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Rezumatul tezei 

1. Problematica abordată  



Argumentarea teoretică și experimentală a structurii de rezistență din materiale compozite a 

palelor aerodinamice pentru turbine eoliene de mică putere (P<20 kW) sub aspectul sporirii 

eficienţei de conversie a energiei. 

2. Conţinutul de bază al tezei  

În primul capitol este efectuată analiza şi descrierea evoluției rotoarelor turbinelor eoliene cu ax 

orizontal și particularitățile constructive ale turbinelor eoliene de mică putere. A fost efectuat 

studiul materialelor și tehnologiilor de fabricare a palelor. 

În capitolul doi este efectuată analiza macromecanicii materialului compozit. Au fost analizate 

criteriile de rezistență de bază și a fost argumentat elementul finit de tip înveliș necesar analizei 

numerice a materialelor compozite. 

În capitolul trei au fost determinate caracteristicile elastice şi mecanice principale ale materialelor 

compozite stratificate, care sunt utilizate în construcția palei. Totodată, a fost validată metoda de 

analiză cu elemente finite a stratificatelor din materiale compozite. 

Capitolul patru este dedicat argumentării structurii de rezistență a palei aerodinamice cu eficiență 

sporită pentru turbinele eoliene cu puterea de 10 kW elaborate la UTM. 

 

 

3. Principalele rezultate obţinute: 

A fost elaborată și aprobată metodologia simulărilor CFD a proceselor de curgere a fluidului prin 

rotorul aerodinamic și a interacțiunii fluidului cu structura palei, în baza căreia: a fost formulată 

baza de date pentru proiectarea rotoarelor aerodinamice ale turbinelor eoliene; au fost identificate 

soluții tehnice privind sporirea rezistenței mecanice și reducerea masei totale a palei prin 

optimizarea stratificatului de material compozit;  

În baza testelor efectuate pe epruvete au fost determinate proprietăţile de rezistenţă ale 

materialelor compozite stratificate din fibre de sticlă și creată o bază de date.  

A fost validată metoda de analiză numerică cu elemente finite a materialelor compozite 

stratificate, care este foarte necesară pentru dezvoltarea de noi concepte în cadrul centrului 

CESCER al departamentului „Bazele Proiectării Maşinilor”. 

 


