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 Одлуком Истраживачко-стручног већа Машинског факултета у Београду бр. 2496/2 од 
12.12.2013. године именовани смо за рецензенте техничког решења „Технологија израде 
модела композитне лопатице ветротурбине‟ аутора: проф. др Слободана Ступара 
дипл.инж.маш, проф. др Александра Симоновића дипл.инж.маш, Срђана Тривковића 
дипл.инж.маш, Јелене Сворцан дипл.инж.маш, Марије Балтић дипл.инж.маш. На основу 
предлога овог техничког решења подносимо следећи 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 „Технологија израде модела композитне лопатице ветротурбине‟ аутора: проф. др 
Слободана Ступара дипл.инж.маш, проф. др Александра Симоновића дипл.инж.маш, Срђана 
Тривковића дипл.инж.маш, Јелене Сворцан дипл.инж.маш, Марије Балтић дипл.инж.маш 
образложено је на седам страница А4 формата, садржи шест слика и десете позива на 
литературу. Састоји се из пет поглавља, апстракта, слика и фотографија са објашњењима и 
списка коришћене литературе. Наслови поглавља су: 
 

1. Опис проблема који се решава техничким решењем, 
2. Стање технике, 
3. Излагање суштине техничког решења, 
4. Кратак опис слика и цртежа, 
5. Детаљан опис техничког решења. 

 
 Техничко решење припада области машинства, а ближе се може сврстати у подобласт 
ваздухопловство - ветротурбине. Прихваћено је од стране фирми Wing d.o.o. и Машински 
факултет у Београду. Може се применити приликом израде модела композитне лопатице у првој 
фази серијске производње композитних лопатица. 
 Серијска производња композитних лопатица почиње моделом, узором лопатице који се 
прави према дефинисној, пројектованој геометрији (раније из дефинисаних попречних пресека, 
данас све чешће из тродимензионалног модела). На основу тог модела, даље се израђују калупи 
у које се ређају композитна платна и везивни материјал да би се, након периода везивања, 
формирала композитна лопатица. Овакав поступак производње композитних делова још увек је 
најчешће мануелан и дуго траје. Аутоматизација неке од наведених фаза процеса може довести 
до значаног побољшања квалитета продуката и значајне уштеде у времену. 
 Геометрија модела лопатице одређује геометрију калупа, а тиме и геометрију композитне 
лопатице. Из тога такође следи да би аутоматизација процеса израде калупа и смањење људског 
рада довело до повећања тачности и поновљивости израде. Предложено техничко решење 
представља унапређену технологију израде модела композитне лопатице примењену при изради 
модела лопатице ветротурбине снаге 10kW.  
 У првом поглављу приложене документације приказан је проблем који се решава и 
област примене техничког решења. Наведени су специфични захтеви које је потребно 
задовољити при пројектовању лопатице ветротурбине. Процес производње композитних 
лопатица описан је у кратким цртама. Наведене су неке предности израде модела лопатице на 
нумерички управљаној машини и унапређења које је притом могуће постићи. Иако је описани 
поступак примењен приликом израде моделне лопатице ветротурбине снаге 10kW могуће га је 
применити и на другим геометријама (једино ограничење представља величина радног дела 
машине). 
 У поглављу „Стање технике‟ дати су детаљни описи два најчешћа приступа производњи 
модела композитног дела. Велики комерцијални произвођачи најчешће израћују моделе на 
нумерички управљаним 5-осним машинама. Мањи произвођачи и истраживачки центри и даље 
мануелно израђују потребне делове. Наведене су предности и мане и једног и другог приступа и 
извршено је поређење са предложеним техничким решењем.  
 У трећем поглављу, „Излагање суштине техничког решења‟, првенствено су наглашене 
основне предности и новина предложене технологије израде модела лопатице на нумерички 
управљаној 3-осној глодалици, као што су: повећање тачности, уштеда у времену и могућност 
анализе и оптимизације параметара обраде. Потенциран је значај савременог приступа 
производном процесу.  
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