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C.1 Generalitats. Objecte i camp d’aplicació 

La normativa UNE-EN 61400-2. Seguridad de los aerogeneradores pequeños [1] s’ocupa 

de la filosofia relativa a la seguretat, l’assegurament de la qualitat i la integritat de 

l’enginyeria, i especifica els requisits relatius a la seguretat dels aerogeneradors petits. 

L’objecte d’aquesta norma és fixar un nivell adequat de protecció contra els riscs i danys 

que aquest tipus d’aerogeneradors podria causar durant el seu temps de vida prevista. 

Aquesta norma s’aplica als aerogeneradors petits que tenen una àrea d’escombrada 

inferior als 40m2 i funcionen a una tensió inferior als 1000V en corrent altern o 1500V en 

corrent continu. Per tant, es pot aplicar per al cas de l’aerogenerador IT-PE-100. 

C.2 Condicions externes 

Les condicions externes depenen del lloc previst per a la instal·lació d’un aerogenerador 

petit. Els seus paràmetres representen els valors característics de molts indrets diferents i 

no s’han reajustat per a una representació precisa d’un lloc específic. La responsabilitat de 

verificar que les condicions d’un lloc, en el moment de la instal·lació real, són més segures 

que les descrites correspon a l’enginyer en cap del projecte o al propietari de la instal·lació. 

Els valors que s’han de considerar són: 

• Velocitat de referència del vent, Vvent límit=35m/s a l’alçada del boix. 

• Gamma de temperatures de funcionament normal del sistema de -10ºC a +40ºC. 

• Gamma de temperatures de funcionament límit del sistema de -20ºC a +50ºC. 

• Humitat relativa del 95%. 

• Composició atmosfèrica equivalent a la d’una atmosfera continental no 

contaminada. 

• Densitat de l’aire a nivell del mar de ρ=1,225kg/m3. 

C.3 Disseny de l’estructura 

C.3.1. Tipus de càrrega 

Els tipus de càrrega que s’han de considerar són els següents ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. , ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. : 

• Càrregues aerodinàmiques. Són càrregues estàtiques i dinàmiques que estan 

causades pel flux d’aire i la seva interacció amb les parts estacionàries i mòbils de 



Instal�lació experimental per a l’estudi d’aerogeneradors de petita potència al recinte “Agropolis” de l’EUETAB-ESAB C.3 

 

l’aerogenerador. S’ha de considerar que el flux d’aire depèn de la velocitat 

rotacional del rotor, de la velocitat del vent a través del pla del rotor, les turbulències, 

la densitat de l’aire i de la forma aerodinàmica dels components de la turbina eòlica i 

les seves interaccions, incloent els efectes aeroelàstics. 

• Càrregues gravitacionals i inercials. Són càrregues estàtiques i dinàmiques que 

actuen sobre l’aerogenerador com a resultat de l’activitat inercial, giroscòpica, 

vibratòria, rotacional, gravitacional i sísmica (o del moviment de l’estructura de 

suport). És important considerar que la turbina eòlica excita les freqüències 

naturals. 

C.3.2. Casos de càrrega 

Els casos de càrrega han d’estar determinats per la combinació d’un ampli ventall de 

condicions externes del vent amb condicions de l’aerogenerador. S’han de considerar tots 

els casos de càrrega rellevants amb una probabilitat raonable d’ocórrer juntament amb el 

comportament dels sistemes de control i protecció de l’aerogenerador. 

Generalment, el disseny dels casos de càrrega que determina la integritat estructural de 

l’aerogenerador s’ha de calcular a partir de combinacions de les situacions de projecte 

normals amb les condicions externes, tant normals com límit. En cas d’avaria de 

l’aerogenerador, el cas de càrrega s’ha de definir a partir d’una combinació de la situació de 

càlcul d’aquesta avaria associada a les condicions externes aplicables, basant-se en una 

probabilitat raonable d’ocurrència. 

Dins de cada situació de disseny, s’han de considerar diversos casos de càrrega per a 

verificar la integritat estructural dels components de l’aerogenerador. A la Taula C.1 s’indica 

una pràctica recomanada com a procediment simplificat de càlcul dels casos de càrrega, 

que tenen en compte la descripció del vent i altres condicions externes. 

Es poden consultar les característiques físiques de l’aerogenerador als plànols 

corresponents a l’Annex A. 
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Situació de 

disseny 
Casos de 
càrrega 

Velocitat del 
vent 

Tipus 
anàlisi 

Observacions 

A 

Càrrega de 
vent cíclica 
durant el 
funcionamen
t normal 

Velocitat del vent 
variable 

cíclicament al 
voltant de Vdisseny 

Fatiga 

La potència oscil·la 
cíclicament entre 
1,5·PR i 9,5·PR. 
La velocitat del rotor 
varia cíclicament 
entre 1,5·nR i 0,5·nR. 

B Orientació Vboix=Vdisseny 
Càrregues 

límit 
Velocitat d’orientació 
màxima possible. 

Producció 
d’energia 

C 
Pèrdua de 
connexió 
elèctrica 

Vboix=Vvent límit 
Càrregues 

límit 

Es mesura la 
velocitat del rotor per 
a una velocitat del 
vent normal i 
s’extrapola a Vvent,límit. 

Tall D Tall normal Vboix=Vdisseny 
Càrregues 

límit Parell de frenada 

 
 

C.3.3. Model de càrrega simplificat 

Per a determinades configuracions de turbina, les càrregues es poden obtenir utilitzant 

equacions per a un limitat conjunt de casos de càrrega. La configuració de les turbines que 

són aptes per a l’utilització d’aquest conjunt d’equacions han de tenir els següents requisits: 

• Eix horitzontal. 

• Pales volades. 

• Boix rígid. 

El model de càrrega simplificat utilitza els següents paràmetres d’entrada: 

• Velocitat de rotació de disseny, ndisseny. 

• Parell de l’eix de disseny, Qdisseny [Nm]. 

• Índex de viratge màxim, ωyaw, màx [rad/s]. 

• Velocitat de rotació màxima, nmàx [r.p.m.]. 

• Velocitat de disseny del vent, Vdisseny [m/s], definida com 1,4·Vmitjana. 

Els valors que es consideren a l’hora de caracteritzar aquest model de càrrega simplificat 

s’extreuen de l’avaluació que va realitzar SP-ITDG d’aquest model d’aerogenerador l’any 

2005 [2], i corresponen al cas de treball més extrem de la màquina pels casos de 

ndisseny=nmàx=500r.p.m. (s’ha considerat el mateix valor per totes dues per tenir un marge de 

seguretat en els càlculs) i pel valor de la velocitat de disseny es considera Vdisseny=9,03m/s 

Taula C.1. Casos de càrrega de càlcul per al mètode simplificat de càlcul de les càrregues. 

(Font: [1]) 
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(valor sobreestimat d’1,4·Vmitjana a Viladecans). Més endavant es defineixen els altres 

paràmetres. 

Les equacions necessàries per aquest model de càrrega simplificat són les següents. La 

velocitat de l’extrem de la pala, λ, està definida per: 

On Vpunta [m/s] és la velocitat a la punta de la pala, Vboix [m/s] és la velocitat del vent a 

l’alçada del boix, R=0,85m és el radi del rotor i la velocitat de rotació del rotor, ωn [rad/s], ve 

donada per l’expressió: 

On ndisseny és la velocitat de rotació del rotor definida anteriorment. Per tant, es determina 

que λ=0,082 i ωn=52,36rad/s. L’expressió del parell del rotor, Qdisseny [Nm], és: 

On P=100W és la potència elèctrica i ηgen=0,66. Substituint aquests valors a l’expressió (Eq. 

C.3) es determina que Qdisseny=2,90Nm. 

CAS DE CÀRREGA A: Producció d’energia. Operació nor mal 

La càrrega de disseny per a l’operació normal és una càrrega de fatiga. Per a definir 

l’amplitud de les forces i moments en el peu de pala, es considera que: 

• Les forces aerodinàmiques actuen sobre la pala a 2/3 de R i en l’eix z de la pala. 

• La potència elèctrica varia cíclicament entre 1,5·Pdisseny i 9,5·Pdisseny, essent Pdisseny la 

potència elèctrica nominal. 

• La velocitat del rotor varia cíclicament entre 1,5·ndisseny i 0,5·ndisseny. 

CÀRREGUES A PEU DE PALA 

L’amplitud de la força centrífuga a peu de pala ve donada per l’equació: 
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On mB=0,78kg és la massa de la pala i Rcog=0,4m és la distància entre el centre de gravetat 

de la pala i el centre del rotor. Així, ∆FzB=1.710,73N. 

L’amplitud dels moments de flexió a peu de pala ve donada per l’equació: 

On B=3 és el nombre de pales. Per tant, ∆MxB=7,09Nm i MyB=0,079Nm. 

CÀRREGUES A L’ARBRE DEL ROTOR 

L’amplitud de la força axial d’empenta sobre l’arbre del rotor ve donada per l’equació: 

I el seu valor és ∆Fx-shaft=0,42 N. 

Les amplituds dels moments de torsió i de flexió a l’arbre venen donades respectivament 

per les equacions: 

On mr=3,403kg és la massa del rotor, sent la suma de la massa de les pales i la massa del 

boix i Lrb=0,15m és la distància entre el pla del rotor i el primer coixinet. Per tant, es 

determina que ∆Mx-shaft=2,9Nm i ∆My-shaft=10,07Nm. 

CAS DE CÀRREGA B: Producció d’energia. Orientació 

En aquest cas la càrrega en orientació, les càrregues límit (forces i moments giroscòpics) 

han de calcular-se estimant que el màxim es produeix per a la velocitat d’orientació ωyaw,màx, 

definida com: 
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Per tant, es té que ωyaw, màx=3rad/s. 

CÀRREGUES A PEU DE PALA 

El moment de flexió màxim resultant del moviment d’orientació ve donat per l’equació: 

On Lrt=0,197m és la distància entre el rotor i l’eix d’orientació i IB=0,1248kg·m2 és el 

moment d’inèrcia de la massa de la pala respecte a l’eix. Per tant, s’obté que 

MyB,màx=39,80Nm. 

La resta de forces i moments són dèbils i poden obviar-se. 

CÀRREGUES A L’ARBRE DEL ROTOR 

El moment de flexió de l’arbre del rotor degut al moviment d’orientació ve donat per 

l’equació: 

Es determina que Mb-shaft,màx=63,88Nm. 

CAS DE CÀRREGA C: Producció d’energia. Pèrdua de co nnexió elèctrica 

CÀRREGUES A PEU DE PALA 

La força centrífuga a peu de pala ve donada per l’equació: 

Així, s’obté que FzB,màx=855,37N. 

CÀRREGUES A L’ARBRE DEL ROTOR 

El moment de flexió a l’arbre degut al desequilibri del rotor a la velocitat màxima del rotor ve 

donat per l’equació: 
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On er=0,001·R, és la distància entre el centre de gravetat del rotor i l’eix de rotació. Per tant, 

es determina que Mb-shaft,màx=6,20Nm. 

CAS DE CÀRREGA D: Tall. Tall normal 

CÀRREGUES A PEU DE PALA 

El moment de flexió lateral a peu de pala durant el tall mecànic ve donat per l’equació: 

On Mx-shaft,màx està determinat a la següent secció i, per tant, MxB,shaft=4,03Nm. 

CÀRREGUES A L’ARBRE DEL ROTOR 

El moment de torsió màxim a l’arbre durant el tall ve calculat per l’equació: 

Per tant, Mx-shaft,màx=2,90Nm. 

ALTRES CASOS DE CÀRREGA 

Existeixen dos altres casos de càrrega per a la situació en que l’aerogenerador està 

immobilitzat, un per a la situació normal favorable, exposició al vent mínima, i l’altra per a la 

situació més desfavorable, que és en cas d’avaria del sistema d’orientació, ja que 

l’aerogenerador es pot veure exposat al vent procedent de qualsevol direcció. 

Aquests casos no es desenvolupen en aquest annex, ja que són situacions que s’exposen i 

s’analitzen àmpliament en l’Annex I i l’Annex J. 

C.4 Conclusions 

Després d’aquest estudi de casos de càrrega es determina, segons s’exposa a [1], que 

aquest model d’aerogenerador té el nivell adequat de protecció contra riscs i danys. 
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