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PPRREEFFAAłłĂĂ  

 

Prezenta teză de doctorat intitulată “ContribuŃii teoretice şi experimentale la studiul şi 

proiectarea camerei spirale, statorului şi aparatului director din componenŃa turbinelor 

hidraulice“ reprezintă o sinteză a activităŃii de cercetare teoretică şi experimentală efectuată de către 

autor în domeniul turbinelor hidraulice. 

Teza include algoritmi originali pentru calculul cinematicii aparatelor directoare, 

implementaŃi în programul „Cinematica AD”, program care calculează geometria profilelor 

simetrice şi asimetrice şi determină cinematica prin calcularea curbelor ao=f(α) respectiv ao=f(S). 

Un capitol este rezervat pentru analiza structurală a camerelor spirale, efectuată pe trei variante de 

geometrii de cameră spirală şi stator. Cercetările experimentale derulate în cadrul tezei au fost 

efectuate pe modele de turbină hidraulică respectiv pe un prototip industrial. 

Teza debutează cu prezenta PrefaŃă, cu un Cuprins, urmat de Listă figuri , Listă tabele şi 

Listă notaŃii . 

Capitolul 1 sintetizează stadiul actual al cercetărilor în domeniu; după un scurt istoric axat 

pe evoluŃia turbinelor hidraulice, se prezintă o clasificare a turbinelor şi se descriu părŃile 

componente ale acestora. În continuare, se face o trecere în revistă a aplicaŃiilor de modelare 

tridimensională şi de analiză structurală, instrumente utilizate în cadrul tezei: SolidWorks, Inventor, 

precum şi a aplicaŃiilor specializate în analize de curgere CFD. 

Capitolul 2 prezintă obiectivele tezei de doctorat. 

Capitolul 3 prezintă rezultate originale elaborate de autor în cadrul tezei, care au urmărit 

realizarea următoarelor obiective: normalizarea mărimilor caracteristice ale profilelor simetrice şi 

asimetrice utilizate la proiectarea aparatului director, elaborarea unui algoritm matematic în 

vederea calculului programat al caracteristicilor aparatului director ao=f(α) şi ao=f(S) pentru profile 

standardizate simetrice şi asimetrice, implementarea algoritmului şi finalizarea unui program pe 

calculator în limbajul Python pentru calcului caracteristicilor ao=f(α) şi ao=f(S) şi verificarea 

caracteristicilor calculate cu curbe experimentale şi curbe rezultate din SolidWorks. 
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Capitolul 4 prezintă analize structurale  efectuate pe trei variante de geometrii de cameră 

spirală şi stator, derulate prin Centrul de Cercetări în Hidraulică, Automatizări şi Procese Termice 

(CCHAPT), din cadrul UniversităŃii „Eftimie Murgu” ReşiŃa, pe baza cerinŃelor beneficiarului  S.C. 

Hydro Engineering S.A., în vederea oferirii de soluŃii concrete pentru componente ale unor turbine 

hidraulice aflate în curs de proiectare: cameră spirală, stator. Aceste analize au urmărit determinarea 

comportării din punct de vedere al rezistenŃei a unor variante de soluŃii constructive ale acestor 

componente. 

Capitolul 5 prezintă cercetările experimentale ale autorului tezei efectuate pe variante de 

modele, variante generate prin modificări ale componenelor: cameră spirală, stator,  aparat director 

şi rotor, urmărindu-se influenŃa modificărilor asupra caracteristicilor energetice ale modelului. De 

asemenea au fost efectuate măsurători de tip probe index pe un prototip echipat cu turbine Francis, 

măsurători comparate cu valorile extrase din diagrama de exploatare, care au evidenŃiat coincidenŃa 

curbelor Q=f(ao), la căderea analizată, ceea ce  a confirmat similitudinea modelului cu prototipul. 

Capitolul 6 prezintă concluzii finale, contribuŃii personale, direcŃii viitoare de cercetare şi 

diseminarea rezultatelor. 

Teza se încheie cu Bibliografie  şi CV-ul autorului. 

Teza se întinde pe 149 pagini şi conŃine: 132 figuri (inclusiv poze), 37 tabele, 121 relaŃii şi 

referinŃe bibliografice 107, dintre care 51 anterioare anului 2000, 38 între anii 2000-2005, 14 între 

anii 2006-2010 şi 4 după anul 2010. 

Doresc să-mi exprim pe această cale, profunda mea recunoştinŃă conducătorului ştiinŃific 

domnului prof. dr. ing. Dorian Nedelcu pentru orientarea şi îndrumarea în munca de cercetare şi 

pentru analiza cu înalt profesionalism a conŃinutului lucrării. 

De asemenea, doresc să mulŃumesc doamnei rector prof. dr. ing. Doina Frunzăverde, pentru 

suportul şi condiŃiile oferite pe durata derulării activităŃilor de doctorat. 

Un cuvânt de mulŃumire adresez domnului prof. dr. ing. Constantin Viorel Câmpian, 

manager general al centrului de cercetare CCHAPT din ReşiŃa, pentru asistenŃa şi sprijinul tehnic 

acordate în cadrul cercetărilor experimentale, precum şi pentru asigurarea, din resursele centrului, 

cu tehnica necesară efectuării măsurătorilor. 
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Adresez mulŃumiri, colegilor de la Facultatea de Mecanică şi Ingineria Materialelor care au 

participat la examenele şi referatele susŃinute, aducând observaŃii şi sugestii utile în vederea 

îmbunătăŃirii conŃinutului tezei: domnului prof. dr. ing. Constantin Viorel Câmpian, domnului prof. 

dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich, domnului prof.dr.ing. Tiberiu Ştefan Mănescu şi domnului şef 

lucrări dr. ing. Călin Micloşină. 

MulŃumesc domnilor prof. dr. ing. Ilare Bordeaşu şi prof. dr. ing. Mircea Bărglăzan, din 

cadrul UniversităŃii “Politehnica” din Timişoara, care m-au onorat acceptând să facă parte din 

comisia de doctorat. 

MulŃumesc conducerii UniversităŃii „Eftimie Murgu” din ReşiŃa, d-nei rector prof. dr. ing. 

Doina Frunzăverde şi Centrului de Elaborare şi Management al Proiectelor de Dezvoltare 

InstituŃională POSDRU din cadrul UniversităŃii “Politehnica“ din Bucureşti pentru suportul acordat 

pe parcursul studiilor doctorale. Studiile doctorale s-au efectuat prin proiectul „Competitivitate şi 

performanŃă în cercetare prin programe doctorale de calitate (ProDOC)”, finanŃat din fondurile 

POSDRU prin contractul de finanŃare POSDRU/88/1.5/S/61178, program desfăşurat sub egida 

UniversităŃii „Politehnica” din Bucureşti în cooperare cu Universitatea „Eftimie Murgu” din ReşiŃa. 

MulŃumesc tuturor celor care au fost alături de mine şi m-au ajutat să finalizez teza de 

doctorat, domnului director Octavian Megheleş,  domnului ing. HoŃa Ioan şi domnului ing. Adrian 

Hopotă, de la S.C. Hydro Engineering S.A. ReşiŃa, precum şi colegului asist. dr. ing. Nedeloni 

Marian Dumitru de la Universitatea „Eftimie Murgu” din ReşiŃa. 

Nu în ultimul rând aduc mulŃumiri familiei mele pentru înŃelegerea şi sprijinul acordat pe 

întreg parcursul elaborării acestei teze de doctorat. 

 

 

ReşiŃa, 2013 

        Drd. ing. Daniel Daia 
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RX, RY, RZ forŃa de reacŃiune în direcŃiile X, Y, Z 

RFRES forŃa de reacŃiune rezultantă 
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VON tensiunea Von Mises 

ZYX σσσ ,,  tensiuni normale în direcŃiile X, Y, Z 

YZXZXY τττ ,,  
sunt eforturi tangenŃiale în direcŃia Y în planul YZ, în direcŃia Z în planul YZ şi 
respectiv în direcŃia  Z în planul XZ 

AC, Ro variaŃia dimensiunilor caracteristice 

CAPITOLUL 5 

H căderea de încercare 
Qmax debitul maxim asigurat 

n turaŃia modelului 
PG puterea generatorului frână 

Dmax diametrul maxim al modelului 
P palete asimetrice pozitive 
S palete simetrice 
S paletă aparat director simetrică 

M*  stator modificat 
D1 diametru caracteristic rotor 

Da/D1 diametru caracteristic aparat director 
bo/D1 înălŃime aparat director 

Zo număr palete aparat director 
Zst număr coloane stator 
Z număr palete rotor 
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Cap. 1 TENDINłE ACTUALE ÎN PROIECTAREA  

COMPONENTELOR DE TURBINE HIDRAULICE 

 

1.1 GeneralităŃi 

În prezent, la nivel mondial, omenirea depinde de producerea şi obŃinerea energiei electrice, 

în satisfacerea nevoilor acesteia. Marile oraşe, marile companii, industria internaŃională, 

consumatorii casnici, producerea de bunuri materiale şi servicii depind de energia electrică. 

Consumatorii de energie electrică din România se împart în mai multe clase şi categorii 

[74], în ceeace priveşte utilizarea energiei electrice, furnizată de sistemul electroenergetic naŃional. 

Producerea energiei electrice prin metode clasice este obŃinută în următoarele tipuri de centrale 

[39]: 

o Centrale termoelectrice; 

o Centrale nuclearoelectrice; 

o Centrale geotermoelectrice; 

o Centrale helioelectrice; 

o Centrale hidroelectrice. 

Producerea energiei electrice prin metode neconvenŃionale este obŃinută în următoarele 

tipuri de convertoare [73]: 

o Convertoare fotovoltaice; 

o Convertoare termoelectrice; 

o Convertoare termoionice; 

o Convertoare electrochimice; 

o Convertoare magnetohidrodinamice (MHD). 

În tabelul 1.1 se prezintă după [34] resursele naturale prin intermediul cărora se poate obŃine 

energia electrică. 

Resursele naturale ale Terrei Tabel 1.1 
Combustibili fosili 

(petrol, cărbune, gaze naturale) Resurse neregenerabile 
Minereuri (metalice, nemetalice) 

Energia solară 
Energia eoliană 

Energia mareelor 
Energia geotermală 

RESURSE NATURALE 

Resurse regenerabile 

Energia apelor 
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Datorită circuitului apei în natură, energia apelor sau energia hidraulică (prin intermediul 

râurilor, lacurilor, fluviilor) este şi va fi permanent o sursă de energie necesară omenirii în 

producerea şi obŃinerea energiei electrice (curentului electric) prin intermediul centralelor 

hidroelectrice [21],[75], [76], [79]. 

În scopul producerii de energie electrică şi de distribuire a acesteia în reŃeaua sistemului 

electroenergetic, hidrocentralele cuprind în general [57]: 

o Lacul de acumulare; 

o Conducte de transport cu vanele de admisie; 

o Turbine hidraulice; 

o Generatoare electrice; 

o StaŃia de transformare; 

o InstalaŃii de comandă; 

o InstalaŃii anexe. 

Schema de principiu a unei hidrocentrale se prezintă în figura 1.1 (imagine preluată din 

[39]). 

 
Fig. 1.1 Schema de principiu a unei hidrocentrale: 1 – lacul de acumulare, 2 – baraj, 

3 – conducte forŃate, 4 – centrala hidroelectrică, 5 – turbine hidraulice 
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 1.2 Scurt istoric 

 În anul 1750, din roŃile hidraulice s-au dezvoltat primele tipuri de turbine axiale începând cu 

turbinele Euler [101]. Turbinele cu acŃiune au vâna de apă la presiune atmosferică şi întreaga cădere 

se transformă în energie cinetică. Aceste tipuri vechi de turbine au fost cunoscute ca turbine Girard, 

Zuppinger, Pelton inventate în secolul al XIX-lea şi de asemenea Banki, Bell şi Sfindex  inventate 

în secolul al XX-lea.  

Exemple de turbine Pelton instalate în România sunt în centralele Lotru, Dobreşti, Moroieni, 

Grebla (Reşita), Crăinicel (Văliug - care dispune de o turbina Pelton cu doi rotori diferiŃi pe acelaşi 

ax, rotorul 1 cu H = 437 m şi rotorul 2 cu H = 323m), Sadu V., toate cu căderi foarte mari, până la 

800 m. 

 Alte turbine cu acŃiune care au funcŃionat în secolul XIX au fost construite de Girard, fie cu 

ax vertical sau orizontal. Mai reuşite au fost turbinele cu linguri Zuppinger al căror inventator a fost 

director la Escher Wiss în anul 1800. În uzina Grebla (putere 5 MW) funcŃionează turbine cu linguri 

Zuppinger din anul 1905. 

 În anul 1880, inginerul californian Pelton, după ce a vizitat uzinele Escher Wiss, a brevetat 

în SUA o turbină asemanătoare cu turbina Zuppinger, care s-a numit turbina Pelton. 

 Trebuie menŃionat că printre soluŃiile constructive ale rotŃii hidraulice realizate de-a lungul 

timpului, există o construcŃie hidromecanică deosebită utilizată pe teritoriul României încă înainte 

de venirea romanilor şi anume roata cu făcaie sau ciutura. Ea reprezintă precursorul turbinelor cu 

acŃiune, cum ar fi turbinele Girard, Zuppinger, Banki, Bell şi Sfindex şi Pelton - moderne în 

funcŃiune şi astăzi. [51] 

 În anul 1912, profesorul Viktor Kaplan a construit prototipul de turbină axial-elicoidală cu 

număr mic de palete, aducându-şi contribuŃia printr-o importantă invenŃie prin introducerea dublului 

reglaj al paletelor rotorice şi al paletelor aparatului director. Prima turbină Kaplan industrială a fost 

pusă în funcŃiune în 1919 şi de atunci acest tip de turbină s-a perfecŃionat realizându-se următoarele 

variante: 

o turbina Kaplan; turbină elicoidal-axială, la care, în timpul funcŃionării, sunt mobile atât 

paletele aparatului director cât şi ale rotorului în jurul axelor proprii, realizându-se un dublu 

reglaj, datorită căruia se obŃin valori mari ale randamentului; 

o turbina semi-Kaplan (SK) inventată de Thomann, la care paletele aparatului director sunt 

fixe, iar reglajul simplu se face numai cu paletele rotorice, care sunt mobile. Curba de 

randament este mai puŃin aplatizată decât la turbina Kaplan, dar mai avantajosă decât la 

turbinele Euler; 
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o turbina Euler (Propeller elicoidal); are paletele aparatului director mobile, dar paletele 

rotorice sunt fixe. Datorită reglajului simplu, curba de randament este parabolică ascuŃită, 

deci dezavantajoasă, la mersul în gol consumând un debit de apă foarte mare; 

o turbinele tubulare axial-concentrice: sunt turbine cu simplu reglaj, rotorul hidraulic se 

roteşte solidar cu cel electric în carcasa concentrică, rotorul hidraulic de tip Kaplan sau 

Propeller elicoidal împreună cu rotorul electric fiind concentrate într-un simplu ansamblu (o 

singură maşină) realizând economii de investiŃii. Are aceleaşi calităŃi ca şi turbina bulb, însă 

necesită izolaŃii electrice speciale pentru funcŃionare în mediu umed, motiv pentru care nu 

au avut o extindere prea mare, fiind înlocuite cu turbinele bulb; 

o turbinele bulb: sunt turbine cu dublu reglaj, construite pentru căderi mici H = 6÷16 m. 

InovaŃia constă în instalarea turbinei într-un tub orizontal sau puŃin înclinat, prin această 

dispoziŃie scad pierderile de sarcină şi creşte randamentul. Au fost propuse în anul 1930 de 

către profesorul Thomann, însă au fost realizate după anul 1950 de către Escher Wiss;  

o turbinele diagonale (KD, Kviatkovski - Deriaz): aceste turbine au fost create din 

necesitatea găsirii unor forme constructive de turbine care să acopere domeniul căderilor cu  

H = 40÷80 m, unde turbina Kaplan nu a dat satisfacŃie. Au fost inventate în anul 1950 de 

către inginerul Deriaz de naŃionalitate elveŃiană. Turbina Deriaz are paletele rotorului 

asemeni turbinelor axiale, dar sunt aşezate oblic pe un butuc de forma unui trunchi de con. 

Se folosesc în domeniul  de căderi de până la 150 m, randamentele maxime atinse fiind de 

93,5%. Turbina Deriaz poate fi şi reversibilă. [54]  

 

 1.3 Clasificare şi păr Ńi componente ale turbinelor  

Academicianul Anton I., în referinŃa [2] defineşte turbinele hidraulice sau „motoarele 

hidraulice” ca acele maşini care transformă energia hidraulică în energie mecanică, iar pompele sau 

„generatoarele hidraulice” ca fiind maşinile care transformă energia mecanică în energie hidraulică. 

Transformarea energiei hidraulice în energie mecanică se face într-o piesă care se roteşte, piesa 

prevăzută cu palete sau cupe - denumită rotor. Această transformare se realizează cu randamente 

ridicate şi turaŃii relativ mari. Turbinele hidraulice [53], [52], trebuie să îndeplinească următoarele 

condiŃii: 

o să poată folosi orice căderi şi debite de apă; 

o să funcŃioneze cu un randament cât mai ridicat; 

o să aibă turaŃie maximă posibilă în funcŃie de tipul de turbină; 
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o accesul la mecanismele de reglare şi la lagăre să fie uşor în vederea efectuării reviziilor 

şi reparaŃiilor necesare. 

Parametrii funcŃionali ai turbinelor hidraulice sunt daŃi în tabelul 1.2 după referinŃa [22]: 

Parametrii funcŃionali ai turbinelor hidraulice Tabel 1.2 
Parametrul caracteristic NotaŃie Unitate de măsură 

Debitul Q [m3/s] 
Căderea H [m·col. H2O] 
Puterea P [kW] sau [CP]   

Randamentul η [-] 
TuraŃia n [rot/min] 

ÎnălŃimea geometrică de aspiraŃie HS [m·col. H2O] 
Coeficientul de cavitaŃie σ [-] 

 

Clasificarea turbinelor hidraulice se poate face după mai multe criterii [52]: 

a) După modul cum are loc schimbul de energie în maşină: 

o Turbină cu reacŃiune (Kaplan, figura 1.2, [33], [5], Francis, figura 1.3, [5], [78], 

Bulb, figura 1.4, [5], diagonală, elicoidală, semi-Kaplan şi Straflo); 

o Turbină cu acŃiune (Pelton, figura 1.5, [5], Banki). 

b) După poziŃia arborelui, turbinele pot fi cu: 

o Arbore vertical; 

o Arbore orizontal; 

o Arbore înclinat. 

c) Cea mai cunoscută clasificare după caracteristicile hidrodinamice este cea după rapiditatea 

turbinei, conform domeniilor din tabelul 1.3 [53]: 

Clasificarea  turbinelor hidraulice după rapiditate  Tabel 1.3 
Pelton Francis Kaplan Bulb şi Straflo 

TuraŃia n [rot/min] Tip turbină 
< 60 60 ÷ 400 300 ÷ 1200 > 500 

Lentă 1 – 10 60 – 150 300 – 550 500 – 900 
Normală 11 – 30 151 – 250 551 – 800 901 – 1400 
Rapidă 31 – 60 251 – 450 801 – 1100 > 1401 

 

d) În funcŃie de domeniul de căderi, turbinele pot fi de joasă, de medie sau de înaltă cădere, 

după cum rezultă din tabelul 1.4 [54]: 
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Domeniul de căderi al turbinelor hidraulice Tabel 1.4 
Tip turbină Straflo bulb Kaplan diagonală Francis Pelton 

Căderea H [m] 4 - 11 3 - 20 10 - 40 40 - 140 100 - 600 400 - 1000 
 

e) Clasificarea după putere este redată în tabelul 1.5. 

Clasificarea turbinelor hidraulice după putere Tabel 1.5 
Tip turbină Micro Mică Mijlocie Mare Foarte mare 

Puterea P [MW] < 1 1 - 15 15 - 50 50 - 150 >150 
 

  

Fig. 1.2 SecŃiune prin turbina Kaplan  

 

 

 
Fig. 1.3 SecŃiune prin turbina Francis 
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Fig. 1.4 SecŃiune prin turbina bulb 

 
 

Fig. 1.5 SecŃiune prin turbina Pelton 

ProducŃia de energie electrică în anul 2011 [107] a fost de 61931 [GWh], din care 25795 

[GWh] produşi în centralele pe cărbune, 8043 [GWh] în centralele pe hidrocarburi, 11747 [GWh] în 

centrala nucleară, 14954 [GWh] în centrale hidro (din care 14710 [GWh] în centralele 

hidroelectrice din administraŃia Hidroelectrica) şi 1208 [GWh] în centralele eoliene, date preluate 

din [98] şi reprezentate pe graficul din figura 1.6. 

 În continuare sunt descrise caracteristicile principale şi componentele turbinelor axiale 

(Kaplan), caracterizată prin : 

o turaŃie specifică mare (ns= 400÷1200 m); 

o intrare şi ieşire axială a curentului în rotor; 

o număr redus de palete rotorice; 

o palete profilate şi mobile în jurul axei proprii; 

o viteze mari ale apei la trecerea prin turbină. 
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Fig. 1.6 EvoluŃia consumului şi a producŃiei de energie în anul 2011 

 

 Paletele rotorului se pot roti în jurul axei proprii cu un unghi de circa  ±20o, butucul 

rotorului şi camera turbinei în zona de montaj a paletelor se execută sferic, pentru ca interstiŃiul 

dintre cele două organe să fie constant la orice unghi de aşezare a paletelor. PărŃile componente ale 

turbinei Kaplan sunt: 

o rotorul turbinei; 

o arborele turbinei; 

o capul de distribuŃie; 

o camera turbinei şi camera spirală; 

o aparatul director; 

o lagărul turbinei; 

o aspiratorul; 

o statorul turbinei; 

o capacul turbinei; 

o etanşarea arborelui turbinei; 

o ventilul de golire a camerei spirale; 

o ventilele de rupere a vacuumului. 

 

 Rotorul turbinei  este construit dintr-un butuc turnat pe care sunt montate un număr de 

palete din oŃel inoxidabil. Paletele rotorului sunt reglabile între anumite limite prin intermediul unui 

servomotor amplasat în partea superioară a butucului, axul pistonului fiind cuplat cu steaua de 

conducere. De la steaua de conducere mişcarea se transmite la palete printr-un lanŃ cinematic 

construit dintr-o furcă, o bielă şi o manivelă. La partea superioară, butucul se prinde de arbore cu 

şuruburi, iar la partea inferioară se montează ogiva, care este o piesa tronconică profilată 

hidrodinamic. Partea inferioară a arborelui este prevazută cu etanşare pentru a evita pătrunderea 

apei din camera rotorului în capacul turbinei. 
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 Camera rotorului.  Turbina Kaplan se îmbină la partea superioară cu inelul inferior al 

aparatului director şi la cea inferioară cu flanşa elementului conic al tubului de aspiraŃie. Partea 

sferică a camerei se întinde pe o lungime egală cu lungimea maximă a paletei, iar partea cilindrică 

de sus asigură demontarea rotorului pe partea superioară.  

 Camera spirală realizeză legătura între statorul turbinei şi aparatul director, poate fi 

metalică sau din beton armat şi se execută fie sudată din segmente de tolă, fie din oŃel turnat. Umerii 

carcasei spirale reazemă întregul grup prin intermediul statorului turbinei transmiŃând sarcinile 

părŃii inferioare a centralei. Camera spirală asigură o intrare aproximativ uniformă a apei în aparatul 

director. Viteza la intrarea în camera spirală este limitată, pentru a menŃine pierderile de sarcină în 

limite admisibile. 

 Arborele turbinei  este o construcŃie formată dintr-un tronson forjat şi două flanşe sudate 

între ele. Arborele este tubular, prin interiorul lui trecând o coloană de distribuŃie ce face legătura 

între capul-distribuŃie şi servomotorul din butucul rotorului. Coloana de distribuŃie este formată din 

două Ńevi tubulare concentrice, sudate.  

 Capul de distribuŃie constituie elementul funcŃional de legătură dintre regulatorul de turaŃie 

al turbinei şi coloana de distribuŃie, fiind format din două carcase în construcŃie sudată şi o tijă 

centrală mobilă legată la coloană. 

 Lagărul turbinei  este un lagăr radial cu segment cu compoziŃie, în care au fost executate 

canale elicoidale prin care se realizează autoungerea. La maşinile mai vechi au fost utilizate lagăre 

cu cuzineŃi din cauciuc, la care ungerea era asigurată cu apa din camera spirală. 

 Aparatul director se proiectează astfel încât să fie posibilă deschiderea la un unghi mai mare 

decât cel corespunzător debitului normal, în general Qmax = 1,25 Qnominal. Din punct de vedere 

constructiv aparatul director poate fi clasificat în: 

o cilindric, este amplasat după coloanele statorice; paletele directoare sunt montate în 

inelul superior şi cel inferior, cu posibilităŃi de rotire, deoarece fusurile trec prin lagărele de 

alunecare; 

o conic, axele paletelor directoare sunt situate pe o suprafaŃă conică, turbina având gabarit 

mai redus şi greutate mai mică; utilizarea articulaŃiilor spaŃiale impune o tehnologie de 

execuŃie şi montaj mai pretenŃioasă.   

 Aspiratorul turbinei axiale.  Deoarece viteza apei la ieşirea din rotorul turbinei este mare, 

pentru recuperarea acestei energii cinetice este necesar ca aspiratorul să aibe o lungime relativ mare. 

Construirea unui astfel de aspirator sub forma unui trunchi de con ar duce la mărirea exagerată a 



 

ContribuŃii teoretice şi experimentale la studiul şi proiectarea camerei spirale, 
statorului şi aparatului director din componenŃa turbinelor hidraulice 

 

23 

fundaŃiei agregatului, în consecinŃă aspiratoarele turbineor elicoidale sunt curbe, tubul de aspiraŃie 

are secŃiunea de la intrare circulară, iar la ieşire de forma unui dreptunghi cu colŃurile rotunjite.  

  

 1.4 Instrumente software utilizate în proiectarea asistată de calculator a geometriilor 

componentelor de turbine hidraulice  

În general, în toate ramurile industriale din prezent, se utilizează proiectarea asistată de 

calculator (Computer Aided Design). 

Teoria generală a proiectarii (TGP) se bazează pe modelul topologic al inteligenŃei umane, 

având ca obiectiv, dezvoltarea sistemelor inteligente CAD. Rolul important în proiectare îl 

constituie „cunoştinŃele proiectantului”.  

Obiectivul proiectarii conceptuale este constituit din producerea unui set de principii 

funcŃionale şi geometrice, ce acordă atenŃie, în principal, cerinŃelor de fezabilitate şi prelucrabilitate 

a produsului. Proiectarea conceptuală este considerată punctul cheie al procesului de proiectare. 

Sistemele CAD oferă facilităŃi pentru crearea interactivă de modele ale ansamblelor şi 

subansamblelor caracteristice desenului tehnic, precum şi calcule specifice fazei de proiectare. În 

realizarea sistemelor CAD se alocă resurse hardware şi software. Programele CAD [71], [90]  

(software) se împart în funcŃie de numărul de dimensiuni ale desenului final, în două categorii: 

programe pentru sisteme 2D şi programe pentru sisteme 3D. 

Proiectarea maşinilor hidraulice are la bază existenŃa unor modele performante testate în 

laborator. De asemenea, se are permanent în vedere creşterea fiabilităŃii turbinelor în exploatare şi 

ecologizarea lor în funcŃionare prin adoptarea unor soluŃii constructive noi şi optimizarea 

caracteristicilor tehnice utilizând proiectarea asistată de calculator (CAD) prin modelare 3D, analiză 

cu element finit şi alte procedee specifice. Elementele de noutate sunt utilizate, de asemenea, în 

retehnologizarea şi reabilitarea turbinelor hidraulice care au un număr apreciabil de ani de la 

punerea în funcŃiune. Figura 1.7, prezintă exemple de ansamble de turbine proiectate prin aplicaŃiile 

CAD : Autodesk Inventor, SolidWorks [71], [90]. 

Sistemele de proiectare asistată de calculator sunt destinate creării interactive de modele ale 

obiectelor tehnice, oferă modalităŃi de analiză a modelelor şi de realizare a documentelor necesare 

pentru fabricarea obiectelor proiectate şi sunt folosite într-o zonă largă de domeii: mecanică, 

electronică, electrotehnică, construcŃii, arhitectură, multimedia, etc. Posibilitatea de a folosi 

programe de calculator specializate în realizarea desenelor tehnice a adus o îmbunătăŃire notabilă în 

modul de realizare al acestora.  
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Fig. 1.7 Exemple de ansamble proiectate cu ajutorul aplicaŃiilor CAD 

 
Dezvoltarea sistemelor CAD a permis îmbunătăŃirea graficii, calculatorul devenind astfel un 

asistent al întregului proces de proiectare. IniŃial, programele CAD au fost concepute pentru 

realizarea desenelor. În acest fel, se trecea de la activitatea de desenare pe planşetă la realizarea 

desenelor pe calculator. În timp, au apărut bibliotecile pentru elemente standardizate, cum sunt: 

şuruburile, piuliŃele, diferite profile, etc.  

În acest mod, activităŃile de rutină desfăşurate pentru realizarea desenelor în programele 

CAD au început să fie efectuate folosind programe ataşate programului de bază. Apoi, s-a trecut la 

modelarea 3D. Aceasta permite reprezentarea obiectului cu trei dimensiuni. Prin acest procedeu, se 

realizează întâi reprezentarea obiectului în trei dimensiuni, după care se efectuează proiecŃiile 

secŃiunilor acestuia şi vederile necesare. 

Autodesk Inventor este un program de modelare tridimensională (3D) a pieselor şi 

ansamblelor [71]. Proiectarea piesei se execută direct în mediul 3D obŃinându-se un model ce 

reprezintă echivalentul computerizat al piesei reale, iar în model sunt încorporate nu numai 
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dimensiunile piesei, dar şi informaŃia inteligentă asociată: arii, volume, centru de greutate, momente 

de inerŃie. 

Mai multe piese pot fi îmbinate după o logică impusă, generând astfel un ansamblu, ce poate 

fi integrat ca subansamblu într-un ansamblu de nivel superior; această tehnică permite modelarea de 

ansamble complexe ca formă şi cu un număr foarte mare de componente.  

Se pot crea fişiere ce derulează în timp real asamblarea componentelor, generând o 

prezentarea animată a procesului. Se oferă instrumente eficiente pentru generarea pieselor 

standardizate ca formă, dar cu dimensiuni variabile.  

Pe baza modelării pieselor şi ansamblelor, se pot obŃine foarte rapid desene de execuŃie, prin 

generarea automată a vederilor, proiecŃiilor, secŃiuniilor, detaliilor, rupturiilor, desene ce pot fi 

completate foarte rapid cu dimensiuni, adnotări, tabele de coordonate pentru găuri şi tabele de 

componenŃă; corespondenŃa dintre modele şi desenul de execuŃie este bidirecŃională, modificarea 

dimensiunilor piesei reactualizând automat desenul de execuŃie şi invers.  

Maniera clasică de proiectare se bazează pe desenele de execuŃie realizate de către 

proiectant, majoritatea acestora constituind proiecŃii şi vederi ale piesei, modelul real fiind imaginat 

în mintea proiectantului, cititorii acestor desene depunând efortul asimilării proiecŃiilor şi 

reconstituirii imaginare a piesei reale.  

În Autodesk Inventor procesul de proiectare este inversat faŃă de maniera clasică: se 

generează modelul 3D al piesei sau ansamblului, iar din acesta rezultă desenele de execuŃie; astfel, 

piesa sau ansamblul modelat în spaŃiul 3D oferă privitorului senzaŃia de realitate identică pe care o 

are privind piesa reală. 

Programul SolidWorks [90] este un pachet software de proiectare 3D, produs de Dassault 

Systemes, ce rulează sub interfaŃa grafică Windows. Programul este utilizat pentru modelarea 

tridimensională a reperelor, a asamblurilor, precum şi pentru realizarea desenelor de execuŃie ale 

pieselor. Este un software de modelare parametrică, ce permite modificarea geometriei unei piese, 

prin modificarea cotelor acesteia. O modificare făcută asupra piesei se reflectă automat în 

ansamblul din care face parte şi în desenul de ezecuŃie al piesei.  

Proiectarea unui sistem mecanic, cu ajutorul pachetului SolidWorks, cuprinde următoarele 

etape: 

o Modelarea 3D a reperelor, în fişiere de tip Part; 

o Modelarea 3D a sistemului mecanic, prin realizarea subasamblelor şi a asamblului 

general, în fişiere de tip Assembly; 
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o Simularea mişcării acestuia (dacă sistemul mecanic este mobil), determinarea 

mobilităŃii, analiza cinematică (determinarea câmpului de viteze şi acceleraŃii) şi analiza 

cinetostatică (determinarea forŃelor şi a momentelor din legături), folosind SolidWorks 

Motion; 

o Simularea comportării elementelor sistemului mecanic, sub acŃiunea forŃelor şi a 

momentelor exterioare şi a celor din legături, analiza stării de tensiuni şi deformaŃii, folosind 

SolidWorks Simulation; 

o Optimizarea sistemului mecanic proiectat, pe baza rezultatelor anterioare, prin 

remodelarea reperelor, unde este cazul, reconstituirea ansamblului şi repetarea analizei stării 

de mişcare şi de rezistenŃă, până la obŃinerea variantei optime a sistemului mecanic; 

o Întocmirea documentaŃiei de execuŃie a tuturor reperelor sistemului mecanic, în fişiere 

de tip Drawing. 

Modelarea cu ajutorul pachetului SolidWorks are propietatea de asociativitate între Part, 

Assembly şi Drawing, care constă în aceea că orice modificare efectuată asupra Part-ului se 

transmite ulterior în mod automat în Assembly şi în Drawing. 

 

 1.5 Instrumente software utilizate în analiza structurală a componentelor de turbine 

hidraulice (camera spirală, stator, aparat director) 

SolidWorks este un program complex, de calcul pe bază de element finit. Domeniile de 

utilizare sunt de studiu static şi dinamic de rezistenŃă a materialelor, studiu termic, static şi dinamic, 

studiu de curgere a fluidelor, precum şi cel mai complex tip de studii de la ora actuală: studii 

cuplate, adică cu rezultatele unui studiu termic se determină tensiunile şi deformaŃiile ce apar într-o 

piesă sau într-un ansamblu. 

Progamul SolidWorks oferă următoarele module sau unelte inginereşti: 

o Design Tables (tabele de proiectare). Acestea permit construirea mai multor configuraŃii 

ale unei piese prin ataşarea valorilor dintr-un tabel (creat în Excel) la cotele piesei; 

o Dimension Revisions (revizuirea cotelor). Atunci când se modifică cota unui model, 

orice document SolidWorks care se află în relaŃie cu acel model, se reactualizează; 

o Import/Export. Se poate importa şi exporta formate diferite de fişiere “în” şi “din” 

programul SolidWorks; 

o Reload – Replace. Reload permite actualizarea documentelor la care au acces mai mulŃi 

utilizatori, pentru a permite încărcarea ultimei versiuni, incluzând orice modificare făcută de 
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un alt utilizator. Replace  permite înlocuirea unui document referinŃă cu alt document, aflat 

oriunde în reŃea; 

o Application Programming Interface (API). Programul SolidWorks are o interfaŃă de 

programare OLE. API conŃine sute de funcŃii care pot fi apelate din Visual Basic, VBA 

(Excel, Access etc), C, C++ sau din fişiere macro SolidWorks. Folosirea API duce la 

reducerea timpului de proiectare; 

o eDrawings. Se pot crea fişiere eDrawing din piese, ansambluri sau desene SolidWorks, 

apoi se pot trimite prin e-mail către parteneri şi aceştia pot vizualiza imediat aceste fişiere. 

Mărimea acestor fişiere este mult mai mică decât a celor iniŃiale din SolidWorks; 

o FeatureWorks este o aplicaŃie care recunoaşte primitivele sau operaŃiile topologice ale 

unui corp solid importat într-un document SolidWorks. Aceste primitive şi operaŃii sunt 

tratate la fel cu cele pe care le creaŃi în SolidWorks. Acestea se pot edita şi modifica; 

o PhotoWorks este o aplicaŃie care permite crearea de imagini foto-realistice direct cu 

ajutorul modelelor din SolidWorks. Se pot specifica proprietăŃi ale suprafeŃelor modelului ca 

de exemplu: culoare, textură, reflexie şi transparenŃă. PhotoWorks dispune de o bibliotecă 

de texturi (metale, materiale plastice, etc.) sau suplimetar, se pot accesa imagini proprii de 

suprafeŃe pe care le puteŃi folosi ca texturi, materiale, scene, etc.; 

o SolidWorks 3D Instant Website. Acesta permite crearea de pagini web direct din 

SolidWorks; 

o SolidWorks Animator. Cu această aplicaŃie se pot anima sau capta ansamble în mişcare 

în SolidWorks, genereându-se fişiere de tip „avi” care se pot viziona pe orice computer. 

Împreună cu PhotoWorks-ul, SolidWorks Animator poate realiza animaŃii foto-realistice; 

o SolidWorks Explorer.  Acesta este un instrument de management a fişierelor menită să 

ajute la efectuarea de operaŃii, cum ar fi: redenumiri, înlocuiri sau copieri de documente; 

o SolidWorks Toolbox. Acesta include o bibliotecă de piese standard (ANSI, BSI, CISC, 

DIN, ISO şi JIS), integrată în SolidWorks. Astfel se selectează standardul specific şi se 

inserează piesa respectivă (şuruburi, şaibe, rulmenŃi, profile etc.)  în cadrul ansamblului; 

o SolidWorks Utilities. Este un set de instrumente ce permite examinarea şi editarea 

pieselor şi compararea operaŃiilor şi geometriei pentru perechi de piese; 

o Solid Works Simulation. Este modulul de analiză cu elemente finite şi optimizare a 

proiectelor, complet integrat în SolidWorks. Este ideal pentru inginerii care au nevoie de 

analize, dar nu sunt specialişti în domeniul analizelor cu elemente finite; 
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o Solid Works Motion. Este un pachet complet integrat în SolidWorks pentru simularea 

mişcărilor şi analize cinematice; 

o Flow Simulation. Modulul are opŃiuni avansate: modulul de simulare a fluidelor se 

bazează pe tehnici de simulare computaŃională dinamică a fluidelor ce permite analiza unei 

largi palete de probleme incluzând: analize bi- şi tri-dimensionale, analiza curgerilor interne 

şi externe, în regim static sau tranzitoriu, a lichidelor incompresibile sau compresibile de 

tipul gazelor în regim subsonic, transonic sau supersonic, simularea vaporilor de apă în 

condensaŃie, calculul umidităŃii în fluxurile de gaze, comportamentul lichidelor ne-

newtoniene, a lichidelor compresibile, a gazelor reale, a curgerilor laminare, turbulente sau 

tranzitorii, a transferului de căldură şi substanŃa între medii, a curgerilor prin medii poroase. 

 Presiunile apărute asupra pereŃilor sau pieselor calculate în urma analizei curgerii fluidelor 

pot fi transferate în modulul de analiză structurală pentru calculul tensiunilor şi deformaŃiilor din 

conducte, recipienŃi, dezvoltate asupra palelor de elice sau vanelor, etc. Se va putea astfel evalua 

complet atât evoluŃia fluidului, precum şi capacitatea de a prelua solicitările rezultate prin acŃiunea 

fluidului. În figura 1.8 sunt prezentate exemple de studii efectuate pe componente de turbine 

hidraulice. 

  

  

Fig. 1.8 Exemple de studii efectuate pe componente de turbine hidraulice  
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1.6 Stadiul actual privind analize de curgere a fluidelor în componente ale turbinelor 

hidraulice 

 Investigarea numerică a curgerilor în turbomaşini reprezintă astăzi componenta esenŃială a 

procesului de proiectare şi optimizare. TendinŃa actuală pe plan mondial este de a reduce 

investigaŃiile experimentale (mari consumatoare de timp şi resurse materiale) în favoarea 

experimentului numeric.  

 Modelarea curgerii implică parcurgerea mai multor etape, începând cu alegerea modelului 

matematic, continuând cu stabilirea unei scheme de discretizare, implementarea algoritmului 

numeric şi obŃinerea soluŃiei numerice. În final, validarea metodologiei de simulare numerică 

presupune compararea [6], [8], [11], [14], [16], [41], [42] rezultatelor cu date experimentale de 

calitate. 

 În articolul [99] este prezentată analiza numerică a curgerii în distribuitorul unei turbine 

hidraulice model, de tip Francis de turaŃie caracteristică adimensională no*=0.5 [1], pentru care au 

fost efectuate investigaŃii experimentale la Institutul de Maşini Hidraulice şi Mecanica Fluidelor din 

Lausanne, [7]. Rezultatele măsurătorilor au constituit baza de referinŃă pentru evaluarea 

performanŃelor diverselor tehnici de simulare numerică prezentate în 1989 la GAMM Workshop cu 

tema “3D Computation of  Incompressible Internal Flows”, [89].  

 În general, simularea curgerilor[105], [106] tridimensionale vâscoase [61], [62], [63], [64], 

[66] în regim turbulent, utilizând tehnica de calcul disponibilă în mod curent, este încă în faza de 

deziderat. Prin urmare, soluŃionarea problemelor practice, inginereşti, presupune introducerea unor 

simplificări în faza de construire a modelului matematic, respectiv de precizare a condiŃiilor pe 

frontieră. 

În lucrările [98], [97] se prezintă o metodologie numerică pentru proiectarea profilelor 

subŃiri în reŃea, prin două metode: elemente finite şi elemente de volum, metode implementate într-o 

aplicaŃie profesională CASCADExpert pentru analiză, proiectarea şi  optimizarea profilelor, [77] în 

scopul de a optimiza forma paletelor pentru obŃinerea unui randament maxim [96]. Rezultatele 

numerice sunt comparate cu datele experimentale [13], [3] sau cu alte rezultate numerice. Ambele 

metode numerice de analiză structurală confirmă curgerea lină pe bordurile de atac al reŃelei de 

palete şi prezintă devierea reală a curgerii din reŃeaua de palete. Analiza numerică abordată în 

această lucrare dezvoltată şi validată va fi inclusă într-o metodologie complexă de optimizare a 

reŃelelor de profile. 

ReŃelele [97] de profile sunt definite ca o grupare de profile identice şi echidistante, 

asemănătoare cu paletele aerodinamice şi joacă un rol principal în proiectarea şi funcŃionarea 
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turbinelor hidraulice. Metode clasice de analiză a curgerii prin reŃele de profile au fost rezumate cu 

mai mult de două decenii în urmă, în monografii, cum ar fi în referinŃele bibliografice [35] şi [104], 

iar rezultatele experimentale au fost prezentate în cataloage [81], [10]. 

 Politehnica din Timişoara se ocupă cu cercetarea reŃelelor de profile lineare [42] şi radiale 

[42] pentru dezvoltarea unei metode analitice [10] şi numerice [65] de calcul [20] pentru curgerea 

prin reŃele. Caracteristicile energetice şi cavitationale  a reŃelei hidrodinamice au fost investigate [1] 

pentru a releva datele necesare îmbunătăŃiri funcŃionării [55]  maşinilor hidraulice. 

Utilizând un program de analiză numerică [82], [15], [63] autorii au studiat curgerea prin 

cameră spirală si distribuitor [35], remarcând dezavantaje majore ale curgerii în amonte de rotor. În 

regiunea frontală a camerei spirale curgerea este deviată până la 90o din cauza formei camerei 

spirale şi a statorului. Deşi în cazul statorului, curentul se desprinde la ieşire, afectând condiŃiile de 

intrare în aparatul director al turbinei. Această deviere persistă chiar şi la ieşirea din aparatul 

director, deci unghiurile curgerii sunt cu mult mai diferite decât cele din zona interioară a camerei 

spirale. Această diferenŃă de până la 10% din valoarea medie a unghiului de curgere produce 

inevitabile modificări de repartiŃie a presiunii asupra paletelor rotorului. Pentru a reduce aceste 

imperfecŃiuni de curgere [63] la intrarea în rotor, se foloseşte o tehnologie de recondiŃionare a 

statorului [65] în regiunea frontală a camerei spirale. Astfel se măreşte lungimea paletei statorului, 

figura 1.9, adaugând un profil de adaos la bordul de atac al paletelor statorice. Mai mult decât atât, 

acest profil de adaos a fost orientat pe direcŃia curgerii. În urma acestor observaŃii, cercetătorii au 

dezvoltat o procedură de modificare [17] a paletelor statorice în locul cel mai sensibil din zona de 

curgere în camera spirală, în acest caz lungimea paletei numarul 2 fiind marită cu aproximativ 5% 

pastrând forma iniŃială a coardei [18]. 

 
Fig. 1.9 Paleta stator numărul 2 de la o turbină Kaplan 
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Ca o consecinŃă distribuŃia tangenŃială a vitezei în direcŃii radiale a fost mărită cu 

aproximativ 30% păstrându-şi forma. Tensiunea mecanică resimŃită de stator dată de amploarea 

forŃei şi de momentul mecanic axial au fost mărite cu aproximativ 20%, figura 1.10 şi 1.11. 

  
Fig. 1.10 ForŃa pe paletele statorului unei turbine 

Kaplan 
Figure 1.11 Momentul  pe paletele statorului unei 

turbine Kaplan 
 

În articolul [9]  s-a prezentat un proces complet automat de optimizare a distribuitorului [36] 

turbinei Francis. Pentru a testa eficacitatea acesteia, s-au realizat două exemple de optimizare a 

distribuitorului pentru turbina Francis, primul cu turaŃia specifică egală cu 81 şi al doilea cu turaŃia 

specifică egală cu 48.` 

Procedura de optimizare în proiectare este descrisă ca un proces iterativ bazat pe un 

precedent şi un model iniŃial, ea constă în patru etape prezentate în figura 1.12 [8]. Obiectivul de 

optimizare în cauză utilizează trei parametri. Primul parametru este legat de pierderile energetice 

calculate din variaŃia presiunii totale la intrare/ieşire [49], [56], [57]. Al doilea parametru, referitor 

la perturbarea curgerii, este variaŃia de  geometrie a unghiul de ieşire. Al treilea parametru se referă 

la costul geometriei, în corelaŃie cu suprafaŃa camerei spirale. 

În ambele cazuri, s-au obŃinut două geometrii noi, cu cea mai bună eficienŃă şi de 

performanŃă superioară faŃă de cele iniŃiale. Timpul de optimizare a fost rezonabil. ÎmbunătăŃirea 

eficienŃei a ajuns la aproximativ 1,5%, în timp ce suprafaŃa camerei spirale s-a redus la (3÷5)% şi 

pierderile energetice la (1÷2)%. Mai mult, autorii consideră că această procedură de optimizare se 

poate extinde la alte turbine hidraulice într-o manieră simplistă. 

În lucrarea [100] se evaluează potenŃialele avantaje raportate la mediu şi performanŃă, care 

pot fi realizate într-o turbină Kaplan, prin modificări non-structurale ale statorului şi ale 

ansamblului aparatului director. 
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Fig. 1.12 
Procedura de 
optimizare a 
proiectării 

distribuitorului 

Principalele studii în domeniul hidraulicii privind statorul şi aparatul director au arătat că 

dispunerea statorului şi ale aparatului director poate avea un impact semnificativ asupra mediului şi 

performanŃei unei turbine.  

În acest sens au fost create trei modele diferite de stator figura 1.13. Toate cele trei modele 

au utilizat  mai multe profile pentru a se corela caracteristicilor de curgere în secŃiunile diferite ale 

inelului statorului. Pentru varianta 2, figura 1.14, s-a estimat o reducere de 51% a pierderilor 

hidraulice locale prin stator şi aparatul director, cu modificări minime structurale la nivelul 

statorului orginal. De asemenea s-a evidenŃiat o îmbunătăŃire, prin rotirea aparatului director cu 

1,08° în sensul acelor de ceasornic faŃă de modelul original. 

  

 

 
 

Varianta originală Varianta 2A Varianta 2 
Fig. 1.13 Modificarea distanŃei dintre profilele statorului şi 

aparatului director 
Fig. 1.14 Variante de stator 

 
 În scopul de a spori şi mai mult a performanŃei, varianta 2 a suferit în continuare o serie de 

modificări, pentru a se reduce intervalul dintre stator şi aparatul director (cunoscută ca fiind o zonă 

de accelerare dăunătoare şi schimbări de presiune) numită în continuare varianta 2A. Testele făcute 

pe această varianta au dovedit o performanŃă mai ridicată a acesteia decât a modelului original cu 

0,5 ÷ 0,7%. 
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 Din testele făcute asupra celor două modele, varianta 2A s-a dovedit a fi opŃiunea cu cele 

mai bune rezultate. Aceste mici modificări făcute profilului şi configuraŃiei statorului şi aparatului 

director au condus la un impact redus asupra mediului şi a îmbunătăŃit calitatea curgerii. Având în 

vedere costurile reduse ale acestor modificări şi avantajele lor, aceastea pot fi utilizate pentru orice 

reabilitare. 

În articolul [83] sunt realizate simulări ale unei întregi turbine Francis, incluzând 

interacŃiunile neregulate din distribuitor. Turbina studiată este compusă din camera spirală, rotor cu 

13 palete şi aparat director cu 24 palete şi tub de aspiraŃie. CondiŃiile de frontieră sunt aplicate la 

intrarea în camera spirală şi la ieşirea din tubul de aspiraŃie. În calcule nu este luată în considerare 

nici o periodicitate pentru stator, aparat director sau rotor. Aşadar distribuitorul şi rotorul trebuiesc 

modelate numeric [84], [85], [86]. Din cauza faptului că apar puternice interacŃiuni între 

componente (în mod special între aparat director, rotor şi con de aspiraŃie) este foarte important să 

Ńinem cont de aceste interacŃiuni în simulare pentru a obŃine o acurateŃe mare.  

În ultimul timp s-au efectuat foarte multe încercări [46], [32] pe direcŃia circumferenŃială 

aplicându-se procedura de mediere a rezultatelor obŃinute, pentru o mai mare acurateŃe. Acest fapt 

ne permite să luăm în considerare doar un singur canal  distribuitor-rotor şi să facem un calcul 

constant rezultând o economisire substanŃială de resurse de calcul. Aproximări diferite sunt 

comparate în articolul [48]. Rezultatele obŃinute sunt foarte apropiate de măsurătorile reale şi pot fi 

aplicate în proiectarea turbinelor [80], [58], [88].  
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CCaapp..  22  OOBBII EECCTTII VVEELL EE  TTEEZZEEII   DDEE  DDOOCCTTOORRAATT 

 

Principalele obiective propuse spre a fi realizate în prezenta teză de doctorat sunt 

următoarele: 

� realizarea unei sinteze bibliografice în domeniul turbinelor hidraulice, axată cu precădere pe 

componentele care constituie obiectul tezei: cameră spirală, statorul şi aparat director; 

� normalizarea mărimilor caracteristice ale profilelor simetrice şi asimetrice utilizate la 

proiectarea aparatului director; 

� elaborarea unui algoritm matematic în vederea calculului programat al caracteristicilor 

aparatului director ao=f(α) şi ao=f(S) pentru profile standardizate simetrice şi asimetrice; 

� implementarea algoritmului şi finalizarea unui program pe calculator în limbajul Python 

pentru calculul caracteristicilor ao=f(α) şi ao=f(S); 

� verificarea caracteristicilor calculate cu curbe experimentale şi curbe rezultate din 

SolidWorks; 

� analiza structurală  a unor variante de camere spirale şi statoare, pentru determinarea 

comportării din punct de vedere al rezistenŃei a unor variante de soluŃii constructive ale 

acestor componente; aceste analize se vor derula prin Centrul de Cercetări în Hidraulică, 

Automatizări şi Procese Termice (C.C.H.A.P.T.), din cadrul UniversităŃii „Eftimie Murgu” 

ReşiŃa, pe baza cerinŃelor beneficiarului  S.C. Hydro Engineering S.A., în vederea oferirii de 

soluŃii concrete pentru componente ale unor turbine hidraulice aflate în curs de proiectare: 

cameră spirală, stator; 

� analiza cercetărilor experimentale efectuate pe modele de turbină hidraulică de tip Francis, 

în scopul determinării influenŃei subansamblurilor: aparat director, stator respectiv cameră 

spirală, asupra caracteristicilor energetice ale modelului; cercetările pe modele se deruleaza 

pe ştandul de încercări experimentale pe modele de turbine al S.C. Hydro Engineering 

ReşiŃa; 

� probe index pe o centrală echipată cu turbine Francis, pentru expertizarea funcŃionării 

hidroagregatului după reparaŃia capitală şi verificarea similitudinii modelului cu prototipul; 

cercetările vor fi derulate prin Centrul de Cercetări în Hidraulică, Automatizări şi Procese 

Termice din cadrul UniversităŃii „Eftimie Murgu” din ReşiŃa. 
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Cap. 3 CINEMATICA APARATULUI DIRECTOR 

  

 3.1 Introducere  

 Aparatul director (AD) este o componentă specifică turbinelor hidraulice. Paleta de aparat 

director este calculată pentru a asigura o curgere uniformă din punct de vedere hidrodinamic. 

FuncŃia paletelor aparatului director este de a ghida curgerea apei spre rotor şi de a modifica debitul 

respectiv viteza apei, prin ajustarea unghiului de dispunere a paletelor. Reglarea paletelor aparatului 

director este efectuată cu ajutorul unuia sau mai multor servomotoare. 

La proiectarea aparatului director se pune problema determinării caracteristicilor ao=f(α) şi 

ao=f(S), unde ao este deschiderea aparatului director, α este unghiul de poziŃionare al paletei 

directoare, iar S este cursa servomotorului, [72], [23]. În cadrul acestui capitol se urmăreşte 

realizarea următoarelor obiective: 

o normalizarea mărimilor caracteristice ale profilelor simetrice şi asimetrice utilizate la 

proiectarea aparatului director; 

o elaborarea unui algoritm matematic în vederea calculului programat al caracteristicilor 

aparatului director ao=f(α) şi ao=f(S) pentru profile standardizate simetrice şi asimetrice; 

o implementarea algoritmului şi finalizarea unui program pe calculator în limbajul Python 

pentru calcului caracteristicilor ao=f(α) şi ao=f(S); 

o verificarea caracteristicilor calculate cu curbe experimentale şi curbe rezultate din 

SolidWorks, [69]. 

În cele ce urmează vor fi utilizate următoarele noŃiuni: 

o deschidere aparat director ao – definită prin diametrul maxim al cilindrului care poate fi 

trecut printre 2 palete învecinate ale AD, palete aflate într-o poziŃie curentă definită de 

unghiul α; 

o profil generator PG – este profilul real de tip simetric la care bordul de fugă este teşit; 

o profil teoretic PT – este profilul de tip simetric a cărui frontieră coincide cu frontiera 

profilului generator PG, dar la care bordul de fugă nu este teşit; 

o α  - unghiul de rotaŃie al paletelor aparatului director, valoarea 0
o

corespunde poziŃiei 

complet închis, când coarda profilului formează unghiul δ cu tangenta la cercul de diametru 

Do, diametrul caracteristic al AD. 
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3.2 Profile simetrice 

3.2.1 Mărimi caracteristice ale profilelor simetrice 

Mărimile caracteristice ale profilelor simetrice sunt preluate din Kovalev [50], pentru Zo=16, 

24, 32 palete directoare şi diferite diametre Do, conform tabelului 3.1 respectiv figurii 3.1. 

Tabel 3.1 
Mărimi caracteristice ale profilelor simetrice AD pentru Zo=16, 24 şi 32 palete           

Do 2150 2350 2650 2900 3200 3500 3850 4300 4750 
Zo 16 16 16 24 24 24 24 24 24 
a 41 44.8 50.4 36.9 40.6 44.4 48.9 54.5 60.3 
b 49.7 54.3 61.1 44.6 49.3 53.9 59.2 66.1 73.1 
c 51.7 56.5 63.7 46.5 51.4 56.1 61.7 68.8 76.1 
d 49.7 54.3 61.1 44.6 49.3 53.9 59.2 66.1 73.1 
e 45.1 49.2 55.4 40.5 44.7 48.8 53.7 59.9 66.3 

d0 77.9 85.1 95.8 69.9 77.2 84.4 92.9 103.6 114.4 
m 41.2 45.1 50.7 37.1 40.9 44.7 49.2 54.9 60.6 
k 4.1 4.5 5 3.7 4.1 4.4 4.9 5.5 6 
r 32.1 35.1 39.5 28.9 31.9 34.9 38.3 42.7 47.3 

R1 130 143 163 96 106 116 127 142 140 
R2 82 91 103 76 84 92 101 113 125 
R3 192 209 236 175 193 211 231 259 286 
f 46 50.7 55.6 40.5 45 49 54.5 60.5 67.2 

L1 233 254 286 209 231 252 277 309 342 
L2 248 271 305 223 246 269 296 329 365 
L 481 525 591 432 477 521 573 638 707 
q 12 15 15 12 12 15 15 15 20 

          
Do 5250 5800 6400 7000 7700 8400 9300 10500 10800 
Zo 24 24 24 24 24 32 32 32 32 
a 66.6 73.7 81.2 88.9 97.8 80 88.7 100 102.8 
b 80.8 89.3 98.5 107.7 118.5 97 107.4 121.2 124.7 
c 84.1 93 102.6 112.1 123.4 101 111.8 126.2 129.8 
d 80.8 89.3 98.5 107.7 118.5 97 107.4 121.2 124.7 
e 73.3 81.1 89.4 97.7 107.5 88 97.6 110 113.2 

d0 126.6 140 154.2 168.7 185.7 152 168.3 190 195.4 
m 67 74.1 81.8 89.4 98.4 80.5 89.2 100.7 103.5 
k 6.7 7.4 8.1 8.9 9.8 8 8.9 10 10.3 
r 52.3 57.7 63.6 69.6 76.6 62.7 69.5 78.4 80.6 

R1 176 187 214 232 258 187 207 234 241 
R2 138 150 169 184 206 170 188 212 219 
R3 315 349 385 421 463 381 422 476 490 
f 73 83.7 90 98.3 106.3 88.5 97.8 110.1 113.8 

L1 379 418 461 504 555 454 503 568 584 
L2 404 445 491 538 591 484 536 605 622 
L 781 863 952 1042 1146 938 1039 1173 1206 
q 20 25 25 25 25 25 25 25 25 
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Fig. 3.1  Mărimi caracteristice ale profilelor simetrice AD 

 

În vederea calculului programat al caracteristicilor AD mărimile din tabelul 3.1 s-au 

normalizat prin multiplicare cu numărul de palete Zo respectiv împărŃire cu diametrul caracteristic al 

aparatului director Do. În tabelul 3.2,  pentru fiecare mărime normalizată s-a obŃinut media, care s-a 

înmulŃit cu 100 pentru creşterea preciziei programului. Pentru mărimile R1, L şi q, mediile nu s-au 

calculat, deoarece raza R1 se va determina din condiŃia de închidere, relaŃia 3.24, L rezultă ca sumă 

a mărimilor L1 şi L2, iar distanŃa q se va determina direct în program. Prin normalizare se obŃin 

valori constante pentru fiecare mărime, independente de Do sau Zo, care pot fi utilizate în programul 

de calcul. Figura 3.2 prezintă mărimile caracteristice ale profilelor simetrice suplimentate cu alte 

mărimi necesare programării calculului caracteristicilor AD. 

 
Fig. 3.2  Mărimi caracteristice suplimentare ale profilelor simetrice AD   
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Tabel 3.2 

Mărimi caracteristice normalizate ale profilelor simetrice AD pentru Zo=16, 24 şi 32 palete            
Do 2150 2350 2650 2900 3200 3500 3850 4300 4750 5250 
Zo 16 16 16 24 24 24 24 24 24 24 
a 0.3051 0.305 0.3043 0.3054 0.3045 0.3045 0.304831 0.304186 0.304674 0.304457 
b 0.3699 0.3697 0.3689 0.3691 0.3698 0.3696 0.369039 0.36893 0.369347 0.369371 
c 0.3847 0.3847 0.3846 0.3848 0.3855 0.3847 0.384623 0.384 0.384505 0.384457 
d 0.3699 0.3697 0.3689 0.3691 0.3698 0.3696 0.369039 0.36893 0.369347 0.369371 
e 0.3356 0.335 0.3345 0.3352 0.3353 0.3346 0.334753 0.334326 0.334989 0.335086 

d0 0.5797 0.5794 0.5784 0.5785 0.579 0.5787 0.579117 0.578233 0.578021 0.578743 
m 0.3066 0.3071 0.3061 0.307 0.3068 0.3065 0.306701 0.306419 0.306189 0.306286 
k 0.0305 0.0306 0.0302 0.0306 0.0308 0.0302 0.030545 0.030698 0.030316 0.030629 
r 0.2389 0.239 0.2385 0.2392 0.2393 0.2393 0.238753 0.238326 0.238989 0.239086 

R1 0.9674 0.9736 0.9842 0.7945 0.795 0.7954 0.791688 0.792558 0.707368 0.804571 
R2 0.6102 0.6196 0.6219 0.629 0.63 0.6309 0.62961 0.630698 0.631579 0.630857 
R3 1.4288 1.423 1.4249 1.4483 1.4475 1.4469 1.44 1.445581 1.445053 1.44 
f 0.3423 0.3452 0.3357 0.3352 0.3375 0.336 0.33974 0.337674 0.339537 0.333714 

L1 1.734 1.7294 1.7268 1.7297 1.7325 1.728 1.726753 1.724651 1.728 1.732571 
L2 1.8456 1.8451 1.8415 1.8455 1.845 1.8446 1.845195 1.836279 1.844211 1.846857 
L 3.5795 3.5745 3.5683 3.5752 3.5775 3.5726 3.571948 3.56093 3.572211 3.570286 
q 0.0893 0.1021 0.0906 0.0993 0.09 0.1029 0.093506 0.083721 0.101053 0.091429 
           

Do 5800 6400 7000 7700 8400 9300 10500 10800 

Zo 24 24 24 24 32 32 32 32 

Media =  
Mărime x 

Zo/Do      

100 x 
Media 

a 0.305 0.3045 0.3048 0.3048 0.3048 0.3052 0.304762 0.304593 0.304741 30.47412 
b 0.3695 0.3694 0.3693 0.3694 0.3695 0.3695 0.369371 0.369481 0.369391 36.93908 
c 0.3848 0.3848 0.3843 0.3846 0.3848 0.3847 0.38461 0.384593 0.384657 38.46569 
d 0.3695 0.3694 0.3693 0.3694 0.3695 0.3695 0.369371 0.369481 0.369391 36.93908 
e 0.3356 0.3353 0.335 0.3351 0.3352 0.3358 0.335238 0.335407 0.335105 33.51048 

d0 0.5793 0.5783 0.5784 0.5788 0.579 0.5791 0.579048 0.578963 0.578822 57.88222 
m 0.3066 0.3068 0.3065 0.3067 0.3067 0.3069 0.306895 0.306667 0.306634 30.66342 
k 0.0306 0.0304 0.0305 0.0305 0.0305 0.0306 0.030476 0.030519 0.030512 3.051212 
r 0.2388 0.2385 0.2386 0.2388 0.2389 0.2391 0.238933 0.238815 0.238868 23.88683 

R1 0.7738 0.8025 0.7954 0.8042 0.7124 0.7123 0.713143 0.714074 0.801891 - 
R2 0.6207 0.6338 0.6309 0.6421 0.6476 0.6469 0.646095 0.648889 0.632284 63.18354 
R3 1.4441 1.4438 1.4434 1.4431 1.4514 1.452 1.450667 1.451852 1.442801 144.0469 
f 0.3463 0.3375 0.337 0.3313 0.3371 0.3365 0.335543 0.337185 0.337841 33.83603 

L1 1.7297 1.7288 1.728 1.7299 1.7295 1.7308 1.731048 1.73037 1.729456 172.9456 
L2 1.8414 1.8413 1.8446 1.8421 1.8438 1.8443 1.84381 1.842963 1.843555 184.3555 
L 3.571 3.57 3.5726 3.5719 3.5733 3.5751 3.574857 3.573333 3.572503 - 
q 0.1034 0.0938 0.0857 0.0779 0.0952 0.086 0.07619 0.074074 0.090902 - 

 

3.2.2 Elemente caracteristice ale profilului generator simetric 

 Pentru profilul generator simetric sunt cunoscute toate mărimile caracteristice prezente în 

tabelul 3.2 şi figura 3.2, a căror notaŃie se conservă. În baza acestora se pot determina următoarele 

elemente dimensionale şi unghiulare specifice profilului. 
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 Unghiul θ rezultă ca soluŃie a ecuaŃiei: 

0)1(2
2

2)
2

()1(2 0
2 =−⋅+⋅⋅−⋅+⋅ PMLtgdtgPML

θθ
 (3.1) 

unde: 4/1 2
0

22 dkLPM −+=  (3.2) 

)3/arcsin( Rff =γ  (3.3) )3/2arccos( RRf =ε  (3.4) 

fff γεβ −−= 90  (3.5) ffff γεβτ +=−= 90  (3.6) 

ff RLx γcos32 ⋅−=  (3.7) fifi
qfy βsin⋅−=  (3.8) 

fsffs
qxy βsin⋅+=  (3.9) fiffi

qxx βcos⋅−=  (3.10) 

fsffs
qxx βsin⋅+=  (3.11) ( )11 /arcsin LR c=γ  (3.12) 

θγ
γ

tgtg

tg
kt

−
+

⋅=
21

 (3.13) θγ
γ
tgtg

tgk
kY

Q −
⋅== 1  (3.14) 

γtgYLX
QQ

/−=  (3.15) 2/)sin(2 θ⋅+= dLX
P

 (3.16) 

2/)cos(
0

θ⋅= dY
P

 (3.17) mLXa ⋅−= 52   (3.18) 

mLXb ⋅−= 42  (3.19) mLXc ⋅−= 32  (3.20) 

mLXd ⋅−= 22  (3.21) mLXe −= 2  (3.22) 

ObservaŃii :  

o SoluŃia corectă a unghiului θ este cea obŃinută cu semnul '-' a determinantului relaŃiei (3.1) ;  

o R1c - reprezintă raza R1 corectată din condiŃia de închidere, relaŃia 3.24; 

o Ordonatele şi  abscisele se consideră în raport sistemul de referinŃă propriu al profilului, cu 

originea în bordul de atac (BA). 

       

3.2.3 EcuaŃia profilului simetric teoretic  

Frontiera profilului teoretic este descrisă printr-o serie Fourier sub forma: 










⋅=

+=

∑
=

No

i
i

T

T

ib
L

Y
L

X

1

)sin(

)]cos(1[
2

1

ϕ

ϕ
      (3.23) 

unde: 

o No =13 – este numărul coeficienŃilor seriei Fourier asociate profilului teoretic;  
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o φ - este argumentul cercului parametric al profilului teoretic, care parcurge următoarele 

valori particulare: φ=0o=360o corespunde bordului de fugă; φ=180o corespunde bordului de 

atac; φЄ(0o-180o) corespunde extradosului profilului; φЄ(180o-360o) corespunde 

intradosului profilului; 

o  LT - este lungimea profilului teoretic, calculată prin relaŃia 3.24 şi vizibilă în figura  3.2: 

21 LL
tg

k
LT ++=

θ
     (3.24) 

Pentru calculul coeficienŃilor Fourier bn din relaŃia 3.23 se aplică următorul algoritm: 

o din tabelul 3.2 se preiau puncte normalizate particulare cunoscute ale profilului (X, Y) 

conform tabelul 3.3; prin normalizare cu coarda profilului teoretic se obŃine seria de 

coordonate X/LT şi Y/L T;  argumentul φ se calculează din relaŃia 3.23; 

o pe baza seriei de coordonate (X/LT ,Y/LT), prin interpolare spline, se obŃin ordonate 

echidistante ale frontierei profilului, conform tabelului 3.4; 

o pe baza ordonatelor echidistante ale frontierei profilului, prin algoritmul analizei 

armonice şi anume schema cu 24 ordonate, se obŃin coeficienŃii bn, conform tabel 3.5; astfel 

se obŃine reprezentarea matematică a frontierei profilului simetric, relaŃia 3.23, prin care 

putem obŃine coordonatele oricărui punct de pe frontieră, exprimate în sistemul de referinŃă 

propriu al profilului, a cărui origine este în bordul de atac (BA) al profilului. 

Figura 3.3 prezintă comparativ punctele normalizate particulare (curba a), ordonatele 

echidistante (curba b) şi puncte recalculate prin interpolare Fourier (curba c); din grafic rezultă 

faptul că interpolarea Fourier reproduce frontiera profilului cu mare precizie. 

Tabel 3.3 
Puncte normalizate particulare ale profilului simetric 

X Y X/L T φ Y/LT Mărime / Punct 
particular - - - gr - 

Bord de atac 0 0 0 180 0 
0.438868329 4.5578219 0.001162792 176.0917 0.01207606 
1.818276599 9.1410938 0.004817568 172.03995 0.024219551 
4.561978419 14.040326 0.012087073 167.37615 0.037200186 

Cercul de rază r  
către bordul de atac 
al profilului 

8.532671325 18.298373 0.022607521 162.70466 0.048481984 
Punctul a 31.0384086 30.474118 0.08223702 146.67064 0.08074192 
Punctul b 61.70182596 36.939082 0.163480492 132.30205 0.097870999 
Punctul c 92.36524332 38.465688 0.244723963 120.70061 0.101915779 
Punctul d 123.0286607 36.939082 0.325967435 110.36902 0.097870999 
Punctul e 153.692078 33.51048 0.407210906 100.69484 0.088786832 
Punctul P 188.6937386 28.614114 0.499948659 90.005883 0.075813792 
Punct teşitură k 357.3010979 3.0512122 0.946677966 26.701971 0.008084261 
Bord de fugă 377.4262323 0 1 0 0 
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Tabel 3.4  Tabel 3.5 
Ordonate echidistante obŃinute prin interpolare spline 

pentru profil simetric 
 CoeficienŃii bn pentru 

profil simetric 
φ Y/LT  CoeficienŃi bn Nr.  

crt. gr -  
Nr. 
crt. - 

1 0 0  1 0.00000000 
2 15 0.002715922537  2 0.08009782 
3 30 0.010219651671  3 -0.03704820 
4 45 0.022670219459  4 0.00322364 
5 60 0.038632595007  5 -0.00078174 
6 75 0.056785169558  6 -0.00063498 
7 90 0.075806334356  7 -0.00065694 
8 105 0.093307263612  8 0.00045162 
9 120 0.101863589454  9 -0.00033603 
10 135 0.095644857844  10 0.00008766 
11 150 0.074994644347  11 -0.00009606 
12 165 0.043110099602  12 0.00006891 
13 180 0  13 0.00000000 

OBS: Profilul fiind simetric, ordonatele pentru  
φЄ(195o-360o)  au valori identice negative. 
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Fig. 3.3  Puncte normalizate particulare, ordonate echidistante şi interpolare Fourier 

pentru profil simetric 
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3.2.4 CondiŃia de închidere 

În situaŃia închiderii complete, figura 3.4, se impune ca teşitura bordului de fugă (BF) al 

profilului inferior (PI) să se suprapună perfect peste teşitura dinspre bordul de atac (BA) al 

profilului superior (PS). Vom introduce noŃiunea de dreaptă de contact (DC), definită ca dreaptă 

comună de suprapunere a teşiturilor BF şi BA ale lui PI respectiv PS, în situaŃia închiderii complete 

a profilelor. Prin condiŃie de închidere se consideră legătura matematică ce trebuie să existe între 

parametrii profilului, în situaŃia închiderii complete. În acest caz, din figura 3.4, se observă că DC 

formează unghiul βf cu coarda profil superior (CPS). În tot timpul mişcării paletelor aparatului 

director (AD), între CPS respectiv coarda profil inferior (CPI) se conserva unghiul ε=360/Zo.  

 
Fig. 3.4  CondiŃia de închidere a paletelor aparatului director 

 
În baza figurii 3.4, exprimarea matematică a condiŃiei de închidere, devine: 

 
ετγ +=+ 90f          (3.25) 

sau având în vedere relaŃia 3.6, rezultă: 

ff γεεγ −−+= 90  (3.26) 
iar în baza relaŃiei 3.5, rezultă: 

εβγ += f  (3.27) 
 RelaŃiile 3.25 ÷ 3.27 reprezintă condiŃia de închidere sub forma unghiulară. Având în vedere  

relaŃiile 3.1, 3.4 şi 3.12 condiŃia de închidere 3.26, sub forma dimensională devine: 

 

3
arcsin

3

2
arccos

360
90

1

1
arcsin

0 R

f

R

R

ZL

R −−+=  (3.28) 

 
 RelaŃia 3.28 exprimă legătura care se impune între parametrii R1, R2, R3, L1, f, Zo pentru ca 

suprapunerea profilelor, în cazul închiderii complete să se realizeze perfect.  
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 Acceptându-se valorile R2, R3, L1 şi f se recalculează valoarea corectată a razei R1, în baza 

condiŃiei de închidere corespunzătoare relaŃiei 3.28: 

)
3

arcsin
3

2
arccos

360
90(sin11

0 R

f

R

R

Z
LR C −−+⋅=  (3.29) 

 
3.2.5 Teşiturile de pe intradosul profilului simetric 

 Teşiturile qi şi qs de pe intradosul profilului, figura 3.2, se impun pentru a asigura un contact 

perfect între bordul de atac al profilului superior cu teşitura bordului de fugă al profilului inferior, 

figura 3.4. La închiderea completă a paletelor AD, ambele teşituri trebuie să se suprapună peste 

dreapta de contact DC, definită de unghiul βf= βf(R2, R3, f), relaŃia 3.5, dreaptă care trece prin 

punctul (Xf, f). Frontiera profilului fiind definită prin relaŃia  3.23, rezultă că punctele (Xi, Yi) şi (Xs, 

Ys) care definesc teşiturile qi şi qs, figura 3.2, se determină matematic prin intersecŃia frontierei 

profilului cu dreapta de contact. Datorită complexităŃii expresiei frontierei profilului, relaŃia 3.23, 

aceste puncte se determină numeric în program prin metoda bisecŃiei. 

 

3.2.6 Unghiul δ  

 În poziŃia complet închis a paletelor simetrice ale aparatului director, între coarda profilului 

şi tangenta la cercul de diametru Do se formează unghiul δ, figura 3.5. Indiferent de diametrul Do, 

pentru un număr de palete impus, valoarea unghiului δ este constantă. Valorile unghiului δ, preluate 

din Kovalev [50] pentru profile simetrice sunt prezentate în tabelul 3.6, comparativ cu valorile 

calculate de program prin relaŃiile 3.30 ÷ 3.32, relaŃii general valabile pentru orice număr de palete 

respectiv diametru Do. 

 
Fig. 3.5 PoziŃia complet închis a paletelor aparatului director pentru palete cu profile simetrice 

 

Tabel 3.6 
Valorile unghiului δ pentru profil simetric 

Kovalev [Kov1] Program 
Zo tg δ δ [gr] δ [gr] 
16 0,1368 7,789710 7,628683 
24 0,1305 7,435082 7,200000 
32 0,1220 6,955711 6,962058 
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⋅= ε

χ           (3.30) )
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(

22 Rb

R
arctg

−
=

χ

χ        (3.31) 
2

εχγδ ++−=         (3.32) 

 

3.2.7 Transpunere coordonate profile în sistem de referinŃă global 

Pentru calculul deschiderii ao, care se realizează între oricare două profile învecinate, trebuie 

exprimate coordonatele acestora din sistemul de referinŃă propriu al profilului într-un sistem de 

referinŃă global, XOY, cu originea în centrul diametrului caracteristic Do al AD, figura 3.6. Pentru 

exprimarea relaŃiilor de transpunere vom nota cu 1 profilul superior PS, iar cu 0 profilul inferior PI. 

Coordonatele centrelor celor 2 profile şi unghiurile 1ξ  şi oξ se exprimă prin relaŃiile: 
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                                 (3.34) 

)
2

(901 αδεξ ++−=                                  (3.35) )
2

(90 αδεξ ++−−=o                            (3.36) 

Coordonatele profilului exprimate în sistemul de referinŃă propriu, (x, yEx)  respectiv (x, yIn), 

se transpun în sistemul de referinŃă global XOY prin relaŃiile:   

)cos()sin()2(
1111

ξξ ⋅+⋅−−=
ExcEx

yxLXX          (3.37) 

)sin()cos()2(
1111

ξξ ⋅+⋅−+=
ExcEx

yxLYY             (3.38) 

)cos()sin()2(
1111

ξξ ⋅+⋅−−=
IncIn

yxLXX          (3.39) 

)sin()cos()2(
1111

ξξ ⋅+⋅−+=
IncIn

yxLYY              (3.40) 

)cos()sin()2(
oExocoExo

yxLXX ξξ ⋅+⋅−−=         (3.41) 

)sin()cos()2(
oExocoExo

yxLYY ξξ ⋅+⋅−+=            (3.42) 

)cos()sin()2(
oInocoIno

yxLXX ξξ ⋅+⋅−−=          (3.43) 

 

Fig. 3.6 Sistemul de referinŃă global  
)sin()cos()2(

oInocoIno
yxLYY ξξ ⋅+⋅−+=             (3.44) 

unde indicii „Ex” şi „ In” se referă la extradosul respectiv intradosul profilelor. 
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3.2.8 Calculul caracteristicii aparatului director ao=f(α) pentru profile simetrice 

Caracteristica aparatului director ao=f(α) exprimă dependenŃa deschiderii AD ao funcŃie de 

poziŃia paletei directoare α. Pentru determinarea acestei caracteristici trebuie cunoscute: 

o conturul teoretic al profilului simetric al paletelor aparatului director; 

o diametrul caracteristic al paletelor aparatului director Do. 

o numărul  paletelor aparatului director Zo. 

Algoritmul de calcul elaborat pentru calculul acestei caracteristici, descris în continuare, este 

valabil pentru orice diametru Do respectiv număr de palete Zo, ceea ce asigură programului de calcul  

caracterul de generalitate. 

În figura 3.7 s-a notat cu α  unghiul format între coarda profilului în poziŃia complet închis a 

paletelor AD (considerată ca poziŃie iniŃială) şi poziŃia curentă a corzii profilului.  

 
Fig.3.7 PoziŃia paletelor simetrice ale aparatului director la un unghi α 

 
 La baza determinării acestei caracteristici au stat următoarele considerente, rezultate prin 

analiza unor cinematici ale AD executate prin metode grafice, figura 3.8: 

o deschiderea AD – ao se realizează, pentru orice poziŃie curentă a paletelor, între 

extradosul ultimei porŃiuni a profilului inferior (PI) şi porŃiunea intradosului profilului 

superior (PS), cuprinsă între x = Xp  şi x = L; 

o extradosul ultimei porŃiuni a PI se compune din: teşitura BF-Q (liniară) de lungime „t”, 

porŃiunea dreaptă de pe extrados QP (lineară), de lungime „PM”, precum şi din punctul 

Q(xQ, yQ) de intersecŃie al acestor drepte. 
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Fig. 3.8 Variante de determinare a deschiderii ao 

 

  În baza celor două considerente anterioare, calculul caracteristicii ao = f(α) se reduce la o 

problema de minim, în sensul determinării distanŃei minime dintre porŃiunile celor două profile 

precizate anterior, pentru o poziŃie fixată prin unghiul α a paletelor AD. Deoarece determinarea 

matematică a minimului pentru condiŃiile impuse este dificilă, datorită complexităŃii funcŃiei de 

exprimare a frontierei profilului, se impune rezolvarea problemei în următoarele etape:  

o prin relaŃiile 3.39, 3.40 se calculează un număr mare de puncte Mo (XIn1, YIn1) pe 

intradosul lui PS, în domeniul ( )Lxx
p
,∈ ; 

o pentru fiecare punct Mo(X In1, YIn1) astfel calculat se determină trei distanŃe: 

 

                        � distanŃa „da” dintre punctul Mo(XIn1, YIn1) şi punctul Q ∈ PI: 

coordonatele punctului Q transpuse în sistemul de referinŃă global 

                                       




⋅+⋅−+=
⋅+⋅−−=

)sin(1)cos()2(

)cos(1)sin()2(

00

00

ξξ
ξξ

kxLYY

kxLXX

QcoQ

QcoQ                                     (3.45) 

                                             2

1

2

1
)()(

QInQIna
YYXXd −+−=                                                 (3.46) 

                       

                         � distanŃa „db” dintre punctul Mo(X In1, YIn1) până la un punct al teşiturii „t” ∈BF-Q 

a PI, perpendiculară pe aceasta; 
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coordonatele punctului BF transpuse în sistemul de referinŃă global: 

                                            




⋅−+=
⋅−−=

)cos()2(

)sin()2(

0

0

ξ
ξ

LLYY

LLXX

coBF

coBF                                           (3.47) 

ecuaŃia dreptei BF-Q care trece prin punctele BF şi Q: 
                             0=++ −−− QBFQBFQBF

cYbXa      cu panta     
QBFQBFQBF

bam −−− −= /           (3.48) 

şi coeficienŃii :  
       )()(;)(;

QBFQQBFQQBFQBFQBFQBFQBF
YYXXXYcXXbYYa −⋅−−⋅=−−=−= −−−         (3.49) 

distanŃa de la punctul Mo(X In1, YIn1) perpendiculară pe dreapta BF-Q: 

                                            
22

11

QBFQBF

QBFInQBFInQBF

b
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cYbXa
d

−−

−−−

+

+⋅+⋅
=                                     (3.50) 

distanŃa de la punctul Mo (XIn1, YIn1) la punctul (XBF, YBF): 

                                         2

1

2

1
)()(

BFInBFInBFMo
YYXXd −+−=−                                    (3.51) 

distanŃa de la punctul (XBF, YBF) la piciorul perpendicularei PP(XExo,YExo)  de pe dreapta 

BF-Q: 

                                                      22

bBFMo
ddd −= −                                                     (3.52) 

ecuaŃia dreptei Mo-PP (care trece prin Mo şi este perpendiculară pe dreapta BF-Q): 

                             0=++ −−− PPMoPPMoPPMo
cYbXa      cu panta     

QBFPPMo
mM −− −= /1          (3.53) 

şi coeficienŃii :  
                                 

11
;1;

InPPMoInPPMoPPMoPPMoPPMo
XMYcbMa ⋅−=−== −−−−−                     (3.54) 

astfel încât coordonatele punctului PP rezultă din intersecŃia dreptelor BF-Q şi Mo-PP: 
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prin rezolvarea sistemului, sub forma: 
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� distanŃa „dc” dintre punctul Mo(XIn1, YIn1) până la un punct al porŃiunii lineare 

„PQ”∈PI, perpendiculară pe aceasta; 
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coordonatele punctului P transpuse în sistemul de referinŃă global: 
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ecuaŃia dreptei P-Q care trece prin punctele P şi Q: 
                             0=++ −−− QPQPQP

cYbXa      cu panta     
QPQPQP

bam −−− −= /               (3.58) 

şi coeficienŃii :  
       )()(;)(;

QPQQPQQPQPQPQPQP
YYXXXYcXXbYYa −⋅−−⋅=−−=−= −−−              (3.59) 

distanŃa de la punctul Mo(X In1, YIn1) perpendiculară pe dreapta P-Q: 
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distanŃa de la punctul Mo (XIn1, YIn1) la punctul (XP, YP): 

                                         2

1

2

1
)()(

PInPInPMo
YYXXd −+−=−                                     (3.61) 

distanŃa de la punctul (XP, YP) la piciorul perpendicularei PP(XExo,YExo) de pe dreapta P-

Q: 

                                                      22

cPMo
ddd −= −                                                     (3.62) 

ecuaŃia dreptei Mo-PP (care trece prin Mo şi este perpendiculară pe dreapta P-Q): 

                             0=++ −−− PPMoPPMoPPMo
cYbXa      cu panta     

QPPPMo
mM −− −= /1         (3.63) 

şi coeficienŃii :   
                                 

11
;1;

InPPMoInPPMoPPMoPPMoPPMo
XMYcbMa ⋅−=−== −−−−−                   (3.64) 

astfel încât coordonatele punctului PP rezultă din intersecŃia dreptelor P-Q şi Mo-PP: 
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−−−

−−−

0

0

PPMoPPMoPPMo

QPQPQP

cYbXa

cYbXa
                                      (3.65) 

prin rezolvarea sistemului, sub forma: 

                                              








⋅⋅−=
⋅−⋅
⋅−⋅

=

−−−

−−−−

−−−−

QPPPQPQPPP

PPMoQPQPPPMo

PPMoQPQPPPMo

PP

bXacY
baba

cbcb
X

/)(
                                     (3.66) 

             Dintre cele 3 distanŃe: „da”, „d b”, „d c” se reŃine distanŃa minimă, parcurgând toate punctele 

calculate Mo(XIn1, YIn1) de pe intradosul lui PS.  

             În urma implementării acestui algoritm şi rulării pentru diferite date de intrare (Do şi Zo) a 

rezultat că pentru unghiuri α mici deschiderea ao se obŃine pe varianta 2, pentru unghiuri α mari pe 

varianta 3, iar pentru unghiuri α intermediare deschiderea ao se obŃine pe varianta 1. 
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3.2.9 Caracteristica relativă aor=ao/Do(α) pentru profile simetrice rezultată din SolidWorks 

 Pentru verificarea programului de calcul, în SolidWorks s-a obŃinut caracteristica relativă 

aor=ao/Do(α), pentru Zo=20, 24 şi 32 palete directoare. Această caracteristică este unică pentru un 

număr de palete impus, indiferent de diametrul Do, deoarece normalizarea s-a obŃinut prin 

raportarea deschiderii la diametrul Do. Metodologia de obŃinere a caracteristicii  aor=f(α), este 

laborioasă deoarece presupune: 

o desenarea profilului simetric şi dispunerea a 2 profile învecinate pe cercul de diametru 

Do în poziŃia complet închis, pentru a obŃine poziŃia 0 a unghiului α; 

o rotaŃia profilelor cu unghiul α şi măsurarea grafică a deschiderii ao; 

o normalizarea deschiderii ao prin divizare cu diametrul Do; 

o rotaŃia profilelor cu un nou unghi α. 

Rezultatele finale sunt prezentate în tabelul 3.7 sub formă numerică şi sub formă grafică în 

figurile 3.9, 3.10 şi 3.11. Valorile lui „aor”  au fost multiplicate cu coeficientul 1000. 

Tabelul 3.7
Caracteristica relativă aor=ao/Do(α) pentru profile simetrice 

1000 x aor 1000 x aor α [o] 
20 palete 24 palete 32 palete 

α [o] 
20 palete 24 palete 32 palete 

0 0.00 0.00 0.00 38 82.41 69.79  -  
2 4.75 4.02  -  40 86.01 72.87 55.28 
4 9.41 7.97  -  42 89.51 75.84  -  
5  -  -  7.59 44 92.88 78.69  -  
6 14.07 11.89   - 45   -  -  60.48 
8 18.68 15.83   - 46 96.14 81.41  -  
10 23.32 19.74 15.04 48 99.26 84.00 63.32 
12 27.93 23.63 - 50 102.24 86.46 65.08 
14 32.50 27.48 - 52   - 88.79   - 
15  -   -  22.38 54  -  90.97  -  
16 37.02 31.30  -  56  -  93.02  -  
18 41.49 35.08  -  58  -  94.92   - 
20 45.91 38.81 29.54 60  -  96.68 72.30 
22 50.26 42.50  -  62  -  98.30   - 
24 54.56 46.13  -  64  -  99.75  -  
25  -   -  36.50 65   -  - 74.87 
26 58.78 49.71  -  66  -  101.05   
28 62.93 53.22  -  68  -  102.21   
30 67.00 56.68 43.20 70  -  103.21 76.79 
32 70.99 60.07  -  72  -  104.05   - 
34 74.89 63.39  -  75   -   - 78.01 
35  -   -  49.50 80  -   -  78.67 
36 78.70 66.63  -          
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Aparat director - Profil simetric 20 palete

y = -0.00886213x2 + 2.51220224x - 0.59412698

R2 = 0.99991121
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Fig. 3.9 CorelaŃia  

aor =ao/Do (α)  

pentru profil simetric şi 

20 de palete 

Aparat director - Profil simetric 24 palete

y = -0.00011338x3 + 0.00093687x2 + 1.96274441x + 0.08811900

R2 = 0.99999718
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Fig. 3.10 CorelaŃia  

aor =ao/Do (α)  

pentru profil simetric şi 

24 de palete 

Aparat director - Profil simetric 32 palete

y = -0.00007200x3 - 0.00135269x2 + 1.55026681x - 0.16024079

R2 = 0.99995359
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Fig. 3.11 CorelaŃia 

aor =ao/Do (α) 

pentru profil simetric şi 

32 de palete 
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Valorile din tabelul 3.7 au fost interpolate polinomial şi au rezultat următoarele formule, 

valabile pentru orice diametru Do: 

• pentru profil simetric cu 20 de palete, în domeniul α ∈(0o ÷ 50o): 

( )
1000

059412698.051220224.200886213.0 2 o
o

D
a ⋅−⋅+⋅−= αα  (3.67) 

• pentru profil simetric cu 24 de palete, în domeniul α ∈(0o ÷ 72o): 

1000
)088119.096274441.100093687.000011338.0( 23 o

o

D
a ⋅+⋅+⋅+⋅−= ααα  (3.68) 

• pentru profil simetric cu 32 de palete, în domeniul α ∈(0o ÷ 72o): 

1000
)16024079.055026681.100135269.0000072.0( 23 o

o

D
a ⋅−⋅+⋅−⋅−= ααα  (3.69) 

 

3.2.10 Caracteristica ao=f (α) pentru profile simetrice obŃinută din programul „Cinematica AD” 

Algoritmul prezentat a fost implementat în limbajul Python rezultând programul 

„Cinematica AD”, al cărui avantaj este dat de faptul că caracteristica calculată ao=f(α) este 

generală, în sensul că poate fi obŃinută pentru orice număr de palete directoare Zo şi diametru 

caracteristic Do. Pentru verificarea programului „Cinematica AD”, pentru profile simetrice, 

Do=3500 mm şi Zo=20, 24, 32, s-au comparat rezultatele oferite de program cu cele obŃinute prin 

relaŃiile (3.67) ÷ (3.69). ComparaŃia se prezintă numeric în tabelul 3.8 şi grafic în figura 3.12. 

Profil simetric D o=3500 mm

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 10 20 30 40 50 60 70

αααα  [gr]

ao [mm]

Cinematica AD - 20 palete

Cinematica AD - 24 palete

Cinematica AD - 32 palete

SolidWorks - 20 palete

SolidWorks - 24 palete

SolidWorks - 32 palete

 

Fig. 3.12 ComparaŃie curbe 

ao=f (α) generate de 

SolidWorks şi de program 

„Cinematica AD” 

pentru profile simetrice, 

Do=3500 mm şi Zo=20, 24, 

32 palete 
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Tabel 3.8 
ComparaŃie curbe ao=f (α) generate de SolidWorks şi de program „Cinematica AD” 

pentru profile simetrice, ao [mm], Do=3500 mm şi Zo=20, 24, 32 palete 

SolidWorks 
Program  

"Cinematica AD" 
SolidWorks 

Program  
"Cinematica AD" α 

[o] 20 
palete 

24 
palete 

32 
palete 

20 
palete 

24 
palete 

32 
palete 

α 
[o] 20 

palete 
24 

palete 
32 

palete 
20 

palete 
24 

palete 
32 

palete 
0 -0.21 0.31 -0.56 0.00 0.00 0.00 37 282.66 238.87 180.95 282.30 238.87 181.41 
1 8.55 7.18 4.86 7.95 6.74 5.16 38 289.13 244.31 184.96 288.76 244.39 185.46 
2 17.25 14.06 10.27 16.22 13.74 10.52 39 295.53 249.67 188.90 295.12 249.82 189.43 
3 25.89 20.94 15.67 24.47 20.76 15.83 40 301.87 254.94 192.77 301.39 255.17 193.32 
4 34.47 27.81 21.05 32.79 27.64 21.13 41 308.15 260.12 196.58 307.56 260.42 197.13 
5 42.98 34.69 26.42 40.95 34.61 26.36 42 314.37 265.22 200.31 313.62 265.57 200.86 
6 51.43 41.56 31.77 49.13 41.56 31.65 43 320.53 270.21 203.96 319.59 270.60 204.51 
7 59.82 48.42 37.10 57.38 48.41 36.85 44 326.62 275.12 207.55 325.44 275.53 208.08 
8 68.15 55.27 42.41 65.51 55.32 42.07 45 332.65 279.92 211.06 331.18 280.35 211.56 
9 76.41 62.11 47.71 73.63 62.20 47.32 46 338.62 284.62 214.49 336.81 285.06 214.95 
10 84.62 68.94 52.97 81.78 69.01 52.47 47 344.53 289.22 217.84 342.32 289.65 218.26 
11 92.76 75.74 58.22 89.85 75.85 57.66 48 350.38 293.72 221.11 347.70 294.13 221.48 
12 100.84 82.53 63.43 97.88 82.64 62.82 49 356.16 298.11 224.30 352.94 298.49 224.61 
13 108.86 89.30 68.62 105.92 89.38 67.94 50 361.88 302.38 227.40 358.06 302.74 227.65 
14 116.81 96.04 73.78 113.89 96.14 73.08 51   306.55 230.42 363.06 306.87 230.61 
15 124.70 102.75 78.91 121.81 102.83 78.15 52   310.60 233.35 367.90 310.87 233.47 
16 132.53 109.44 84.01 129.72 109.48 83.22 53   314.53 236.20 372.60 314.76 236.24 
17 140.30 116.09 89.07 137.58 116.14 88.29 54   318.34 238.95 377.16 318.53 238.91 
18 148.01 122.71 94.10 145.37 122.72 93.28 55   322.03 241.62 381.57 322.17 241.49 
19 155.66 129.29 99.09 153.13 129.27 98.27 56   325.60 244.19 385.83 325.69 243.98 
20 163.24 135.84 104.05 160.87 135.80 103.24 57   329.04 246.67 389.95 329.08 246.37 
21 170.76 142.34 108.96 168.50 142.27 108.16 58   332.35 249.05 393.90 332.34 248.67 
22 178.22 148.80 113.83 176.10 148.69 113.06 59   335.53 251.33 397.71 335.48 250.86 
23 185.62 155.22 118.67 183.67 155.09 117.94 60   338.57 253.52 401.36 338.49 252.97 
24 192.95 161.58 123.45 191.15 161.44 122.76 61   341.48 255.61 404.86 341.37 254.97 
25 200.22 167.90 128.19 198.57 167.72 127.56 62   344.25 257.59 408.22 344.12 256.87 
26 207.43 174.16 132.88 205.94 173.96 132.34 63   346.88 259.47 411.41 346.74 258.68 
27 214.58 180.37 137.53 213.26 180.16 137.05 64   349.37 261.25 414.47 349.23 260.38 
28 221.67 186.52 142.12 220.50 186.30 141.74 65   351.71 262.92 417.36 351.58 261.99 
29 228.69 192.61 146.66 227.65 192.37 146.40 66   353.90 264.48 420.10 353.81 263.49 
30 235.66 198.63 151.15 234.75 198.40 151.00 67   355.94 265.93 422.70 355.89 264.90 
31 242.56 204.60 155.59 241.78 204.38 155.56 68   357.83 267.27 425.13 357.85 266.23 
32 249.40 210.49 159.96 248.75 210.30 160.05 69   359.56 268.50 427.42 359.66 267.60 
33 256.17 216.32 164.28 255.63 216.13 164.47 70   361.14 269.62 429.53 361.35 268.82 
34 262.89 222.07 168.54 262.42 221.91 168.81 71   362.55 270.62 431.50 362.89 270.15 
35 269.54 227.75 172.74 269.13 227.63 173.08 72   363.80 271.50 433.30 364.30 271.24 
36 276.13 233.35 176.88 275.76 233.29 177.28               

 

Atât din tabelul 3.8, cât şi din figura 3.12 rezultă suprapunerea caracteristicilor ao=f(α), ceea 

ce validează programul de calcul. Figura 3.13 prezintă cinematica AD generată de programul 

„Cinematica AD” pentru profile simetrice, Do=3500 mm şi Zo=24 palete, pentru α ∈(0o ÷ 70o). 
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Fig. 3.13 Cinematica aparatului director generată de programul „Cinematica AD”  
pentru profile simetrice, Do=3500 mm şi Zo=24 palete 

 

3.3 Profile asimetrice 

3.3.1 Mărimi caracteristice ale profilelor asimetrice 

Mărimile caracteristice ale profilelor asimetrice sunt preluate din Kovalev [50], pentru 

Zo=16, 24 palete directoare şi diferite diametre Do, conform tabelului 3.9 respectiv figurii 3.14. 

 

Fig. 3.14  Mărimi caracteristice ale profilelor asimetrice AD 
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Tabel 3.9 
Mărimi caracteristice ale profilelor asimetrice AD pentru Zo=16 şi 24 palete           
Do 2150 2350 2650 2900 3200 3500 3850 
Zo 16 16 16 24 24 24 24 
a 55.9 60.7 68.9 50.1 55.5 59.9 66.3 
a1 14.4 15.7 17.7 12.9 14.3 15.6 17.2 
b 57.1 62.4 70.4 51.4 56.6 61.9 68.1 
b1 25.3 27.7 31.2 22.8 25.1 27.5 30.2 
c 56.5 61.6 69.6 50.8 55.9 61.1 67.4 
c1 34.4 37.6 42.4 31 34.1 37.3 41.1 
d 52 56.7 64.1 46.7 51.6 56.3 62 
d1 39 42.6 48.1 35 38.7 42.2 46.5 
e 46.8 51.2 57.7 42.1 46.5 50.8 55.9 
e1 41.6 46.4 51.2 37.4 41.2 45.1 49.6 
d0 81.3 88.8 100.2 73.1 80.6 88.1 97 
m 37.7 41.2 46.4 33.8 37.3 40.8 45 
m1 27.9 30.9 35.1 27.1 30.5 32.6 36.2 
k 4.6 5 5.6 4.1 4.5 4.9 5.4 
f 23.8 26 29.3 21.4 23.6 25.8 28.4 
r 30.4 33.2 37.5 27.3 30.1 33 36.3 

R2 75 82 93 73 81 88 97 
R3 187 205 231 170 188 205 226 
L1 239 261 294 215 237 259 285 
L2 215 235 265 193 213 233 257 
                

Do 4300 4750 5250 5800 6400 7000 7700 
Zo 24 24 24 24 24 24 24 
a 74 81.7 90.4 100.5 110.1 120 132.3 
a1 19.2 21.2 23.4 25.9 28.6 31.2 34.3 
b 76.1 84.1 93 103 113 124 136 
b1 33.8 37.3 41.2 45.6 50.3 54.9 60.4 
c 75.2 83.1 91.9 101 112 122 135 
c1 45.9 50.7 56 61.9 68.4 74.6 82.2 
d 69.2 76.5 84.6 93.4 103 113 124 
d1 52 57.4 63.4 70.1 77.3 84.6 93.1 
e 62.4 69 76.3 84.2 93 102 112 
e1 55.4 61.2 67.6 74.8 82.5 90.2 99.2 
d0 108.2 119.7 132.1 146.2 161.1 176.2 193.9 
m 50.3 55.5 61.4 67.8 74.8 81.7 90.1 
m1 39.8 45.2 48.7 53.5 60.1 67.2 71.9 
k 6.1 6.7 7.4 8.2 9 9.9 10.9 
f 31.7 35 38.7 42.8 47.1 51.6 56.8 
r 40.5 44.8 49.5 54.6 60.4 65.9 72.6 

R2 109 120 133 147 162 176 194 
R3 252 279 308 340 376 411 451 
L1 318 352 389 430 475 519 571 
L2 287 317 350 387 427 466 514 
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În vederea calculului programat al caracteristicilor AD mărimile din tabelul 3.9 s-au 

normalizat prin multiplicare cu numărul de palete Zo respectiv împărŃire cu diametrul caracteristic al 

aparatului director Do. În tabelul 3.10,  pentru fiecare mărime normalizată s-a obŃinut media, care s-

a înmulŃit cu 100 pentru creşterea preciziei programului. Pentru mărimile R1, R2, R3, L şi q, 

mediile nu s-au calculat, deoarece razele R1, R2, R3 se vor calcula din relaŃiile 3.91, 3.92, 3.93, L 

rezultă ca sumă a mărimilor L1 şi L2, iar distanŃa q se va determina direct în program. Prin 

normalizare se obŃin valori constante pentru fiecare mărime, independente de Do sau Zo, care pot fi 

utilizate în programul de calcul.  

 

3.3.2 Elemente caracteristice ale profilului generator asimetric 

 Pentru profilul generator asimetric sunt cunoscute toate mărimile caracteristice prezente în 

tabelul 3.10 şi figura 3.14. În baza acestora se pot determina elementele dimensionale şi unghiulare 

specifice profilului.  Unghiul θ rezultă ca soluŃie a ecuaŃiei: 
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Tabel 3.10 
Mărimi caracteristice normalizate ale profilelor asimetrice AD pentru Zo=16 şi 24 palete 

Do 2150 2350 2650 2900 3200 3500 3850 4300 
Zo 16 16 16 24 24 24 24 24 
a 0.416 0.4133 0.416 0.4146 0.4163 0.4107 0.4133 0.413023 
a1 0.1072 0.1069 0.1069 0.1068 0.1073 0.107 0.1072 0.107163 
b 0.4249 0.4249 0.4251 0.4254 0.4245 0.4245 0.4245 0.424744 
b1 0.1883 0.1886 0.1884 0.1887 0.1883 0.1886 0.1883 0.188651 
c 0.4205 0.4194 0.4202 0.4204 0.4193 0.419 0.4202 0.419721 
c1 0.256 0.256 0.256 0.2566 0.2558 0.2558 0.2562 0.256186 
d 0.387 0.386 0.387 0.3865 0.387 0.3861 0.3865 0.386233 
d1 0.2902 0.29 0.2904 0.2897 0.2903 0.2894 0.2899 0.290233 
e 0.3483 0.3486 0.3484 0.3484 0.3488 0.3483 0.3485 0.348279 
e1 0.3096 0.3159 0.3091 0.3095 0.309 0.3093 0.3092 0.309209 
d0 0.605 0.6046 0.605 0.605 0.6045 0.6041 0.6047 0.603907 
m 0.2806 0.2805 0.2802 0.2797 0.2798 0.2798 0.2805 0.280744 
m1 0.2076 0.2104 0.2119 0.2243 0.2288 0.2235 0.2257 0.22214 
k 0.0342 0.034 0.0338 0.0339 0.0338 0.0336 0.0337 0.034047 
f 0.1771 0.177 0.1769 0.1771 0.177 0.1769 0.177 0.17693 
r 0.2262 0.226 0.2264 0.2259 0.2258 0.2263 0.2263 0.226047 

R2 0.5581 0.5583 0.5615 0.6041 0.6075 0.6034 0.6047 0.608372 
R3 1.3916 1.3957 1.3947 1.4069 1.41 1.4057 1.4088 1.406512 
L1 1.7786 1.777 1.7751 1.7793 1.7775 1.776 1.7766 1.774884 
L2 1.6 1.6 1.6 1.5972 1.5975 1.5977 1.6021 1.60186 

         
Do 4750 5250 5800 6400 7000 7700 

Zo 24 24 24 24 24 24 

Media = 
Mărime x 

Zo/Do 

100 x 
Media 

a 0.4128 0.4133 0.4159 0.4129 0.4114 0.4124 0.4137 41.36999 
a1 0.1071 0.107 0.1072 0.1073 0.107 0.1069 0.107 10.70484 
b 0.4249 0.4251 0.4262 0.4238 0.4251 0.4239 0.4248 42.48216 
b1 0.1885 0.1883 0.1887 0.1886 0.1882 0.1883 0.1884 18.84488 
c 0.4199 0.4201 0.4179 0.42 0.4183 0.4208 0.4197 41.96851 
c1 0.2562 0.256 0.2561 0.2565 0.2558 0.2562 0.2561 25.60895 
d 0.3865 0.3867 0.3865 0.3863 0.3874 0.3865 0.3866 38.65877 
d1 0.29 0.2898 0.2901 0.2899 0.2901 0.2902 0.29 29.00073 
e 0.3486 0.3488 0.3484 0.3488 0.3497 0.3491 0.3486 34.86361 
e1 0.3092 0.309 0.3095 0.3094 0.3093 0.3092 0.3097 30.97429 
d0 0.6048 0.6039 0.605 0.6041 0.6041 0.6044 0.6045 60.45012 
m 0.2804 0.2807 0.2806 0.2805 0.2801 0.2808 0.2803 28.03452 
m1 0.2284 0.2226 0.2214 0.2254 0.2304 0.2241 0.2219 22.1898 
k 0.0339 0.0338 0.0339 0.0338 0.0339 0.034 0.0339 3.388253 
f 0.1768 0.1769 0.1771 0.1766 0.1769 0.177 0.177 17.6962 
r 0.2264 0.2263 0.2259 0.2265 0.2259 0.2263 0.2262 22.61637 

R2 0.6063 0.608 0.6083 0.6075 0.6034 0.6047 - - 
R3 1.4097 1.408 1.4069 1.41 1.4091 1.4057 - - 
L1 1.7785 1.7783 1.7793 1.7813 1.7794 1.7797 1.778 177.797 
L2 1.6017 1.6 1.6014 1.6013 1.5977 1.6021 1.6 160.0036 
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3.3.3 EcuaŃia profilului asimetric teoretic  

Frontiera profilului teoretic este descrisă printr-o serie Fourier sub forma: 
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ϕϕ

ϕ
    (3.94) 

unde: 

o No =13 – este numărul coeficienŃilor seriei Fourier asociate profilului teoretic;  

o φ - este argumentul cercului parametric al profilului teoretic, care parcurge următoarele 

valori particulare: φ=0o=360o corespunde bordului de fugă; φ=180o corespunde bordului de 

atac; φЄ(0o-180o) corespunde extradosului profilului; φЄ(180o-360o) corespunde 

intradosului profilului;  

o în relaŃia  3.94 coeficienŃii Fourier an descriu funcŃia de schelet, iar coeficienŃii bn descriu 

funcŃia de grosime;  

o  LT - este lungimea profilului teoretic asimetric, figura  3.14, calculată prin relaŃia 3.95: 

21 LL
tg

k
LT ++=

θ
     (3.95) 

Pentru calculul coeficienŃilor Fourier an şi  bn din relaŃia 3.92 se aplică următorul algoritm: 

o din tabelul 3.10 se preiau puncte normalizate particulare cunoscute ale profilului (X, Y) 

conform tabelul 3.11; prin normalizare cu coarda profilului teoretic se obŃine seria de 

coordonate X/LT şi Y/L T;  argumentul φ se calculează din relaŃia 3.94; 

o pe baza seriei de coordonate (X/LT ,Y/LT), prin interpolare spline, se obŃin ordonate 

echidistante ale frontierei profilului, conform tabelului 3.12; 

o pe baza ordonatelor echidistante ale frontierei profilului, prin algoritmul analizei 

armonice şi anume schema cu 24 ordonate, se obŃin coeficienŃii an şi  bn, conform tabel 3.13; 

astfel se obŃine reprezentarea matematică a frontierei profilului asimetric, relaŃia 3.94, prin 

care putem obŃine coordonatele oricărui punct de pe frontieră, exprimate în sistemul de 

referinŃă propriu al profilului, a cărui origine este în bordul de atac (BA) al profilului. 

Figura 3.15 prezintă comparativ punctele normalizate particulare (curba a), ordonatele 

echidistante (curba b) şi puncte recalculate prin interpolare Fourier (curba c); din grafic rezultă 

faptul că interpolarea Fourier reproduce frontiera profilului cu mare precizie. 
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Tabel 3.11 
Puncte normalizate particulare ale profilului asimetric 

X Y X/L T φ Y/LT Mărime / Punct 
particular - - - gr - 

Bord de fugă 359.9580557 0 1 0 0 
Punct teşitură k 337.800562 3.388253 0.938444235 28.73073061 0.009413 
Punctul P - Ex 164.5723804 29.87775316 0.45719877 94.91066953 0.083003 
Punctul e1  131.969049 30.974290 0.366623408 105.4711533 0.08605 
Punctul d1  103.9345284 29.000729 0.288740665 114.9937041 0.080567 
Punctul c1 75.90000772 25.608947 0.210857922 125.3299496 0.071144 
Punctul b1 47.86548701 18.844880 0.132975179 137.2269729 0.052353 
Punctul a1 25.67568893 10.704844 0.071329669 149.0192911 0.029739 

8.078849107 -0.371053821 0.022443862 162.7678484 -0.00103 
5.291226433 -3.158676495 0.014699564 166.0724533 -0.00878 
3.030019608 -6.388014514 0.008417702 169.4716435 -0.01775 
1.363934258 -9.960946077 0.003789148 172.9417336 -0.02767 

Cercul de rază r  
către bordul de 
atac al profilului 
Extrados 

0.343593544 -13.76890947 0.000954538 176.4590622 -0.03825 
Bord de atac 0 -17.69620164 0 180 -0.04916 

0.343593544 -21.62349381 0.000954538 183.5409378 -0.06007 
1.363934258 -25.4314572 0.003789148 187.0582664 -0.07065 
3.030019608 -29.00438877 0.008417702 190.5283565 -0.08058 
5.291226433 -32.23372679 0.014699564 193.9275467 -0.08955 

Cercul de rază r  
către bordul de 
atac al profilului 
Intrados 

8.078849107 -35.02134946 0.022443862 197.2321516 -0.09729 
Punctul a 25.67568893 -41.659579 0.071329669 210.9807089 -0.11573 
Punctul b 47.865487 -42.482165 0.132975179 222.7730271 -0.11802 
Punctul c 75.900008 -41.968512 0.210857922 234.6700504 -0.11659 
Punctul d 103.934528 -38.658772 0.288740665 245.0062959 -0.1074 
Punctul e 131.969049 -34.863614 0.366623408 254.5288467 -0.09685 
Punctul P - In 164.572380 -29.877753 0.45719877 265.0893305 -0.083 
Punct teşitură k 337.800562 -3.388253 0.938444235 331.2692694 -0.00941 
Bord de fugă 359.958056 0.000000 1 360 0 

 

Tabel 3.12 
Ordonate echidistante obŃinute prin interpolare spline pentru profil asimetric 

φ Y/LT φ Y/LT Nr.  
crt. gr - 

Nr.  
crt. gr - 

1 0 0 13 180 -0.049161844 
2 15 0.002874321 14 195 -0.092185208 
3 30 0.010334418 15 210 -0.115119351 
4 45 0.025127387 16 225 -0.118126687 
5 60 0.044284597 17 240 -0.112546565 
6 75 0.063730004 18 255 -0.09628534 
7 90 0.079387567 19 270 -0.076276808 
8 105 0.086131107 20 285 -0.056081941 
9 120 0.076575675 21 300 -0.037446051 
10 135 0.056317765 22 315 -0.021694835 
11 150 0.027675541 23 330 -0.010153991 
12 165 -0.006185715 24 345 -0.003602767 
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Tabel 3.13 

CoeficienŃii  Fourier an, bn  pentru profil asimetric 
Nr. crt. CoeficienŃi an CoeficienŃi bn 

1 -0.0268690602 0.00000000 
2 0.0242922523 0.07868297 
3 -0.0137491904 -0.03313417 
4 0.0013896043 0.00131343 
5 0.0016433649 -0.00229733 
6 -0.0007486260 0.00115245 
7 0.0004882030 -0.00120872 
8 -0.0001377496 0.00069569 
9 0.0003810983 -0.00014455 
10 -0.0003308696 0.00004361 
11 0.0001928368 0.00001989 
12 0.0001163105 0.00003771 
13 -0.000102704 0.00000000 
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a) Puncte normalizate particulare 

b) Interpolare spline - ordonate echidistante

c) Interpolare Fourier

 
Fig. 3.15  Puncte normalizate particulare, ordonate echidistante şi interpolare Fourier pentru profil 

asimetric 
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3.3.4 Caracteristica relativă aor=ao/Do(α) pentru profile asimetrice rezultată din SolidWorks 

 Pentru verificarea programului de calcul, în SolidWorks s-a obŃinut caracteristica relativă 

aor=ao/Do(α), pentru Zo=16 şi 24 palete directoare. Această caracteristică este unică pentru un număr 

de palete impus, indiferent de diametrul Do, deoarece normalizarea s-a obŃinut prin raportarea 

deschiderii la diametrul Do.  

Rezultatele finale sunt prezentate în tabelul 3.14 sub formă numerică şi sub formă grafică în 

figurile 3.16 şi 3.17. Valorile lui „aor”  au fost multiplicate cu coeficientul 1000. 

 
Tabelul 3.14

Caracteristica relativă aor=ao/Do(α) pentru profile asimetrice 
1000 x aor 1000 x aor 1000 x aor α [o] 

16 palete 24 palete 
α [o] 

16 palete 24 palete 
α [o] 

16 palete 24 palete 
0 0 0 26 73.96 51.14 50 102.84 89.3 
2 6.04 4.13 28 79.15 54.74 52 - 91.34 
4 12.08 8.27 30 84.23 58.26 54 - 93.23 
6 18.09 12.4 32 89.15 61.68 56 - 94.98 
8 24.04 16.51 34 93.89 64.98 58 - 96.58 
10 29.91 20.58 36 98.45 68.18 60 - 98.03 
12 35.67 24.6 38 102.84 71.26 62 - 99.33 
14 41.34 28.55 40 107.06 74.22 64 - 100.49 
16 46.93 32.44 42 111.13 77.06 65 - 101.58 
18 52.45 36.27 44 115.04 79.78 66 - 102.56 
20 57.91 40.05 45 118.80 82.36 68 - 103.38 
22 63.32 43.79 46 122.33 84.81 70 - 71.26 
24 68.68 47.48 48 125.64 87.13 72 - 74.22 

 
 Valorile din tabelul 3.14 au fost interpolate polinominal rezultând relaŃiile valabile pentru 
orice diametru Do: 
 

•  pentru profil asimetric cu 16 palete, în domeniul α ∈(0o ÷ 50o): 

 
1000

)  7-0.0001648(a
o

o
D⋅0.14447518 + ⋅2.98881093 + ⋅0.00131397 − ⋅= 23 ααα    (3.96) 

 
• pentru profil asimetric cu 24 palete, în domeniul α ∈(0o ÷ 72 o): 

 
1000

D
 )0.08532881 - 2.09527267  0.00207517 - 13(-0.000099a o23

o ⋅⋅+⋅⋅= ααα      (3.97) 
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Profil asimetric 16 palete

y = -0.00016487x3 - 0.00131397x2 + 2.98881093x + 0.14447518

R2 = 0.99999283
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Fig. 3.16 CorelaŃia 
ao=f(α) profil 
asimetric şi 16 

palete 

 

Profil asimetric 24 palete

y = -0.00009913x3 - 0.00207517x2 + 2.09527267x - 0.08532881

R2 = 0.99998455
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Fig. 3.17 CorelaŃia 
ao=f(α) profil 
asimetric şi 24 

palete 

 
 
 
3.3.5 Caracteristica ao=f (α) pentru profile asimetrice obŃinută din programul „Cinematica AD” 

Pentru verificarea programului „Cinematica AD”, pentru profile asimetrice, Do=2650 mm şi 

Zo=16, 24 s-au comparat rezultatele oferite de program cu cele obŃinute prin relaŃiile (3.96) ÷ 

(3.97). ComparaŃia se prezintă numeric în tabelul 3.15 şi grafic în figura 3.18. 
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Tabel 3.15 

ComparaŃie curbe ao=f (α) generate de SolidWorks şi de program „Cinematica AD” 
pentru profile asimetrice, ao [mm], Do=2650 mm şi Zo=16, 24 palete 

SolidWorks 
Program  

"Cinematica AD" 
SolidWorks 

Program  
"Cinematica AD" 

α [o] 16 
palete 

24 
palete 

16 palete 24 palete 
α [o] 16 

palete 
24 

palete 
16 palete 24 palete 

0 0.38 -0.23 0 0 37 266.54 184.38 265.025 183.892 
1 8.30 5.32 7.07 5.293 38 272.35 188.41 270.884 187.965 
2 16.21 10.85 15.023 10.705 39 278.06 192.37 276.641 191.96 
3 24.10 16.37 22.895 16.069 40 283.66 196.26 282.292 195.875 
4 31.98 21.88 30.864 21.482 41 289.15 200.08 287.834 199.709 
5 39.84 27.37 38.83 26.817 42 294.53 203.81 293.263 203.462 
6 47.69 32.83 46.683 32.257 43 299.78 207.48 298.545 207.131 
7 55.50 38.28 54.601 37.615 44 304.92 211.06 303.708 210.716 
8 63.30 43.71 62.523 43.005 45 309.93 214.56 308.74 214.216 
9 71.07 49.11 70.309 48.396 46 314.82 217.98 313.619 217.629 
10 78.80 54.49 78.099 53.728 47 319.59 221.32 318.374 220.955 
11 86.50 59.84 85.87 59.077 48 324.22 224.57 322.963 224.193 
12 94.17 65.16 93.579 64.385 49 328.72 227.74 327.428 227.341 
13 101.80 70.45 101.196 69.651 50 333.08 230.81 331.735 230.399 
14 109.39 75.71 108.773 74.907 51  233.80 335.912 233.365 
15 116.93 80.94 116.302 80.131 52  236.70 339.938 236.239 
16 124.43 86.13 123.777 85.292 53  239.50 343.833 239.02 
17 131.88 91.29 131.184 90.428 54  242.21 347.589 241.708 
18 139.27 96.40 138.502 95.533 55  244.82 351.204 244.3 
19 146.62 101.48 145.764 100.602 56  247.33 354.692 246.797 
20 153.90 106.52 152.969 105.605 57  249.75 358.03 249.198 
21 161.13 111.52 160.115 110.573 58  252.06 361.248 251.501 
22 168.29 116.47 167.2 115.503 59  254.28 364.304 253.707 
23 175.39 121.38 174.226 120.395 60  256.38 367.239 255.814 
24 182.43 126.23 181.161 125.247 61  258.39 370.007 257.823 
25 189.39 131.04 188.036 130.04 62  260.28 372.639 259.731 
26 196.28 135.80 194.848 134.792 63  262.07 375.108 261.54 
27 203.09 140.51 201.597 139.503 64  263.74 377.417 263.248 
28 209.83 145.17 208.282 144.174 65  265.31 379.569 264.854 
29 216.49 149.76 214.899 148.803 66  266.76 381.545 266.358 
30 223.06 154.31 221.445 153.389 67  268.09 383.351 267.761 
31 229.55 158.79 227.919 157.917 68  269.31 384.995 269.06 
32 235.95 163.21 234.31 162.401 69  270.42 386.474 270.257 
33 242.26 167.58 240.619 166.84 70  271.40 387.783 271.366 
34 248.48 171.88 246.85 171.214 71  272.26 388.945 272.394 
35 254.60 176.11 252.997 175.515 72  272.99 389.949 273.419 
36 260.62 180.28 259.056 179.741           
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Profil asimetric D o=2650 mm

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 10 20 30 40 50 60 70

αααα  [gr]

ao [mm]

Cinematica AD - 16 palete

Cinematica AD - 24 palete

SolidWorks - 16 palete

SolidWorks - 24 palete

 

Fig. 3.18 ComparaŃie curbe 

ao=f (α) generate de 

SolidWorks şi de program 

„Cinematica AD” 

pentru profile asimetrice, 

Do=2650 mm şi Zo=16, 24  

palete 

3.4 Cinematica mecanismului aparatului director 

3.4.1 Cursa servomotorului 

Se consideră mecanismul aparatului director din figura 3.19, format din profil, manivela de 

lungime Lm şi biela de lungime Lb. Unghiul 
R

α dintre coarda profilului şi manivelă este rigid. 

Diametrul Dc reprezintă diametrul de dispunere a bolŃurilor de prindere a furcilor pe inelul de 

reglare. Diametrul Dy reprezintă diametrul de dispunere a bolŃurilor servomotor. Punctul de capăt al 

bielei este constrâns să se deplaseze pe cercul de diametru Dc. PoziŃia manivelei este determinată de 

unghiul ψ , egal valoric cu unghiul α. În poziŃia complet închis, pentru care 0=ψ , poziŃia 

mecanismului este determinată de punctele C1, 1, 4, 7, 0, iar între manivelă şi bielă se formează 

unghiul 
o

γ . În poziŃia curentă, corespunzătoare unghiului ψ , poziŃia mecanismului este determinată 

de punctele C1, 2, 5, 8, 10, 0. În poziŃia corespunzătoare deschiderii aomax maj definită de unghiul 

majmax
ψ , poziŃia mecanismului este determinată de punctele C1, 3, 6, 9, 0, pentru care se obŃine cursa 

maximă Smajmax. 

Pentru o poziŃie curentă a unghiului ψ  se defineşte cursa servomotorului S(ψ ) ca fiind 

distanŃa 7-10, măsurată de la punctul 7, de-a lungul dreptei 7-9, până la intersecŃia acesteia cu 

dreapta 0-5, în punctul 10, corespunzător punctului K. 
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Sistemul de referinŃă este centrat în punctul C1, cu axa X orientată pozitiv pe direcŃia C1-0, 

iar axa Y orientată pozitiv în sus. 

 Prin deplasarea mecanismului pe distanŃa unghiulară 0-ψ -
majmax

ψ , punctul M se deplasează 

în poziŃiile 1, 2, 3, punctul N se deplasează în poziŃiile 4, 5, 6, punctul V se deplasează în poziŃiile 

7, 8, 9, punctul K se deplasează în poziŃiile 7, 10, 9, iar cursa servomotorului parcurge valorile 

cuprinse între 0, S(ψ ), Smaj max. Rezolvarea  cinematicii mecanismului AD înseamnă determinarea 

corelaŃiei cursei servomotorului S funcŃie de poziŃia unghiulară ψ . 

 

 
Fig. 3.19 Cinematica mecanismului aparatului director 

 
Coordonatele punctului M rezultă sub forma: 
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Coordonatele punctului N rezultă sub forma: 
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unde 
cr

ψ este poziŃia unghiului ψ pentru care YN = 0. 
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         Pentru poziŃia iniŃială 0=ψ , unghiul 

o
γ dintre manivelă şi bielă se calculează prin relaŃia: 
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        CorelaŃia S=S(ψ ) se determină cu relaŃia: 
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Coordonatele punctului V rezultă sub forma: 
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         În relaŃia 3.110 )0(),0(
VV

YX reprezintă coordonatele punctului V, aflat pe cercul de diametru 

Dy, pentru poziŃia iniŃială 0=ψ . 
        Coordonatele punctului K rezultă sub forma: 
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3.4.2 Caracteristica S=f (ao) obŃinută din programul „Cinematica AD” 

Pentru verificarea programului „Cinematica AD”, pentru profile simetrice, s-au comparat 

rezultatele oferite de program cu cele obŃinute grafic pentru două seturi de date: 

o Setul 1 : Do=4500 mm, Zo=24, Dc=3090 mm, Dy=2730 mm, Lm=520 mm, Lb=415, 

αR=35o, ao max maj=375 mm; 

o Setul 2 : Do=4500 mm, Zo=24, Dc=3090 mm, Dy=2650 mm, Lm=523 mm, Lb=415, 

αR=35o, ao max maj=450 mm. 

Rezultatele oferite de program se prezintă numeric în tabelul 3.16  şi comparaŃia acestora cu 

rezultate obŃinute grafic în tabelul 3.17 şi figura 3.20. 
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Tabel 3.16 
Curbe servomotor generate de program „Cinematica AD” pentru profile simetrice şi două seturi de date 

Setul 1 Setul 2 Setul 1 Setul 2 αααα / ψψψψ 
[gr]  ao 

[mm] 
S  

[mm] 
ao 

[mm] 
S  

[mm] 

αααα / ψψψψ 
[gr]  ao 

[mm] 
S  

[mm] 
ao 

[mm] 
S  

[mm] 
0 0 0 0 0 37 307.121 396.199 307.121 382.35 
1 8.665 20.89 8.665 19.988 38 314.214 404.239 314.214 390.078 
2 17.663 39.242 17.663 37.64 39 321.2 412.217 321.2 397.744 
3 26.687 55.863 26.687 53.671 40 328.077 420.131 328.077 405.348 
4 35.538 71.209 35.538 68.497 41 334.827 427.979 334.827 412.887 
5 44.492 85.57 44.492 82.385 42 341.441 435.76 341.441 420.359 
6 53.433 99.142 53.433 95.519 43 347.917 443.47 347.917 427.761 
7 62.236 112.069 62.236 108.031 44 354.253 451.107 354.253 435.091 
8 71.119 124.454 71.119 120.023 45 360.448 458.666 360.448 442.346 
9 79.965 136.381 79.965 131.57 46 366.5 466.145 366.5 449.521 
10 88.719 147.912 88.719 142.734 47 372.406 473.539 372.406 456.614 
11 97.517 159.101 97.517 153.565 48 378.165 480.844 378.165 463.621 
12 106.246 169.989 106.246 164.104 49 383.775 488.055 383.775 470.535 
13 114.916 180.611 114.916 174.384 50 389.234 495.168 389.234 477.354 
14 123.605 190.998 123.605 184.433 51 394.541 502.176 394.541 484.072 
15 132.206 201.174 132.206 194.276 52 399.694 509.074 399.694 490.684 
16 140.763 211.16 140.763 203.934 53 404.692 515.857 404.692 497.185 
17 149.32 220.977 149.32 213.425 54 409.533 522.518 409.533 503.567 
18 157.782 230.639 157.782 222.764 55 414.216 529.051 414.216 509.827 
19 166.201 240.16 166.201 231.964 56 418.738 535.449 418.738 515.956 
20 174.603 249.553 174.603 241.038 57 423.099 541.705 423.099 521.949 
21 182.92 258.829 182.92 249.996 58 427.298 547.811 427.298 527.798 
22 191.175 267.996 191.175 258.847 59 431.333 553.76 431.333 533.497 
23 199.4 277.064 199.4 267.599 60 435.203 559.544 435.203 539.038 
24 207.563 286.039 207.563 276.259 61 438.906 565.156 438.906 544.413 
25 215.632 294.927 215.632 284.833 62 442.442 570.585 442.442 549.616 
26 223.659 303.735 223.659 293.327 63 445.81 575.825 445.81 554.637 
27 231.637 312.467 231.637 301.745 64 449.008 580.866 449.008 559.467 
28 239.525 321.126 239.525 310.091 65 452.036 585.698 452.036 564.1 
29 247.334 329.716 247.334 318.369 66 454.892 590.312 454.892 568.525 
30 255.083 338.241 255.083 326.58 67 457.576 594.699 457.576 572.734 
31 262.768 346.702 262.768 334.728 68 460.087 598.848 460.087 576.716 
32 270.38 355.101 270.38 342.815 69 462.424 602.748 462.424 580.463 
33 277.885 363.44 277.885 350.841 70 464.587 606.389 464.587 583.963 
34 285.315 371.719 285.315 358.807 71 466.574 609.759 466.574 587.207 
35 292.667 379.939 292.667 366.714 72 468.386 612.847 468.386 590.183 
36 299.937 388.099 299.937 374.562           
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Tabel 3.17 
Comparatie curbe servomotor generate prin program „Cinematica AD”  

respectiv grafic pentru profile simetrice şi două seturi de date 
Setul 1 – aomax maj=375 mm Setul 2 – aomax maj=450 mm 

Cinematica AD Grafic Cinematica AD Grafic ψψψψ 
[gr] ao [mm] S 

[mm] 
ao 

[mm]  
S 

[mm] 

ψψψψ 
[gr] ao [mm]  S 

[mm] 
ao 

[mm]  
S 

[mm] 
10 88.719 147.912 87 145 8 71.119 120.023 73 140 
20 174.603 249.553 174 248 18 157.782 222.764 158 219 
30 255.083 338.241 253 338 28 239.525 310.091 238 308 
40 328.077 420.131 326 420 38 314.214 390.078 310 388 
50 389.234 495.168 387 493 48 378.165 463.621 374 465 
- - - - - 58 427.298 527.798 425 524 

Smax maj mm 476.818 mm 477 Smax maj mm 560.979 mm 557 
ψψψψmax maj gr 47.44725 gr - ψψψψmax maj gr 64.32146 gr - 

γγγγo gr 104.61059 gr 105 γγγγo gr 103.940136 gr 107 
δδδδ gr 7o12’0’’ gr 7o21’2’’  δδδδ gr 7o12’0’’ gr 7o0’0’’  

 

Set 1 : Do=4500 mm, Zo=24, Dc=3090 mm, Dy=2730 mm, 
Lm=520 mm, Lb=415, AlfaR=35 gr, ao max maj=375 mm

Set 2 : Do=4500 mm, Zo=24, Dc=3090 mm, Dy=2650 mm, 
Lm=523 mm, Lb=415, AlfaR=35 gr, ao max maj=450 mm
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Alfa=Psi  max maj =64.321457 gr

Alfa=Psi  max maj =47.447254 gr

 
Fig. 3.20 ComparaŃie curbe servomotor generate prin program „Cinematica AD”  

respectiv grafic pentru profile simetrice şi două seturi de date 
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3.5 Descrierea programului „Cinematica AD” 

3.5.1 Limbajul de programare 

Limbajul de programare în care a fost creat programul „Cinematica AD” este limbajul 

Python, utilizând extensia suplimentară wxPython a acestuia pentru generarea controalelor 

Windows. Toate aceste instrumente sunt de tip free respectiv OpenSource 

(http://www.opensource.org/) şi pot fi descărcate de pe Internet.  

Python a fost creat la începutul anilor 1990 de către Guido van Rossum la Stichting 

Mathematisch Centrum (http://www.cwi.nl/) din Olanda, ca succesor al limbajului ABC. Guido a 

rămas principalul autor al Python-ului, care acumulează multe contribuŃii ale altora. În 1995 Guido 

işi continuă munca la Python la Corporation for National Research Initiatives 

(http://www.cnri.reston.va.us/) în Reston, Virginia, unde a lansat câteva versiuni ale software-ului. 

În mai 2000, Guido şi echipa de dezvoltare a Python-ului s-a mutat la BeOpen.com, unde a format 

echipa BeOpen PythonLabs. În octombrie 2000, colectivul PythonLabs s-a mutat la Digital 

Creations - acum Zope Corporation, (http://www.zope.com/). În 2001 ia naştere Python Software 

Foundation PSF (http://www.python.org/psf/) o organizaŃie non profit creată special pentru a deŃine 

drepturile de autor referitoare la Python. Zope Corporation este unul din sponsorii PSF. 

 

3.5.2 Caracteristicile limbajului Python 

Limbajul de programare Python este simplu de folosit, dar este un limbaj de programare 

adevărat, oferind posibilitatea unei mai bune structurări, şi un suport mai bun pentru programe mari 

decât oferă un „shell”. Pe de altă parte dispune de o mult mai bună verificare a erorilor decât 

limbajul C şi - fiind un limbaj de nivel foarte înalt - dispune de tipuri de date de nivel înalt, cum ar 

fi tablouri sau dicŃionare foarte flexibile. Datorită caracterului general al tipurilor de date, Python 

poate fi aplicat într-o arie mult mai largă de probleme decât limbajele AWK sau PERL. Cu toate 

astea, multe lucruri se realizează la fel de uşor în Python ca şi în aceste limbaje. 

Python permite divizarea programelor în module care pot fi folosite apoi în alte programe 

Python. Dispune de o colecŃie vastă de module standard de la care se poate porni în construirea 

programului sau pentru a învăŃa programarea în Python. Există de asemenea module încorporate 

care oferă facilităŃi pentru sistemul de intrări - ieşiri (I/O), apeluri de sistem, sockets şi chiar 

interfeŃe pentru sisteme de interfaŃare grafică utilizator (GUI) precum TK. 

Python este un limbaj interpretat, care poate accelera munca în timpul procesului de 

dezvoltare nemaifiind nevoie de compilarea codului de fiecare dată. Interpretorul poate fi folosit 

interactiv, ceea ce permite testarea foarte uşoară a anumitor facilităŃi ale limbajului, scrierea 
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imediată a programelor sau testarea anumitor funcŃii înainte de a fi folosite în program. Este foarte 

uşor de folosit şi drept calculator de birou, deoarece interpretorul execută imediat comenzile. 

Python permite scrierea unor programe foarte compacte şi uşor de citit. Programele scrise în 

Python sunt mult mai mici decat echivalentele în C sau C++ pentru că:  

o tipurile de date de nivel înalt permit realizarea unor operaŃii complexe într-o singură 

instrucŃiune; 

o gruparea instrucŃiunilor este dată de paragrafare în loc de blocuri begin/end sau de 

acolade; 

o nu este necesară declararea variabilelor. 

Python este extensibil: pentru un utilizator cu cunoştinŃe C se poate foarte uşor adăuga o nouă 

funcŃie sau un modul, fie pentru a efectua operaŃii la viteză maximă, fie pentru a lega programe 

Python la biblioteci disponibile numai în format binar (biblioteci grafice). De exemplu, interpretorul 

Python se poate adăuga într-o aplicaŃie C şi se poate folosi ca un limbaj de comandă sau de extensie 

pentru acea aplicaŃie. 

 

3.5.3 Extensiile limbajului Python utilizate în program 

 Pentru funcŃionarea programului „Cinematica AD” trebuie instalat limbajul Python şi 

extensiile acestuia, conform tabelului 3.18: 

Extensiile limbajului Python utilizate în programul „Cinematica AD”            Tabel 3.18 
Modul Adresa de Internet ExplicaŃii 

python-2.4.3.msi http://www.python.org/download/releases/2.4.3/ 
Limbaj de programare 

Python 

wxPython2.8-
win32-ansi-2.8.10.1-
py24.exe 

http://www.wxpython.org/download.php 

wxPython este un set de 
unelte GUI pentru 

limbajul de programare 
Python. 

pywin32-
214.win32-
py2.4.exe 

http://sourceforge.net/projects/pywin32/files/ 
Modul Python pentru 

Windows 

numpy-1.2.1-win32-
superpack-
python2.4.exe 

http://sourceforge.net/projects/numpy/files/Num
Py/ 

Modul pentru 
manipularea rapida a 

tablourilor. 

ctypes-1.0.2.win32-
py2.4.exe 

http://sourceforge.net/projects/ctypes/files/ 
Modul pentru 

manipularea tipurilor  
de date. 

comtypes-
0.6.2.win32.exe 

http://sourceforge.net/projects/comtypes/files/ 
Permite definirea, apelul 

si implementarea 
interfeŃei COM. 

UliPad http://code.google.com/p/ulipad/ Editor de texte 
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3.5.4 Datele de intrare şi rezultatele programului „Cinematica AD” 

Programul „Cinematica AD” reprezintă un instrument original, creat pe durata elaborării 

tezei, care oferă proiectantului următoarele elemente: 

o calculul parametrilor caracteristici profilelor aparatului director; 

o calculul caracteristicii ao=f(α) pentru orice număr de palete directoare Zo şi diametru 

caracteristic Do, pentru profile simetrice şi asimetrice; 

o calculul corelaŃiei cursei servomotorului S funcŃie de poziŃia unghiulară ψ ; 

o export mărimi calculate spre Microsoft Excel; 

o trasare grafice caracteristice şi exportarea acestora în formate imagine. 

Rularea programului „Cinematica AD” necesită introducerea următoarelor date de intrare: 

o diametrul caracteristic al aparatului director Do [mm]; 

o diametrul de dispunere al bolŃurilor de prindere a furcilor pe inelul de reglare Dc [mm]; 

o diametrul de dispunere bolŃ servomotor Dy [mm]; 

o lungimea manivelei Lb [mm]; 

o lungimea bielei Lc [mm]; 

o deschidere maximă a  aparatului director ao max maj [mm]; 

o unghiul rigid dintre coarda profilului şi manivelă αR [grade]. 

Figura 3.21, 3.22 prezintă interfaŃa programului „Cinematica AD” pentru profile simetrice 

respectiv profile asimetrice, interfaŃă care oferă controalele Windows pentru introducerea datelor de 

intrare şi a următoarelor tabele şi rezultate grafice: 

o tabel cu parametrii caracteristici profilelor aparatului director; 

o tabel cu coordonatele profilului X, Yex, Yin; 

o tabel cu corelaŃia cursei servomotorului S funcŃie de poziŃia unghiulară ψ , egal valoric 

cu unghiul α; 

o contur profil simetric, figura 3.23, respectiv asimetric, figura 3.26; 

o reprezentare deschidere AD pentru profil simetric la unghi impus, figura 3.24, respectiv 

asimetric, figura 3.27; fereastra permite selecŃia unghiului α sau specificarea deschiderii AD; 

pentru orice variantă se afişează grafic/numeric poziŃia celor două profile şi a deschiderii ao; 

o reprezentare grafică curbe ao=f(α) şi ao=f(S) pentru profil simetric, figura 3.25, respectiv 

asimetric, figura 3.28. 

Ecranele grafice oferă instrumente pentru modificarea vizualizării imaginii: mărire , 

micşorare  încadrare în fereastră , translatare . 
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Fig. 3.21 InterfaŃa programului „Cinematica AD” pentru profile simetrice 
 

 

Fig. 3.22 InterfaŃa programului „Cinematica AD” pentru profile asimetrice 
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Fig. 3.23 Vizualizare profil simetric 

 

Fig. 3.24 Vizualizare 

deschidere AD pentru 

profil simetric la unghi 

impus 

 

Fig. 3.25 Vizualizare 

grafice ao=f(α) şi ao=f(S) 

pentru profil simetric 
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Fig. 3.26 Vizualizare profil asimetric 

 

Fig. 3.27 Vizualizare 

deschidere AD pentru 

profil asimetric la unghi 

impus 

 

Fig. 3.28 Vizualizare 

grafice ao=f(α) şi ao=f(S) 

pentru profil asimetric 
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3.6 Concluzii 

În acest capitol s-au standardizat mărimile caracteristice ale profilelor simetrice şi asimetrice 

utilizate la proiectarea aparatului director şi s-a elaborat un algoritm matematic original în vederea 

calculului al caracteristicilor aparatului director ao=f(α) şi ao=f(S) pentru profile standardizate 

simetrice şi asimetrice. Aceste elemente au fost utilizate la elaborarea unui program original pe 

calculator în limbajul Python „Cinematica AD” pentru calculul caracteristicilor ao=f(α) şi ao=f(S). 

Rezultatele oferite de program au fost comparate cu curbe experimentale şi curbe rezultate grafic 

din SolidWorks. ComparaŃia acestor curbe validează programul „Cinematica AD” şi pune la 

dispoziŃia proiectantului un instrument computerizat pentru calcul programat al acestor 

caracteristici. 

Avantajele unui astfel de instrument sunt evidente: timpul redus de calcul, precizia 

calculelor şi optimizarea soluŃiei prin parcurgerea mai multor seturi de date de intrare. 
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Cap. 4 ANALIZA STRUCTURAL Ă A CAMEREI SPIRALE ȘI STATORULUI  

   

 4.1 Introducere 

Analizele structurale prezentate în acest capitol s-au derulat în cadrul Centrului de Cercetări 

în Hidraulică, Automatizări şi Procese Termice (CCHAPT), din cadrul UniversităŃii „Eftimie 

Murgu” ReşiŃa, pe baza cerinŃelor beneficiarului  S.C. Hydro Engineering S.A., în vederea oferirii 

de soluŃii concrete pentru componente ale unor turbine hidraulice aflate în curs de proiectare: 

cameră spirală, stator [27], [28], [29]. Aceste analize au urmărit determinarea comportării din punct 

de vedere al rezistenŃei a unor variante de soluŃii constructive ale componentelor, prin parcurgerea 

următoarelor etape: 

o generarea geometriei 3D a componentei analizate, utilizând programele Autodesk 

Inventor respectiv Solid Works, programe specializate în proiectarea asistată de calculator; 

o aplicarea condiŃiilor de frontieră (restrângeri şi încărcări), discretizarea în elemente finite 

şi calculul prin  metoda elementului finit, vizualizarea şi interpretarea rezultatelor. 

Calculele au fost efectuate prin intermediul mai multor programe de analiză cu element finit: 

o programul de analiza cu element finit Cosmos, abreviat prin CDS [59]; 

o modulul de analiza Stress Analysis integrat în programul Autodesk Inventor, abreviat 

prin SAAI [68]; 

o modulul Simulation integrat în programul SolidWorks, abreviat prin SSW [69]. 

 

4.2 Analiza statică lineară 

La aplicarea unor încărcări asupra unui corp, acesta se deformează şi efectul forŃelor este 

transmis întregului corp. Astfel, forŃele externe vor induce în corp forŃe interne şi reacŃiuni astfel 

încât starea finală a corpului va fi o stare de echilibru. Analiză statică lineară calculează deplasări 

(displacement), alungiri (strains), tensiuni interne (stress) şi forŃe de reacŃiune (reaction forces) sub 

efectul încărcărilor aplicate asupra geometriei 3D. 

Analiza statică lineară operează cu următoarele ipoteze: 

Ipoteza 1: Caracterul static al aplicării încărcărilor  – toate încărcările sunt aplicate încet şi 

gradual, până la atingerea valorii maximale a acestora, după care rămân constante în timp. Această 

ipoteză permite neglijarea efectelor inerŃiale şi vibratoare, prin neglijarea micilor acceleraŃii şi 

viteze. Încărcări variabile în timp pot induce forŃe suplimentare considerabile, care pot fi analizate 

numai prin analiză dinamică. 
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Ipoteza 2: Ipoteza linearităŃii – relaŃia dintre încărcări şi răspunsul indus în corp este lineară. 

De exemplu, la dublarea încărcării, răspunsul corpului (deplasări, alungiri, tensiuni) se va dubla de 

asemenea. Această ipoteză poate fi utilizată dacă: 

o materialele atribuite modelului respectă legea lui Hook: tensiunea este direct 

proporŃională cu alungirea; pentru un element de corp solid solicitat numai de încărcări 

normale rezultă tensiuni normale (normal stress) σσσσ însoŃite de alungiri specifice (strains) εεεε; 

pentru un element de corp solid solicitat numai de încărcări tangenŃiale rezultă tensiuni 

tangenŃiale (shear stress) ττττ însoŃite de lunecări specifice γγγγ; legea lui Hook exprimă relaŃia de 

proporŃionalitate dintre aceste mărimi: σ σ σ σ = E x εεεε  respectiv τ τ τ τ = G  x γγγγ , unde constantele de 

proporŃionalitate E şi G se numesc module de elasticitate longitudinal respectiv transversal; 

o  deplasările rezultate sunt suficient de mici pentru a ignora modificările de rigiditate 

rezultate ca efect al încărcărilor; 

o condiŃiile de frontieră nu variază pe durata aplicării încărcărilor; forŃele trebuie să fie 

constante ca valoare, direcŃie şi distribuŃie şi nu se pot modifica pe durata deformării 

modelului. 

Tensiunile interne induse în corp de încărcările externe variază de la un punct la altul şi 

reflectă intensitatea forŃelor interne (forŃă raportată la unitatea de arie). 

Pentru un model la care s-au definit materialul, restrângerile, încărcările şi discretizarea 

procedura de calcul a analizei statice lineare constă în următoarele etape: 

o construirea şi rezolvarea sistemului de ecuaŃii lineare ale echilibrului elementelor finite, 

rezultând deplasările (displacement) în fiecare nod; 

o din deplasări se vor calcula alungirile specifice (strain); 

o din relaŃia lui Hook se vor calcula tensiunile interne (stress). 

Etapele de calcul ale unei analizei statice lineare sunt următoarele: 

o se defineşte studiul de analiză (nume, tip analiză, opŃiuni); 

o se atribuie materiale componentelor modelului; 

o se definesc restrângerile şi încărcările aplicate modelului; 

o se impun opŃiunile discretizării şi se discretizează modelul în elemente finite; 

o se calculează studiul de analiză; 

o se vizualizează rezultatele analizei: 

= UX, UY, UZ  – alungirile specifice în direcŃiile X, Y, Z; 

= URES   – alungirea specifică rezultantă; 
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= RX, RY, RZ  – forŃa de reacŃiune în direcŃiile X, Y, Z; 

= RFRES   – forŃa de reacŃiune rezultantă; 

= SX, SY, SZ  - tensiunea normală în direcŃiile X, Y, Z; 

= P1, P2, P3   - tensiunile principale în direcŃiile X, Y, Z; 

= VON   - tensiunea Von Mises este o mărime scalară, calculată din 

componentele tensiunii, fără direcŃie, fiind definită complet prin valoare şi având 

unităŃi de măsură de tip tensiune; tensiunea Von Mises este utilizată ca şi criteriu 

de rupere şi se exprimă prin relaŃia 4.1 sau 4.2, unde: ZYX σσσ ,,  sunt tensiunile 

normale în direcŃiile X, Y, Z şi YZXZXY τττ ,, sunt eforturile tangenŃiale în direcŃia 

Y în planul YZ, în direcŃia Z în planul YZ şi respectiv în direcŃia  Z în planul XZ. 

 

( ) ( ) ( )[ ] [ ]222222 3
2
1

YZXZXYZYZXYXVonMises τττσσσσσσσ +++−+−+−=  4.1 

( ) ( ) ( )[ ]222 323121
2

1
PPPPPPVonMises −+−+−=σ  

4.2 

 

4.3 Geometria componentelor 

Analizele structurale au fost efectuate pe trei variante de geometrii de camere spirale şi 

stator. Geometria camerelor spirale analizate şi dimensiunile caracteristice ale acestora sunt 

prezentate în figura 4.1. Pentru compararea acestora, graficele din figurile 4.2 şi 4.3 prezintă, sub 

formă adimensională, variaŃia dimensiunilor caracteristice AC respectiv Ro funcŃie de unghiul de 

înfăşurare  φ al spiralei. 

Teoretic, toate modelele pot fi create şi analizate ca modele solide. În practică însă o 

problemă 3D poate fi mult simplificată prin aproximare cu modele shell sau planare, fără concesii 

majore privind precizia de calcul. Astfel, elementele de tip shell sunt recomandate pentru modele 

subŃiri si de grosime constantă. Utilizarea modelelor solide conduce, în aceste cazuri, la un număr 

foarte mare de elemente finite, ceea ce măreşte foarte mult timpul de calcul şi necesită o 

configuraŃie hardware puternică.  

În analizele realizate geometria a fost modelată prin solide, datorită variaŃiei grosimii 

virolelor, a formei coloanelor statorice, precum şi a inelelor statorice. 

 

 



 

ContribuŃii teoretice şi experimentale la studiul şi proiectarea camerei spirale, 
statorului şi aparatului director din componenŃa turbinelor hidraulice 

 

78 

 

Fig. 4.1 Geometria 

camerei spirale 

VariaŃia dimensiunii AC a camerei spirale
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Fig. 4.2 VariaŃia 

dimensiunii AC  

a camerei spirale 

VariaŃia dimensiunii Ro a camerei spirale
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Fig. 4.3 VariaŃia 

dimensiunii Ro  

a camerei spirale 
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4.4 Analiza statică lineară a CS+ST varianta 1 

Camera spirală şi statorul varianta 1 sunt caracterizate de următoarele mărimi, figura 4.4: 

o diametru de intrare 1500 mm; 

o distanŃa de la secŃiunea de intrare la secŃiunea primei virole 2000 mm; 

o număr virole 22 buc (fără virola de intrare); 

o unghiurile de dispunere a virolelor 15 grade; 

o grosimea virolelor 16 mm; 

o statorul are 20 coloane statorice, cu profil definit punctual prin coordonate; 

o înălŃimea a coloanelor statorice 300 mm; 

o grosimea maximală a coloanelor statorice 26 mm. 

Simularea numerică are ca obiectiv verificarea  camerei spirale şi a statorului din punct de 

vedere al rezistenŃei. Calculele s-au efectuat prin modulul Simulation integrat în programul 

SolidWorks, abreviat prin SSW, pentru 2 valori ale presiunii interne: presiunea corespunzătoare 

loviturii de berbec p = 13 bari = 1300000 N/m2 respectiv presiunea de probă p = 19,5 bari  = 

1950000 N/m2. 

Analiza camerei spirale se va realiza pentru situaŃia verificării acesteia prin proba de 

presiune, ceea ce se concretizează prin următoarele condiŃii: 

o camera spirală va fi fixată pe suprafaŃa inelului inferior a statorului; 

o intrarea în camera spirală va fi obturată cu un capac de intrare, de diametru 1800 mm şi 

grosime 80 mm, întărit cu o cruce de dimensiuni 1796x1796x120 mm, figura 4.5;. 

o ieşirea din stator va fi obturată cu un inel clindric pe periferia ieşirii din stator diametru 

interior Φ1400 mm, înălŃime 460 mm şi grosime 75 mm, figura 4.5; 

În analiza statică lineară asupra unei geometrii trebuie aplicate restrângeri care să prevină 

mişcarea acesteia. Camera spirală va fi fixată pe suprafaŃa inferioară a inelului statorului, figura 4.6. 

În acestă zonă se vor aplica restrângeri de tip Fixed, care impune valoarea 0 a translaŃiilor şi 

rotaŃiilor pentru zona selectată.  

Încărcarea luată în considerare pentru calculul de rezistenŃă va fi presiunea interioară a apei, 

pentru cele două valori specificate anterior, figura 4.6. În consecinŃă, presiunea se va aplica pe toate 

zonele udate interior ale camerei spirale, respectiv: 

o pe interiorul virolelor camerei spirale şi zonele interne ale statorului. 

o pe interiorul capacului de intrare si  a inelului cilindric de etanşare. 

De asemenea, ca şi încărcare, se va lua în considerare şi greutatea proprie a ansamblului 

cameră spirală & stator, aplicată de către program, în centrul de greutate al acestuia, figura 4.6. 
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Fig. 4.4 Geometrie 
cameră spirală şi stator 

varianta 1 

 

Fig. 4.5 Etanşare cameră 

spirală şi stator varianta 

1 

 

Fig. 4.6 CondiŃii de 
frontieră aplicate 

camerei spirale şi stator 
varianta 1 
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Metoda elementului finit este o metodă numerică de analiză şi simulare a proceselor şi 

fenomenelor tehnice. Ideea de bază a metodei constă în divizarea modelului geometric în elemente 

finite conectate în punctele comune (noduri). Astfel, întregul model este privit în cadrul analizei ca 

o reŃea de elemente discrete interconectate.  

Metoda elementului finit se bazează pe ideea comportării variabile a fiecărui element funcŃie 

de condiŃii particulare şi calculează comportarea întregului model pe baza informaŃiilor preluate de 

la elementele finite care compun modelul. În această metodă operaŃia de discretizare este un pas 

deosebit de important. SSW realizează automat divizarea modelului in geometric în elemente finite, 

operaŃia fiind denumită discretizare (mesh). Discretizarea se realizează pornind iniŃial de la o 

valoarea globală a mărimii elementelor finite, valoare rezultată din volumul, suprafaŃa şi alte detalii 

geometrice ale modelului.  

Rezultatul final al discretizării (numărul de noduri şi de elemente finite generate) depind de 

geometria şi dimensiunile modelului, de calitatea elementului impus (draft – grosier sau high - fin), 

de mărimea elementului, de toleranŃe impuse pentru discretizare, de condiŃii de discretizare locale şi 

de condiŃii de contact specificate. Pentru calcule iniŃiale se recomandă generarea unor discretizări cu 

mărimi grosiere ale elementului finit pentru obŃinerea rapidă a unor soluŃii incipiente, iar în fazele 

finale ale analizelor discretizările trebuie realizate cu mărimi fine ale elementelor finite, pentru a 

creşte precizia soluŃiilor finale generate prin această metodă.  

Discretizarea geometriei camerei spirale şi a statorului este prezentată în figura 4.7. 

 

Fig. 4.7 Discretizarea 
camerei spirale şi 
stator varianta 1 
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Materialul utilizat în calcule este OŃel preluat din biblioteca SSW şi are caracteristicile 

prezentate în tabelul 4.1. Pentru calcule de analiză statică lineară, trebuie definită valoarea 

modulului lui Young (modul de elasticitate) E şi a coeficientului lui Poisson ν. Suplimentar, trebuie 

definită densitatea, atunci când se va considera efectul gravităŃii şi/sau a forŃelor centrifuge, precum 

şi coeficientul termic de dilatare, atunci când se consideră încărcările termice. La selecŃia unui 

material din librăria SSW aceste proprietăŃi vor fi automat atribuite; valorile rezistenŃelor la 

compresiune, întindere şi rupere asociate unui material preluat din librărie sunt date informativ ca 

valori limită, dar nu sunt utilizate în calcule. 

Caracteristici material OŃel                                             Tabel 4.1 

Tip material: Linear elastic izotropic 

Proprietate Valoare U/M Tip valoare 

Modul de elasticitate 2.1e+011 N/m2 Constant 
Coeficient Poisson 0.28 NA Constant 
Densitate 7700 kg/m3 Constant 
Tensiunea la rupere σr 7.2383e+008 N/m2 Constant 
Limita de curgere σc 6.2042e+008 N/m2 Constant 

 

Caracteristicile materialelor impuse de către proiectant pentru virole şi stator sunt prezentate 

în tabelul 4.2 

Caracteristici materiale pentru virole şi stator varianta 1                      Tabel 4.2 
Virole Stator (inele & coloane) 

Grosime 6 ÷ 14 mm Grosime 16 ÷ 32 mm Grosime <= 50 mm Grosime 50 ÷ 100 mm 
σr=510 - 650 MPa  σr=510 - 650 MPa σr=500 - 650 MPa  
σc=355 MPa σc=345 MPa σc=360 MPa σc=300 MPa 

 
 Se vor admite ca rezistenŃe admisibile valorile din tabelul 4.3: 
 

RezistenŃe admisibile materiale pentru virole şi stator varianta 1                  Tabel 4.3 
Caz de analiză Virole Stator 

Cazul 1 corespunde presiunii 
interioare pentru lovitura de berbec 
pLB=1300000 N/m2     σa = 0,44 σc 

σa = 0,44x345 = 151,8 MPa σa = 0,44x360 = 158,4 MPa 

Cazul 2 pentru presiunea de probă  
pPP = 1950000 N/m2     σa = 0,66 σc 

σa = 0,66x345 = 227,7 MPa σa = 0,66x360 = 237,6 MPa 

 
Rezultate obŃinute pentru cazul 1 (presiunea de 1300000 N/m2) sunt centralizate valoric în 

tabelul 4.4 şi prezentate grafic în figurile 4.8 ÷ 4.10 

Rezultate obŃinute pentru cazul 2 (presiunea de 1950000 N/m2) sunt centralizate valoric în 

tabelul 4.4 şi prezentate grafic în figurile 4.11 ÷ 4.13. 
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Fig. 4.8  
DistribuŃie tensiune Von 

Mises pentru cameră 
spirală şi stator 

 varianta 1 caz 1. 
σVM max=149,7 MPa 

 

 

Fig. 4.9  
DistribuŃie alungire pe 

direcŃia Y pentru cameră 
spirală şi stator  
varianta 1 caz 1. 
UYmax=0,933 mm 

 

 

Fig. 4.10 
DistribuŃie alungire pe 

direcŃia Z pentru cameră 
spirală şi stator  
varianta 1 caz 1. 
UYmax=0,283 mm 
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Fig. 4.11  
DistribuŃie tensiune Von Mises 
pentru cameră spirală şi stator 

 varianta 1 caz 2. 
σVM max=219,4 MPa 

 

 

Fig. 4.12  
DistribuŃie alungire pe direcŃia 

Y pentru cameră spirală şi 
stator varianta 1 caz 2. 

UYmax=1,354 mm 
 

 

Fig. 4.13  
DistribuŃie alungire pe direcŃia 

Z pentru cameră spirală şi 
stator varianta 1 caz 2. 

UYmax=0,442 mm 
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Centralizator rezultate cameră spirală şi stator varianta 1        Tabel 4.4 
Caz de analiză U/M Cazul 1  Cazul 2  

Presiune N/m2 pLB=1300000  pPP = 1950000 
Tensiune admisibilă virole MPa 151,8 227,7 
Tensiune admisibilă stator MPa 158,4 237,6 
Tensiune Von Mises 
rezultată din simulare SSW 

MPa 149,7 219,4 

Alungire pe direcŃia Y mm 0,933 1,354 
Alungire pe direcŃia Z mm 0,283 0,442 

 

Din tabelul 4.4 rezultă faptul că, pentru ambele cazuri de încărcare, tensiunea maximă este 

inferioară rezistenŃei admisibile.   

 

4.5 Analiza statică lineară a CS+ST varianta 2 

Mărimile caracteristice camerei spirale şi statorului varianta 2 sunt prezentate în figurile 

4.14 ÷ 4.16: 

o diametru de intrare 1500 mm; 

o distanŃa de la secŃiunea de intrare la secŃiunea primei virole 2950 mm; 

o număr virole 24 buc (fără virola de intrare); 

o unghiurile de dispunere a virolelor 15 grade; 

o grosimea virolelor cuprinsa intre 25 mm ÷ 10 mm; 

o statorul are 10 coloane statorice, de lungime 488 mm; 

o înălŃimea coloanelor statorice variabila intre 165 ... 294 mm; 

o grosimea maximală a coloanelor statorice ~ 108 mm; 

o înălŃime inel superior stator 267.5 mm;  

o înălŃime inel inferior stator 237.5 mm; 

o 12 nervuri interioare inel inferior / superior de grosime 20 mm; 

o înălŃime totală stator 670 mm. 

Simularea numerică are ca obiectiv studiul structural al camerei spirale şi a statorului şi 

optimizarea acestei structuri din punct de vedere al rezistenŃei. Calculele au fost efectuate cu 

următoarele două programe de analiză cu element finit: 

o modulul de analiza Stress Analysis din programul Autodesk Inventor, abreviat prin 

SAAI; 

o programul de analiză cu element finit Cosmos, abreviat prin CDS. 
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Fig. 4.14 Geometrie 
cameră spirală şi stator 

varianta 2 

 

Fig. 4.15 Geometria 3D a 

statorului varianta 2 – 

reprezentare shade 

 

Fig. 4.16 Geometria 3D a 
statorului varianta 2 – 
reprezentare wireframe 
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Analiza camerei spirale se va realiza pentru situatia verificării acesteia prin proba de 

presiune, ceea ce se concretizează prin următoarele condiŃii, figurile 4.17 ÷ 4.18: 

o camera spirală va fi fixată pe suprafaŃa inferioară a inelului inferior a statorului; în acestă 

zonă se vor aplica restrângeri de tip Fixed, care impune valoarea 0 a translaŃiilor şi rotaŃiilor 

pentru zona selectată. 

o intrarea în camera spirală va fi obturată cu un capac de intrare, de diametru 1500 mm şi 

grosime 100 mm, întărit cu o cruce de dimensiuni 1200x200x50 mm;. 

o ieşirea din stator va fi obturată cu un contur de etanşare de diametru interior Φ1105, 

înălŃime 670 şi grosime 50 mm; 

 
Fig. 4.17 Fixarea camerei spirale şi a statorului varianta 2 

(modulul Stress Analysis din programul Autodesk Inventor - SAAI) 

 
Fig. 4.18 Fixarea camerei spirale şi a statorului varianta 2 (programul Cosmos Design Star - CDS) 
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Camera spirală va fi supusă unei presiuni interioare corespunzatoare loviturii de berbec 

pLB=3730000 N/m2 şi va fi verificată la presiunea de probă pPP = 5600000 N/m2. Încărcarea luată în 

considerare pentru calculul de rezistenŃă va fi presiunea interioară a apei, pentru cele două valori 

specificate anterior. În consecinŃă, presiunea se va aplica pe toate zonele udate interior ale camerei 

spirale, adică pe interiorul tubulaturii camerei spirale respectiv pe interiorul capacului de intrare si  

a conturului de etanşare, figura 4.19. De asemenea, ca şi încărcare, se va aplica şi greutatea proprie 

a ansamblului cameră spirală & stator, aplicată de către program, în centrul de greutate al acestuia. 

 

 
Modulul Stress Analysis din programul  

Autodesk Inventor - SAAI 
Programul Cosmos Design Star - CDS 

Fig. 4.19 Încărcarea camerei spirale şi a statorului varianta 2  
 

Discretizarea geometriei camerei spirale şi a statorului varianta 2 este prezentată în figura 

4.20. 

 
 

Modulul Stress Analysis din programul  
Autodesk Inventor - SAAI 

Programul Cosmos Design Star - CDS 

Fig. 4.20 Discretizarea camerei spirale şi a statorului varianta 2  
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În cadrul prezentei cercetări s-au efectuat mai multe variante de analize pe geometria 

iniŃială, geometrie pentru care s-au obŃinut tensiuni foarte mari pentru ambele cazuri de încărcare. 

Pentru reducerea acestor tensiuni s-au realizat modificări geometrice şi constructive în geometria 

camerei spirale şi a statorului. Deoarece volumul acestor analize este foarte mare, vor fi prezentate 

numai rezultatele finale, precum şi modificările aplicate geometriei camerei spirale şi a statorului 

pentru rigidizarea structurii, care au condus la reducerea tensiunilor. Modificările faŃă de proiectul 

iniŃial au constat în următoarele: 

o modificarea grosimii virolelor; 

o modificarea geometriei statorului; 

o modificarea grosimii si numărului nervurilor; 

o modificarea închiderii camerei spirale; 

o racordarea bordului de atac a coloanelor statorice cu inelul superior/inferior al statorului. 

Modificarea virolelor nu a vizat geoametria acestora, ci numai a grosimii lor, conform figurii 

4.21. Pentru virola de intrare conică în camera spirală, care avea iniŃial grosimea de 25 mm, s-a 

modificat la grosimea de 30 mm. RepartiŃia grosimilor pentru restul de virole este următoarea : 2 

virole cu grosimea de 25 mm, 7 virole cu grosimea de 20 mm, 7 virole cu grosimea de 16 mm, 7 

virole cu grosimea de 12 mm. 

 

Fig. 4.21 Redefinirea grosimii 
virolelor camerei spirale 

varianta 2 

Geometria iniŃială a statorului este prezentată în figura 4.22. Geometria statorului s-a 

modificat conform figura 4.23, conservându-se diametrele caracteristice. Modificările au constat în: 

o adăugarea unui perete lateral de grosime 40 mm, care va contribui la rigidizarea 

statorului, prin formarea unui contur închis; 

o grosimea peretelui vertical s-a mărit de la 25 la 40 mm; 

o suprafaŃa verticală de înălŃime 50 mm s-a redus la 25 mm; 

o lungimea suprafeŃei orizontale dintre curbura cu raza 221 mm şi peretele înclinat 40 mm.  
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Fig. 4.22 Geometria iniŃială a statorului varianta 2 

 
 

Fig. 4.23 Redefinirea geometriei statorului varianta 2 

În proiectul iniŃial s-au prevăzut 10 nervuri de grosime 20 mm. Modificarea a constat în 

mărirea numărului de nervuri la 20 şi a grosimii la 40 mm, dispuse simetric, figura 4.24. 

 

Fig. 4.24 Modificarea grosimii şi 
numărului nervurilor 
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Închiderea camerei spirale s-a modificat conform figurii 4.25 şi se va umple cu sudură, 

figura 4.26. Tăierea conului de intrare se va face la distanŃa de 345 mm, faŃă de sect I, cu R-500 

mm, figura 4.27. Închiderea se va încadra pe bordul de fugă al profilului original. 

  
Fig. 4.25 Modificarea închiderii camerei spirale 

  
Fig. 4.26 Închidere camera spirala varianta 2 – 

umplere colŃ cu sudură 
Fig. 4.27 Tăierea conului de intrare la distanŃa de 

345 mm faŃă de sect. I 

Figurile 4.28 şi 4.29 prezintă secŃiunea cu planul XY respectiv YZ prin camera spirală şi 

stator varianta 2. 

Rezultatele finale ale simulărilor pe geometria modificată sunt centralizate valoric în tabelul 

4.5 şi prezentate grafic în figurile 4.30 ÷ 4.32 pentru cazul 1 respectiv în figurile 4.33 ÷ 4.35 pentru 

cazul 2. Se observă valorile apropiate ale tensiunii si deplasării, precum şi localizarea identică a 

maximelor, pentru ambele programe cu care s-au efectuat calculele. 

Figurile 4.32 şi 4.35 prezintă poziŃia tensiunii maxime pentru cele 2 cazuri de încărcare 

analizate, corespunzatoare tensiunilor admisibile definite în tabelul 4.3.  
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Fig. 4.28 SecŃiune 
plan XY prin camera 

spirală şi stator 
varianta 2 

 

Fig. 4.29 SecŃiune 
plan YZ prin camera 

spirală şi stator 
varianta 2 

Astfel, figura 4.32 prezintă, pentru cazul 1 de încărcare - pLB=3730000 N/m2, zona din piesa 

unde există tensiune mai mare decât cea admisibilă σa = 0,44 *345 = 151,8 MPa, definită în tabelul 

4.3. Figura 4.35 prezintă, pentru cazul 2 de încărcare - pPP=5.600.000 N/m2, zona din piesa unde 

exista tensiune mai mare decât cea admisibilă σa = 0,66 *345 = 227,7 MPa, definită în tabelul 4.3. 

În ambele cazuri se observă că zona sensibilă este redusă la o regiune foarte mică, 

punctuală, localizată la intrarea superioară pe bordul de atac al coloanei stator (prima înainte de 

coloana de închidere) şi reprezintă un concentrator local. În restul camerei spirale şi statorului nu 

exista tensiuni mai mari decât cea admisibilă. 

Centralizator rezultate cameră spirală şi stator varianta 2                Tabel 4.5 

Tensiune Von Mises [MPa] Alungire maximă [mm] Caz 

 de 

încărcare 

Presiune  

N/m2 
Modulul Stress 

Analysis - 
SAAI 

Programul 
Cosmos Design 

Star - CDS 

Modulul Stress 
Analysis - 

SAAI 

Programul 
Cosmos Design 

Star - CDS 
1 3730000 187.97 204.9 0.776 0.7329 
2 5600000 283.53 305.8 1. 0454 1.000 
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Tensiune Von Mises maximă = 187.97 MPa Modulul 
Stress Analysis din Autodesk Inventor – SAAI 

Tensiune Von Mises maximă = 204.9 MPa 
Programul Cosmos Design Star – CDS 

Fig. 4.30  DistribuŃie tensiune Von Mises – caz 1 - pLB=3730000 N/m2 cameră spirală şi stator varianta 2                

  
Alungire maximă = 0.776 mm  

Modulul Stress Analysis din Autodesk Inventor – SAAI 
Alungire maximă = 0.7329 mm 

Programul Cosmos Design Star – CDS 
Fig. 4.31  DistribuŃie alungiri – caz 1 - pLB=3730000 N/m2 cameră spirală şi stator varianta 2 

 

Fig. 4.32  PoziŃia tensiunii Von 
Mises maxime = 204.9 MPa 

Programul Cosmos Design Star – 
CDS – caz 1 - pLB=3730000 N/m2 
cameră spirală şi stator varianta 2 
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Tensiune Von Mises maximă = 283.53 MPa 

Modulul Stress Analysis din Autodesk Inventor – SAAI 
Tensiune Von Mises maximă = 305.8 MPa 

Programul Cosmos Design Star – CDS 
Fig. 4.33 DistribuŃie tensiune Von Mises – caz 2 – pPP=5600000 N/m2 cameră spirală şi stator varianta 2 

  
Alungire maximă = 1.0454 mm  

Modulul Stress Analysis din Autodesk Inventor – SAAI 
Alungire maximă = 1.000 mm 

Programul Cosmos Design Star – CDS 
Fig. 4.34 DistribuŃie alungiri – caz 2 - pPP=5600000 N/m2 cameră spirală şi stator varianta 2 

 

Fig. 4.35 PoziŃia tensiunii Von Mises 
maxime = 305.8 MPa 

Programul Cosmos Design Star – CDS – 
caz 2 – pPP=5600000 N/m2 

cameră spirală şi stator varianta 2 
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Deoarece concentratorul de tensiune apare la porŃiunea de racordare a bordului de atac a 

coloanelor statorice cu inelul superior / inferior al statorului (figura 4.32, 4.35), în aceste două zone 

– pentru toate coloanele statorice - se vor realiza racordări, cu raze prescrise de proiectant, figura 

4.36. 

  
Fig. 4.36 Zone de racordare coloana cu inel superior / inferior stator 

 
Simularea numerică a camerei spirale şi statorului varianta 2 a urmărit reducerea tensiunilor 

prin modificari geometrice şi constructive în geometria iniŃiala a camerei spirale şi a statorului; 

aceste modificări au rezultat în urma unor numeroase variante analizate şi prin modificarea 

succesivă a caracteristicilor constructive si geometrice ale camerei spirale si statorului, urmărindu-

se reducerea tensiunilor maximale. În condiŃiile realizării acestor modificări, maximele de tensiune 

sunt inferioare tensiunii admisibile, în toată zona camerei spirale şi a statorului, exceptând zona 

bordului de atac a profilelor coloanelor statorice, la întâlnirea cu inelul sperior al statorului, unde se 

obŃine un concentrator, care se poate elimina printr-o rază de racordare, a cărei valoare se va 

impune de către proiectant. 

 

4.6 Analiza statică lineară a CS+ST varianta 3 

Din punct de vedere geometric, camera spirală şi statorul sunt caracterizate de următoarele 

mărimi, figura 4.37 respectiv 4.38: 

o diametru de intrare 2400 mm; 

o distanŃa de la secŃiunea de intrare la secŃiunea primei virole 2500 mm; 

o număr virole 15 buc (fără virola de intrare); 

o unghiurile de dispunere a virolelor 22.5 grade; 

o grosimea virolelor 14 mm (virola de intrare, 1, 2, 3), 12 mm (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), 10 

mm (12, 13, 14, 15); 

o statorul are 16 coloane statorice, cu profil definit punctual prin coordonate; 
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o înălŃimea coloanelor statorice 598 mm; 

o lungimea coloanelor statorice: în varianta iniŃială 354,1 mm, în varianta redusă 332,4 

mm; analiza s-a efectuat numai pentru varianta redusă a coloanelor statorice; 

o grosimea maximală a coloanelor statorice ~ 55 mm; 

o înălŃime inel superior stator 206 mm;  

o înălŃime inel inferior stator 601 mm; 

o inelele statorice sunt formate din table sudate; 

o grosime table inel superior 50, 40, 25, 15 mm; 

o grosime table inel inferior 60, 50, 40, 25, 15 mm; 

o 8 nervuri interioare inel inferior / superior de grosime 15 mm; 

o înălŃime totală stator 1405 mm. 

Simularea numerică a avut ca obiectiv cuantificarea reducerii lungimii coloanelor statorice 

din punct de vedere al rezistenŃei. În acest scop calculele s-au efectuat direct pentru varianta 

lungimii reduse a coloanelor, pentru a determina tensiunea realizată efectiv în coloanele statorice 

comparativ cu valorile tensiunii admisibile.  

Calculele s-au efectuat pentru 2 valori ale presiunii interne: cazul 1 - presiunea nominală 

p=650000 N/m2 respectiv cazul 2 - presiunea de probă p = 1000000 N/m2. 

 

Fig. 4.37 Geometria 3D a camerei spirale varianta 3 Fig. 4.38 Geometria 3D a statorului varianta 3 – 
reprezentare shade 

 

Analiza camerei spirale se va realiza pentru cazul verificării acesteia prin proba de presiune, 

ceea ce se concretizează prin următoarele condiŃii: 

o intrarea în camera spirală va fi obturată cu un capac de grosime 120 mm, figura 4.37; 

o ieşirea din stator va fi obturată cu un contur de etanşare, de grosime 110 mm, figura 

4.37; 
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o camera spirală va fi fixată pe suprafaŃa inferioară a statorului, figura 4.39; 

o intrarea se va prelungi pe distanŃa de 2600 mm, deci cu un tronson suplimentar de 100 

mm, pe diametru interior 2400 mm. 

Încărcarea luată în considerare pentru calculul de rezistenŃă a fost presiunea interioară a 

apei, pentru cele două valori specificate anterior. În consecinŃă, presiunea se va aplica pe toate 

zonele udate interior ale camerei spirale: 

o pe interiorul tubulaturilor camerei spirale, figura 4.40 

o pe interiorul capacului,  a contur de etanşare, figura 4.41 

o pe extradosul, intradosul şi bordul de atac al coloanelor statorice, figura 4.42 

Greutatea proprie a ansamblului cameră spirală & stator, aplicată de către program, în 

centrul de greutate al acestuia, figura 4.41. 

 

 
Fig. 4.39 Fixarea camerei spirale şi a 

statorului varianta 3 
Fig. 4.40 Presiunea interioară aplicată asupra 

interiorului tubulaturilor camerei spirale 

  
Fig. 4.41 Presiunea interioară aplicată 

asupra interiorului capacului şi  a conturului 
de etanşare 

Fig. 4.42 Presiunea interioară aplicată pe extradosul, 
intradosul şi bordul de atac al coloanelor statorice 
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Discretizarea geometriei camerei spirale şi a statorului este prezentată în figurile 4.43÷ 4.46 

 
 

Fig. 4.43 Discretizarea geometriei 
ansamblului camera spirala & stator 

 varianta 3 
Fig. 4.44 Discretizarea geometriei camerei spirale  

varianta 3 

 
 

Fig. 4.45 Discretizarea geometriei statorului 
varianta 3 

Fig. 4.46 Discretizarea geometriei capacului & conturului 
de etanşare 

 

Caracteristicile materialelor impuse de către proiectant pentru virole şi stator sunt prezentate 

în tabelul 4.2 

Caracteristici materiale pentru virole şi stator varianta 3 Tabel 4.6 
Virole Stator inele Stator coloana 

σr=390 MPa S=15 mm   σr=340 ÷ 470 MPa     σc=235 Mpa σr=620 MPa 
σc=275 MPa S=25 mm   σr=340 ÷ 470 MPa     σc=225 Mpa σc=450 MPa 

 S=40 mm   σr=340 ÷ 470 MPa     σc=225 Mpa  
 S=70 mm   σr=340 ÷ 470 MPa     σc=215 Mpa  

 
 Se vor admite ca rezistenŃe admisibile valorile din tabelul 4.7: 
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            RezistenŃe admisibile materiale pentru virole şi stator varianta 3                  Tabel 4.7 
Material Static stress  0,5 σc Pressure test 0,66 σc 
Virole 137.5 181.5 

S=15 mm 117.5 Mpa      155.1 
S=25 mm 112.5 Mpa      148.5 
S=40 mm 112.5 Mpa      148.5 

Stator inele 

S=70 mm 107.5 Mpa      141.9 
Stator coloana 225 297 

 
Rezultatele sunt centralizate valoric în tabelul 4.8 şi prezentate grafic în figurile 4.47÷ 4.50 

pentru cazul 1 respectiv în figurile 4.51 ÷ 4.54 pentru cazul 2. Rezultatele sunt afişate pentru forma 

deformată a modelului geometric, cu factorul de scalare impus automat de program (10% din 

dimensiunea maximală a paralelipipedului care include geometria modelului) . 

 
 

Fig. 4.47 Caz 1 ; p=650000 N/m2 ; Tensiune Von 
Mises maximă =159,2 MPa 

Vedere ansamblu distribuŃie de tensiuni Von Mises 

Fig. 4.48 Caz 1 ; p=650000 N/m2; Tensiune Von Mises 
maximă =159,2 MPa 

PoziŃia tensiunii maxime: zona inferioară a virolei de 
intrare la îmbinarea cu inel inferior stator 

 
 

Fig. 4.49 Caz 1 ; p=650000 N/m2; Tensiune Von 
Mises maximă în stator =133,1 MPa 

Valori tensiune pe înalŃime coloană statorică de 
intrare în camera spirală: 88.1, 42.22, 25.3 MPa 

Fig. 4.50 Caz 1 ; p= p=650000 N/m2;  
Alungirea maximă 2.873 mm 
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Centralizator rezultate cameră spirală şi stator varianta 3                Tabel 4.8 

Caz 
Încărcare 
presiune  

N/m2 

Număr  
noduri 

Număr  
elemente 

finite 

Tensiune 
Von Mises  

[MPa] 

Alungire  
maxima 
[mm] 

1 650000 190062 95483 159.2 2.873 
2 1000000 156887 78783 212.4 2.902 

 

 

 

Fig. 4.51 Caz 2 ; p=1000000 N/m2 ; Tensiune Von Mises 
maximă = 212.4 MPa 

Vedere ansamblu distributie de tensiuni Von Mises 

Fig. 4.52 Caz 2 ; p=1000000 N/m2; Tensiune 
Von Mises maximă = 212.4 MPa 

Pozitia tensiunii maxime: zona inferioara a 
virolei de intrare la imbinarea cu inel inferior 

stator 

  
Fig. 4.53 Caz 2 ; p=1000000 N/m2; Tensiune Von Mises 

maximă în stator =175.9 MPa 
Valori tensiune pe înălŃime coloana statorică de intrare 

în camera spirală: 117.2, 62.42, 54.21 MPa 

Fig. 4.54 Caz 2 ; p= p=1000000 N/m2;  
Alungirea maximă 2.902 mm 

 

Valorile efective ale tensiunii în coloana statorică sunt mult inferioare celor admisibile, deci 

reducerea lungimii acestora de la varianta iniŃială 354,1 mm la varianta redusă 332,4 mm nu 

afectează substanŃial comportarea acestora din punct de vedere al rezistenŃei. 

 



 

ContribuŃii teoretice şi experimentale la studiul şi proiectarea camerei spirale, 
statorului şi aparatului director din componenŃa turbinelor hidraulice 

 

101 

4.7 Concluzii 

În acest capitol s-a studiat starea de tensiune şi deformaŃii din camera spirală şi stator pentru 

3 variante geometrice.  

Pentru prima variantă, simularea numerică, efectuată prin modulul Simulation integrat în 

programul SolidWorks, a avut ca obiectiv verificarea  camerei spirale şi a statorului din punct de 

vedere al rezistenŃei, pentru două cazuri de încărcare: presiunea corespunzătoare loviturii de berbec 

p = 1300000 N/m2 respectiv presiunea de probă p = 1950000 N/m2. Din simulare a rezultat faptul 

că, pentru ambele cazuri de încărcare, tensiunea maximă este inferioară rezistenŃei admisibile.   

Pentru a doua variantă, simularea numerică, a fost efectuată comparativ prin două programe: 

modulul de analiza Stress Analysis din programul Autodesk Inventor respectiv programul de 

analiză cu element finit Cosmos şi a avut ca obiectiv studiul structural al camerei spirale şi a 

statorului şi optimizarea acestei structuri din punct de vedere al rezistenŃei, pentru două cazuri de 

încărcare: presiunea corespunzătoare loviturii de berbec pLB=3730000 N/m2 şi presiunea de probă 

pPP = 5600000 N/m2. Deoarece pentru geometria iniŃială au rezultat tensiuni care depăşeau 

rezistenŃele admisibile, au fost realizate modificări geometrice şi constructive în geometria camerei 

spirale şi a statorului, pentru reducerea acestor tensiuni, care au constat în: modificarea grosimii 

virolelor, a geometriei statorului, a grosimii şi numărului nervurilor, a închiderii camerei spirale. 

Simulările realizate a evidenŃiat faptul că - în urma modificărilor impuse - în camera spirală şi stator 

nu există tensiuni mai mari decât cea admisibilă, exceptând o regiune punctuală, localizată la 

intrarea superioară pe bordul de atac al coloanei stator (prima înainte de coloana de închidere) unde 

se obŃine un concentrator local care se poate elimina printr-o rază de racordare, a cărei valoare se va 

impune de către proiectant. Este de menŃionat faptul că ambele programe utilizate pentru simulare 

au generat rezultate foarte apropiate numeric, diferenŃele fiind nesemnificative. 

Pentru a treia variantă, simularea numerică, efectuată prin modulul Simulation integrat în 

programul SolidWorks, a avut ca obiectiv obiectiv cuantificarea reducerii lungimii coloanelor 

statorice din punct de vedere al rezistenŃei, pentru două cazuri de încărcare: cazul 1 - presiunea 

nominală p=650000 N/m2 respectiv cazul 2 - presiunea de probă p = 1000000 N/m2. Din simulare a 

rezultat faptul că, pentru ambele cazuri de încărcare, reducerea lungimii coloanelor statorice de la 

varianta iniŃială 354,1 mm la varianta redusă 332,4 mm nu afectează substanŃial comportarea 

acestora din punct de vedere al rezistenŃei.   
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CCaapp..  55  CCEERRCCEETTĂĂRRII   EEXXPPEERRII MM EENNTTAALL EE  

  

5.1 Introducere 

Acest capitol prezintă influenŃa subansamblurilor: aparat director, stator respectiv cameră 

spirală, asupra caracteristicilor energetice ale modelului. Încercările au fost efectuate în acelaşi 

traseu hidraulic de către HYDROENGINEERING SA ReşiŃa[4], [27], [28], [29] [107].  

De asemenea s-au efectuat probe index pe o centrală echipată cu turbine Francis, care au 

constat în expertizarea funcŃionării hidroagregatului după reparaŃia capitală.  

 

5.2 Cercetări experimentale pe modele de turbine 

5.2.1 Ştandul de încercare modele de turbine 

Cercetările s-au derulat pe ştandul de încercări experimentale pe modele de turbine al S.C. 

Hydro Engineering ReşiŃa [70], [4], [30]. Acest ştand a fost conceput pentru încercarea pe modele a 

tuturor tipurilor de turbine cu reacŃiune şi a maşinilor reversibile de tipul turbine-pompe, atât 

energetic cât şi cavitaŃional. Ştandul operează în două regimuri de funcŃionare: 

o regimul de măsurători pe model - figura 5.1; 

o regimul de etalonare – figura 5.2. 

  
Fig.5.1 Diagrama de măsurare Fig. 5.2 Diagrama de etalonare 

În regimul de măsurători, ştandul lucrează în circuit închis, dar există posibilitatea să se 

efectueze măsurători şi în circuit deschis. În regimul de etalonare, ştandul funcŃionează în regim 

deschis pentru etalonarea debitmetrelor, iar pentru etalonarea altor mărimi ştandul lucrează atât în 

circuit deschis, cât şi în circuit închis. 

Circuitul hidraulic al acestui ştand este prezentat în figura 5.3 şi cuprinde: 

o staŃia de pompare echipată cu două pompe ce pot funcŃiona în serie sau în paralel în 

funcŃie de debitul sau căderea necesară a se realiza; pompele sunt acŃionate de două motoare 

de curent continuu de 800 kW şi au turaŃie variabilă; 
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o reabsorbitorul format din patru coloane verticale cu o lungime totală de 44 m pentru 

fiecare pompă; el are rolul de a îngloba în apă aerul degajat în timpul încercărilor; 

o coloane de refulare pe care sunt montate în serie cele 2 debitmetre; 

o rezervorul amonte având montate în interior grile de uniformizare a curgerii; 

o modelul supus încercărilor, cuplat cu generatorul frână, care este un generator de c.c. de 

600 kW şi suspendat pe lagăre hidrostatice; 

o rezervorul aval; 

o coloana de aspiraŃie. 

 

1 – Reabsorbitor 

2 – StaŃia de pompare (2 pompe) 

3 – Coloana de aspiraŃie 

4 – Rezervor aval 

5 – Generator frână 

6 – Modelul supus încercărilor 

7 – Rezervor amonte 

8 – Coloana de presiune 

9 – Venturimetru 

10 – Debitmetru electromagnetic 

11 – Rezervor tampon 

12 – Circuit de aspiraŃie 

13 – Circuit de presiune 

Fig. 5.3  Ştandul de încercare modele de turbine 

 

În funcŃionare în circuit închis, coloana de aspiraŃie se racordează la pompe. 

În cazul funcŃionării în circuit deschis, coloana de aspiraŃie se racordează la coloana de 

tarare debit, respectiv la bazinul de aspiraŃie prevăzut în acest scop, de unde se realizează 

alimentarea cu apă a circuitului hidraulic, respectiv aspiraŃia pompelor. 

Pentru realizarea unei funcŃionări fără pulsaŃii cauzate de pompe când lucrează în regimuri 

de debite foarte mici, a fost prevăzut un bypass care are drept scop să recircule o parte din debit 

înainte de debitmetre. Acelaşi bypass este folosit pentru închiderea circuitului în cazul în care se 

efectuează măsurători la turbinele pompe, când acestea lucrează în regim de pompare.  

Pentru etalonarea debitmetrelor, ştandul funcŃionează în circuit deschis, racordându-se prin 

intermediul canalului de tarare, la bazinul de etalonare. 
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Ştandul este prevăzut cu sisteme de reglare automată pentru: căderea de încercare a 

modelului prin intermediul turaŃiei pompelor, turaŃia modelului prin generatorul frână, sarcina de 

aspiraŃie, temperatura apei din ştand şi nivelul apei din rezervorul tampon prin care se realizează 

presiune în ştand. 

Toate comenzile şi sistemele de reglare automată sunt centralizate la un pupitru de comandă 

al ştandului. 

Măsurarea şi prelucrarea rezultatelor experimentale este complet automatizată, folosindu-se 

în acest scop două sisteme automate, unul de bază şi celălalt de rezervă. 

Principalele performanŃe şi precizii de măsurare ale ştandului sunt următoarele: 

o căderea de încercare:   H = 4 ÷80 m.c.a. 

o debitul maxim asigurat:   Qmax = 0,2 ÷ 2,7 m3/s 

o turaŃia modelului:    n = 0 ÷ 3000 rpm 

o puterea generatorului frână:  PG = 600 kW 

o diametrul maxim al modelului:  Dmax = 0,5 m 

o precizia de măsurare a căderii:  0,05 % 

o precizia de măsurare a debitului:   0,015 % 

o precizia de măsurare a turaŃiei:  0,1 % 

o precizia de măsurare a cuplului:  0,01 % 

Ştandul asigură următoarele precizii globale: 

o randament      ± 0,2 % 

o coeficient de cavitaŃie    ± 0,2 %. 

Pentru asigurarea unei sarcini de aspiraŃie constante în ştand, se reglează presiunea din 

rezervorul tampon aflat la baza coloanei de aspiraŃie prin introducerea sau evacuarea de aer, 

comandat de un regulator automat. 

Prin reglarea automată a turaŃiei pompelor, în ştand poate fi menŃinută constantă căderea de 

încercare a modelului la o valoare prescrisă. Comanda turaŃiei pompelor funcŃie de căderea 

prescrisă se face tot prin intermediul unui regulator automat digital. TuraŃia modelului este 

menŃinută la o valoare prescrisă prin intermediul unui regulator digital. 

Pentru măsurarea puterii modelului, acesta este cuplat la un generator frână al cărui stator 

este aşezat pe un sistem de lagăre hidrostatice. Cuplul hidraulic este transmis cu ajutorul unui braŃ 

cu o lungime etalonată la o balanŃă cu autoechilibrare care măsoară forŃa la capătul braŃului. 
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5.2.2 Geometria şi simbolizarea modelelor 

 Aparatul director a fost modificat prin schimbarea paletelor. Paletele asimetrice pozitive (P) 

au fost înlocuite cu palete simetrice (S). 

 Statorul a fost modificat numai prin intermediul poziŃiei coloanelor statorice. 

Camera spirală practic nu a fost modificată. Efectul ei s-a urmărit pe două variante 

constructive (I respectiv II), calculate cu parametri identici; deosebirile au constat constau numai în 

forma secŃiunilor radiale, varianta I fiind o soluŃie constructivă modernă, iar varianta a II-a fiind cea 

clasică, adică cu statorul demontabil. 

NotaŃia modelelor este formată din prefixul „Fr”, care indică tipul de rotor Francis, urmat de 

o cifra romană, care indică varianta rotorului, litera „M” - daca rotorul a fost modificat şi de o cifră 

arabă, care indică numărul de ordine al modificării rotorului; în continuare, după caracterul „/”, 

urmează o cifră arabă, care indică varianta camerei spirale, una din literele „S” sau „P”, care indică 

profilul aparatului director (simetric sau asimetric pozitiv), iar în final combinaŃia de caractere 

„M*”, dacă statorul a fost modificat. Un exemplu de simbolizare al unui model este Fr-IM1/2SM*, 

cu semnificaŃiile: 

o Fr-IM1 - rotor varianta I modificat o data 

o 2 - camera spirală varianta varianta a II-a 

o S - paletă aparat director simetrică 

o M* - stator modificat. 

Traseul hidraulic al modelelor şi geometria camerei spirale sunt prezentate în figurile 5.4 ÷ 

5.5. VariaŃia dimensiunii AC respectiv a dimensiunii Ro a camerei spirale model sunt prezentate în 

figurile 5.6 ÷ 5.7. Figurile 5.8 şi 5.9 prezintă profilul şi geometria statorului respectiv geometria 

aparatului director. 

 

5.2.3 Cercetări experimentale pe modele pentru determinarea influenŃei aparatului 

director, statorului şi a camerei spirale asupra caracteristicilor energetice ale modelului 

 Cercetările experimentale efectuate de către HYDROENGINEERING SA [4], [27], [28], 

[29], au vizat determinarea influenŃei modificărilor subansamblurilor: aparat director, stator 

respectiv cameră spirală, asupra caracteristicilor energetice ale modelului. După fiecare modificare 

s-a efectuat încercarea modelului în scopul evidenŃierii efectului modificărilor aplicate. Rezultatele 

acestor cercetări sunt analizate în cele ce urmează. 

 În etapa I s-a încercat rotorul Fr-IM1 cu camera spirală varianta I şi palete aparat director 

asimetrice pozitive (P). Modelul a fost simbolizat prin Fr-IM1/1P. 
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Fig. 5.4  Traseul hidraulic al modelelor 

 

Fig. 5.5  Geometria camerei spirale 
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Fig. 5.6 VariaŃia dimensiunii AC a camerei spirale model 
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Fig. 5.7 VariaŃia dimensiunii Ro a camerei spirale model 
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Fig. 5.8 Profilul şi 

geometria statorului 

 

Fig. 5.9 Geometria 

aparatului director 
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În etapa a II-a s-a utilizat rotorul Fr-IM1, cu camera spirală varianta I şi palete aparat 

director cu profile simetrice (S). Modelul a fost simbolizat prin Fr-IM1/1S. 

 În etapa a III-a s-a modificat poziŃia coloanelor statorice, fiind rotite ”spre închidere” cu 

8,5°. Modelul a fost simbolizat prin Fr-IM1/1SM*. 

 În etapa a IV-a s-a încercat rotorul Fr-V, în traseul hidraulic de la etapa precedentă. Modelul 

a fost simbolizat prin Fr-V/1SM*. 

 În etapa a V-a au fost schimbate, faŃă de etapa precedentă, camera spirală şi statorul. S-a 

montat camera spirală var. II (soluŃie constructivă clasică), împreună cu statorul aferent (varianta 

II). În acest traseu hidraulic cu rotorul Fr-IM1. Modelul a fost simbolizat prin Fr-IM1/2S. 

 În etapa a VI-a s-a încercat rotorul Fr-V în traseul din etapa a V-a. Modelul a fost simbolizat 

prin Fr-V/2S. 

 În etapa a VII-a s-a modificat poziŃia coloanelor statorice faŃă de etapele anterioare, prin 

rotirea lor: ”spre închidere” cu 12°, cu rotorul Fr-IM1. Modelul a fost simbolizat prin Fr-

IM1/2SM*, iar cu rotorul Fr-V  modelul a fost simbolizat prin Fr-V/2SM*. 

În ultima etapă s-a revenit la paletele asimetrice pozitive ale aparatului director. Cu această 

modificare şi cu rotorul Fr-V modelul a fost simbolizat prin Fr-V/2PM*. Tabelul 5.1 sintetizează 

simbolizarea modelelor în corelaŃie cu combinaŃiile de modificări aplicate asupra componentelor. 

Simbolizarea modelelor                                                             Tabel 5.1 

Mărime 
Simbolizare 

model 

Fr-IM1/1S 
Fr-IM1/1P 

Fr-IM1/1SM* 

Fr-IM1/2S 
IM1/2SM* 

Fr-V/2S 
Fr-V/2SM* 
Fr-V/2PM* 

Varianta rotor - I I V 

Varianta cameră 
spirala 

- I II II 

Paleta AD - 
S - Simetric 
P - Asimetric 

pozitiv 
S - Simetric 

S - Simetric 
P - Asimetric 

pozitiv 
Diametru 
caracteristic rotor 

D1 [m] 0,35 0,35 0,337 

Diametru 
caracteristic AD 

Do/D1 [-] 1,18 1,18 1,226 

ÎnălŃime AD bo/D1 [-] 0,2 0,2 0,208 

Nr. paleta AD  Zo [-] 20 20 20 

Nr. coloane stator Zst [-] 
10 

M* - Coloane 
stator modificate 

12 
M* - Coloane 
stator modificate 

12 
M* - Coloane 

stator modificate 

Nr. palete rotor  Z [-] 13 13 14 
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5.2.3.1 InfluenŃa profilării paletelor aparatului director 

Modificarea aparatului director a constat din schimbarea paletelor cu profil asimetric pozitiv 

cu cele cu profil simetric. Pentru modelele Fr-IM1/1P respectiv Fr-IM1/1S, în figura 5.10 sunt 

prezentate comparativ, curbele de randament, în funcŃie de Q11 pentru turaŃia optimă n11opt = 70 

rot/min, iar în figura 5.11 sunt trasate curbele comparative de egal randament în jurul punctului 

optim, pentru valoarea η=89%. Din aceste figuri se poate observa că influenŃa modificării profilului 

aparatului director este mai pronunŃată la debite Q11 < Q11 optim, respectiv la deschideri ao mai mici 

decât cea optimă. Acest fapt se explică prin aceea că, la deschideri mici ale aparatului director, 

şocul la intrarea în aparatul director este mai mare pentru profile asimetrice pozitive. După cum 

rezultă din figura 5.10, creşterea de randament a fost (pentru n11=70 rot/min) între 0,5% - la 

deschideri mari şi 1,0% la deschideri mici. Curbe similare sunt prezentate pentru modelele Fr-

V/2SM respectiv Fr-V/2PM în figura 5.12 respectiv figura 5.13. Rezultă că la deschideri ao mai 

mari şi turaŃii n11 mai mari, paletele simetrice realizează unghiuri de incidenŃă pozitive care sunt 

mai mari decât la cele asimetrice pozitive, iar randamentele, în primul caz, sunt mai bune. 

În figurile 5.14 şi 5.15 se prezintă influenŃa profilării paletelor aparatului director asupra 

debitului, sub forma  curbelor Q11=f(ao) pentru model Fr-IM1 la turaŃia optimă (n11 opt = 70 rot/min) 

respectiv Fr-V la turaŃia optimă (n11 opt = 75 rot/min). Pentru fiecare model în parte este prezentată 

comparativ curba Q11=f(ao) pentru profile simetrice respectiv asimetrice pozitiv. Din suprapunerea 

curbelor din figura 5.14 rezultă că, pentru rotorul Fr-IM1, influenŃa tipului de profil (simetric 

respectiv asimetric) asupra debitului este negljabilă. Aceeaşi concluzie rezultă şi pentru modelul  

Fr-V din graficul din figura 5.15.  

 

5.2.3.2 InfluenŃa modificării statorului 

 PoziŃia coloanelor statorice în cazul statorului varianta 1 este definită de unghiul de 34°. În 

cazul statorului varianta II-a, modificările au constat din rotirea coloanelor statorice cu 12° spre 

”închidere” şi aşezarea lor cu pas constant. Efectul modificărilor s-a testat cu rotorul Fr-IM1 la 

ambele variante, iar cu rotorul Fr-V, la varianta a II-a. 

 În figura 5.16 sunt prezentate comparativ curbele de randament η=f(Q11) la n11 opt=70 

rot/min pentru modelele Fr-IM1/1S, respectiv Fr-IM1/1SM* şi se poate observa că randamentul s-a 

îmbunătăŃit cu circa 0,6% în mod egal, deci fără ca punctul optim să se modifice. În figura 5.17 sunt 

trasate comparativ curbele de egal randament în jurul punctului optim, pentru aceleaşi modele, de 

unde rezultă că, în urma modificărilor, turaŃia optimă s-a deplasat spre valori ceva mai mari.  
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Fig. 5.10 InfluenŃa profilarii paletelor aparatului director pentru model Fr-IM1 – curbele η=f(Q11) 
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Fig. 5.11 InfluenŃa profilarii paletelor aparatului director pentru model Fr-IM1 – curbe de egal 

randament 
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Fig. 5.12 InfluenŃa profilarii paletelor aparatului director pentru model Fr-V – curbele η=f(Q11) 
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Fig. 5.13 InfluenŃa profilarii paletelor aparatului director pentru model Fr-V – curbe de egal randament 
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Fig. 5.14 InfluenŃa profilarii paletelor aparatului director pentru model Fr-IM1 – curbele Q11=f(ao) 
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Fig. 5.15 InfluenŃa profilarii paletelor aparatului director pentru model Fr-V – curbele Q11=f(ao) 
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Fig. 5.16 InfluenŃa statorului pentru model Fr-IM1 – curbele η=f(Q11) 
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Fig. 5.17 InfluenŃa statorului pentru model Fr-IM1 – curbe de egal randament 

 

Curbe similare cu cele de mai sus sunt prezentate în figura 5.18, respectiv figura 5.19 

obŃinute pentru modelele Fr-IM1/2S, respectiv Fr-IM1/2SM*. După cum se vede efectele sunt mai 

pronunŃate mai ales la deschideri a0 (Q11) mai mici, unde creşterea randamentului a fost de cca. 2%, 
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în timp ce la deschideri a0 (Q11) mari, creşterea este nesemnificativă. În punctul optim creşterea de 

randament a fost de 1%. Din figura 5.19 rezultă că după modificare, turaŃia optimă n11opt a crescut, 

iar debitul Q11opt s-a micşorat. Se poate spune că, în cazul modelelor analizate, devierea curentului 

la intrarea în aparatul director în punctul optim este zero după efectuarea modificărilor fapt care a 

condus la îmbunătăŃirea randamentelor cu cca. 0,6%  ÷ 1% în punctul optim. 
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Fig. 5.18 InfluenŃa statorului pentru model Fr-IM1, camera spirală varianta 2 – curbele η=f(Q11) 
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Fig. 5.19 InfluenŃa statorului pentru model Fr-IM1,  

camera spirală varianta 2 - curbe de egal randament 
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În figura 5.20 şi figura 5.21 sunt prezentate curbele similare cu cele din figura 5.18 şi 5.19, 

pentru modelele Fr-V/2S respectiv Fr-V/2SM*. După cum se poate observa, în acest caz, efectul 

modificării statorului a fost practic nesemnificativ. Conform diagramelor, modificarea statorului din 

punctul de vedere al şocului la intrarea în aparatul director, este echivalentă cu schimbarea paletelor 

asimetrice pozitive cu palete simetrice. 
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Fig. 5.20 InfluenŃa statorului pentru model Fr-V, camera spirală varianta 2  – curbele η=f(Q11) 
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Fig. 5.21 InfluenŃa statorului pentru model Fr-V, camera spirală varianta 2  –  

curbe de egal randament 
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5.2.3.3 InfluenŃa camerei spirale 

 Analiza efectelor camerei spirale se face în două ipostaze: 

o cu statorul nemodificat; 

o cu statorul modificat. 

În figura 5.22 respectiv 5.23 sunt prezentate curbele comparative η=f(Q11) la n11=70 rot/min, 

respectiv curbele comparative de egal randament în jurul punctului optim pentru modelele Fr-

IM1/1S, respectiv Fr-IM1/2S, deci cu statoare nemodificate. După cum rezultă din aceste diagrame, 

efectul maxim se manifestă la deschideri ao (Q11) mici, punctul optim de funcŃionare a modelului 

Fr-IM1/2S este deplasat la valori mai mari în comparaŃie cu mărimile similare ale modelului Fr-

IM1/1S. ExplicaŃia este dată de faptul că, la modelul Fr-IM1/2S, condiŃiile de intrare în aparatul 

director similare cu cele de la modelul Fr-IM1/1S se realizează la deschideri ao (Q11) mai mari. 

 Din figura 5.24 rezultă că după efectuarea modificărilor, rezultatele obŃinute cu modelele Fr-

IM1/1SM*, respectiv Fr-IM1/2SM* sunt aproape identice, punctele optime de funcŃionare sunt 

egale. łinând cont de cele relatate mai sus, rezultă că din punctul de vedere al randamentului, nu 

există deosebiri semnificative între cele două camere spirale. 
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Fig. 5.22 InfluenŃa asamblului cameră spirală-stator, asupra caracteristicilor 

optime ale modelelor – curbele η=f(Q11) 
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Fig. 5.23 InfluenŃa asamblului cameră spirală-stator, asupra caracteristicilor 

optime ale modelelor –curbe de egal randament 
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Fig. 5.24 InfluenŃa camerei spirale în jurul punctului optim după  

efectuarea modificărilor – curbele η=f(Q11) 
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5.3 Cercetări experimentale pe turbina prototip 

5.3.1 Probe index la turbinele hidraulice 

Cercetările experimentale s-au efectuat într-o centrală echipată cu turbine Francis, figura 

5.25 şi au constat în probe index pentru expertizarea funcŃionării hidroagregatului după reparaŃia 

capitală. Cercetările au fost efectuate de către Centrul de Cercetări în Hidraulică, Automatizări şi 

Procese Termice (CCHAPT) din cadrul FacultăŃii de Mecanică şi Ingineria Materialelor, 

Universitatea „Eftimie Murgu” din ReşiŃa şi au avut drept scop verificarea parametrilor garantaŃi ai 

hidroagregatului după reparaŃia capitală [27].  

Conducătorul şi doctorandul au făcut parte din echipa care a realizat cercetarea 

experimentală.  

 

Fig. 5.25 Sala maşinilor   

Probele index reprezintă totalitatea încercărilor ce se efectuează în centrala hidroelectrică 

asupra hidroagregatului pentru determinarea debitului şi randamentului ca mărimi relative. Probele 

index intră în categoria metodelor secundare de măsură [24], [25], [26]. Ele sunt utilizate în timpul 

punerii în funcŃiune şi exploatării hidroagregatelor. O valoare index, este o valoare arbitrară, 

măsurată cu instrumente neetalonate cu metode primare. Spre exemplu randamentul index este 

calculat din energia hidraulică specifică, putere şi debit măsurate cu instrumente neetalonate cu 
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metode primare. Valoarea relativă derivată din valoarea index, rezultă prin raportarea ei la o valoare 

de acelaşi fel luată ca referinŃă. 

Ca parte a încercărilor de recepŃie în centrală, probele index pot fi utilizate în următoarele 

scopuri: 

o determinarea legăturii combinatorice optime (corelaŃia optima dintre unghiul paletelor 

rotorice şi deschiderea paletelor directoare), la turbinele cu dublu reglaj. 

o probe suplimentare la încercările de randament în centrală; atunci când metodele primare 

de măsură dau erori în anumite regimuri de funcŃionare, ele sunt dublate de teste index; în 

această situaŃie instrumentele de măsurat debitul index se etalonează prin măsurători de 

debit în centrală. 

Ca probe suplimentare la încercările recepŃie în centrala, testele index pot fi utilizate la: 

o determinarea caracteristicilor de performanŃă exprimate sub forma valorilor relative de 

putere, debit, şi randament; 

o verificarea garanŃiilor de putere; 

o aprecierea schimbării randamentului şi/sau a puterii datorită cavitaŃiei rezultată din 

schimbarea energiei potenŃiale specifice de aspiraŃie şi/sau a energiei hidraulice specifice 

turbinei; 

o aprecierea schimbării randamentului şi/sau a puterii turbinei rezultată din uzură, 

reparaŃii, sau modificări; când se utilizează probele index pentru acest scop trebuie să se Ńină 

cont de faptul că modificările pot afecta curgerea în secŃiunile de măsură; 

o optimizarea funcŃionării centralei cu mai multe unităŃi; 

o compararea diagramelor de valori index obŃinute pe prototip, cu diagramele rezultate pe 

baza încercărilor pe model. 

Printre obiectivele menŃionate anterior ale probelor index, se regăseşte şi obiectivul corelat 

cu tematica tezei, care constă în compararea curbei Q=f(ao) obŃinute pe prototip, pentru o cădere 

constantă, cu curba rezultată pe baza încercărilor pe model transpusă la prototip. 

Procedura de măsură pentru efectuarea probelor index, în acord cu prevederea 15.1.3 din SR 

EN ISO 60041:2003, constă în: 

a) operaŃii premergătoare: 

o se curăŃă prizele de presiune Winter – Kennedy în acord cu normele IEC publicaŃia 41; 

o se curăŃă grătarul, dacă este posibil; 

o se montează instrumentele de măsură; 

o se instalează sistemul de achiziŃie de date şi se racordează cu instrumentele de măsură; 
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o se etalonează echipamentul de măsură şi se controlează punctele de zero ale aparatelor, 

conform normelor IEC; 

o se efectuează achiziŃii de date pentru controlul funcŃionării sistemului automat şi pentru 

etalonarea/verificarea funcŃionării instrumentelor. 

b) măsurători: 

o măsurătorile încep de la puterea maximă spre puterea minimă, în caz general, pentru 7 - 

10 poziŃii ale paletelor directoare. 

o mărimile măsurate şi calculate se prezintă ca în figura 5.26. 

 

Fig. 5.26.Curba PA 
= f(Q) pentru o 

cădere constantă 

 

5.3.2 Caracteristicile maşinii prototip 

Parametrii caracteristici ai turbinei sunt: 

Diametrul rotorului la intrare D1e = 2,6 m 
TuraŃia nominală n = 428,6 rot/min 
Căderea netă maximă Hmax = 350 m 
Puterea maximă la căderea maximă Pmax = 78 MW 
Căderea netă de calcul Hc = 326 m 
Puterea maximă la căderea netă de calcul Pmax = 78 MW 
Căderea netă minimă Hmin = 250 m 
Puterea maximă la căderea netă minimă P = 48,5 MW 

 

5.3.3 Mărimi măsurate şi instrumente de măsură 

Puterea activă, tensiunile şi curenŃii la bornele generatorului au fost măsurate cu o instalaŃie 

CCHAPT tip VPA323 şi VPA 322 – analizor de parametrii electrici şi parametrii de proces, 

prezentat în figura 5.27. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor sunt prezentate în tabelul 5.2: 
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Caracteristici tehnice ale echipamentelor pentru  
măsurare puterea activă, tensiuni şi curenŃi 

Tab. 5.2 

Intrări de măsură 
 

o 1 analizor de putere trifazat, CA/CC, 100V/600V, 5A; 
o 12 intrări ±20 mA sau ±10V; 
o 10 intrări ±10V; 
o 3 intrări de vibraŃii tip IEPE; 
o 1 intrare turaŃie şi referinŃă viteză; 
o RezoluŃie 16 biŃi, rata de eşantionare 25 kS/s/ch, precizie 0,1%. 

Alimentare o 230/150V – 50 Hz/60 Hz 
Intrări/ieşiri digitale 
 

o 4 intrări tip optocuplor 0 – 24 Vcc pentru vizualizare stare maşină; 
o 4 ieşiri tip optocuplor 0 – 24 Vcc/100 mA cu funcŃie de avertizare, 
protecŃie sau comandă. 

Ieşiri analogice 
 

o 2 ieşiri analogice pentru generare de semnale cu formă, amplitudine şi 
frecvenŃă programabile. 

InterfeŃe 
 

o USB (comunicare condiŃioner PC); 
o Ethernet (supraveghere de la distanŃă prin internet fix); 
o GSM – GPRS (supraveghere de la distanŃă prin internet mobil). 

 

Nivelul amonte la intrarea în camera spirală a fost măsurat cu un traductor de presiune 

existent în centrală, montat la cota 265 mdM, prezentat în figura 5.28. 

  

Fig. 5.27 Analizor de parametrii electrici şi parametrii de proces Fig. 5.28 Traductor pentru 
măsurarea nivelului amonte 

 

 Caracteristicile tehnice ale traductorului sunt: 

o Tipul:       GS4003 
o Domeniul de măsură    0-60bar 
o Suprapresiunea     0-80bar 
o Semnalul de ieşire     4-20mA 
o Modul de transmisie    2 fire 
o Ofset de zero     <+/-1%FSO 
o Neliniaritate     <+/-0.25%FSO 
o Repetabilitate     <+/-0.1%FSO 
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o Stabilitatea termică de durată   <+/-0.2%FSO/6 luni 
o Tensiunea de alimentare    13-36Vcc 
o Polaritate inversă     protejat 
o RezistenŃa de sarcină    1150ohmi/36Vcc 
o Scurtcircuit la ieşire    protejat 
o Timpul de răspuns     1.5ms 
o Domeniul de temperaturi de lucru  -20la+800C 
o Efectul termic la zero    <+/-0.03%FSO/0C 
o Sensibilitatea termică    <+/-0.03%FSO/0C 
o Umiditatea de lucru    95% RH 
o Gradul de protecŃie    IP65 

 
Nivelul aval a fost măsurat cu un traductor tip Rittmeyer de provenienŃă CCHAPT, montat 

la cota 265,35 mdM. Caracteristicile tehnice ale traductorului sunt: 

o Tipul      Rittmeyer MPB 
o Domeniul de măsură    0 ÷ 10 m 
o Domeniul minim programabil de măsură  0 ÷ 10 m 
o Domeniul minim programabil de măsură  0 ÷ 20 cm 
o Neliniaritate     <+/-0.5% FS 
o Repetabilitate     <+/-0.1% FS 
o Precizia de măsură    <+/-0.5% FS 
o Tensiune de alimentare    10 ÷ 30 Vcc 
o Semnal de ieşire     4 ÷ 20 mA 
 

Cursa servomotorului aparatului director a fost măsurată cu un traductoare CCHAPT tip 

TEMPOSONICS, montat pe servomotorul aparatului director, în paralel cu traductorul CHE 

existent. 

 

Fig.5.29 Traductor pentru 
măsurarea cursei servomotorului 

aparatului director 
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Caracteristicile tehnice ale traductorului montat sunt: 

o Tipul      Temposonics GP 
o Domeniul de măsură    0 ÷ 500 mm 
o Domeniul minim programabil de măsură: 

� Analog    50 ÷ 2500 mm 
� Digital    50 ÷ 5000 mm 

o RezoluŃie: 
� Analog    infinit 
� Digital(Start/Stop):    0,1 mm; 0,01; 0,005 mm  

o Neliniaritate     < ± 0,02 % F.S. 
o Repetabilitate     <+/-0.001% FS 
o Histerezis      < 4 µm 
o Precizia de măsură    <+/-0.5% FS 
o Tensiune de alimentare    0...10 V; 10...0 V;  

-10...+10 V, +10...-10 V 
o Semnal de ieşire     0/4...20 mA; 20...4/0 mA 
o ProtecŃie      Profile: IP 65, Rod: IP 67, IP 68 

 
DiferenŃa de presiune Winter – Kennedy a fost măsurată cu un traductor tip Siemens 

SITRANS P de provenienŃă CCHAPT, prezentat în figura 5.30. Caracteristicile tehnice ale 

traductorului sunt: 

o Tipul    Siemens SITRANS P 7MF4433-1DA02-1AA1-Z  
o Domeniul de măsură   0 – 300 mBar 
o Presiune absolută    8,3 mbar-160 bar 
o Presiune diferenŃială   1-20 mbar 
o Suprapresiunea    0-160bar 
o Semnalul de ieşire    4-20mA 
o Modul de transmisie   2 fire 
o Tensiunea de alimentare   10,5-30Vcc 
o Polaritate inversă    protejat 
o Scurtcircuit la ieşire   protejat 
o Timpul de răspuns    0,2s 
o Domeniul de temperaturi de lucru -20la+1000C 
o Gradul de protecŃie   IP65. 

 
Presiunile în conducta forŃată au fost măsurate cu traductoare de provenienŃă CCHAPT, 

prezentate în figura 5.31. 

o Tipul:        GS4003 
o Domeniul de măsură     0-100 bar 
o Suprapresiunea      0-200 bar 
o Semnalul de ieşire      4-20mA 
o Modul de transmisie     2fire 
o Ofset de zero      <+/-1%FSO 
o Neliniaritate      <+/-0.25%FSO 
o Repetabilitate      <+/-0.1%FSO 



 

 

ContribuŃii teoretice şi experimentale la studiul şi proiectarea camerei spirale, 
statorului şi aparatului director din componenŃa turbinelor hidraulice 

 
 

 125

o Stabilitatea termică de durată    <+/-0.2%FSO/6 luni 
o Tensiunea de alimentare     13-36Vcc 
o Polaritate inversă      protejat 
o RezistenŃa de sarcină     1150 ohmi/36Vcc 
o Scurtcircuit la ieşire     protejat 
o Timpul de răspuns      1.5 ms 
o Domeniul de temperaturi de lucru   -20 la +800°C 
o Efectul termic la zero     <+/-0.03%FSO/0C 
o Sensibilitatea termică     <+/-0.03%FSO/0C 
o Umiditatea de lucru     95% RH 
o Gradul de protecŃie     IP65 

 

  
Fig. 5.30 Traductor pentru măsurarea presiunii 

diferenŃiale  
Fig. 5.31 Traductor pentru 

măsurarea presiunii în conducta 
forŃată 

 
 TuraŃia hidrogeneratorului a fost măsurată cu un senzor laser de turaŃie, de tipul QS30LDQ, 

120000 rpm, 2 m distanŃa de sesizare, produs de Banner, prezentat în figura 5.32. Caracteristicile 

tehnice ale traductorului sunt: 

o Model:     Banner QS30LDQ 
o Domeniul de măsură  0-120000 rpm 
o Semnalul de ieşire   4-20mA 
o Tip laser    Clasa 1 
o Tipul de răspuns   500 µs 
o Repetabilitate   70 µs 
o Modul de transmisie  2 fire 
o ProtecŃii    la polaritate inversă, supratensiune şi scurtcircuit. 

 
Presiunea de acŃionare pe o faŃă a pistonului servomotorului aparatului director a fost 

monitorizată prin intermediul unui traductor de provenienŃă CCHAPT montat pe acelaşi piston al 
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servomotorului pe care a fost montat şi traductorul pentru măsurarea cursei şi este prezentat în 

figura 5.33. Caracteristicile tehnice ale traductorului sunt: 

o Tipul:        GS4003 
o Domeniul de măsură     0-40 bar 
o Suprapresiunea      0-80 bar 
o Semnalul de ieşire      4-20mA 
o Modul de transmisie     2fire 
o Ofset de zero      <+/-1%FSO 
o Neliniaritate      <+/-0.25%FSO 
o Repetabilitate      <+/-0.1%FSO 
o Stabilitatea termică de durată    <+/-0.2%FSO/6 luni 
o Tensiunea de alimentare     13-36Vcc 
o Polaritate inversă      protejat 
o RezistenŃa de sarcină     1150 ohmi/36Vcc 
o Scurtcircuit la ieşire     protejat 
o Timpul de răspuns      1.5 ms 
o Domeniul de temperaturi de lucru   -20 la +800°C 
o Efectul termic la zero     <+/-0.03%FSO/0C 
o Sensibilitatea termică     <+/-0.03%FSO/0C 
o Umiditatea de lucru     95% RH 
o Gradul de protecŃie     IP65 

 
 

  

Fig. 5.32 Traductor de turaŃie 
Fig. 5.33 Traductor pentru măsurarea 

presiunii pe de acŃionare pe o faŃă a pistonului 
servomotorului aparatului director 
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5.3.4 Constante. Nivele de referinŃă. SuprafeŃe de control. Mărimi calculate. 

Temperatura apei a fost de 11°C. La această temperatură, densitatea apei este de:  

ρ = 999,6 kg/m3 

 AcceleraŃia gravitaŃională este egală cu: 

g = 9,8071 m/s2 

 Nivelul amonte de turbină, la intrarea în camera spirală unde este plasat traductorul de 

presiune este Zi = 265 mdM. 

Nivelul aval de turbină, la ieşire din tubul de aspiraŃie, la care a fost plasat traductorul de 

nivel este Ze = =274.35-8.9+ zav  măsurat în metri, unde zav este indicaŃia traductorului. 

 Pentru calculul căderii este necesară cunoaşterea secŃiunilor de intrare şi ieşire din turbină:  

o secŃiunea de intrare în camera spirală:    Si = 2,5447 m2 

o secŃiunea de ieşire din tubul de aspiraŃie: Se = 13,91348 m2. 

Mărimile calculate rezultă din tabelul 5.3: 

Mărimi calculate Tab. 5.3 
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 Din paşaportul cu măsurătorile efectuate de către beneficiar, s-a determinat legătura dintre 
cursa servomotorului aparatului director SAD şi deschiderea paletelor directoare ao, conform tabel 
5.4 şi figura 5.34. 
 

Cursa servomotorului aparatului director SAD funcŃie de 
deschiderea paletelor directoare ao 

Tab. 5.4 

SAD [mm] 9 60 102 150.5 200 251 294.8 336.5 

a0 [mm] 0.3 20 38 62 91 127 151 180 
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a0=f(SAD)

y = 0.00000000000266778528x6 - 0.00000000264743217707x5 + 
0.00000097906952066194x4 - 0.00016708110694913800x3 + 
0.01385471356016430000x2 - 0.07941871371163200000x + 

0.03040424577408620000
R2 = 0.99993946089384600000
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Fig. 5.34 Cursa 
servomotorului 

aparatului director SAD 
funcŃie de deschiderea 
paletelor directoare ao 

 
5.3.5 Rezultate experimentale 

Din măsurătorile pe model prin transpunere la prototip a rezultat diagrama de exploatare a 

prototipului din figura 5.35. Prin intersecŃia acestei diagrame cu căderea constantă H=336.5 m, 

rezultă valorile din tabelul 5.5. 

 

Fig. 5.35 Diagrama de exploatare a prototipului 
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Valori rezultate din intersecŃia diagramei de exploatare a 
prototipului cu căderea constantă H=336.5 m 

Tab. 5.5 

Nr.crt. 
H 

 [m] 
Q  

[m3/s] 
PT  

[MW] 
η  

[%] 
ao 

 [mm] 
S 

[mm] 

1 336.45 13.99503 40 86.70063 46.33049 119.2792 
2 336.45 14.5602 42 87.51841 48.6393 123.9503 
3 336.45 14.8363 43 87.92353 49.76678 126.2082 
4 336.45 15.11396 44 88.32644 50.89747 128.4531 
5 336.45 15.39147 45 88.72187 52.02611 130.6796 
6 336.45 15.66615 46 89.08541 53.14118 132.8653 
7 336.45 15.94154 47 89.41967 54.2555 135.0337 
8 336.45 16.22126 48 89.76241 55.383 137.212 
9 336.45 16.50248 49 90.10666 56.51165 139.3775 
10 336.45 16.78174 50 90.41357 57.62716 141.5028 
11 336.45 17.05988 51 90.68982 58.73235 143.5941 
12 336.45 17.33902 52 90.97478 59.83561 145.6678 
13 336.45 17.61912 53 91.27174 60.93882 147.7281 
14 336.45 17.89819 54 91.5494 62.03593 149.7645 
15 336.45 18.17748 55 91.80326 63.13318 151.7882 
16 336.45 18.4586 56 92.0493 64.23901 153.8151 
17 336.45 18.73966 57 92.28681 65.34818 155.8366 
18 336.45 19.02023 58 92.50794 66.46076 157.8525 
19 336.45 19.30506 59 92.71635 67.59747 159.8993 
20 336.45 19.59214 60 92.88446 68.75283 161.9668 
21 336.45 19.88403 61 93.04826 69.94015 164.0782 
22 336.45 20.18136 62 93.21052 71.16556 166.2435 
23 336.45 20.48315 63 93.32253 72.4289 168.4604 
24 336.45 20.79107 64 93.3886 73.73948 170.7442 
25 336.45 21.1056 65 93.43274 75.10206 173.1021 
26 336.45 21.42623 66 93.45111 76.51718 175.5339 
27 336.45 21.75403 67 93.43459 77.99201 178.0506 
28 336.45 22.08981 68 93.39098 79.53409 180.6636 
29 336.45 22.43205 69 93.32145 81.14036 183.366 
30 336.45 22.77944 70 93.22046 82.80957 186.1552 
31 336.45 23.13365 71 93.10858 84.55438 189.05 
32 336.45 23.49466 72 92.98281 86.38158 192.0594 
33 336.45 23.85767 73 92.82328 88.27024 195.1469 
34 336.45 24.22706 74 92.65246 90.24588 198.3496 
35 336.45 24.60485 75 92.47304 92.32152 201.6863 
36 336.45 24.98674 76 92.27614 94.47287 205.1142 
37 336.45 25.37541 77 92.05489 96.70852 208.6461 
38 336.45 25.77169 78 91.81358 99.03226 212.2886 
39 336.45 26.17963 79 91.54795 101.4637 216.0746 
40 336.45 26.60229 80 91.22438 104.0329 220.0498 
41 336.45 27.04473 81 90.84458 106.7829 224.2841 
42 336.45 27.52147 82 90.38575 109.8412 228.9706 
43 336.45 28.04128 83 89.80751 113.5371 234.5862 
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Valori rezultate din intersecŃia diagramei de exploatare a 
prototipului cu căderea constantă H=336.5 m 

Tab. 5.5 

Nr.crt. 
H 

 [m] 
Q  

[m3/s] 
PT  

[MW] 
η  

[%] 
ao 

 [mm] 
S 

[mm] 

44 336.45 28.59288 84 89.13147 117.6802 240.8285 
45 336.45 29.18723 85 88.34931 122.1722 247.5544 
46 336.45 29.82328 86 87.48712 127.0513 254.8618 
47 336.45 30.70943 87 85.95189 134.2878 265.7009 
48 336.45 31.62986 88 84.40042 142.5272 278.0875 
49 336.45 33.4563 88 79.80516 161.4547 307.1482 

 

Probele index au fost efectuate la aceeaşi cădere constantă. Din măsurătorile înregistrate în 

probele index au fost extrase numai valorile măsurate pe prototip pentru mărimile: cădere H, 

deschidere aparat director ao şi debit turbinat Q, conform tabelului 5.6. 

 
Valorile măsurate pe prototip                          Tab. 5.6 

H 
 [m] 

ao 
 [mm] 

Q  
[m3/s] 

H 
 [m] 

ao 
 [mm] 

Q  
[m3/s] 

334.581 54.519 15.879 337.99 38.675 12.385 

336.763 47.958 15.113 333.515 60.83 17.321 

337.776 47.905 15.21 338.214 60.866 17.447 

337.528 47.86 15.188 337.307 60.923 17.406 

337.579 44.838 14.163 334.265 73.05 20.225 

337.704 44.81 14.251 336.863 73.188 20.321 

337.64 43.461 13.77 335.505 89.475 23.635 

337.856 43.409 13.81 334.642 89.538 23.525 

337.459 42.979 12.868 334.152 102.772 25.8 

338.258 43.127 12.842 333.787 101.289 25.86 

338.126 43.189 12.79    

Cădere medie 336.5   
 

Compararea curbei Q=f(ao) obŃinute pe prototip, pentru o cădere constantă, cu curba 

rezultată pe baza încercărilor pe model transpusă la prototip, este prezentată în figura 5.36. 

Din figura 5.36 rezultă coincidenŃa curbelor, în limita unor abateri, rezultate din faptul că 

erorile măsurătorilor din centrală sunt mai mari decât erorile măsurătorilor de pe model, iar 

transpunerea la prototip se face în baza unui algoritm matematic. Graficul din figura 5.36 confirmă 

similitudinea modelului cu prototipul prin suprapunerea curbelor Q=f(ao), la căderea analizată. 
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Fig. 5.36 Compararea 
curbei Q=f(ao) obŃinute pe 
prototip, pentru o cădere 

constantă, cu curba 
rezultată din diagrama de 

exploatare 

 
5.4 Concluzii 

Acest capitol prezintă, în prima parte rezultatele analizei cercetărilor experimentale 

efectuate pe modele.  

Cercetările pe modele au fost efectuate în acelaşi traseu hidraulic şi au urmărit determinarea 

influenŃei componentelor: aparat director, stator respectiv cameră spirală, asupra caracteristicilor 

energetice ale modelelor. Modificările au fost aplicate numai componentelor menŃionate anterior, 

iar după fiecare modificare s-a efectuat încercarea modelului în scopul evidenŃierii efectului 

modificărilor aplicate.  

Referitor la influenŃa profilării paletelor aparatului director a rezultat că, la deschideri ao mai 

mari şi turaŃii n11 mai mari, paletele simetrice realizează unghiuri de incidenŃă pozitive care sunt 

mai mari decât la cele asimetrice pozitive, iar randamentele, în primul caz, sunt mai bune. 

InfluenŃa statorului la modificarea poziŃiei unghiulare a paletelor s-a concretizat prin creşteri 

de randament 0,6% ÷ 1% în punctul optim. 

InfluenŃa camerei spirale, din punctul de vedere al randamentului, nu a fost semnificativă 

pentru camerele spirale analizate. 

În a doua parte sunt date măsurătorile de tip probe index efectuate pe un prototip echipat cu 

turbine Francis comparate cu valorile extrase din diagrama de exploatare, a evidenŃiat coincidenŃa 

curbelor, Q=f(ao), la căderea analizată, ceea ce  confirmă similitudinea modelului cu prototipul. 
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CCaapp..  66  CCOONNCCLL UUZZII II   FFII NNAALL EE..  CCOONNTTRRII BBUUłłII II   PPEERRSSOONNAALL EE..    

DDII RREECCłłII II   VVII II TTOOAARREE  DDEE  CCEERRCCEETTAARREE..  DDII SSEEMM II NNAARREEAA  RREEZZUULL TTAATTEELL OORR  

  

6.1 Concluzii finale 

Teza de doctorat reprezintă o cercetare teoretică şi experimentală axată pe următoarele 

componente ale turbinelor hidraulice: cameră spirală, stator şi aparat director.  

În capitolul 3 al tezei  se dezvoltă un algoritm original pentru calculul cinematicii aparatelor 

directoare pentru profile simetrice şi asimetrice. Mărimile caracteristice ale acestor profile, 

particularizate pentru un număr limitat de palete directoare, s-au normalizat prin multiplicare cu 

numărul de palete Zo respectiv împărŃite cu diametrul caracteristic al aparatului director Do. Astfel 

se obŃin elemente caracteristice ale profilului generator independente de Zo respectiv Do, mărimi 

care sunt utilizate pentru a genera profile pentru orice un număr de palete directoare respectiv 

diametru de aparat director. După analiza unor parametrii specifici de proiectare: condiŃia de 

închidere, teşiturile de pe intradosul profilului, unghiul δ, se transpun coordonatele profilului într-un 

sistem de referinŃă global, pentru a elabora metodologia de calcul a caracteristicii aparatului director 

ao=f(α). În continuare s-au elaborat relaŃiile de calcul pentru calculul cinematicii aparatului director, 

sub forma dependenŃei dintre cursa servomotorului S şi deschiderea aparatului director ao.  

Pe baza acestui algoritm, s-a elaborat programul „Cinematica AD” în limbajul Python, 

program care a fost verificat pentru mai multe seturi de date de intrare pentru profile simetrice şi 

asimetrice. Rezultatele oferite de program au fost comparate cu curbe experimentale şi curbe 

rezultate grafic din SolidWorks. În final se prezintă interfaŃa şi rezultate ale programului. 

 Capitolul 4 este rezultatul unor contracte de cercetare derulate pe baza cerinŃelor 

beneficiarului S.C. Hydro Engineering S.A., în vederea oferirii de soluŃii concrete pentru 

componente ale unor turbine hidraulice aflate în curs de proiectare: cameră spirală, stator, 

componente pentru care s-a urmărit determinarea comportării din punct de vedere al rezistenŃei a 

unor variante de soluŃii constructive. Calculele au fost efectuate prin intermediul mai multor 

programe de analiză cu element finit: Cosmos, modulul de analiza Stress Analysis integrat în 

programul Autodesk Inventor, modulul Simulation integrat în programul SolidWorks.  

 Capitolul 5 este axat pe cercetări experimentale pe modelel de turbină, precum şi pe un 

prototip industrial echipat cu turbine Francis. Cercetările pe modele au fost derulte pe ştandul de 

încercări experimentale pe modele de turbine al S.C. Hydro Engineering ReşiŃa. Scopul acestor 

experimentări a fost de a determina influenŃa subansamblurilor: aparat director, stator, cameră 
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spirală respectiv rotor, asupra caracteristicilor energetice ale modelului. Încercările au fost efectuate 

în acelaşi traseu hidraulic. Asupra componentelor s-au aplicat modificări de geometrie, iar după 

fiecare modificare s-a reluat încercarea modelului în scopul evidenŃierii efectului modificărilor 

aplicate. În urma acestor cercetări s-a cuantificat influenŃa acestor componente asupra 

randamentului modelelor. 

Măsurătorile de tip probe index efectuate pe un prototip echipat cu turbine Francis 

comparate cu valorile extrase din diagrama de exploatare, a evidenŃiat coincidenŃa curbelor, 

Q=f(ao), la căderea analizată, ceea ce  confirmă similitudinea modelului cu prototipul. Măsurătorile 

au fost efectuate prin Centrul de Cercetări în Hidraulică, Automatizări şi Procese Termice 

(CCHAPT) din cadrul FacultăŃii de Mecanică şi Ingineria Materialelor, Universitatea „Eftimie 

Murgu” din ReşiŃa. 

 

6.2 ContribuŃii personale 

Ca rezultat al studiului bibliografic, al cercetărilor teoretice şi experimentale efectuate în 

cadrul tezei, se pot evidenŃia următoarele contribuŃii personale: 

� realizarea unei sinteze a materialului bibliografic care a urmărit: 

o o incursiune în istoria turbinelor hidraulice; 

o clasificarea şi descrierea părŃilor componente ale turbinelor hidraulice; 

o descrierea instrumentelor software utilizate în analiza şi proiectarea asistată de 

calculator; 

o o explorare a stadiului actual privind analize de curgere a fluidelor în componente 

ale turbinelor hidraulice; 

� normalizarea prin multiplicare cu numărul de palete Zo respectiv împărŃire cu diametrul 

caracteristic al aparatului director Do a mărimilor caracteristice ale profilelor simetrice ale 

aparatului director; 

� normalizarea prin multiplicare cu numărul de palete Zo respectiv împărŃire cu diametrul 

caracteristic al aparatului director Do a mărimilor caracteristice ale profilelor asimetrice ale 

aparatului director; 

� concepŃie metodologie originală de calcul a caracteristicii aparatului director ao=f(α); 

� concepŃie metodologie originală de calcul cinematicii aparatului director ao=f(S); 

� determinarea unor relaŃii de calcul originale a deschiderii aparatului director ao funcŃie de 

unghiul de dispunere a paletei α şi de diametrul caracteristic Do, pentru profile simetrice 

particularizate pentru 20, 24 şi 32 palete (relaŃiile 3.67 ÷ 3.69) respectiv pentru profile 
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asimetrice particularizate pentru 16 şi 24 palete (relaŃiile 3.96, 3.97 ); aceste relaŃii au 

aplicabilitatea imediată în proiectarea aparatelor directoare; 

� concepŃie program original „Cinematica AD” în limbajul Python, pentru calculul mărimilor 

caracteristice ale profilelor şi a caracteristicilor ao=f(α) şi ao=f(S), aplicabil pentru profile 

simetrice şi asimetrice; acest program are aplicabilitatea imediată în proiectarea aparatelor 

directoare; 

� verificarea rezultatelor programului „Cinematica AD” pentru diverse seturi de date de 

intrare cu rezultate obŃinute grafic sau în SolidWorks, verificare care a confirmat 

corectitudinea rezultatelor şi a validat programul de calcul; 

� analize structurale pe diverse geometrii de camere spirale şi stator, efectuate prin 

intermediul mai multor programe de analiză cu element finit şi studiul influenŃei asupra 

rezistenŃei la modificari geometrice și constructive ale camerei spirale și statorului: 

grosimea virolelor, geometria statorului, a grosimii și numărului nervurilor, a închiderii 

camerei spirale, reducerea lungimii coloanelor statorice; 

� analiza cercetărilor experimentale pe diverse configuraŃii de modele, pentru determinarea 

influenŃei componentelor: aparat director, stator, cameră spirală şi rotor asupra 

caracteristicilor energetice ale modelelor; din această analiză au rezultat concluzii care vor 

eficientiza proiectarea acestor componente; 

� analiza cercetărilor experimentale de tip probe index efectuate pe un prototip echipat cu 

turbine Francis, care au confirmat similitudinea modelului cu prototipul. 

 

6.3 DirecŃii viitoare de cercetare 

DirecŃiile viitoare de cercetare vizate de către autor sunt următoarele: 

� simulări numerice de curgere pe aparat director, stator, cameră spirală, rotor, utilizînd 

programe specializate CFD; 

� extinderea programului „Cinematica AD” şi pentru calculul programat al camerei spirale, al 

profilelor statorului; 

� cercetări experimentale pe configuraŃii de modele, pentru determinarea influenŃei 

componentelor: aparat director, stator, cameră spirală şi rotor asupra caracteristicilor 

cavitaŃionale ale modelelor; 

� cercetări suplimentare de tip probe index efectuate pe prototipuri echipate cu turbine 

Kaplan. 
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6.4 Diseminarea rezultatelor 

Pe parcursul perioadei de doctorat am participat la o serie de conferinŃe naŃionale şi 

internaŃionale în domeniul ingineriei mecanice. În urma participării la aceste activităŃi stiinŃifice în 

cadrul cărora am expus activitatea şi rezultatele studiilor doctorale, au rezultat un număr de 7  

lucrări publicate în proceedings-uri sau în reviste (2 BDI, 3 conferinŃe BDI, 2 conferinŃe naŃionale) 

după cum urmează: 

1. Nedelcu D., Ianici D., Nedeloni M. D., Daia D., Numerical behavior reproduction of a 

truss structure and beam, subjected to concentrated load, ANALELE UNIVERSITĂłII 

“EFTIMIE MURGU”, ANUL XVII, NR. 1, ISSN 1453 - 7397, ReşiŃa, 2010. 

2. Nedelcu D., Ianici D., Nedeloni M. D., Daia D., Pop F. M., Avasiloaie R. C., The 

Aerodynamic Force Calculus for a Plate Immersed in a Uniform Air Stream Using 

SolidWorks Flow Simulation Module, Proceedings of the 4th WSEAS International 

Conference on Finite Differences-Finite Elements-Finite Volumes-Boundary Elements (F-

and-B ‘11), pag. 98÷103, ISBN 978-960-474-298-1, Paris, 28-30.04.2011.  

3. Nedelcu D., Ianici D., Nedeloni M. D., Daia D., Pop F. M., Avasiloaie R. C., The 

Hydrodynamic Characteristics Calculus for Isolated Profile Go428 using Solidworks Flow 

Simulation Module, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Finite 

Differences-Finite Elements-Finite Volumes-Boundary Elements (F-and-B ‘11), pag. 

92÷97, ISBN 978-960-474-298-1, Paris, 28-30.04.2011. 

4. Nedelcu D., Ianici D., Nedeloni M. D., Daia D., Pop F. M., Avasiloaie R. C., Calculul 

forŃei aerodinamice şi distribuŃiei de presiuni pentru un coş vertical, ŞTIINłĂ ŞI 

TEHNICĂ, an XI, vol. 20, pag. 269÷276, ISSN 2067-7138, Bucureşti, 2011. 

5. Nedelcu D., Nedeloni M. D., Daia D., The Kinematic and Dynamic Analysis of the Crank 

Mechanism with SolidWorks Motion, Proceedings of the 11th WSEAS International 

Conference on SIGNAL PROCESSING, COMPUTATIONAL GEOMETRY and 

ARTIFICIAL VISION (ISCGAV '11), pag. 245÷250, ISBN: 978-1-61804-027-5, 

Florence, 23-25.04.2011. 

6. Nedelcu D., Nedeloni M. D., Daia D., Florea D., Studiul numeric al concentratorului de 

tip racordare pentru o placă de secŃiune dreptunghiulară supusă solicitării de întindere, 

ŞTIINłĂ ŞI TEHNICĂ, an XII, vol. 21, pag. 613÷620, ISSN 2067-7138, Bucureşti, 2012. 

7. Daia D., Nedelcu D., Determine The Correlation Between Wicket Gates Angles and 

Servomotors Strokes for asymetric hydrofoil, ANALELE UNIVERSITĂłII “EFTIMIE 

MURGU”, ANUL XX, NR. 1, ISSN 1453 - 7397, ReşiŃa, 2013. 
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