Calcule de oboseală în condiţii reale de exploatare 

reale de exploatare sunt cele tratate în capitolul 4. Este situa

subansamblul mecanismului de reglare a unei palete rotorice, în studiul 

cu momentul hidraulic Mr, care acţionează pe suprafaţa fla

sensul pozitiv spre închiderea paletei [81]. 

rile aplicate asupra manivelei sunt: directă (Fa şi M

din mecanismul de reglare al  
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                                                                (5.14)  

 

. Este situaţia în care 

, în studiul cinetostatic,  

a flanşei paletei, cu 

şi M r) şi respectiv la 
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Ing. Camelia JIANU 
 

5.2.1  Premize de calcul

 

 Caracteristicile ciclului de oboseal

a. Denumirea ciclului: alternant simetric 

alternantă, valoarea tensiunii determinate î

Valorile maxime 

magnitudine şi opuse ca direc

b. Studiul asociat analizei la oboseal

defavorabil, cu valoarea cea mai m

această situaţie corespunde în ambele regimuri, discretiz

un număr de 423.848 elemente finite;

c. Rezultatele sunt prezentate pentru dou

iau în considerare tensiunile von

solicitare în analiza de oboseal

d. Estimările de durată

concentratori, obţ

e. Metoda de corecţ

 

5.2.2  Diagrama Wöhler pentru materialul manivelei

 

 Pentru a putea estima durata de via

elementului finit este necesar s

materialului manivelei, C45 îmbun

 În absenţa unei curbe de oboseal

este confecţionată manivela, pentru estimarea duratei de via

curba de oboseală S–N din biblioteca

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Premize de calcul 

Caracteristicile ciclului de oboseală aferente acestui studiu sunt 

Denumirea ciclului: alternant simetric (R= –1). Programul consider

valoarea tensiunii determinate în analiza structural

Valorile maxime şi minime ale componentelor tensiunilor sunt egale ca 

şi opuse ca direcţie; 

Studiul asociat analizei la oboseală este studiul static considerat a fi cel mai 

, cu valoarea cea mai mare a tensiunii. Din Figura 4.41

ţie corespunde în ambele regimuri, discretizării curvature mesh, cu 

ăr de 423.848 elemente finite; 

Rezultatele sunt prezentate pentru două tipuri de calcul: pentru cazul în care se 

iau în considerare tensiunile von Mises şi pentru cazul în care se consider

solicitare în analiza de oboseală intensitatea P1–P3 a tensiunilor

rile de durată de viaţă s–au făcut pentru valorile maxime ale tensiunilor în 

obţinute cu programul SolidWorks Simulation [17

Metoda de corecţie aplicată este metoda Soderberg. 

Diagrama Wöhler pentru materialul manivelei 

Pentru a putea estima durata de viaţă a butonului manivelei prin metoda 

elementului finit este necesar să se cunoască diagrama Wöhler [110

materialului manivelei, C45 îmbunătăţit [84]. 

ţa unei curbe de oboseală determinate pe probe din 

ă manivela, pentru estimarea duratei de viaţă a manivelei, se va utiliza 

N din biblioteca SolidWorks Simulation, Figura 5

din mecanismul de reglare al  
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sunt [57]: 

Programul consideră ca tensiune 

n analiza structurală statică anterioară.  

ilor sunt egale ca 

 este studiul static considerat a fi cel mai   

igura 4.41 rezultă că 

ării curvature mesh, cu 

 tipuri de calcul: pentru cazul în care se 

i pentru cazul în care se consideră ca 

P3 a tensiunilor principale; 

cut pentru valorile maxime ale tensiunilor în 

[17], [18]; 

 a butonului manivelei prin metoda 

[110], caracteristică  

 materialul din care 

ţă a manivelei, se va utiliza 

SolidWorks Simulation, Figura 5.10. 



Cercetări asupra solicit
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Figura  5.10 Curba de material pentru analiza la oboseal

Simulation, corespunz

 

5.3  Cicluri de oboseală

 

Ciclurile de oboseală

din regimurile tranzitorii normale (porniri

secundar) şi reglajul de frecven

oboseală avem nevoie de înregistr

turbinei şi de probe de func

funcţionare în reglaj primar 

motive de exploatare a centralei 

CHE Porţile de Fier I şi încerc

de la Porţile de Fier I are cel mai sever regim de exploatare din 

ciclurilor de oboseală. 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Curba de material pentru analiza la oboseală, din biblioteca SolidWorks 

Simulation, corespunzătoare materialului manivelei, C45 îmbun

de oboseală 

Ciclurile de oboseală pentru mecanismul de reglare al paletelor 

din regimurile tranzitorii normale (porniri–opriri), din reglajul de putere (reglaj 

i reglajul de frecvenţă (reglaj primar). Pentru determinarea ciclurilor de 

 avem nevoie de înregistrările de funcţionare pe o perioadă de mai mul

i de probe de funcţionare în reglaj primar şi secundar. Deoarece probele de 

ionare în reglaj primar şi secundar nu au putut fi efectuate la CHE Turnu, din 

motive de exploatare a centralei şi de dotare a grupurilor, toate datele au fost luate de

şi încercările au fost efectuate la această central

ile de Fier I are cel mai sever regim de exploatare din ţara noastr

din mecanismul de reglare al  
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biblioteca SolidWorks 

toare materialului manivelei, C45 îmbunătăţit 

 pentru mecanismul de reglare al paletelor rotorice rezultă 

din reglajul de putere (reglaj 

 (reglaj primar). Pentru determinarea ciclurilor de 

ionare pe o perioadă de mai mulţi ani a 

i secundar. Deoarece probele de 

i secundar nu au putut fi efectuate la CHE Turnu, din 

i de dotare a grupurilor, toate datele au fost luate de la 

ă centrală. Hidrocentrala 

ţara noastră, în privinţa 
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În aceste condiţii rezultatele estim

paletelor rotorice turbinei de la CHE Turnu sunt f

luăm ciclurile de oboseală

 

5.3.1 Cicluri de oboseal

 

 Direcţia Exploatare a SH Por

înregistrările efectuate în perioada 1 ianuarie 2006

efectuate din 10 în 10 secunde pentru toate cele 12 grupuri ale celor dou

română şi sârbă. În această

pentru o insensibilitate în frecven

Baza de date primită

– Hidroagregatul nr. 1 CHE Por

• Nivel amonte  NAM_HG1 [mdMA];

• Nivel amonte după

• Nivel amonte după

• Nivel aval NAV_HG1

• Putere activă PA_HG1 [MW];

• Debit turbinat DT_HG1 [m

Fiecare fişier text furnizat a con

ora 7:00:10 (ora locală a României) 

următoare. 

Baza de date  a fost prelucrat

scop [27]. Paşii acestui algoritm

a) importarea datelor

tipul: PFAALLZZ.xls=Por

b) la cele 36 de coloane cuprinse ini

coloane conţinând: 

• timpul în secunde, pentru fiecare zi de m

• căderea brută Hbr1

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ii rezultatele estimărilor la oboseală a mecanismului de reglare al 

turbinei de la CHE Turnu sunt fără nici o îndoială

m ciclurile de oboseală de la CHE Porţile de Fier I. 

Cicluri de oboseală rezultate din funcţionarea normal

ia Exploatare a SH Porţile de Fier I, a pus la dispozi

ate în perioada 1 ianuarie 2006÷24 noiembrie 2008, înregistr

efectuate din 10 în 10 secunde pentru toate cele 12 grupuri ale celor dou

ă. În această perioadă, hidroagregatele au funcţionat cu regulatorul setat 

pentru o insensibilitate în frecvenţă de ± 40 mHz. 

Baza de date primită a conţinut următoarele intrări (pe coloane):

Hidroagregatul nr. 1 CHE Porţile de Fier I 

Nivel amonte  NAM_HG1 [mdMA]; 

Nivel amonte după grătar stânga NAM_DGS_HG1 [mdMA]; 

Nivel amonte după grătar dreapta NAM_DGD_HG1 [mdMA];

NAV_HG1[mdMA]; 

PA_HG1 [MW]; 

DT_HG1 [m3/s]; etc. 

şier text furnizat a conţinut informaţiile de pe un interval cuprins între 

0 (ora locală a României) și ora 7:00:00 (ora locală a României

a fost prelucrată la CCHAPT, printr–un algoritm conceput în acest 

acestui algoritm sunt: 

importarea datelor în formate Excel; numele fişierelor astfel generate a fo

PFAALLZZ.xls=Porțile de Fier–An(ultimele două cifre an)–Lună

la cele 36 de coloane cuprinse iniţial în baza de date au fost ad

timpul în secunde, pentru fiecare zi de măsurare; 

br1=NAM_HG1–NAV_HG1 [m]; 

din mecanismul de reglare al  
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a mecanismului de reglare al 

ială acoperitoare, dacă 

ionarea normală a turbinei 

pus la dispoziţia CCHAPT 

24 noiembrie 2008, înregistrări 

efectuate din 10 în 10 secunde pentru toate cele 12 grupuri ale celor două centrale, 

ţionat cu regulatorul setat 

ri (pe coloane): 

 

[mdMA];  

iile de pe un interval cuprins între 

ă a României) din ziua 

un algoritm conceput în acest 

lor astfel generate a fost de 

Lună–Zi; 

ial în baza de date au fost adăugate încă 13 
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• căderea brută Hbr2

• căderea brută Hbr3

• căderea brută Hbr4

• căderea brută Hbr5

• căderea brută Hbr6

• modulul înălţimii de 

• modulul înălţimii de aspira

• modulul înălţimii de aspira

• modulul înălţimii de aspira

• modulul înălţimii de aspira

• modulul înălţimii de a

Numărul de linii din fişiere s

cazul zilelor de schimbare a orei num

respectiv 8.280 (schimbarea orei prim

c) crearea de fişiere

următoarele elemente: 

• coloana timpului, importat

• coloana puterii la grupul 5,

b;  

• graficul variaţiei puterii pe parcursul a 24 de ore;

• coloana prezentă

cicluri şi punctele de maxim 

valorilor PA_HG5 [MW], pe un interval de 13 punct

anterioare şi 6 puncte aflate dup

considerat punct de vârf (maxim sau minim) valoarea extrem

dacă diferenţa de putere între aceast

MW; 

d) Numărul zilnic de cicluri, num

minim, s–au centralizat în fi

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

br2=NAM_HG2–NAV_HG2 [m]; 

br3=NAM_HG3–NAV_HG3 [m]; 

br4=NAM_HG4–NAV_HG4 [m]; 

br5=NAM_HG5–NAV_HG5 [m]; 

br6=NAM_HG6–NAV_HG6 [m]; 

ă ţimii de aspiraţie Hs1=31–NAV_HG1 [m]; 

ă ţimii de aspiraţie Hs2=31–NAV_HG1 [m]; 

ă ţimii de aspiraţie Hs3=31–NAV_HG1 [m]; 

ă ţimii de aspiraţie Hs4=31–NAV_HG1 [m]; 

ă ţimii de aspiraţie Hs5=31–NAV_HG1 [m]; 

ă ţimii de aspiraţie Hs6=31–NAV_HG1 [m]. 

rul de linii din fişiere s–a păstrat cel din baza de date originală, respectiv 8

cazul zilelor de schimbare a orei numărul de linii a fost 9.000  (schimbarea orei toamna) 

280 (schimbarea orei primăvara). 

şiere Excel cu variaţia puterii active de la HG5, fiş

coloana timpului, importată din fişierele de la punctul b; 

coloana puterii la grupul 5, PA_HG5 [MW], importată din fişierele de la punctul 

ţiei puterii pe parcursul a 24 de ore; 

coloana prezentării punctelor de maxim şi punctelor de minim. 

i punctele de maxim şi de minim au fost determinate prin compararea continu

valorilor PA_HG5 [MW], pe un interval de 13 puncte de măsurare succesive (6 puncte 

i 6 puncte aflate după valoarea considerată). Pentru această

considerat punct de vârf (maxim sau minim) valoarea extremă din intervalul analizat, 

a de putere între această valoare şi un alt punct din interval este de minim 2 

rul zilnic de cicluri, numărul de puncte de maxim şi numă

au centralizat în fişierele Excel, Cicluri 2006 şi Cicluri 2007

din mecanismul de reglare al  
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strat cel din baza de date originală, respectiv 8.640. În 

000  (schimbarea orei toamna) 

ia puterii active de la HG5, fişiere care conţin 

ă din fişierele de la punctul 

i punctelor de minim. Numărul de 

i de minim au fost determinate prin compararea continuă a 

ăsurare succesive (6 puncte 

). Pentru această comparare s–a 

ă din intervalul analizat, 

un alt punct din interval este de minim 2 

şi numărul de puncte de 

Cicluri 2007. În aceste fişiere 
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s–a realizat şi reprezentarea grafic

unui an. 

 Pentru conversiile din fi

şi analizele ulterioare s–

[91]. Prelucrările şi reprezentarea grafic

MW (interval 2 MW) sunt 

 

Tabelul 5.2  Centralizator cu cicluri de oboseal

de ±1 MW, HA 5 CHE Por

Fişiere citite Fi

PF060101.xls _PF060101.xls
PF060102.xls _PF060102.xls
PF060103.xls _PF060103.xls
PF060104.xls _PF060104.xls
PF060105.xls _PF060105.xls
PF060106.xls _PF060106.xls
PF060107.xls _PF060107.xls
PF060108.xls _PF060108.xls
PF060109.xls _PF060109.xls
PF060110.xls _PF060110.xls
PF060111.xls _PF060111.xls
PF060112.xls _PF060112.xls
PF060113.xls _PF060113.xls
PF060114.xls _PF060114.xls
PF060115.xls _PF060115.xls
PF060116.xls _PF060116.xls
PF060117.xls _PF060117.xls
PF060118.xls _PF060118.xls
PF060119.xls _PF060119.xls
PF060120.xls _PF060120.xls
PF060121.xls _PF060121.xls
PF060122.xls _PF060122.xls
PF060123.xls _PF060123.xls
PF060124.xls _PF060124.xls
PF060125.xls _PF060125.xls

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

i reprezentarea grafică a variaţiei numărului zilnic  de cicluri pe parcursul 

Pentru conversiile din fişiere.txt în fişiere .xls precum şi pentru toate prelucr

–au folosit macrocomenzi MSExcel programate în Visual Basic

reprezentarea grafică pentru o abatere de putere mai mare de ±1 

sunt date în Tabelul 5.2, respectiv Figura 5.11 ş

Centralizator cu cicluri de oboseală calculate pentru o abatere de putere mai mare 

de ±1 MW, HA 5 CHE Porţile de Fier I pe anul 2006 [27

Fişiere create Număr cicluri  
la oboseală 

Puncte
minime

_PF060101.xls 811 462 
_PF060102.xls 763 462 
_PF060103.xls 800 450 
_PF060104.xls 268 536 
_PF060105.xls 382 563 
_PF060106.xls 340 554 
_PF060107.xls 670 461 
_PF060108.xls 705 403 
_PF060109.xls 381 531 
_PF060110.xls 319 515 
_PF060111.xls 315 526 
_PF060112.xls 415 556 
_PF060113.xls 459 540 
_PF060114.xls 547 466 
_PF060115.xls 648 410 
_PF060116.xls 112 422 
_PF060117.xls 85 400 
_PF060118.xls 81 428 
_PF060119.xls 48 411 
_PF060120.xls 31 379 
_PF060121.xls 271 432 
_PF060122.xls 574 461 
_PF060123.xls 391 425 
_PF060124.xls 290 481 
_PF060125.xls 305 394 

din mecanismul de reglare al  
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rului zilnic  de cicluri pe parcursul 

şi pentru toate prelucrările 

programate în Visual Basic 

 pentru o abatere de putere mai mare de ±1 

respectiv Figura 5.11 şi 5.12. 

 calculate pentru o abatere de putere mai mare 

[27] 

Puncte 
minime 

Puncte 
maxime 

 466 
 469 
 463 
 520 
 538 
 530 
 447 
 425 
 529 
 514 
 503 
 545 
 522 
 476 
 420 
 395 
 395 
 404 
 383 
 374 
 430 
 471 
 411 
 473 
 391 



Cercetări asupra solicit

 
 

 

 

Ing. Camelia JIANU 
 

Fişiere citite Fi

PF060126.xls _PF060126.xls
PF060127.xls _PF060127.xls
PF060128.xls _PF060128.xls
PF060129.xls _PF060129.xls
PF060130.xls _PF060130.xls
PF060131.xls _PF060131.xls
PF060201.xls _PF060201.xls
PF060202.xls _PF060202.xls
PF060203.xls _PF060203.xls

 

 Din motive de spaţ

  

Fişiere citite Fi

PF071201.xls _PF071201.xls
PF071202.xls _PF071202.xls
PF071203.xls _PF071203.xls
PF071204.xls _PF071204.xls
PF071205.xls _PF071205.xls
PF071206.xls _PF071206.xls
PF071207.xls _PF071207.xls
PF071208.xls _PF071208.xls
PF071209.xls _PF071209.xls
PF071210.xls _PF071210.xls
PF071211.xls _PF071211.xls
PF071212.xls _PF071212.xls
PF071213.xls _PF071213.xls
PF071214.xls _PF071214.xls
PF071215.xls _PF071215.xls
PF071216.xls _PF071216.xls
PF071217.xls _PF071217.xls
PF071218.xls _PF071218.xls
PF071219.xls _PF071219.xls
PF071220.xls _PF071220.xls
PF071221.xls _PF071221.xls

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Fişiere create Număr cicluri  
la oboseală 

Puncte
minime

_PF060126.xls 145 502 
_PF060127.xls 207 461 
_PF060128.xls 249 320 
_PF060129.xls 393 274 
_PF060130.xls 63 363 
_PF060131.xls 103 487 
_PF060201.xls 66 423 
_PF060202.xls 32 357 
_PF060203.xls 271 458 

Din motive de spaţiu se prezintă doar primul şi ultimul tabel de date primite:

Fişiere create 
Număr cicluri  

la oboseală 
Puncte
minime

_PF071201.xls 384 335 
_PF071202.xls 388 267 
_PF071203.xls 405 327 
_PF071204.xls 341 370 
_PF071205.xls 114 565 
_PF071206.xls 103 586 
_PF071207.xls 109 615 
_PF071208.xls 158 616 
_PF071209.xls 71 440 
_PF071210.xls 59 603 
_PF071211.xls 26 573 
_PF071212.xls 45 571 
_PF071213.xls 34 614 
_PF071214.xls 87 517 
_PF071215.xls 43 598 
_PF071216.xls 61 565 
_PF071217.xls 47 573 
_PF071218.xls 66 613 
_PF071219.xls 68 597 
_PF071220.xls 28 444 
_PF071221.xls 19 36 

din mecanismul de reglare al  
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Puncte 
minime 

Puncte 
maxime 

 487 
 448 
 335 
 268 
 348 
 509 
 402 
 361 
 462 

i ultimul tabel de date primite: 

Puncte 
minime 

Puncte 
maxime 

 318 
 252 
 314 
 360 
 539 
 576 
 605 
 583 
 426 
 597 
 558 
 580 
 586 
 523 
 573 
 534 
 546 
 585 
 592 
 420 

41 
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Fişiere citite Fi

PF071222.xls _PF071222.xls
PF071223.xls _PF071223.xls
PF071224.xls _PF071224.xls
PF071225.xls _PF071225.xls
PF071226.xls _PF071226.xls
PF071227.xls _PF071227.xls
PF071228.xls _PF071228.xls
PF071229.xls _PF071229.xls
PF071230.xls _PF071230.xls
PF071231.xls _PF071231.xls

  
Cicluri de oboseală
Cicluri de oboseală
Cicluri de oboseală

 
 

Figura  5.11  Cicluri de oboseal
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ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Fişiere create Număr cicluri  
la oboseală 

Puncte
minime

_PF071222.xls 4 69 
_PF071223.xls 20 169 
_PF071224.xls 52 538 
_PF071225.xls 35 599 
_PF071226.xls 15 601 
_PF071227.xls 13 586 
_PF071228.xls 14 601 
_PF071229.xls 17 590 
_PF071230.xls 23 548 
_PF071231.xls 19 587 

      
Cicluri de oboseală, media pe oră 2007 
Cicluri de oboseală, media pe oră 2006 
Cicluri de oboseală, media pe oră 2006–2007 

 

Cicluri de oboseală calculate pentru o abatere de putere mai mare de ±1 MW, 

HA 5 CHE Porţile de Fier I pe anul 2006 [27] 

Varia ţia numarului de cicluri la oboseala 
în perioada 01.01.2006-31.12.2006 pentru HG5

+-1 MW

100 150 200 250 300

din mecanismul de reglare al  
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Puncte 
minime 

Puncte 
maxime 

62 
 187 
 551 
 594 
 607 
 590 
 593 
 599 
 570 
 556 

  
7,77 
9,53 
8,65 

 

 calculate pentru o abatere de putere mai mare de ±1 MW,  

300 350Timp [zile]
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Figura  5.12  Cicluri de oboseal

5.4  Probe efectuate pe hidroagregatele 1 

în luna august 2009

oboseală 

 

În luna august 2009, pe hidroagregatele 1 

efectuat următoarele probe

� probe de funcţionare în reglaj secundar;

� probe de funcţionare în reglaj primar.

Scopul acestor probe a fost de a determina cicluril

hidroagregatului în reglaj secundar cu o insensibilitate a regulatorului de 

determinarea ciclurilor de oboseal

regulatorului de ±10 mHz.

Cu ocazia măsură

pot fi prezentate tabelar în format imprimat pe hârtie.
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Cicluri de oboseală calculate pentru o abatere de putere mai mare de ±1 MW,

 HA 5 CHE Porţile de Fier I pe anul 2007 [27] 

 

Probe efectuate pe hidroagregatele 1 şi 2 din CHE Por

în luna august 2009, pentru calculul numărului real de cicluri de 

În luna august 2009, pe hidroagregatele 1 şi 2 din CHE Porţ

toarele probe [24] : 

ţionare în reglaj secundar; 

ţionare în reglaj primar. 

acestor probe a fost de a determina ciclurile de oboseală

hidroagregatului în reglaj secundar cu o insensibilitate a regulatorului de 

determinarea ciclurilor de oboseală la funcţionarea în reglaj primar cu o insensibilitate a 

10 mHz. 

ăsurătorilor s–au achiziţionat un număr foarte mare de date

pot fi prezentate tabelar în format imprimat pe hârtie. 

Varia ţia numarului de cicluri la oboseala 
în perioada 01.01.2007-31.12.2007 pentru HG5

+- 1MW

100 150 200 250 300

din mecanismul de reglare al  
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 calculate pentru o abatere de putere mai mare de ±1 MW, 

i 2 din CHE Porţile de Fier  

rului real de cicluri de 

i 2 din CHE Porţile de Fier I s–au 

de oboseală la funcţionarea 

hidroagregatului în reglaj secundar cu o insensibilitate a regulatorului de ±40 mHz şi 

ionarea în reglaj primar cu o insensibilitate a 

r foarte mare de date, care nu 

350 400

Timp [zile]
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5.4.1  Probe de reglaj secundar cu HA1 din CHE Por

 

Pentru a obţine numă

măsurători pe hidroagregatul 1 timp de cca. 50 minute. Num

s–a obţinut din ciclurile de înc

5.21). Pentru hidroagregatu

de circa 22 cicluri/oră.  

Notaţiile din Figurile 5.13

–RU_OpenPR [bar] 

rotorului;  

         –RU_ClosePR [bar]

rotorului; 

– RU_Difference [bar]

–PA [MW]–puterea activ

–RU_Opening [mm]

–F [kN]–forţa care

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Probe de reglaj secundar cu HA1 din CHE Porţile de Fier I

ţine numărul de cicluri de oboseală în reglaj secundar, s

tori pe hidroagregatul 1 timp de cca. 50 minute. Numărul ciclurilor de oboseal

inut din ciclurile de încărcare rezultate din diagramele de forţ

). Pentru hidroagregatul nr. 1 funcţionând în reglaj secundar s–au ob

 

.13÷5.21 sunt următoarele: 

U_OpenPR [bar] –presiunea pe faţa de deschidere a pistonului servomotorului

RU_ClosePR [bar]–presiunea pe faţa de închidere a pistonului servomotorului

RU_Difference [bar]–diferenţa de presiune pe cele două feţe ale pistonului

puterea activă a generatorului; 

RU_Opening [mm]–cursa servomotorului rotorului; 

ţa care acţionează pe bielă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din mecanismul de reglare al  
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ţile de Fier I 

 în reglaj secundar, s–au efectuat 

ărul ciclurilor de oboseală 

diagramele de forţe (Figurile 5.13÷ 

au obţinut un număr 

a de deschidere a pistonului servomotorului 

nchidere a pistonului servomotorului 

e ale pistonului; 
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Figura  5.13 Presiuni pe fe

rotorului, pu
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Presiuni pe feţele pistonului servomotorului rotorului, cursa servomotorului 

rotorului, puterea activă a hidroagregatului în funcţie de timp
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ele pistonului servomotorului rotorului, cursa servomotorului 

ie de timp [27] 
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Figura 5.14 Presiuni pe fe

rotorului, puterea activ
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Presiuni pe feţele pistonului servomotorului rotorului, cursa servomotorului 

terea activă a hidroagregatului în funcţie de timp (detaliul 1)
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ele pistonului servomotorului rotorului, cursa servomotorului 

(detaliul 1) [27] 
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Figura 5.15 Forţa pe bielă
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a pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

în funcţie de timp [27] 
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terea activă a hidroagregatului 
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Figura 5.16 Forţa pe bielă
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a pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

în funcţie de timp (detaliul 1) [27] 
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Figura 5.17 Forţa pe bielă
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a pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

în funcţie de timp (detaliul 2) [27] 
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terea activă a hidroagregatului 
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Figura  5.18 Forţa pe bielă
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a pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

în funcţie de timp (detaliul 3) [27] 
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terea activă a hidroagregatului 
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Figura 5.19 Forţa pe bielă
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a pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

în funcţie de timp (detaliul 4) [27] 
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Figura 5.20 Forţa pe bielă
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a pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

în funcţie de timp (detaliul 5) [27] 
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, cursa servomotorului rotorului, puterea activă a hidroagregatului 
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Figura 5.21 Forţa pe bielă
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a pe bielă, cursa servomotorului rotorului, puterea activă

în funcţie de timp (detaliul 6) [27]   
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 Modificările lente ş

genereze creşterea amplitudinii tensiunii

 Pe hidroagregatul nr. 1 func

cca. 22 cicluri/oră.  

 Probele efectuate pe hidroagregatul nr. 2 func

de 85 minute la puterea activ

ciclurilor de încărcare–desc

 

5.5  Rezultate la oboseal

MEF 

 

 Analiza solicitărilor

lucru 1 şi 2 s–a realizat utilizând acela

elementului finit şi anume SolidWorks Simu

 Modulul SolidWorks poate efectua 

finalitate determinarea num

intensitate, pe care structura analizat

oboseală, precum şi determinarea factorului de înc

 Durata de viaţă rezul

de încărcare indică că manivela 

multiplicate cu factorul de înc

 Pentru realizarea analizei la oboseal

valorile intensităţilor solici

pentru materialul structurii analizate. În cazul de fa

vor obţine tot prin MEF cu acela

diagrama din Figura 5.10

 Datele centralizate ale anal

prezentate în Tabelul 5.3. Calculul de oboseal

intensităţii tensiunilor principale 

423.848 elemente, care dă

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ările lente şi bruşte de putere nu duc la salturi bruş

terea amplitudinii tensiunii în butonul manivelei [27]. 

Pe hidroagregatul nr. 1 funcţionând în reglaj secundar, s–au obţ

Probele efectuate pe hidroagregatul nr. 2 funcţionând în reglaj de frecven

nute la puterea activă de 191,5÷192 MW, au scos în evidenţă

descărcare este de cca. 110 cicluri/oră. 

Rezultate la oboseală în condiţii reale de exploatare ob

Analiza solicitărilor, respectiv a intensităţii tensiunilor pentru regimurile de 

a realizat utilizând acelaşi soft de analiză cinematic

şi anume SolidWorks Simulation, prezentat în capitolul 4

Modulul SolidWorks poate efectua şi astfel de calcule de oboseal

finalitate determinarea numărului maxim de cicluri de solicitare de o anumit

pe care structura analizată le poate suporta până în momentul ruperii prin 

şi determinarea factorului de încărcare [122]. 

ţă rezultă din amplitudinea tensiunii şi numărul de cicluri

manivela se va rupe din cauza oboselii, dacă sarcinile act

multiplicate cu factorul de încărcare minimă.  

Pentru realizarea analizei la oboseală programul utilizează ca ş

ăţilor solicitărilor la regimul specificat, respectiv diagrama de oboseal

pentru materialul structurii analizate. În cazul de faţă valorile intensit

ine tot prin MEF cu acelaşi modul, iar ca şi diagramă de oboseal

0. 

Datele centralizate ale analizei structurale pentru maniv

.3. Calculul de oboseală s–a facut pe baza tensiunii von

ii tensiunilor principale P1–P3, pentru discretizarea curvature 

423.848 elemente, care dă cele mai mari ale tensiunii von Mises şi P1

din mecanismul de reglare al  

177 

te de putere nu duc la salturi bruşte de forţă care să 

au obţinut un număr de 

ionând în reglaj de frecvenţă, timp 

192 MW, au scos în evidenţă faptul că numărul 

ii reale de exploatare obţinute prin 

pentru regimurile de 

ă cinematică, prin metoda 

lation, prezentat în capitolul 4. 

i astfel de calcule de oboseală ce au drept 

rului maxim de cicluri de solicitare de o anumită 

ă în momentul ruperii prin 

ărul de cicluri. Factorul 

ă sarcinile actuale sunt 

ă ca şi date de intrare 

respectiv diagrama de oboseală 

 valorile intensităţii solicitării se 

ă de oboseală se va folosi 

izei structurale pentru manivela existentă sunt 

a facut pe baza tensiunii von Mises şi 

curvature based mesh cu 

şi P1–P3. 
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Tabelul 5.3 Valorile tensiunii von

 

Regim Curvature based mesh

–num

1 

2 

  

 Datele centralizate ale analizei

Tabelele 5.4 şi 5.5, pentru ciclul alternant simetric considerat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

.3 Valorile tensiunii von Mises şi ale intensităţii tensiunilor P1

Curvature based mesh 

număr  elemente 

Tensiunea  

von Mises 

(MPa) 

Intensitatea 

tens

423.848 177,5 

423.848 171,5 

lizate ale analizei la oboseală pentru manivelă sunt prezentate în 

pentru ciclul alternant simetric considerat. 

din mecanismul de reglare al  

178 

ii tensiunilor P1–P3 

Intensitatea  

tensiunilor 

 (P1–P3) 

(MPa) 

191,0 

184,7 

ă sunt prezentate în 
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Tabelul 5.4  Rezultate  la oboseal

Rezultate: pe baza  tensiunii von

 

Numărul de cicluri

Rezultate: pe baza  intensit

moment hidraulic, regim 1 de func

 

Numărul de cicluri

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

.4  Rezultate  la oboseală în cazul manivelei încărcate cu moment hidraulic M

regim 1  

: pe baza  tensiunii von Mises [MPa], încărcare cu moment hidraulic, 

regim 1 de funcţionare 

 

 

ărul de cicluri de viaţă 

 

Factorul de încă

intensităţii tensiunilor principale P1–P3 [MPa]

moment hidraulic, regim 1 de funcţionare 

 

 

ărul de cicluri de viaţă 

 

Factorul de încă

 

din mecanismul de reglare al  
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rcate cu moment hidraulic Mr, 

rcare cu moment hidraulic, 

 

Factorul de încărcare 

[MPa], încărcare cu 

 

Factorul de încărcare 
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Tabelul 5.5  Rezultate  la oboseal

Rezultate: pe baza  tensiunii von

 

Numărul de cicluri

Rezultate: pe baza  intensit

moment hidraulic, regim 2 de func

 

Numărul de cicluri

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

.5  Rezultate  la oboseală în cazul manivelei încărcate cu moment hidraulic M

regim 2  

: pe baza  tensiunii von Mises [MPa], încărcare cu moment hidraulic, 

regim 2 de funcţionare 

 

 

ărul de cicluri de viaţă 

 

 

Factorul de încă

intensităţii tensiunilor principale P1–P3 [MPa]

moment hidraulic, regim 2 de funcţionare 

 

 

ărul de cicluri de viaţă 

 

 

Factorul de încă

din mecanismul de reglare al  
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rcate cu moment hidraulic Mr, 

rcare cu moment hidraulic, 

 

Factorul de încărcare 

[MPa], încărcare cu 

 

Factorul de încărcare 
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 Rezultatele obţinute din program, privitoare la durata de via

superior la 108 cicluri. Amplitudinea minim

200 MPa. Cu siguranţă curba de oboseal

biblioteca SolidWorks ş

MPa, luând în considerare caracteristicile materialului din care este confec

manivela. Amplitudinile tensiun

două regimuri de funcţionare sunt între 171,5

(Tabelul 5.3), mai mici decât cea minim

explică faptul că în cei peste 20 ani de func

manivela mecanismului de reglare.

  

5.6  Rezultate la oboseal

retehnologizare, obţ

 

 Datele centralizate ale analizei structurale pentru maniv

Tabelul 5.6; 5.7, respectiv 5

paletei la 150 mm, 200 mm

muchia de ieşire. Calculul de oboseal

intensităţii tensiunilor principale 

modifice geometria butonului 

 

Tabelul 5.6 Valorile tensiunii von

aplicării for ţ

 
Regim Curvature based mesh

–numă

1 
2 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ţinute din program, privitoare la durata de via

cicluri. Amplitudinea minimă a tensiunii pe curba de oboseal

ţă curba de oboseală pentru materialul manivelei nu este cea din 

biblioteca SolidWorks şi va avea o amplitudine minimă a tensiunii, mai mare 

MPa, luând în considerare caracteristicile materialului din care este confec

manivela. Amplitudinile tensiunilor von Mises şi principale P1–P3 calculate pentru cele 

ţionare sunt între 171,5÷177,5 MPa, respectiv 184,7

.3), mai mici decât cea minimă corespunzătoare curbei de obo

în cei peste 20 ani de funcţionare nu au apărut fisuri de oboseal

manivela mecanismului de reglare. 

Rezultate la oboseală pentru  manivela propusă pentru 

, obţinute prin MEF  

Datele centralizate ale analizei structurale pentru manivelă sunt prezentate în 

respectiv 5.8, în cazul în care forţele  FAH, FT sunt aplicate pe suprafa

200 mm, respectiv 250 mm faţă de axa de rotaţie a acesteia, înspre 

Calculul de oboseală s–a făcut pe baza tensiunii von

principale P1–P3. Se propune, ca la retehnologizare, s

utonului și racordarea sa cu corpul manivelei. 

Valorile tensiunii von Mises şi ale intensităţii tensiunilor principale 

ării for ţelor FAH, FT la distanţa de 150 mm faţă de axa paletei

Curvature based mesh 
număr  elemente 

Tensiunea  
von Mises 

(MPa) 

Intensitatea 
tens
 (P1

423.848 93,2 
423.848 80,2 

 

din mecanismul de reglare al  
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inute din program, privitoare la durata de viaţă se limitează 

 a tensiunii pe curba de oboseală este de 

 pentru materialul manivelei nu este cea din 

 a tensiunii, mai mare de 200 

MPa, luând în considerare caracteristicile materialului din care este confecţionată 

P3 calculate pentru cele 

respectiv 184,7÷191,0 MPa 

toare curbei de oboseală. Aceasta 

ărut fisuri de oboseală la 

pentru 

elă sunt prezentate în 

sunt aplicate pe suprafaţa 

 de axa de rotaţie a acesteia, înspre 

cut pe baza tensiunii von Mises şi a 

Se propune, ca la retehnologizare, să nu se 

principale P1–P3 în cazul 

 de axa paletei 

Intensitatea  
tensiunilor 

(P1–P3)  
(MPa) 

101,1 
86,9 
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Tabelul 5.7 Valorile tensiunii von

aplicării for ţ

 
Regim Curvature based mesh

–num

1 

2 

 

Tabelul 5.8 Valorile tensiunii vonMises 

aplicării for ţ

 
Regim Curvature based mesh

–numă

1 

2 

  

 Datele centralizate ale analizei

Tabelele 5.9, şi 5.10, pentru ciclul alternant simetric considerat, în cazul în care for

FAH, FT sunt aplicate pe suprafa

înspre muchia de ieşire, cazul cel mai defavorabil.

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Valorile tensiunii von Mises şi ale intensităţii tensiunilor principale 

ării for ţelor FAH, FT la distanţa de 200 mm faţă de axa paletei

Curvature based mesh 
număr  elemente 

Tensiunea  
von Mises 

(MPa) 

Intensitatea 
tens

423.848 105,5 

423.848 91,0 

Valorile tensiunii vonMises şi ale intensităţii tensiunilor pricipale 

ării for ţelor FAH, FT la distanţa de 250 mm faţă de axa paletei

Curvature based mesh 
număr  elemente 

Tensiunea  
von Mises 

(MPa) 

Intensitatea 
tens

(P1

423.848 142,3 

423.848 123,5 

lizate ale analizei la oboseală pentru manivelă

, pentru ciclul alternant simetric considerat, în cazul în care for

pe suprafaţa paletei la 250 mm, faţă de axa de rota

şire, cazul cel mai defavorabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din mecanismul de reglare al  
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principale P1–P3 în cazul 

 de axa paletei 

Intensitatea  
tensiunilor 

(P1–P3)  
(MPa) 

114,3 

98,7 

pricipale P1–P3 în cazul 

 de axa paletei 

Intensitatea  
tensiunilor 

(P1–P3)  
(MPa) 

154,3 

133,9 

nivelă sunt prezentate în 

, pentru ciclul alternant simetric considerat, în cazul în care forţele  

 de axa de rotaţie a acesteia, 
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Tabelul 5.9  Rezultate  la oboseal

Rezultate: pe baza  tensiunii von

 

Numărul de cicluri

Rezultate: pe baza  tensiunilor 

 

Numărul de cicluri

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

.9  Rezultate  la oboseală în cazul manivelei încărcate cu forţe la distan

regim 1  

tensiunii von Mises [MPa], încărcare cu forţe la distan
mm, regim 1 de funcţionare 

 

 

ărul de cicluri de viaţă 

 

Factorul de încă

: pe baza  tensiunilor principale P1–P3 [MPa], încărcare cu 
250 mm, regim 1 de funcţionare 

 

ărul de cicluri de viaţă 

 

Factorul de încă

 

 

 

din mecanismul de reglare al  
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ţe la distanţa 250 mm, 

ţe la distanţa 250 

 

Factorul de încărcare 

ărcare cu forţe la distanţa 

Factorul de încărcare 
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Tabelul 5.10  Rezultate  la oboseal

Rezultate: pe baza  tensiunii von

 

Numărul de cicluri

Rezultate: pe baza  tensiunilor 

 

Numărul de cicluri

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

.10  Rezultate  la oboseală în cazul manivelei încărcate cu forţ

mm, regim 2  

: pe baza  tensiunii von Mises [MPa], încărcare cu forţe la distan

mm, regim 2 de funcţionare 

 

 

ărul de cicluri de viaţă 

 

Factorul de încă

: pe baza  tensiunilor principale P1–P3 [MPa], încărcare cu 

250 mm, regim 2 de funcţionare 

 

 

ărul de cicluri de viaţă 

 

Factorul de încă

din mecanismul de reglare al  
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forţe la distanţa 250 

ţe la distanţa 250 

 

Factorul de încărcare 

ărcare cu forţe la distanţa 

 

încărcare 
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 Durata de viaţă rezult

privinţa ciclurilor de oboseal

- pentru funcţionarea în reglaj 

- pentru funcţionare

- pentru funcţionarea normal

Estimarea duratei de via

1. 4.000 ore de func

2. 5.000 ore de 

3. 6.000 ore de func

 Cazul 1 de funcţionare:

%'  4000
Numărul de cicluri pentru o per

 Cazul 2 de funcţionare:

%'  5000
Numărul de cicluri pentru o perioad

 Cazul 3 de funcţionare:

%'  6000
Numărul de cicluri pentru o

 unde:  Ne – numă

Numărul de cicluri de oboseal

mai mic decât cel admisibil rezultat din program, de 10

 Amplitudinile tensiunilor, pentru rotorul cu 

80,2÷142,3 MPa (tensiunea von Mises), respectiv 86,9÷154,3 

tensiunilor principale), 

rotorul cu patru palete. În situa

materialului folosit la manivela existent

oboseală peste 200 MPa, rezult

pericol la oboseală, pentru toate cazurile posibile de aplica

hidraulică. 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ţă rezultă din amplitudinea tensiunii şi numă

a ciclurilor de oboseală, rezultă numărul acestora şi anume [27

ţionarea în reglaj secundar, reglaj de putere, cca. 22 cicluri /or

ionarea în reglaj primar, reglaj de frecvenţă, cca. 110 cicluri/or

ţionarea normală, cca. 9,53 cicluri/oră.  

Estimarea duratei de viaţă se face pentru trei cazuri de funcţionare, ş

4.000 ore de funcţionare/an; 

5.000 ore de funcţionare/an; 

6.000 ore de funcţionare/an; 

Cazul 1 de funcţionare: 

4000x ∙ 110yJyz{|J/x  440.000	yJyz{|J/�L
rul de cicluri pentru o perioadă normată de viaţă de 30 ani este de

Cazul 2 de funcţionare: 

5000x ∙ 110yJyz{|J/x  550.000	yJyz{|J/�L
rul de cicluri pentru o perioadă normată de viaţă de 30 ani este de: 1,65·10

Cazul 3 de funcţionare: 

6000x ∙ 110yJyz{|J/x  660.000	yJyz{|J/�L
rul de cicluri pentru o perioadă normată de viaţă de 30 ani este de: 1,98·10

numărul efectiv de cicluri de solicitare, măsurate pe durata unui an. 

cicluri de oboseală pentru o perioadă normată de viaţă 

admisibil rezultat din program, de 108 cicluri. 

Amplitudinile tensiunilor, pentru rotorul cu şase palete, sunt în domeniul 

(tensiunea von Mises), respectiv 86,9÷154,3 

, Tabelele 5.6, 5.7, 5.8, mai mici decât cele calculate pentru 

rotorul cu patru palete. În situaţia utilizării la fabricaţia manivelei propus

materialului folosit la manivela existentă, cu amplitudinea tensiunii minime pe curba de 

a, rezultă că aceste manivele propuse nu prezint

ă, pentru toate cazurile posibile de aplicaţie a for

din mecanismul de reglare al  

185 

şi numărul de cicluri. În 

[27]:  

cca. 22 cicluri /oră; 

ţă, cca. 110 cicluri/oră; 

ţionare, şi anume pentru: 

�L 

de 30 ani este de: 1,32·107cicluri. 

�L 

 de 30 ani este de: 1,65·107cicluri. 

�L 

 de 30 ani este de: 1,98·107cicluri. 

ăsurate pe durata unui an.  

 de 30 ani este mult 

ase palete, sunt în domeniul 

(tensiunea von Mises), respectiv 86,9÷154,3 MPa (intensitatea 

mai mici decât cele calculate pentru 

ţia manivelei propuse,  a 

, cu amplitudinea tensiunii minime pe curba de 

e nu prezintă niciun fel de 

ţie a forţelor de natură 
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5.7  Concluzii 

 

 Prelungirea duratei de via

particular a mecanismului de reglare a paletelor 

exact la solicitările variabile, în regimul degrad

Beneficiarul SH Râmnicu

paletele rotoarelor turbinelor de la CHE Turnu

corodantă sub sarcină. Fisurile au ap

existent pe paletă la decupa

  Se recomandă înlocuirea rotorilor existen

rotori cu număr mai mare de patru

concentratori sub limita admisibil

 Capitolul 5 face o analiz

mecanismul de reglare a paletelor 

s–a realizat cu acelaşi soft de simulare, SolidWorks Simulation, în condi

retehnologizări viitoare la CHE Turnu, comparativ cu situa

 Pe baza analizei efectuate în capitolul 5

• Ciclul de solicitare considerat este cel alternant simetric 

mai defavorabil. În realitate nu se întâlne

• Pentru analiza la oboseal

programului SolidWorks

• Corecţia amplitudinii solicit

• Studiul asociat analizei la oboseal

defavorabil, cu valoarea cea mai mare a tensiunii. Aceasta corespunde în ambele 

regimuri, discretizării curvature mesh, cu un num

• Rezultatele sunt prezentate pentru dou

iau în considerare tensiunile von

în analiza de oboseală intensitatea P1

• Amplitudinea tensiunii din butonul 

static liniar din capitolul 4, prev

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Prelungirea duratei de viaţă a elementelor structurale ale hidroagregatelor, în 

particular a mecanismului de reglare a paletelor rotorice,  impune un calcul cât mai 

ările variabile, în regimul degradărilor controlabile.  

SH Râmnicu–Vâlcea se confruntă cu producerea

paletele rotoarelor turbinelor de la CHE Turnu. Cauza principală

ă. Fisurile au apărut şi s–au propagat din concentratorul de tensiune 

ă la decuparea către bordul de atac.  

înlocuirea rotorilor existenţi ai turbinelor de la CHE Turnu 

ăr mai mare de patru palete, în vederea reducerii tensiunilor din 

concentratori sub limita admisibilă pentru evitarea fisurilor de obosea

face o analiză la oboseală a piesei celei mai solicitate din 

mecanismul de reglare a paletelor rotorice, şi anume a manivelei. Calculul la oboseal

şi soft de simulare, SolidWorks Simulation, în condi

ri viitoare la CHE Turnu, comparativ cu situaţia existentă

nalizei efectuate în capitolul 5  se pot trage următoarele concluzii:

iclul de solicitare considerat este cel alternant simetric (R= 

defavorabil. În realitate nu se întâlneşte acest ciclu de solicitare; 

entru analiza la oboseală s–a folosit curba existentă în biblioteca de date a 

programului SolidWorks; 

ia amplitudinii solicitării care se aplică este cea propusă

diul asociat analizei la oboseală este studiul static considerat a fi cel mai   

defavorabil, cu valoarea cea mai mare a tensiunii. Aceasta corespunde în ambele 

ării curvature mesh, cu un număr de 423.848 elemente finite;

nt prezentate pentru două tipuri de calcul: pentru cazul în care se 

iau în considerare tensiunile von Mises şi pentru cazul în care se consider

ă intensitatea P1–P3 a tensiunilor; 

mplitudinea tensiunii din butonul manivelei este cea rezultat

capitolul 4, prevăzută în Tabelele 5.6÷5.8 şi în Tabelul 5

din mecanismul de reglare al  
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 a elementelor structurale ale hidroagregatelor, în 

,  impune un calcul cât mai 

 cu producerea fisurilor pe 

. Cauza principală este oboseala 

au propagat din concentratorul de tensiune 

i ai turbinelor de la CHE Turnu cu 

palete, în vederea reducerii tensiunilor din 

 pentru evitarea fisurilor de oboseală.  

 a piesei celei mai solicitate din 

i anume a manivelei. Calculul la oboseală 

i soft de simulare, SolidWorks Simulation, în condiţiile unei 

ţia existentă la ora actuală. 

ătoarele concluzii: 

R= –1), care este cel 

 

ă în biblioteca de date a 

 este cea propusă de Soderberg; 

 este studiul static considerat a fi cel mai     

defavorabil, cu valoarea cea mai mare a tensiunii. Aceasta corespunde în ambele 

r de 423.848 elemente finite; 

 tipuri de calcul: pentru cazul în care se 

i pentru cazul în care se consideră ca solicitare 

manivelei este cea rezultată din calculul 

i în Tabelul 5.3; 
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• Numărul ciclurilor de oboseal

de la CHE  Porţile de Fier I, turbine care prin dotarea

posibilitate şi au cel mai intens regim de exploatare pentru servicii de sistem.

Rezultatele pot fi folosite ş

• Ciclurile de oboseal

dezavantajoasă soluţie de reglare 

4000, 5000, 6000 ore de func

durată normată de viaţă de 30 ani, num

este: 1,32·107cicluri; 1,65·10

• În ce priveşte durata de via

von Mises şi principale P1

între 171,5÷177,5 MPa,

minimă corespunzătoare curbei de obo

ani de funcţionare nu au ap

• Amplitudinile tensiunilor, pentru rotorul cu 

80,2÷142,3 MPa (tensiunea von Mises), respectiv 86,9÷154,3 

tensiunilor principale), Tabelele 5.6, 5

rotorul cu patru palete

materialului folosit la manivela existent

oboseală peste 200 MPa, rezult

pericol la oboseală, pentr

hidraulică, pe paleta rotoric

 

 

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

rul ciclurilor de oboseală s–a determinat experimental pe 

ile de Fier I, turbine care prin dotarea lor cu aparatur

i au cel mai intens regim de exploatare pentru servicii de sistem.

Rezultatele pot fi folosite şi la turbina CHE Turnu, ca fiind acoperitoare;

iclurile de oboseală calculate pentru un an de funcţionare, î

ţie de reglare şi anume reglaj combinat secundar 

4000, 5000, 6000 ore de funcţionare sunt:  4,4·105; 5,5·105; 6,6·10

ă ţă de 30 ani, numărul de cicluri de oboseală pentru cele 

1,65·107cicluri; 1,98·107cicluri; 

şte durata de viaţă pentru manivela existentă, amplitudinile tensiunilor 

i principale P1–P3 calculate pentru cele două regimuri de func

MPa, respectiv 184,7÷191,0 MPa (Tabelul 5.3), mai mici decât cea 

ătoare curbei de oboseală. Aceasta explică faptul că

ionare nu au apărut fisuri de oboseală la manivela mecanismului de reglare

ile tensiunilor, pentru rotorul cu şase palete, sunt în domeniul 

(tensiunea von Mises), respectiv 86,9÷154,3 

tensiunilor principale), Tabelele 5.6, 5.7, 5.8, mai mici decât cele calculate pentru 

rotorul cu patru palete. În situaţia utilizării la fabricaţia manivelei propus

materialului folosit la manivela existentă, cu amplitudinea tensiunii minime pe curba

a, rezultă că aceste manivele propuse nu prezint

ă, pentru toate cazurile posibile de aplicaţie a for

rotorică. 

 

 

din mecanismul de reglare al  
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determinat experimental pe turbinele Kaplan 

lor cu aparatură oferă această 

i au cel mai intens regim de exploatare pentru servicii de sistem. 

i la turbina CHE Turnu, ca fiind acoperitoare; 

ţionare, în cea mai 

anume reglaj combinat secundar şi primar pentru 

105 cicluri. Pentru o 

pentru cele trei situaţii 

mplitudinile tensiunilor 

 regimuri de funcţionare sunt 

, mai mici decât cea 

ă faptul că în cei peste 20 

 la manivela mecanismului de reglare;  

ase palete, sunt în domeniul 

(tensiunea von Mises), respectiv 86,9÷154,3 MPa (intensitatea 

mai mici decât cele calculate pentru 

ţia manivelei propuse,  a 

, cu amplitudinea tensiunii minime pe curba de 

e nu prezintă niciun fel de 

ţie a forţelor de natură 
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CONCLUZII FINALE. CONTRIBU

 

6.1  Concluzii finale

 

  Pe baza analizei detaliate a rezultatelor ob

pot formula următoarele concluzii finale:

• Cercetarea doctoral

Automatizări şi Procese Termice (CC

Reşiţa. Tematica abordată

Hidroelectrica S.A. pentru solu

Turnu, de pe râul Olt. La aceast

care necesitau modificarea solu

palete. În aceste condiţii se impunea analizarea 

de reglare al acestora pentru a dec

constructivă actuală sau trebuie modificat. Cercetarea 

mecanism de reglare a constituit obiectul tezei;

• În teză  se face o analiz

paletelor rotoarelor de turbine Kaplan; 

• Realizarea modelului geometric 3D a rotorului 

execută utilizând programul SolidWorks, pentru CHE Por

• Pentru rotorul de la CHE Turnu, rotor al 

tezei, sunt prezentate toate constrângerile necesare realiz

• S–au prezentat forţ

ei de reglare, precum şi diferitele tipuri de solicit

supuse acestea; 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

CAPITOLUL 6 

CONCLUZII FINALE. CONTRIBU ŢII PERSONALE. 

PERSPECTIVE 

finale 

Pe baza analizei detaliate a rezultatelor obţinute în urma cercet

ătoarele concluzii finale: 

Cercetarea doctorală s–a realizat în cadrul Centrului de Cercetă

şi Procese Termice (CCHAPT), din cadrul Universităţii‚”Ef

a. Tematica abordată a fost cerută de societatea de producere a energiei electrice 

Hidroelectrica S.A. pentru soluţionarea unei probleme concrete apărute la Hidrocentrala 

Turnu, de pe râul Olt. La această centrală au apărut fisuri şi ruperi de palete de rotor 

modificarea soluţiei constructive a rotorului, cu mărirea num

ţii se impunea analizarea şi calculul de rezistenţă

de reglare al acestora pentru a decide dacă poate fi utilizat la noul rotor în solu

ă sau trebuie modificat. Cercetarea şi analiza detaliat

re a constituit obiectul tezei; 

ă  se face o analiză şi o prezentare sintetică a mecanismelor d

paletelor rotoarelor de turbine Kaplan;  

Realizarea modelului geometric 3D a rotorului şi mecanismului de reglare se 

utilizând programul SolidWorks, pentru CHE Porţile de Fier I 

Pentru rotorul de la CHE Turnu, rotor al cărui mecanism este studiat în cadrul 

tezei, sunt prezentate toate constrângerile necesare realizării ansamblului;

au prezentat forţele care solicită paleta rotorică turbinei Kaplan 

ei de reglare, precum şi diferitele tipuri de solicitări statice şi dinamice la care sunt 

din mecanismul de reglare al  
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II PERSONALE. 

inute în urma cercetării doctorale se 

a realizat în cadrul Centrului de Cercetări în Hidraulică, 

drul Universităţii‚”Ef timie Murgu„ 

 de societatea de producere a energiei electrice 

ărute la Hidrocentrala 

şi ruperi de palete de rotor 

ărirea numărului de 

i calculul de rezistenţă al mecanismului 

 poate fi utilizat la noul rotor în soluţia 

i analiza detaliată a acestui 

 a mecanismelor de reglare ale 

i mecanismului de reglare se 

ile de Fier I şi CHE Turnu;  

rui mecanism este studiat în cadrul 

rii ansamblului; 

turbinei Kaplan şi mecanismul 

şi dinamice la care sunt 
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• Calculele de rezisten

reglare a paletei rotorice

Simulation;  

• Încărcarea paletei pentru calcule 

măsurătorile pe model; 

• Forţa de acţionare din biel

mecanismului. S–a considerat ca for

determinată din cercetările e

• Încărcările aplicate asupra manivelei sunt: direct

rotaţie al paletei Mr), şi respectiv la distan

• Calculele s–au efectuat pentru dou

cu 1 şi 2, care corespund puterilor maxime la c

Pentru aceste regimuri forţ

sunt: Fa=361.569 N, respectiv F

• Analiza structurală

buton şi corpul manivelei.  În aceast

÷177,5 N/mm2, pentru toate tipurile de discretizare utilizate;

• Alungirea maximă

maxime se încadrează în domeniul 0,072÷

• Pentru regimurile de func

tensiunile rezultate sunt în limite admisibile, piesa prezentând un factor de sig

minim de 1,80 în zona butonului (pentru caracteristicile materialului: limita de curgere 

320 MPa, rezistenţa la rupere 540 MPa);

• Aceste calcule efectuate confirm

existentă la rotorul turbinei rezist

este confirmat şi de comportarea ei pân

genul fisurilor după mai mult de 20 ani de func

• Pentru soluţia propus

palete, care să elimine şi comportarea necorespunz

al rezistenţei la oboseală

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Calculele de rezistenţă s–au efectuat pe modelul geometric al mecanismului de 

rotorice, prin metoda elementului finit, în programul SolidWorks 

rcarea paletei pentru calcule de rezistenţă, s–a făcut cu for

 

ţionare din bielă Fa, a rezultat din studiul cinetostatic al 

a considerat ca forţă motoare un motor liniar, cu o lege de mi

ările efectuate pe turbine industriale;   

rile aplicate asupra manivelei sunt: directă (Fa şi momentul hidraulic de 

şi respectiv la distanţă (greutatea G şi forţa centrifug

au efectuat pentru două regimuri de funcţionare ale turbinei, notate 

i 2, care corespund puterilor maxime la căderea maximă şi la că

Pentru aceste regimuri forţele de acţionare din bielă, rezultate din SolidWorks Motion  

361.569 N, respectiv Fa=361.116 N; 

structurală dă o tensiune maximă localizată în zona de racordare dintre 

ei.  În această zonă tensiunea von Mises este în domeniul 144,3 

, pentru toate tipurile de discretizare utilizate; 

Alungirea maximă este localizată la extremitatea butonului. Valorile alungirii 

ă în domeniul 0,072÷0,076 mm; 

Pentru regimurile de funcţionare luate în calcul, fără o solicitare la oboseal

tensiunile rezultate sunt în limite admisibile, piesa prezentând un factor de sig

minim de 1,80 în zona butonului (pentru caracteristicile materialului: limita de curgere 

ţa la rupere 540 MPa); 

Aceste calcule efectuate confirmă faptul că manivela mecanismului de reglare 

 la rotorul turbinei rezistă la solicitările maxime la care este supus

şi de comportarea ei până în prezent. Beneficiarul nu a g

ă mai mult de 20 ani de funcţionare; 

ţia propusă pentru retehnologizare a fost studiat  

 elimine şi comportarea necorespunzătoare a paletei, din punct de vedere 

la oboseală. Pentru acest rotor, la solicitarea beneficiarului, în cadrul tezei, 

din mecanismul de reglare al  
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au efectuat pe modelul geometric al mecanismului de 

, prin metoda elementului finit, în programul SolidWorks 

ăcut cu forţe rezultate din 

, a rezultat din studiul cinetostatic al 

 motoare un motor liniar, cu o lege de mişcare 

şi momentul hidraulic de 

ţa centrifugă FC); 

ionare ale turbinei, notate 

ă şi la căderea de calcul. 

, rezultate din SolidWorks Motion  

ă în zona de racordare dintre 

Mises este în domeniul 144,3 

a extremitatea butonului. Valorile alungirii 

ă ă o solicitare la oboseală, 

tensiunile rezultate sunt în limite admisibile, piesa prezentând un factor de siguranţă 

minim de 1,80 în zona butonului (pentru caracteristicile materialului: limita de curgere 

 manivela mecanismului de reglare 

rile maxime la care este supusă. Acest fapt 

 în prezent. Beneficiarul nu a găsit defecte de 

a fost studiat  un rotor cu şase 

toare a paletei, din punct de vedere 

. Pentru acest rotor, la solicitarea beneficiarului, în cadrul tezei, 



Cercetări asupra solicit
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s–au efectuat calcule de rezisten

constructivă existentă; 

• Pentru studiul cinetostatic s

impusă şi aplicată pe suprafa

analizele anterioare. Acest studi

pentru retehnologizare s–

• Deoarece nu se cunoa

pe paletă la distanţele de 150 mm, 2

paletei, înspre muchia ei de ie

greutate al subansamblului;

• Calculele de rezisten

SolidWorks Simulation, pentru manivela mecanismului de reglare a paletelor 

Discretizarea manivelei în elemente finite s

de tensiune. Pentru studiul c

discretizare, care generează

• Cazul cel mai defavorabil, cu cele

alungirii maxime, s–a obţ

• Considerând regimurile de func

retehnologizare similare cu cele ale turbinei existente, calculele s

cele două regimuri de func

pentru căderea H=24 m; 

• În urma analizei structurale s

racordare dintre buton şi corpul manive

domeniul 67,2÷142,3 N/mm

• Valorile cele mai mici ale tensiunii corespund cazului ac

aflat la distanţa 150 mm fa

valorile cele mai mari ale tensiunii corespund ac

250 mm faţă de axa de rota

• Alungirea maximă

maxime se încadrează în domeniul 0,034÷

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

au efectuat calcule de rezistenţă şi oboseală asupra mecanismului de reglare în solu

Pentru studiul cinetostatic s–a considerat un motor liniar, cu o lege de mi

ă pe suprafaţa plană a furcii mecanismului de reglare, identic cu 

. Acest studiu cinetostatic în cazul paletei existente ş

–a efectuat pentru prima dată în domeniu la CCHAPT

nu se cunoaşte paleta rotorică, forţele de natură hidraulic

ţele de 150 mm, 200 mm, respectiv 250 mm faţă de axa de rota

paletei, înspre muchia ei de ieşire. Forţele FC, respectiv G, acţioneaz

greutate al subansamblului; 

Calculele de rezistenţă s–au realizat cu programul de analiză

SolidWorks Simulation, pentru manivela mecanismului de reglare a paletelor 

Discretizarea manivelei în elemente finite s–a realizat mai fin în zona concentratorilor 

de tensiune. Pentru studiul convergenţei, calculele s–au efectuat pentru patru variante de 

discretizare, care generează un număr diferit de elemente finite; 

Cazul cel mai defavorabil, cu cele mai mari valori ale tensiunii v

a obţinut pentru discretizarea de tip curvature based mesh;

nd regimurile de funcţionare pentru turbina propus

similare cu cele ale turbinei existente, calculele s–

 regimuri de funcţionare 1 şi 2, corespunzătoare căderii H=28,2 m, respectiv 

derea H=24 m;  

În urma analizei structurale s–a obţinut o tensiune maximă localizat

racordare dintre buton şi corpul manivelei. În această zonă tensiunea v

142,3 N/mm2; 

mai mici ale tensiunii corespund cazului acţiunii for

a 150 mm faţă de axa de rotaţie a paletei. Cazul cel mai defavorabil, cu 

valorile cele mai mari ale tensiunii corespund acţiunii forţelor în punctul aflat la distan

 de axa de rotaţie a paletei; 

Alungirea maximă este localizată la extremitatea butonului. Valorile alungirii 

ă în domeniul 0,034÷0,062 mm; 

din mecanismul de reglare al  
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mecanismului de reglare în soluţia 

a considerat un motor liniar, cu o lege de mişcare 

 a furcii mecanismului de reglare, identic cu 

etei existente şi a celei propuse 

 în domeniu la CCHAPT; 

ă hidraulică s–au aplicat 

ţă de axa de rotaţie a 

ţionează în centrul de 

au realizat cu programul de analiză cu element finit 

SolidWorks Simulation, pentru manivela mecanismului de reglare a paletelor rotorice. 

a realizat mai fin în zona concentratorilor 

au efectuat pentru patru variante de 

mai mari valori ale tensiunii von Mises şi ale 

area de tip curvature based mesh; 

re pentru turbina propusă pentru 

–au efectuat pentru 

H=28,2 m, respectiv 

ă localizată în zona de 

 tensiunea von Mises este în 

ţiunii forţelor în punctul 

ie a paletei. Cazul cel mai defavorabil, cu 

elor în punctul aflat la distanţa 

 la extremitatea butonului. Valorile alungirii 
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• Valoarea cea mai mic

forţelor la 150 mm, iar valorile cele mai mari corespund punctului aflat la distan

mm faţă de axa de rotaţie a paletei 

• Pentru regimurile de

solicitare la oboseală a materialului butonului 

limite admisibile, piesa prezentând un factor de siguran

punctului 250 mm de acţ

materialului: limita de curgere 320 MPa, rezisten

• Având în vedere caracteristicile mecanice ridicate ale materialului, butonul 

manivelei poate să preia 

maxime în cilindrul servomotorului;

• Toate aceste calcule s

fără defecte interne şi considerând absen

• În regim dinamic de func

ciclul de solicitare alternant simetric (

• Pentru analiza la oboseal

programului SolidWorks;

• Corecţia amplitudinii solicit

• Rezultatele sunt prezentate pentru dou

iau în considerare tensiunile von

tensiunile principale P1–

• Studiul asociat analizei la oboseal

defavorabil, cu valoarea cea mai ma

regimuri, discretizării curvature mesh, cu un num

• Amplitudinea tensiunii din butonul manivelei este cea rezultat

static liniar din capitolul 5

• În ce priveşte durata de via

von Mises şi principale P1

între 171,5÷177,5 MPa,

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

Valoarea cea mai mică a alungirii maxime corespunde punctului de aplica

50 mm, iar valorile cele mai mari corespund punctului aflat la distan

de axa de rotaţie a paletei rotorice; 

Pentru regimurile de funcţionare luate în calcul, H=28,2 m ş

ă a materialului butonului manivelei, tensiunile rezultate sunt în 

limite admisibile, piesa prezentând un factor de siguranţă minim de 2.25 (cazul 

punctului 250 mm de acţiune a forţelor) în zona butonului (pentru caracteristicile 

materialului: limita de curgere 320 MPa, rezistenţa la rupere 540 MPa);

Având în vedere caracteristicile mecanice ridicate ale materialului, butonul 

ă preia şi solicitările accidentale rezultate din apari

maxime în cilindrul servomotorului; 

Toate aceste calcule s–au efectuat pentru regim static, în ipoteza unui material 

şi considerând absenţa fenomenului de oboseală; 

În regim dinamic de funcţionare, calculele de oboseală s–

solicitare alternant simetric (R= –1), considerat cel mai defavorabil;

Pentru analiza la oboseală s–a folosit curba existentă în biblioteca de date a 

programului SolidWorks; 

ia amplitudinii solicitării care se aplică este cea propusă

Rezultatele sunt prezentate pentru două tipuri de calcul: pentru cazul în care se 

iau în considerare tensiunile von Mises şi pentru cazul în care se iau în considerare 

–P3; 

tudiul asociat analizei la oboseală este studiul static considerat a fi cel mai   

defavorabil, cu valoarea cea mai mare a tensiunii. Aceasta corespunde în ambele 

ării curvature mesh, cu un număr de 423.848 elemente finite;

mplitudinea tensiunii din butonul manivelei este cea rezultat

ul 5, prevăzută în Tabelele 5.6÷5.8 şi în Tabelul 5

şte durata de viaţă pentru manivela existentă, amplitudinile tensiunilor 

i principale P1–P3 calculate pentru cele două regimuri de func

MPa, respectiv 184,7÷191,0 MPa (Tabelul 5.3),  

din mecanismul de reglare al  

191 

 a alungirii maxime corespunde punctului de aplicaţie a 

50 mm, iar valorile cele mai mari corespund punctului aflat la distanţa 250 

ionare luate în calcul, H=28,2 m şi H=24 m, fără o 

manivelei, tensiunile rezultate sunt în 

ţă minim de 2.25 (cazul 

elor) în zona butonului (pentru caracteristicile 

a rupere 540 MPa); 

Având în vedere caracteristicile mecanice ridicate ale materialului, butonul 

rile accidentale rezultate din apariţia presiunii 

tru regim static, în ipoteza unui material 

 

–au efectuat pentru 

defavorabil; 

ă în biblioteca de date a 

 este cea propusă de Soderberg;  

entru cazul în care se 

i pentru cazul în care se iau în considerare 

 este studiul static considerat a fi cel mai   

re a tensiunii. Aceasta corespunde în ambele 

r de 423.848 elemente finite; 

mplitudinea tensiunii din butonul manivelei este cea rezultată din calculul 

i în Tabelul 5.3; 

mplitudinile tensiunilor 

 regimuri de funcţionare sunt 

 mai mici decât cea 



Cercetări asupra solicit
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minimă corespunzătoare curbei de obo

ani de funcţionare nu au ap

• Amplitudinile tensiunilor, pentru rotorul cu 

80,2÷142,3 MPa (tensiunea von Mises), respectiv 86,9÷154,3 MPa (intensitatea 

tensiunilor principale), Tabelele 5.6, 5.7, 5.8, 

rotorul cu patru palete. În situa

materialului folosit la manivela existent

oboseală peste 200 MPa, rezult

pericol la oboseală, pentru toate cazurile posibile de aplica

hidraulică, pe paleta rotoric

• Ciclurile de oboseal

dezavantajoasă soluţie de reglare 

4000, 5000, 6000 ore de func

Pentru o durată normată

trei situaţii este: 1,32·10

 

6.2  Contribu ţii personale

 

• Cercetarea doctoral

Automatizări şi Procese Termice (CCHAPT), din cadrul Universit

Reşiţa şi a fost cerută de Societatea de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica 

S.A. pentru soluţionarea unei probleme concrete ap

râul Olt. 

• Realizarea modelului geometric 3D a rotorului 

programul SolidWorks, pentru turbinele de la  CHE Por

Pentru rotorul de la CHE Turnu, rotor al c

sunt prezentate şi toate constrângerile necesare realiz

• Efectuarea calculelor de rezisten

reglare a paletei rotorice

utilizând programele SolidWorks Simulation 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ătoare curbei de oboseală. Aceasta explică faptul că

ionare nu au apărut fisuri de oboseală la manivela mecanismului de reglare;

Amplitudinile tensiunilor, pentru rotorul cu şase palete, sunt în domeniul 

80,2÷142,3 MPa (tensiunea von Mises), respectiv 86,9÷154,3 MPa (intensitatea 

tensiunilor principale), Tabelele 5.6, 5.7, 5.8, mai mici decât cele calculate pentru 

alete. În situaţia utilizării la fabricaţia manivelei propus

materialului folosit la manivela existentă, cu amplitudinea tensiunii minime p

a, rezultă că aceste manivele propuse nu prezint

ă, pentru toate cazurile posibile de aplicaţie a for

, pe paleta rotorică; 

Ciclurile de oboseală calculate pentru un an de funcţionare, în cea mai 

ă ţie de reglare şi anume reglaj combinat secundar 

4000, 5000, 6000 ore de funcţionare sunt respectiv: 4,4·105; 5,5·10

ă normată de viaţă de 30 ani, numărul de cicluri de oboseal

ii este: 1,32·107cicluri; 1,65·107cicluri; 1,98·107cicluri. 

ţii personale 

Cercetarea doctorală s–a realizat în cadrul Centrului de Cercetă

şi Procese Termice (CCHAPT), din cadrul Universităţii‚”Eftimie Murgu„ 

ă de Societatea de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica 

ţionarea unei probleme concrete apărute la Hidrocentrala Turnu, de pe 

Realizarea modelului geometric 3D a rotorului şi mecanismului de reglare cu 

mul SolidWorks, pentru turbinele de la  CHE Porţile de Fier I 

Pentru rotorul de la CHE Turnu, rotor al cărui mecanism este studiat în cadrul tezei, 

i toate constrângerile necesare realizării ansamblului;

calculelor de rezistenţă pe modelul geometric al mecanismului de 

rotorice, prin metoda elementului finit, în regim static 

ogramele SolidWorks Simulation şi SolidWorks Motion

din mecanismul de reglare al  
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ă faptul că în cei peste 20 

anivela mecanismului de reglare; 

ase palete, sunt în domeniul 

80,2÷142,3 MPa (tensiunea von Mises), respectiv 86,9÷154,3 MPa (intensitatea 

mai mici decât cele calculate pentru 

ţia manivelei propuse,  a 

, cu amplitudinea tensiunii minime pe curba de 

e nu prezintă niciun fel de 

ţie a forţelor de natură 

ţionare, în cea mai 

i anume reglaj combinat secundar şi primar pentru 

; 5,5·105; 6,6·105 cicluri. 

rul de cicluri de oboseală pentru cele 

a realizat în cadrul Centrului de Cercetări în Hidraulică, 

i Procese Termice (CCHAPT), din cadrul Universităţii‚”Eftimie Murgu„ 

 de Societatea de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica 

rute la Hidrocentrala Turnu, de pe 

i mecanismului de reglare cu 

ţile de Fier I şi CHE Turnu.  

rui mecanism este studiat în cadrul tezei, 

rii ansamblului; 

pe modelul geometric al mecanismului de 

prin metoda elementului finit, în regim static şi dinamic, 

i SolidWorks Motion. Calculele s–au 
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efectuat pentru două reg

maxime la căderea maximă

•  Studiul cinetostatic al mecanismului, cu programul SolidWorks Motion

determinarea forţei de acţ

liniar, cu o lege de mişcare determinat

de la CHE Porţile de Fier I;  

• S-a demonstrat 

solicitare la oboseală, tensiunile 

limite admisibile; 

•     Pentru retehnologizare 

elimine şi comportarea necorespunz

oboseală. Pentru acest rotor nou, la solicitarea beneficiarului, în cadrul tezei, s

efectuat calcule de rezisten

constructivă nemodificată

•     S-a arătat că p

H=24 m, fără o solicitare la oboseal

rezultate sunt în limite admisibile. Având în vedere caracteristicile mecanice ridicate ale 

materialului piesei celei mai solicit

solicitările accidentale rezultate din apari

servomotorului; 

•     Efectuarea calculelor de oboseal

(R= –1), considerat cel mai 

•    CCHAPT a determinat experimental nu

este solicitată manivela mecanismului de reglare a paletelor 

Porţile de Fier I. Această

mai intens regim de exploatare pentru

experimentală am participat î

•    S-a demonstrat c

mecanismului de reglare,  amplitudinile tensiunilor v

calculate pentru cele două

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

ă regimuri de funcţionare ale turbinei, care corespund puterilor 

derea maximă şi la căderea de calcul; 

tudiul cinetostatic al mecanismului, cu programul SolidWorks Motion

ţei de acţionare din bielă Fa. S–a considerat ca forţă

liniar, cu o lege de mişcare determinată din cercetările efectuate pe turbine industriale 

ile de Fier I;   

a demonstrat că pentru regimurile de funcţionare luate în calcul, f

ă, tensiunile rezultate, în manivela mecanismului existent,

Pentru retehnologizare CCHAPT a propus  un rotor cu ş

i comportarea necorespunzătoare a paletei, din punct de vedere al rezisten

acest rotor nou, la solicitarea beneficiarului, în cadrul tezei, s

efectuat calcule de rezistenţă şi oboseală asupra mecanismului de reglare în solu

nemodificată pentru butonul manivelei; 

pentru regimurile de funcţionare luate în calcul, H=28,2 m 

 o solicitare la oboseală a materialului butonului manivelei, tensiunile 

rezultate sunt în limite admisibile. Având în vedere caracteristicile mecanice ridicate ale 

materialului piesei celei mai solicitate, butonul manivelei, acesta

rile accidentale rezultate din apariţia presiunii maxime în cilindrul 

tuarea calculelor de oboseală pentru ciclul de solicitare alternant simetric 

1), considerat cel mai defavorabil; 

CCHAPT a determinat experimental numărul de cicluri de oboseal

manivela mecanismului de reglare a paletelor rotorice 

ile de Fier I. Această turbină este dotată cu traductoare de măsură

mai intens regim de exploatare pentru servicii de sistem. La aceast

 am participat în calitate de doctorand; 

nstrat că pentru manivela existentă, piesa cea mai solicitat

re,  amplitudinile tensiunilor von Mises şi principale P1

calculate pentru cele două regimuri de funcţionare sunt mai mici decât cea minim

din mecanismul de reglare al  
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ionare ale turbinei, care corespund puterilor 

tudiul cinetostatic al mecanismului, cu programul SolidWorks Motion pentru 

forţă motoare un motor 

rile efectuate pe turbine industriale 

ionare luate în calcul, fără o 

, în manivela mecanismului existent, sunt în 

un rotor cu şase palete, care să 

toare a paletei, din punct de vedere al rezistenţei la 

acest rotor nou, la solicitarea beneficiarului, în cadrul tezei, s–au 

 asupra mecanismului de reglare în soluţia 

ionare luate în calcul, H=28,2 m şi 

 a materialului butonului manivelei, tensiunile 

rezultate sunt în limite admisibile. Având în vedere caracteristicile mecanice ridicate ale 

acesta poate să preia şi 

ia presiunii maxime în cilindrul 

solicitare alternant simetric 

rul de cicluri de oboseală la care 

 turbinei de la CHE 

ăsură necesare şi are cel 

servicii de sistem. La această cercetare 

piesa cea mai solicitată a 

Mises şi principale P1–P3 

ionare sunt mai mici decât cea minimă 
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corespunzătoare curbei de 

funcţionare nu au apărut fisuri de oboseal

•   S-a demonstrat 

şase palete, sunt mai mici decât cel

păstrării geometriei butonului 

materialului folosit la manivela existent

oboseală peste 200 MPa, rezul

pericol la oboseală.  

 

6.3  Perspective 

 

 Atenţia din ce în ce mai sporit

maşinilor folosite pentru exploatarea acestor resurse

mai aprofundate asupra 

rotorice.  

 Lucrarea are aplicabilitate imediat

pe râul Olt, cercetarea doctoral

Hidrocentrale Râmnicu–

 Lucrarea poate fi folosit

de calcul de rezistenţă ş

turbinei Kaplan, cu cele mai 

dinamice.  

 Sinteza realizată permite proiectan

opţiunilor pe care le au la dispozi

calcul de rezistenţă, în cazul oric

 

 

 

ări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al
paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan  

 

 

 

toare curbei de oboseală. Aceasta explică faptul că în cei peste 20 ani de 

ărut fisuri de oboseală la manivela mecanismului de reglare

a demonstrat că amplitudinile tensiunilor, pentru rotorul

ase palete, sunt mai mici decât cele calculate pentru rotorul cu patru palete. În situa

rii geometriei butonului și a utilizării la fabricaţia manivelei propus

materialului folosit la manivela existentă, cu amplitudinea tensiunii minime pe curba de 

 peste 200 MPa, rezultă că aceste manivele propuse nu prezint

ia din ce în ce mai sporită asupra energiilor regenerabile, respectiv asupra 

inilor folosite pentru exploatarea acestor resurse, determină necesitatea unor studii 

mai aprofundate asupra solicitărilor şi tensiunilor în mecanismul de reglare a paletelor 

area are aplicabilitate imediată la retehnologizarea Hidrocentralei Turnu de 

rcetarea doctorală efectuându–se la solicitarea beneficiarului Sucursala 

–Vâlcea. 

Lucrarea poate fi folosită de către proiectanţii de turbine hidraulice ca

ţă şi oboseală a mecanismului de reglare al paletelor 

inei Kaplan, cu cele mai noi programe cu element finit (MEF), în regimuri statice 

Sinteza realizată permite proiectanţilor să aibă o imagine de ansamblu asupra 

iunilor pe care le au la dispoziţie pentru etapa de determinare a duratei de 

ţă, în cazul oricărui element component al unei turbine Kaplan.
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în cei peste 20 ani de 

 la manivela mecanismului de reglare; 

mplitudinile tensiunilor, pentru rotorul retehnologizat cu 

e calculate pentru rotorul cu patru palete. În situaţia 

ţia manivelei propuse, a 

, cu amplitudinea tensiunii minime pe curba de 

e nu prezintă niciun fel de 

generabile, respectiv asupra 

ă necesitatea unor studii 

i tensiunilor în mecanismul de reglare a paletelor 

zarea Hidrocentralei Turnu de 

citarea beneficiarului Sucursala 

ii de turbine hidraulice ca un model 

mecanismului de reglare al paletelor rotorice 

, în regimuri statice şi 

 o imagine de ansamblu asupra 

ie pentru etapa de determinare a duratei de viaţă şi 

rui element component al unei turbine Kaplan. 
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