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Abstract. Este descrisă mostra-pilot a Instalaţiei Electrice 

Eoliene Lente cu diametrul aeromotorului de 5 m şi putere 

instalată 3 kW (IEEL5-3), elaborată de Institutul de energetică 

a A.Ş.M. (IE AŞM) şi fabricată la Uzina Experimentală 

„ASELTEH” a A.Ş.M. (UE”ASELTEH”) 

 

1. ÎNTRODUCERE 

  

Acutizarea crizei de resurse energetice din 

ultimii ani impun savanţii din întreaga lume să valorifice 

diverse tipuri de resurse energetice renovabile, una dintre 

care este energia eoliană. În condiţiile climaterice ale 

Republicii Moldova, unde predomină vînturile cu viteza 

medie 2,5-7 m/s, mai eficientă este folosirea instalaţiilor 

eoliene lente multipale. 

 Pe parcursul anilor 2000-2005 la Institutul de 

Energetică al A.Ş.M. (IE AŞM) s-au îndeplinit cercetări 

teoretico-aplicative în domeniul construcţiei şi 

exploatării instalaţiilor eoliene, funcţionării 

generatoarelor electrice la turaţii şi sarcini variabile, care 

sînt caracteristice pentru regimurile de funcţionare ale 

sistemelor autonome de conversie a energiei vîntului. În 

rezultatul cercetărilor a fost elaborat un nou model de 

generator asincron autoexcitat [1], şi un dispozitiv de 

stabilizare a tensiunii şi frecvenţei electrogeneratorului 

[2]. Aceste elaborări stau la baza mostrei-pilot a 

instalaţiei electrice eoliene autonome de mică putere, 

elaborată de IE AŞM şi fabricată la UE „ASELTEH”. 

 

 

2. DESTINAŢIE 
 

 Instalaţia electrică eoliană lentă cu diametrul 

aeromotorului 5m şi puterea instalată 3 kW (IEEL5-3) 

este destinată pentru asigurarea cu energie electrică a 

consumatorilor individuali şi alimentarea dispozitivului 

de acumulare a energiei. 

 

3. PARAMETRII TEHNICI  

 

Înălţimea instalaţiei, m    16,5 

Diametrul aeromotorului, m      5,0 

Numărul de pale        12 

Puterea instalată, kW      3,0 

Tensiunea de ieşire a generatorului, V        127/22010% 

Frecvenţa curentului alternativ, Hz               503 

Viteza vîntului de calcul, m/s     8,0 

Masa instalaţiei (inclusiv turnul),  kg              1500 

Tensiunea la bateria de acumulatoare, V     12  

 

4. DESCRIEREA INSTALAŢIEI 

 

 Mostra-pilot a instalaţiei IEEL5-3 (fig. 1) este 

constituită  din  aeromotorul  cu  12  pale,   unit  cu capul  

pivotat, care este montat în partea de sus a secţiei 

generatorului (fig. 2). Rotaţiile aeromotorului prin 

angrenajul conic (fig. 3)  se  transmit cu  un coeficient de 

 

 

 
 

Fig. 1.  Vederea generală a IEEL5-3 – mostra-pilot 
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Fig. 2. Secţia generatorului 

 

multiplicare egal cu 2,53 la reductorul-multiplicator, care 

la rîndul său are  un coeficient de multiplicare egal cu 23. 

 
 

Fig. 3. Angrenajul conic 

 

Generatorul asincron, la care este cuplat multiplicatorul, 

se excită la atingerea numărului de turaţii ale arborelui de 

întrare de 1400 min-1. 

De capul pivotat este fixată paleta auxiliară, care 

în cuplu cu coada instalaţiei asigură orientarea 

aeromotorului sub un anumit unghi faţă de direcţia 

vântului, în dependenţă de viteza vântului. În construcţia 

IEEL5-3 a fost aplicată o soluţie originală de cuplare a 

aeromotorului cu arborele principal de transmisie (fig.4), 

care sporeşte fiabilitatea  instalaţiei şi permite efectuarea 

balansării aeromotorului fără antrenarea 

elecrogeneratorului. 

 

 
 

Fig. 4. Bucşa aeromotorului 

 

Secţia generatorului împreună cu aeromotorul, 

paleta auxiliară, coada şi capul pivotat se montează pe un 

turn secţionat  (fig5.),  format din 6 secţii a cîte 2,5 m 

fiecare,   şi care este fixat pe un fundament din beton. 

 

5. FUNCTIONAREA INSTALAŢIEI 

 

 Conform calculelor, la viteza vîntului de 2,5 – 

3,0 m/s,  aeromotorul atinge  numărul de rotaţii de 24 

min-1, ce permite generatorului asincron să se excite şi să 

genereze curent electric. După excitare sistemul de 

dirijare  menţine tensiunea şi frecvenţa stabilă, numărul 

rotaţiilor aeromotorului scăzînd pînă la 20 min-1.  La 

vitezele vîntului de 4 – 5 m/s la bornele de ieşire a 

blocului de dirijare şi comandă se generează o tensiune 

de 127/220 V cu puterea de 0,3 – 0,5 kW, ce permite 

conectarea a 2-3 becuri electrice de 100 W sau încărcarea 

bateriei de acumulatoare. La viteza vîntului  de 8 m/s 

instalaţia atinge puterea nominală de 3 kW, rămînînd 

constantă sau in uşoară creştere la viteze ce depăşesc 

această valoare. 

 

 
 

Fig. 5.  Turnul secţionat 

 

6. REZULTATE  PRACTICE 

 

 Mostra-pilot a fost montată în atelierele UE 

„ASELTEH”, unde se efectuează încercările de lucru în 

condiţii de atelier. S-a efectuat balansarea statică a 

aeromotorului, s-au măsurat momentul de pornire a 

aeromotorului şi momentul   forţelor la rotirea lui în jurul 

axei verticale la schimbarea direcţiei vîntului.  

Rezultatele obţinute corespund  estimărilor prealabile. 

Continuă măsurările parametrilor electrici ale 

electrogeneratorului  prin modelarea condiţiilor de 

funcţionare în atelier. 

 

7.  CONCLUZII        

 

Mostra-pilot a IEEL5-3 elaborată şi fabricată permite de 

a obţine date experimentale, necesare pentru fabricarea 

în serii mici a instalaţiilor eoliene de mică putere şi 

perfecţionarea construcţiei şi a parametrilor lor. 

Montarea pe teren a acestei mostre-pilot va permite 

acumularea de date experimentale, necesare pentru 
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evaluarea potenţialului eolian şi valorificarea resurselor 

energetice renovabile.  
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