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Rezumat: În lucrare sunt prezentate nişte rezultate ale optimizării structurii de rezistenţă a palei pentru 
turbină eoliană de 10 kW. A fost propus un anumit tip de material compozit cu aranjament şi orientare 
optima a fibrelor şi efectuată analiza numerică cu elemente finite a acestuia. Ulterior în baza rezultatelor 
obţinute a fost efectuată analiza numerică cu elemente finite a palei din acest material pentru a determina 
tensiunile şi deformaţiile care apar la anumite solicitări. 
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Introducere 

Posibilităţi de design inovator în construcţia palelor pentru turbine eoliene de putere mică mai există 
încă. Îmbunătăţiri pot fi efectuate începând cu selectarea materialelor şi structura componentelor până la 
performanţa funcţională a rotorului turbinei. Pentru realizarea acestor optimizări este necesară analiza 
numerică cu elemente finitedetaliată a componentelor şi analiza dinamică a întregului rotor al turbinei. 

În continuare este propusă analiza cu elemente finite în programul ANSYS a unei epruvete din 
material compozit şi a palei din acelaşi material 

 
1. Analiza cu elemente finite a epruvetei  din material compozit în programul ANSYS  

 
Pentru construcţia palei a fost selectate materialele următoare: suprafaţa şi lonjeronul palei - poliester 

armat cu fibre de sticlă, iar miezul palei - spumă poliuretanică. 
S-a optat pentru aceste materiale din următoarele considerente [1]: 

- costurile reduse ale materialelor şi costuri mici de prelucrare; 
- masa relativ mai mică; 
- rezistenţa specifică înaltă a fibrelor de sticlă; 
- rezistenţă îndelungată la factorii agresivi ai mediului ambiant. 

 
Tabelul 1. Proprietăţile materialelor folosite în analiza  cu elemente finite 

Material S-Glass Fiber/Polyester Composite Poliuretan 

Orientarea fibrelor [0-907/±4514/0-907] - 
Fracţiunea fibrelor din volum 50% - 

Densitatea ρ, kg/m3 1850 37-50 

Coeficientul lui Poisson 0,3 0,24 

Modulul de elasticitate longitudinal E11, GPa 15 0,95 

Modulul de elasticitate transversal E12 , GPa 15 0,95 

Modulul de forfecare G12, GPa 13  

Limita de rezistenţă la întindere σi, MPa 690-720 0,57 
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