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Cuvânt înainte

Prezenta lucrare, cu titlul Contribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale

turbinei cu flux transversal cu puterea de 8,25 kW, este o finalizare a activităţii subsemnatului
în cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Mecanică şi Ingineria Materialelor, facultate aparţinând
Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Lucrarea prezintă – în primul rând – rezultatele teoretice obţinute în urma simulărilor
computerizate privind curgerea apei prin turbina cu flux transversal cu puterea proiectată de
8,25 kW şi – în al doilea rând – rezultatele experimentale obţinute în urma măsurătorilor
efectuate pe această turbină, pe un stand hidraulic de încercări.

În lucrare sunt prezentate pe larg şi rezultatele unor simulări computerizate (utilizând
Metoda Elementelor Finite) în ceea ce priveşte analiza stării de tensiuni şi deformaţii, luându-se
în considerare oţelul utilizat pentru fabricarea tuturor componentelor rotorului turbinei.

În finalul lucrării s-a dorit evidenţierea unor potenţiale posibilităţi de utilizare a unor
asemenea hidroagregate de foarte mică putere, de către eventualii viitori beneficiari, pe baza
rezultatelor obţinute în lucrare.

Ţin să precizez că turbina prezentată în lucrare a fost realizată la S.C. Hydro-Engineering
S.A. Reşiţa, iar autorul a participat la teste şi măsurători în baza Actului adiţional Nr. 3/2012 la
Acordul de cooperare ştiinţifică şi tehnică Nr. 32/2009 dintre Universitatea „Eftimie Murgu” din
Reşiţa (prin CCHAPT) şi S.C. Hydro-Engineering S.A. Reşiţa.

În primul rând doresc să mulţumesc coordonatorului meu ştiinţific, domnului prof. univ.
dr., eur. ing. Tiberiu Ştefan Mănescu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice
din România, care mi-a făcut onoarea de a mă accepta ca student doctorand. Dumnealui m-a
sprijinit, ajutat şi îndrumat cu un deosebit simţ pedagogic pe întreaga perioadă a studiilor
doctorale şi apoi a finalizării tezei. Datorită colaborării cu dânsul şi cu unii colegi de la Şcoala
doctorală a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, au văzut lumina tiparului o carte şi 11
lucrări ştiinţifice, prezentate şi apărute în publicaţii naţionale sau internaţionale de prestigiu.

De asemenea, aş dori să îmi exprim pe această cale recunoştinţa faţă de conducerea
academică a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în special doamnei Rector, prof. univ. dr.
ing. Doina Frunzăverde, dar şi faţă de profesorii din cadrul Şcolii doctorale a universităţii – în
primul rând domnului prof. univ. dr. ing. Viorel Câmpian – de al căror sprijin am beneficiat
necondiţionat, ori de câte ori am avut nevoie de acesta.

Aduc totodată mulţumiri domnului prof. univ. dr. ing., dr. h.c. Anton Hadăr de la
Universitatea Politehnica din Bucureşti şi domnului prof. univ. dr. ing. Ilare Bordeaşu de la
Universitatea „Politehnica” din Timişoara, membri în Comisia de Doctorat, pentru observaţiile
pertinente făcute în legătură cu această lucrare.
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Nu în ultimul rând, doresc să mulţumesc familiei mele, care a fost mereu alături de mine,
dând dovadă de înţelegere, astfel încât am putut finaliza această activitate, începută la 1
octombrie 2009.

La final amintesc că studiile doctorale ale autorului s-au desfăşurat prin proiectul
„Competitivitate şi performanţă în cercetare prin programe doctorale de calitate (ProDOC)” –
finanţat din fondurile POSDRU prin contractul de finanţare POSDRU/88/1.5/S/61178, program
desfăşurat sub egida Universităţii Politehnica Bucureşti în cooperare cu Universitatea „Eftimie
Murgu” din Reşiţa.

Reşiţa, 28 septembrie 2012

drd. ing. Florin Pomoja
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I. Mărimi uzuale şi prescurtări utilizate

a - adâncime a cursului de apă

A - suprafaţă, arie

CAD - Computer-aided Design

CHA - centrală hidroelectrică artizanală

CHEMP - centrală hidroelectrică de mică putere

d - braţ al forţei

d - unghi al jetului de apă

D1 - diametru exterior rotor

D2 - diametru interior rotor

E - energie

Eanual - energie electrică anuală produsă

g - acceleraţie gravitaţională

h - lăţime a jetului de apă care acţionează asupra paletei

H - cădere

i - raport de transmitere al transmisiei cu curele

LEA - linie electrică aeriană

MHC - microhidrocentrală

Mg - moment la arborele generatorului

Mt - moment la arborele turbinei

n - turaţie (a rotorului)

p - presiune (hidrostatică)

P - putere

Ph - putere hidraulică

Pt - putere a turbinei

r - rază a paletei

Q - debit

Qm - debit mediu multianual

SEN - Sistem Electroenergetic Naţional

SRE - Surse Regenerabile de Energie

t - perioadă de timp

tf - numărul mediu de ore de funcţionare pe an (timp de
funcţionare anual)

u - viteză periferică a rotorului

v - viteză absolută a fluidului (apei)

w - viteză relativă

z - număr de palete
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 - unghi de deschidere al clapetei directoare
- unghi dintre doi vectori viteză

 - unghi dintre doi vectori viteză

 - circulaţia fluidului în jurul circumferinţei unei zone cu o
anumită suprafaţă

 - coeficient de utilizare al stocului de apă disponibil

 - unghi la centru al jetului de apă

 - randament

g - randament al generatorului electric

t - randament al turbinei

tr - randament al transmisiilor cu curele trapezoidale

 - densitate (a apei)

ef - vâscozitate efectivă asociată turbulenţei

t - vâscozitate turbulentă

av - rată de rotaţie unghiulară locală
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Capitolul 1. Stadiul actual de dezvoltare al turbinelor cu

flux transversal

1.1. Conversia energiei apelor curgătoare în hidrocentrale

Societatea umană a devenit la ora actuală complet dependentă de utilizarea

energiei electrice. Cele mai obişnuite activităţi – începând cu producerea de bunuri

materiale şi servicii şi terminând cu iluminatul nocturn (interior şi exterior) – nu s-ar

mai putea desfăşura fără utilizarea energiei electrice. În zilele noastre energia

electrică este produsă cu ajutorul generatoarelor de curent electric moderne (în cea

mai mare parte de tip sincron, deşi sunt utilizate şi cele de tip asincron), dar acestea,

la rândul lor, transformă în energie electrică energia mecanică obţinută din diverse

surse de energie primară, iar una din modalităţi este utilizarea turbinelor hidraulice.

În figura 1.1 sunt prezentate metode generale actuale de producere a energiei

electrice [1].

Fig. 1.1 Metode de producere a energiei electrice
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Odată cu creşterea exponenţială a consumului de energie electrică la nivel

mondial şi cu întrebările care se ridică în legătură cu încălzirea globală şi schimbările

climatice, se pune tot mai acut problema folosirii surselor de energie regenerabilă.

Astfel, sursele de energie pot fi epuizabile (dacă nu se mai formează sau se formează

într-un ritm mult mai scăzut decât ritmul consumului) şi inepuizabile / regenerabile

sau neconvenţionale (dacă se regenerează încontinuu).

Din cea de-a doua categorie fac parte şi resursele energetice ale apelor, în primul

rând ale celor curgătoare, acestea fiind şi cele mai abordabile, în special din punctul

de vedere urmărit în această lucrare: al unui utilizator cu resurse financiare reduse.

Aceste energii regenerabile devin din ce în ce mai interesante şi din alte motive:

creşterea continuă a preţului petrolului, reducerea resurselor de combustibili fosili şi

impactul generat de folosirea acestora asupra mediului. Pe de altă parte, dintre

resursele de energie regenerabile, energia hidraulică este cea mai fiabilă şi una dintre

cele mai rentabile (din punct de vedere al costurilor de producere – vezi Tabelul 5.1).

În anul 2010 Comisia Europeană a stabilit ca ţintă pentru anul 2020 o utilizare la

nivelul Uniunii Europene a surselor regenerabile de energie (SRE) de 20-22% din totalul

resurselor. Pentru a atinge acest deziderat, România şi-a propus să atingă un nivel de

utilizare al SRE de 35% până în anul 2015 şi de 38% până la finele intervalului [2].

Din punct de vedere istoric, centralele hidroelectrice sunt utilizate deja de peste

o sută de ani, cu rezultate dintre cele mai bune. Astfel, prima hidrocentrală din lume

care a produs energie electrică a devenit operaţională la 30 septembrie 1882. Aflată

pe râul Fox în Appleton, statul Wisconsin (SUA), edificarea acesteia a fost iniţiată de

către H. J. Rogers, care se pare că a fost inspirat de unele proiecte ale lui Thomas

Alva Edison [3]. Până în anul 1889, în SUA existau deja 200 de hidrocentrale [4].

În ţara noastră, în anul 1886, în 16 decembrie, la Sadu s-a dat în funcţiune

prima hidrocentrală din România şi a treia din lume ce utiliza tehnologia de transport

la distanţă a energiei electrice. Centrala era echipată iniţial cu trei turbine şi două

maşini cu aburi, cuplate direct la generatoarele monofazate, care produceau 200 kW,

la 4.500 V şi 42 de Hz [5].

Între anii 1901–1904 au fost executate unele amenajări hidraulice ale râului

Bârzava şi s-a construit centrala hidroelectrică Grebla de la Reşiţa. În perioada 1908-

1909 s-a construit barajul de la Văliug, iar în 1916 centrala hidroelectrică de la

Breazova [6], ambele în apropiere de Reşiţa, centru industrial în plină dezvoltare în

acea perioadă.
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Apreciatul profesor Dorin Pavel, părintele hidroenergeticii în ţara noastră, a elaborat

în anul 1933 un plan general de exploatare al potenţialului hidroenergetic al României,

incluzând chiar şi fluviul Dunărea, plan care este de actualitate şi în zilele noastre.

Un ansamblu de construcţii şi instalaţii în care energia hidraulică (a apelor) este

convertită în energie electrică este denumit centrală hidroelectrică sau, pe scurt,

hidrocentrală. Într-o hidrocentrală, energia potenţială şi/sau cinetică a apei este

transformată în energie mecanică cu ajutorul unei turbine şi apoi în energie electrică

cu ajutorul unui generator electric.

La nivel mondial, în anul 2007 puterea instalată în centralele hidroelectrice era

de 822,018 GW, reprezentând 18,6% din capacitatea totală instalată [1]. Energia

produsă în aceste centrale a fost de 2998,9 TWh, reprezentând 15,97% din energia

electrică produsă pe plan mondial. Energia electrică care s-a produs în centralele

hidroelectrice reprezintă 88% din totalul energiei obţinută din surse regenerabile [7].

În România, în acelaşi an, situaţia se prezenta astfel: puterea instalată a

centralelor hidroelectrice era de 6.331 MW, reprezentând 30,12% din capacitatea

totală instalată, iar energia produsă în centralele hidroelectrice a fost de 15.740 GWh,

reprezentând 29,53% din energia electrică produsă pe plan naţional.

O amenajare hidroenergetică (Fig. 1.2) poate conţine doar o parte din, sau toate

elementele de mai jos [1]:

– barajul principal;

– acumulări şi baraje laterale;

– lacul redresor;

– lacul de acumulare;

– nodul de presiune, care cuprinde:

∙  galeria/canalul/conducta de aducţiune;

∙  castelul de echilibru;

– casa vanelor;

– conducta forţată;

– centrala hidroelectrică, care la rândul ei cuprinde:

∙  turbina şi elementele sale auxiliare;

∙  generatorul cu elementele sale auxiliare;

– canalul de fugă;

– transformatorul ridicător de tensiune;

– staţia de conexiuni.
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Fig. 1.2 Amenajare hidroenergetică

Există mai multe modalităţi de clasificare a centralelor hidroelectrice [1]. Astfel,

se pot enumera:

După modul de amplasare al centralelor faţă de sursa de apă se disting mai

multe tipuri de centrale hidroelectrice:

 centrale pe firul apei, care utilizează apa în mod continuu, având capacitate de

acumulare mică; apa care nu este utilizată deversează peste baraj şi este pierdută;

 centrale cu acumulare care – în funcţie de capacitatea lor de acumulare – sunt

centrale: cu acumulare săptămânală, cu acumulare sezonieră, cu acumulare anuală.

În România există peste 60 de lacuri de acumulare artificiale a căror apă este utilizată

în producerea de energie electrică.

 centrale cu pompare-acumulare, care se construiesc acolo unde râurile nu

alimentează pe cale naturală lacul de acumulare. În prezent acestea constituie singura

metodă economică de a acumula mari cantităţi de energie „electrică”.

După modul de amplasare al centralei faţă de baraj, centralele hidroelectrice se

clasifică în:

 centrale de (în) baraj;

 centrale amplasate la piciorul barajului;

 centrale pe derivaţie.

După mărimea căderii realizate, centralele hidroelectrice se clasifică în:

 centrale de joasă cădere (sub 15 m);

 centrale de cădere mijlocie (între 15–50 m);
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 centrale de cădere mare (între 50–300 m);

 centrale de cădere foarte mare (mai mare de 300 m).

După poziţia centralei faţă de suprafaţa terenului, centralele hidroelectrice pot fi:

 centrale supraterestre;

 centrale subterane;

 centrale acoperite.

Centrala hidroelectrică este clădirea care adăposteşte echipamentele mecanice şi

electrice ale amenajării.

Turbina hidraulică este agregatul care transformă energia potenţială şi parte

din energia cinetică (turbinele cu reacţie sau reacţiune – Francis, Kaplan) sau numai

energia cinetică (turbinele cu acţiune sau cu impuls – Pelton, Turgo) a apei în energie

mecanică, iar generatorul electric are rolul de a prelua energia mecanică furnizată de

turbina hidraulică şi de a o transforma în energie electrică.

Clasificarea centralelor hidroelectrice cu o putere instalată redusă nu este încă

standardizată, dar cea mai vehiculată clasificare a hidrocentralelor de mică şi foarte

mică putere, la nivel internaţional – realizată în funcţie de putere hidraulică, debit şi

diametrul turbinei – este prezentată în Tabelul 1.1 [8].

Tabelul 1.1 – Clasificarea hidrocentralelor de mică şi foarte mică putere

Denumirea Puterea tipică
Debitul

Q
Diametrul (rotorului)

turbinei D

Pico* <10 kW <0,05 m3/s <0,20 m

Micro <100 kW <0,40 m3/s <0,30 m

Mini 100÷1.000 kW 0,40÷12,80 m3/s 0,30÷0,80 m

Mică 1÷50 MW >12,80 m3/s >0,80 m

Există şi alte clasificări asemănătoare, dar care prezintă o categorie în plus [9],

cea a pico(hidro)centralelor*, noţiune introdusă de către dr. Nigel Smith de la

Universitatea din Nottingham, în 1986. Conform sursei citate, acestea au avut o

contribuţie majoră în programele de electrificare a zonelor izolate din unele ţări sau au

înlocuit grupuri generatoare cu motoare termice. Asemenea sisteme sunt în general

realizate pe cursul apei (fără baraj), din care cauză au avut costuri de implementare

mai reduse decât dacă s-ar fi folosit sisteme cu panouri solare, spre exemplu [10].

În ţara noastră, amenajările hidroenergetice de mică putere se pot clasifica

actualmente în [11]:

– centrale hidroelectrice de mică putere (CHEMP), cu puterea instalată între 200
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kW şi 3.500 kW;

– microhidrocentrale (MHC), cu puterea instalată între 20 kW şi 200 kW;

– picohidrocentrale (PHC) – Fig. 1.3, cu puterea instalată mai mică de 10 kW, în

care:

 1 – curs de apă;

 2 – conductă de aducţiune;

 3 – ajutaj;

 4 – picoturbină;

 5 – conductă de evacuare;

 6 – generator electric;

 7 – transmisie mecanică turbină–generator;

 8 – regulator al generatorului;

 9 – cablu electric;

 10 – apă turbinată;

 11 – gospodărie;

 12 – baraj.

Fig. 1.3 Amenajare a unei pico(hidro)centrale

În general, centralele hidroelectrice de mică putere (CHEMP) şi

microhidrocentralele (MHC) livrează energia electrică produsă în Sistemul

Electroenergetic Naţional (SEN) sau unei comunităţi locale neconectată la SEN.

În cea de-a treia categorie de mai sus (PHC) se încadrează şi aşa-numitele

centrale hidro artizanale (CHA), adică centrale unicat, produse în mod artizanal, nu de

către firme specializate. Energia electrică produsă în CHA este utilizată exclusiv de
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către realizatorul ei, pentru propria gospodărie (casă de vacanţă, cabană ş.a.m.d.)

Elementele figurate cu linie punctată în figura 1.3 de cele mai multe ori pot lipsi

dintr-o amenajare artizanală de foarte mică putere.

Pentru a instala o turbină de foarte mică putere pe un curs de apă este nevoie de

un debit minim de 5 l/s, la o cădere de minimum 3-5 m, sau de un debit de doar 0,5

l/s la o cădere de 10 m - Fig. 1.4 [12].

Fig. 1.4 Curba estimată a puterii în funcţie de căderea H şi debitul Q

În ceea ce ne priveşte, turbinele cu flux transversal tratate în această lucrare se

încadrează în ultima categorie, care echipează amenajări hidroenergetice din categoria

pico(hidro)centralelor.

De asemenea, turbinele din această categorie se pot utiliza şi la CHA, care în

majoritatea cazurilor nu sunt amenajări propriu-zise (cu baraje), ci se folosesc canale

sau conducte ce preiau o parte a debitului râului, iar după trecerea prin hidroagregat,

apa turbinată revine în albia râului. Acest aspect este cu atât mai important cu cât –

pe lângă faptul că evită cea mai mare parte a cheltuielilor pentru realizarea unei

amenajări hidroelectrice (reprezentată tocmai de construirea barajului) – impactul

ecologic asupra mediului este aproape inexistent.

1.2. Stadiul actual de dezvoltare al turbinelor cu flux

transversal

Din punct de vedere istoric, turbinele cu flux transversal (cross-flow, lb. eng.) au

o vechime respectabilă în ceea ce priveşte apariţia lor.

În general, este acceptat faptul că acest tip de turbină are doi inventatori,

independenţi. Astfel, în anul 1903, inginerul australian A. G. M. Michell a patentat

prima turbină de acest tip.
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Aproximativ un deceniu mai târziu (cca. 1915–1916), inginerul de origine ungară

Donat Bánki a patentat şi el în Germania acelaşi tip de turbină, în mod independent.

Acesta şi-a popularizat invenţia între anii 1917 şi 1920 în Europa prin intermediul mai

multor articole ştiinţifice.

Un model funcţional al unei turbine realizate de către Donat Bánki în acei ani

(probabil 1926) este expus într-un muzeu din München, Germania - Fig. 1.5 [13].

Caracteristicile rotorului acestui model sunt următoarele:

– diametrul de circa 200 mm;

– lăţimea de circa 100 mm;

– numărul de palete: 40.

Fig. 1.5 Model al turbinei Banki – München
Technische Museum

Fig. 1.6 Elementele constructive ale unei
turbine cu flux transversal

În figura 1.6 [14] se evidenţiază principalele elemente constructive ale unei

turbine cu flux transversal vertical:

 carcasa 1;

 rotorul cu paletele de formă tipică (fără discurile de fixare ale paletelor) 2;

 clapeta de reglare a debitului de apă 3;

 conducta de admisie a apei 4, de formă specifică (dreptunghiulară);

 tubul de evacuare al apei 5.

O serie importantă de perfecţionări a fost adusă turbinei cu flux transversal de

către firma Ossberger GmbH+Co din Germania (firmă care se pare că la ora actuală

este şi cel mai important producător de asemenea hidroagregate pe plan mondial),

actualmente cu sediul în localitatea Weissenburg – Bavaria.

Iniţiatorul acestei firme a fost Michael Ossberger, iar cel de-al doilea fiu al
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fondatorului a înregistrat-o sub numele „Civil. Ing. Fritz Ossberger Apparate und

Muehlenbau”. Această firmă, pe baza ideilor lui A. G. M. Michell a patentat o „Free Jet

Turbine” (1922, Imperial Patent No. 361593 [15]) şi apoi o „Cross-Flow Turbine”

(1933, Imperial Patent No. 615445 [15]).

Conform firmei Ossberger GmbH+Co, la ora actuală turbinele cu flux transversal

sunt produse de către aceasta în două soluţii constructive (Fig. 1.7 [16]):

– cu flux orizontal;

– cu flux vertical.

a) b)
Fig. 1.7 Secţiune printr-o turbină Ossberger cu flux transversal orizontal – a); vertical – b)

Principiul lor de funcţionare este identic, deosebirea o reprezintă doar direcţia de

intrare a fluxului de apă în interiorul turbinei.

Firma Ossberger GmbH+Co a fost cea care a dezvoltat ulterior şi forma

constructivă a turbinelor de acest tip. O inovaţie interesantă a fost cea a rotorului cu

mai multe secţiuni. Astfel, firma produce rotoare cu una şi cu două secţiuni (caz în

care a doua secţiune are lăţimea dublă faţă de prima), care pot fi folosite în funcţie de

debitul de apă disponibil la un moment dat.

Desigur, şi randamentul turbinei variază în funcţie de debitul disponibil. În figura

1.8 [16] se prezintă randamentul în funcţie de debit al unei turbine de tip cross-flow

cu un rotor cu două secţiuni produsă de către firma Ossberger, pentru încărcare

parţială sau totală a rotorului, comparativ cu o turbină Francis de putere egală.

În figura 1.9 [16] este redat conceptul actual al unei turbine cu flux transversal

realizată de către firma germană. Se disting:

– galeria de admisie 1, de formă caracteristică (dreptunghiulară);

– tubul de aspiraţie 2;

– carcasa 3;

– supapa de aer 4;

– suportul rotorului şi al clapetei de reglare a debitului de apă 5;
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– clapeta de reglare a debitului 6;

– rotorul cu două secţiuni 7.

Fig. 1.8 Curbele randamentului pentru
turbina cu flux transversal Ossberger Fig. 1.9 Conceptul Ossberger al turbinei cu flux

transversal

Conform prezentării de pe un miniCD primit de autor de la firma Ossberger,

domeniul în care poate funcţiona o turbină produsă de către această firmă este

prezentat în figura 1.10.

Fig. 1.10 Domeniul de utilizare al turbinei cu flux transversal Ossberger
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Important de menţionat este faptul că în România o uzină cu una dintre cele mai

vechi tradiţii industriale din ţara noastră (începută în anul 1771) – astăzi S.C. U.C.M.

Reşiţa S.A. – se numără printre producătorii, chiar cu tradiţie, de asemenea

hidroagregate. Deşi poate nu atât de complexe ca şi cele realizate de firma germană,

turbinele cu flux transversal (denumite însă Banki) fabricate de la începutul anilor

1980 la uzina din Reşiţa echipează câteva micro-hidrocentrale construite în ţara

noastră în acea perioadă.

Este interesant de remarcat că în zilele noastre sunt construite asemenea turbine

chiar şi fără carcasă, mai ales de către proiectanţi şi / sau realizatori entuziaşti, care

doresc să producă apoi energie electrică practic gratuită pentru propria gospodărie –

Fig. 1.11 [17].

a) b)

Fig. 1.11 Turbină cu flux transversal fără carcasă, utilizând rotorul de tip Banki, realizată de firma
Walsh Hydro – Australia

Relativa simplitate constructivă a acestor turbine şi faptul că rotorul lor se poate

proiecta şi realiza uşor, folosind diverse materiale (chiar PVC [18] – la puteri de

ordinul sutelor de watti sau pentru probe de laborator), fac posibil acest lucru.

Marele avantaj al acestei turbine este randamentul său aproape constant

(ajungând până la 80%) chiar la reduceri semnificative ale debitului până la circa o

treime din debitul iniţial [19]].
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Ideea iniţială a lucrării de faţă a avut ca punct de plecare o amenajare

hidroenergetică proiectată şi implementată în anii 1990: este vorba despre

microhidrocentrala situată la Lacul Mare – comuna Dognecea, judeţul Caraş-Severin.

Merită amintit aici faptul istoric că barajul propriu-zis din această zonă a fost

ridicat în anii 1750, pentru alimentarea cu apă industrială a furnalelor de la Dognecea

din epoca respectivă. A fost refăcut abia între anii 1983–1986 – Fig. 1.12 a) – de

către Oficiul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin din perioada respectivă, care a

construit şi clădirea anexă – Fig. 1.12 b) [foto preluate din: Piroi, I. Optimizarea funcţionării

generatoarelor de mică şi medie putere utilizate în echiparea microhidrocentralelor, Institutul Politehnic

„Traian Vuia”, Timişoara, 1996].

a) b)

Fig. 1.12 a) Barajul de la Lacul Mare – Dognecea; b) Clădirea MHC Dognecea (1995)

Microhidrocentrala de la Lacul Mare a fost echipată cu o turbină cu flux

transversal (denumită Banki 250, a cărei secţiune este prezentată în figura 1.13),

realizată la fostul I.C.P.E.H. Reşiţa1 şi montată la Lacul Mare de către cadre didactice

şi personal de la Facultatea de Inginerie a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Deşi microhidroagregatul a funcţionat o perioadă destul de îndelungată (circa 3

ani) în regim autonom, cu rezultate bune, ulterior s-a renunţat la utilizarea sa. Motivul

invocat de către beneficiar (Oficiul de Gospodărire a Apelor): consumul prea mare de

apă din lac, ceea ce avea ca efect golirea acestuia într-o perioadă relativ scurtă (3–4

zile). În prezent lacul de acumulare este folosit doar pentru agrement şi pescuit

sportiv.

Acesta a fost unul dintre considerentele pentru care prezenta lucrare îşi propune

să aducă unele îmbunătăţiri constructive (în ceea ce priveşte formele geometrice ale

rotorului şi carcasei) turbinelor cu flux transversal cu puterea sub 10 kW.

1 Institutul de Cercetări şi Proiectări Echipamente Hidroenergetice Reşiţa
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Fig. 1.13  Secţiune prin turbina Banki 250

Pe de altă parte, turbina utilizată la MHC Dognecea – după cum se poate

constata din figura 1.13 – avea dimensiuni destul de mari. În lucrarea de faţă este

prezentată o turbină de acelaşi tip, cu dimensiuni semnificativ mai mici.

Această turbină, realizată de asemenea la Reşiţa, la S.C. Hydro-Engineering S.A.

Reşiţa2 (fostul Institut de Cercetări şi Proiectări Echipamente Hidroenergetice Reşiţa),

al cărei debit normal de funcţionare este de 20 l/s la o cădere de 50 m, considerăm

că ar fi o soluţie pentru echiparea unor pico(hidro)centrale, consumul său de apă fiind

mai mult decât rezonabil, chiar în cazul echipării unor hidroamenajări realizate pe firul

apei. Puterea calculată de către proiectant livrată la arborele turbinei, pentru debitul şi

căderea de mai sus, este de 8,25 kW.

2 Drepturile de autor (proprietatea intelectuală) asupra turbinei aparţin S.C. Hydro-Engineering S.A. Reşiţa, motiv
pentru care în lucrare nu s-au prezentat nici un fel de date de proiectare sau dimensionare, acestea fiind confidenţiale
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a) b)

Fig. 1.14 Turbina cu flux transversal gata de livrare, la simpozionul Think-Hydro 2011, desfăşurat la
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa – a); standul Hydro Engineering S.A. Reşiţa – b)

Menţionăm că turbina HYE 10a – Fig. 1.14 a) – a constituit principalul punct de

atracţie de la standul fabricantului – Fig. 1.14 b) [fotografii realizate de autor] – la

simpozionul internaţional Think-Hydro 2011 (www.think-hydro.com), organizat de

către S.C. Hydro-Engineering S.A. Reşiţa în perioada 2-4 noiembrie 2011 şi desfăşurat

la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, cu sprijinul acesteia din urmă.

1.3. Particularităţi ale turbinelor cu flux transversal

Turbinele Michell–Bánki sau cu flux transversal ori cu dublu flux prezintă un jet

de secţiune dreptunghiulară în zona de intrare în turbină şi de trecere prin rotor a

jetului de apă, indiferent pe ce direcţie pătrunde acesta – verticală sau orizontală.

Apa pătrunde în turbină şi atacă tangenţial circumferinţa rotorului, acţionând

asupra unui anumit număr de palete, pe suprafaţa de presiune a acestora. În figura

1.15 sunt redate muchiile şi suprafeţele unei palete (V2) a rotorului turbinei cu flux

transversal HYE 10a.

În continuare apa trece prin interiorul rotorului şi apoi iese din acesta prin partea

opusă celei de intrare (vezi figura 1.16, în care este prezentat în secţiune rotorul

turbinei HYE 10a şi calea teoretică a vânei de fluid), acţionând şi aici asupra unui

anumit număr de palete, ceea ce determină un randament ceva mai ridicat decât în

cazul unei singure treceri.

Un alt avantaj al trecerii apei prin interiorul rotorului – în cazul turbinelor de

acest tip – îl reprezintă faptul că aluviunile sau alte obiecte aduse de apă sunt

„spălate” chiar de către jetul de apă.
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Turbina cu flux transversal prezintă următoarele avantaje:

 turaţia nominală poate fi selectată dintr-o gamă largă;

 are un randament destul de ridicat chiar la debite şi căderi mici;

 permite reglarea debitului (şi implicit a consumului) de apă, deci şi a puterii

furnizate, prin intermediul unui organ simplu constructiv, clapeta, amplasată în

carcasă;

 realizarea practică a unei astfel de turbine este relativ uşoară, deoarece nu

necesită tehnologii de fabricaţie complexe, ca în cazul paletelor ce echipează

turbinele hidraulice clasice.

Datorită caracteristicilor, domeniul de utilizare al turbinelor cross-flow este destul

de larg (vezi figura 1.17):

 căderi de la 1 m la 200 m;

 debite între cca. 0,05 m3/s [12] şi 10 m3/s (deşi se consideră de către unii

autori [20] că asemenea turbine pot fi utilizate şi la debite de circa 0,015 m3/s).

Din aceste cauze, turbinele Michell–Bánki sunt utilizate în hidrocentrale de puteri

mici sau foarte mici. Puterea lor maximă este situată în jurul a 2 MW, la o cădere

maximă de 200 m.

Utilizarea cea mai eficientă este în amenajări cu căderi reduse şi debit

mijlociu/mare.

În continuare, pe parcursul acestei lucrări, referirile la aceste turbine (denumite

până acum Michell–Bánki, Banki, cross-flow) se vor face ca fiind turbine cu flux

transversal.

Desigur, chiar şi realizatorii unor pico(hidro)centrale sau CHA trebuie să cunoască

Fig. 1.15 Zonele paletei V2 a rotorului Fig. 1.16 Rotorul turbinei HYE 10a şi calea
teoretică a jetului de apă
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puterea hidraulică de care dispun pe cursul apei. Formula de calcul este următoarea [21]:

HgQP  h , (1.1)

în care:

• Ph este puterea hidraulică, [W];

• ρ este densitatea apei, în [kg/m3] (1.000 kg/m3);

• Q este debitul utilizat, în [m3/s];

• g este acceleraţia gravitaţională la locaţia respectivă, [m/s2] (de obicei se

consideră 9,81 m/s2);

• H este căderea, [m].

Puterea obţinută de la turbină se poate calcula cu formula

ht PP   ,   (1.2)

în care  este randamentul turbinei.

Randamentul turbinelor actuale (Kaplan, Francis, Pelton, bulb) este cu atât mai

mare cu cât turbina este de dimensiuni mai mari (în general, între 93-95%). În cazul

turbinelor cu flux transversal, de puteri mici şi foarte mici, valorile randamentului sunt

mai reduse, de obicei până la 80%, cel mult 85%.

Energia hidraulică masică specifică a turbinei, pentru calculul căderii, este

definită de formula [22]:

     21
2
2

2
121 2

1
ρ
1 zzgvvppHgE  ,    (1.3)

în care:

 g ∙ H este energia hidraulică masică specifică a maşinii, [J/kg];

 p1, respectiv p2 sunt presiunile în secţiunile considerate 1, respectiv 2, [Pa];

 v1 şi v2 sunt vitezele apei în secţiunile 1 şi 2, [m/s];

 z1, respectiv z2 sunt cotele secţiunilor respective, [m].

Indicii 1 şi 2 definesc măsurătorile într-o secţiune amonte, respectiv aval, faţă de

turbină.

La realizarea unei „amenajări” hidroenergetice din categoria

pico(hidro)centralelor mai trebuie ţinut cont şi de faptul că producţia de energie

electrică anuală depinde în mod esenţial de cantitatea de apă disponibilă pe parcursul

unui an. Astfel, pentru calculul producţiei medii anuale de energie electrică se poate

utiliza formula [19]

fgtmanual εηη81,9 tHQE  ,      (1.4)

în care:
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 Eanual este energia electrică anuală produsă, [kWh];

 Qm este debitul mediu multianual, [m3/s];

 H este căderea netă disponibilă, [m];

 t, g sunt randamentele turbinei şi al generatorului electric;

  [%] este un coeficient de utilizare al stocului de apă disponibil, întotdeauna

subunitar;

 tf este numărul mediu de ore de funcţionare pe an.
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Fig. 1.17 Domeniile de utilizare pentru diverse tipuri de turbine

În figura 1.17 (adaptare după figura 1 din [23]) este prezentată o nomogramă

folosită în mod curent pentru selecţionarea tipului de turbină ce se poate utiliza la

amenajări hidroenergetice, în funcţie de debitul Q şi de căderea H. Se remarcă faptul

că turbinele cu flux transversal (cross-flow) acoperă un domeniu destul de larg de

căderi şi debite, chiar în domeniul de puteri reduse.

1.4. Prezentarea turbinei

Rotorul unei turbine cu flux transversal are o formă oarecum similară cu cea a

unui ventilator al sistemelor de ventilaţie tangenţiale, fiind alcătuit din două sau mai

multe discuri circulare, paralele. Acestea sunt montate pe un arbore, care asigură

fixarea rotorului în lagărele suport – Fig. 1.18 a). Clapeta de reglare a debitului de

apă, cu mecanismul său de reglare a unghiului, este redată în figura 1.18 b).
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a)

b)

Fig. 1.18 a) Proiectul iniţial al turbinei HYE 10a; b) rotorul şi dispozitivul de
reglare al unghiului clapetei de reglare a debitului

Din punct de vedere constructiv, rotorul este destul de uşor de realizat, ceea ce

permite abordarea fabricării sale artizanale. Pe discuri sunt fixate paletele curbate, cu

o anumită rază (în forma cea mai simplă) sau cu două raze – cazul rotorului turbinei

HYE 10a (o formă mai complexă din punct de vedere al tehnologiei de fabricaţie).

Iniţial s-au luat în considerare pentru realizarea rotorului turbinei trei variante de

palete, denumite generic în lucrare V1, V2, V3.

Pornind de aici, cele trei variante iniţiale ale rotorului au fost denumite V1a,

V2a, V3a – „a” datorită prezenţei arborelui între cele două discuri din componenţa

acestuia. Menţionăm că turbina a fost fabricată în final cu rotorul V2a, realizat cu

varianta V2 a paletei.

În mod similar, cele trei variante de rotor propuse de către autor, cu aceleaşi trei

variante de palete, dar fără arbore între cele două discuri, au fost denumite V1f,

V2f, V3f. Aceste simbolizări – folosite pe tot parcursul lucrării – sunt prezentate în

tabelul 1.2.
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Tabelul 1.2 – Simbolizarea variantelor rotorului

Varianta
Denumirea
rotorului

Denumirea
paletei utilizate Obs.

V1a V1

V2a V2Iniţială

V3a V3

cu arbore interior

V1f V1

V2f V2Propusă

V3f V3

fără arbore interior

În unele lucrări de specialitate [24] apar consideraţii conform cărora teoria

hidraulică a turbinei cu flux transversal este similară cu cea a turbinei Pelton, luându-

se în considerare faptul că ambele pot fi încadrate în aceeaşi categorie: cea a

turbinelor cu impuls. Alţi specialişti consideră că, spre deosebire de aceasta din urmă,

turbina cu flux transversal este o turbină cu două etape. Mai există o deosebire:

turbinele cu flux transversal au arborele rotoric întotdeauna orizontal, spre deosebire

de cele Pelton, care pot avea axul fie orizontal, fie vertical.

Astfel, la turbinele cu flux transversal apa pătrunde în interiorul carcasei printr-

un sistem de distribuţie / ajutaj, care de obicei face şi trecerea de la forma circulară a

conductei de aducţiune la forma dreptunghiulară a sistemului de distribuţie.

Jetul de apă atacă simultan mai multe palete, apărând astfel un moment de

rotaţie. Datorită curburii paletelor, jetul este direcţionat în interiorul rotorului, pe care

îl străbate pe o direcţie aproximativ diametrală, lovind apoi paletele de pe partea

opusă (vezi figura 1.16), producând în acest fel un moment de rotaţie suplimentar.

Din această cauză, în prima etapă se consideră că rotorul ar fi complet scufundat în

apă. Jetul de apă îşi modifică astfel direcţia şi ajunge în a doua etapă, la ieşirea din

interiorul rotorului, etapă care poate fi considerată ca fiind de tip impuls.

În continuare sunt prezentate unele aspecte teoretice şi ecuaţii utilizate în

studiul comportamentului turbinelor cu flux transversal. De asemenea, şi proiectarea

unei turbine cu flux transversal se bazează în special pe triunghiurile vitezelor – Fig.

1.19 a) [25].

Aceste triunghiuri sunt formate din: viteza absolută v a fluidului aflat în mişcare,

viteza relativă w şi viteza periferică a rotorului u. Viteza absolută v este suma

vectorială a celorlalte două viteze: wuv


 .

În triunghiurile vitezelor apar şi două unghiuri caracteristice:
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- unghiul  (denumit şi unghiul absolut al fluidului) dintre vectorii v şi u, şi

- unghiul  (denumit şi unghiul paletei) dintre vectorii u şi w.

Convenţional, indicele 1 corespunde mărimilor respective la intrarea în rotor, iar

indicele 2 aceloraşi mărimi la ieşirea din zona de dispunere a paletelor.

a)

b)
Fig. 1.19 Triunghiul vitezelor – a); mărimi utilizate în triunghiul vitezelor – b)

În figura 1.19 b) sunt prezentate şi alte mărimi care apar în triunghiul vitezelor.

Acestea sunt:

- cosu  vv este proiecţia vitezei absolute pe direcţia vitezei de transport;

- sinm  vv ;

- cosu  ww  este proiecţia vitezei relative pe direcţia vitezei de transport.

În calcule se utilizează de asemenea coeficienţii vitezelor [25]:

Hg
Uk



2

u ,              (1.5)

în care:

 g este constanta gravitaţională, g=9,806 [m/s2];

 H este căderea, [m].

În acelaşi fel:

Hg
Wk



2

w ,       (1.6)
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Hg
Vk



2

v .   (1.7)

1

R
2

Fig. 1.20 Reprezentarea vectorilor vitezelor la trecerea apei prin rotorul V2a, pentru un singur
fir de fluid

În figura 1.20 s-au reprezentat vectorial vitezele (construite pe baza aceloraşi

triunghiuri ale vitezelor prezentate anterior) pentru un singur fir al fluidului, la

trecerea apei prin rotorul turbinei HYE 10a, varianta V2a. Datorită configuraţiei

rotorului, cu 24 de palete, calea vânei de fluid ar trebui să treacă exact prin centrul

rotorului, lucru imposibil din cauza arborelui rotoric. Din acest motiv autorul a propus

eliminarea arborelui interior dintre cele două discuri.

În ceea ce priveşte calea jetului de apă prin carcasa şi rotorul turbinei, există

foarte multe dezvoltări teoretice privind acest aspect, fiecare dintre acestea ţinând

seama de diverşi factori.

În figura 1.21 a) [26] şi 1.21 b) [27] sunt redate fotografii realizate în cadrul unor

experimente de laborator, în care se observă că în realitate calea jetului de apă în

interiorul rotorului turbinei cu flux transversal nu respectă teoria, adică nu îl traversează

diametral şi deci nici nu iese exact în partea opusă (aşa cum s-a prezentat în figura

1.16, din punct de vedere teoretic).

Din această cauză, în lucrarea de faţă, analizele care urmează s-au realizat strict
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pe baza rezultatelor obţinute în urma simulării curgerii efectuate asupra

modelului rotorului turbinei (simulări prezentate amănunţit în subcapitolul 3.2), fără

a se recurge la detalieri privind diverse alte abordări.

a) b)
Fig. 1.21 Calea reală urmată de apă prin interiorul carcasei şi rotorul unor turbine cu flux transversal

În figura 1.22 s-a reprezentat calea de trecere a fluidului prin carcasa şi rotorul

turbinei HYE 10a, respectând rezultatele simulării. Se remarcă cele două trasee

urmate de apă (în figura 3.11 din § 3.2.1 se pot observa de asemenea cele două

trasee rezultate în urma analizei computerizate a curgerii):

– fluxul de intrare 1, cu cele două fluxuri secundare de intrare 2;

– fluxul de ieşire 4, cu cele două fluxuri secundare de ieşire 3.

Fig. 1.22 Traseele fluidului (apei) prin interiorul carcasei şi rotorul turbinei

În figura 1.22 cu culoare albastră (în secţiunea rotorului) s-au evidenţiat cele opt

palete pe care acţionează jetul la pătrunderea apei în rotor, iar cu culoare roşie cele

patru palete pe care acţionează jetul de apă la ieşirea din interiorul rotorului.
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Pentru efectuarea calculelor de proiectare, se poate lua în considerare o

simplificare a traseului, prezentată în figura 1.23, unde sunt redate şi triunghiurile

vitezelor pe paletele rotorului. În această figură, v este viteza absolută, u este viteza

periferică a rotorului, iar w este viteza relativă.

Fig. 1.23 Traseul simplificat al apei şi reprezentarea vectorilor vitezelor la
trecerea apei prin rotor

Ecuaţia fundamentală a turbinei hidraulice (ecuaţia lui Euler)

,coscosη 444111   vuvuHg (1.8)

şi formula puterii mecanice

η,ρ  HQgP      (1.9)

conduc la următoarea ecuaţie:

 444111 coscosρ   vuvuQP . (1.10)

În ecuaţiile de mai sus:

• H este căderea, [m];

• P este puterea dezvoltată de turbină, în [W];

• Q este debitul, [m3];

•  este densitatea specifică a apei, în [kg/m3];

• g este acceleraţia gravitaţională la locaţia respectivă, [m/s2];

• u1, v1, 1 sunt elementele triunghiului vitezelor la intrarea în rotor;

• u4, v4, 4 sunt elementele triunghiului vitezelor la ieşirea din rotor.

Considerăm că ecuaţia care reflectă cel mai bine puterea dezvoltată de turbina cu

flux transversal, stabilită pe baza formulei lui Euler de către Donat Bánki (teorie care
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ia în considerare trecerea jetului de apă de două ori prin interiorul rotorului [28]),

este următoarea (vezi şi figura 1.20):

    444333222111 coscoscoscosρ   vuvuvuvuQP (1.11)

Primul termen al ecuaţiei se referă la prima etapă de trecere a apei prin rotorul

turbinei (din exterior spre interiorul rotorului), numită în continuare etapa de

intrare, iar al doilea termen la cea de-a doua etapă de trecere a apei prin rotor (din

interiorul acestuia spre exterior), numită în continuare etapa de ieşire.

În literatura de specialitate se regăsesc diverse calcule şi/sau estimări cu privire

la raportul energiei cedată de apă, între cele două etape. Acestea se situează între 60-

80% pentru etapa de intrare, respectiv 40-20% pentru etapa de ieşire şi depind de

mai mulţi factori: diametrul rotorului, numărul paletelor, raportul dintre lăţimea şi

diametrul rotorului.

Diametrului rotorului în cazul turbinelor cu flux transversal nu depinde de debitul

de apă disponibil. Diametrul exterior D1 al rotorului constituie însă elementul de

pornire în proiectarea turbinei. Pentru un unghi 1=30˚ rezultă un raport 66,0
1

2 
D
D

,

valoare des întâlnită la rotoarele turbinelor cu flux transversal [28]. În funcţie de cele

două diametre rezultă razele R1 şi R2, adică razele circumferinţelor exterioară şi

interioară a rotorului (zona în care se dispun paletele – Fig. 1.20).

Lăţimea rotorului depinde însă de debitul maxim Q pe care turbina urmează să îl

preia: cu cât acesta este mai mare, cu atât şi lăţimea rotorului trebuie mărită.

Turbina cu flux transversal poate funcţiona într-o gamă largă a vitezelor de

rotaţie.

Vizeta specifică de rotaţie a unei turbine este definită ca fiind viteza de rotaţie a

unei turbine similare din punct de vedere geometric, care dezvoltă o putere de 1 kW

la o cădere de 1 m:

4
5

2
1

s

H

Pnn 
 .   (1.12)

Randamentul total al unei turbine este =h∙m∙0 (în care m este randamentul

mecanic al turbinei, care ia în considerare pierderile prin frecare, iar 0 este

randamentul volumic al turbinei, ce ţine seama de pierderile de apă) – acesta fiind de

fapt raportul între puterea utilă cedată de către turbină la arbore şi puterea hidraulică

a apei care trece prin turbină.
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Rotorul turbinei HYE 10a este compus dintr-un ax, două discuri circulare şi 24 de

palete. Pe cele două discuri laterale s-au practicat câte 24 de degajări, pentru

dispunerea paletelor. Degajările au fost realizate cu o toleranţă de +0,3 mm faţă de

grosimea paletelor, pentru a se uşura procesul tehnologic de fixare şi apoi sudare al

acestora.

S-a preferat realizarea rotorului în construcţie sudată pentru că paletele turbinelor cu

flux transversal sunt supuse unor solicitări variabile.

Fig. 1.24 Axul rotorului turbinei HYE 10a

Fig. 1.25 Discul cu cele 24 de degajări
pentru fixarea paletelor V2

Axul rotorului turbinei este prezentat în figura 1.24, iar în figura 1.25 este

prezentat unul dintre cele două discuri circulare pe care s-au fixat paletele, în cazul

variantei iniţiale V2a. Dimensiunile acestuia, precum şi ale celorlalte componente ale

turbinei nu sunt prezentate în figuri, din cauza faptului că fabricantul turbinei, S.C.

Hydro-Engineering S.A. Reşiţa, a dorit, în mod firesc, să păstreze aceste date

confidenţiale. Din acelaşi motiv, niciuna dintre reprezentările componentelor turbinei

prezentate în teză nu au fost executate la scară.

Pentru fabricarea tuturor componentelor rotorului turbinei HYE 10a (respectiv

axul rotorului, cele două discuri şi cele 24 de palete) s-a utilizat oţelul X5CrNi 18-10,

din categoria oţelurilor inoxidabile austenitice.

Aceste oţeluri nemagnetice au în compoziţie pe lângă crom – element obişnuit de

aliere, în concentraţii tipice de 15–18% – şi nichel, acest metal crescând rezistenţa la

coroziune. Asemenea oţeluri sunt dintre cele mai utilizate – din categoria oţelurilor

inoxidabile – în industria constructoare de maşini, incluzând aici şi fabricarea

diferitelor componente pentru diverse tipuri de turbine hidraulice [29].

Oţelurile inoxidabile şi produsele realizate din acestea sunt standardizate – de

către Asociaţia Română de Standardizare – prin standardul SR EN 10088:2005.
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Conform standardizării actuale, standardul SR EN 10088-1:2005 – Oţeluri inoxidabile.

Partea 1: Lista oţelurilor inoxidabile (care a înlocuit SR EN 10088-1:1997) – cuprinde

lista oţelurilor inoxidabile, standardul SR EN 10088-2:2005 cuprinde condiţiile tehnice

de livrare a tablelor şi a benzilor pentru utilizări generale, realizate din oţeluri

inoxidabile, iar standardul SR EN 10088-3:2005 cuprinde condiţiile tehnice de livrare

pentru semifabricate, bare, sârme, semifabricate şi profiluri pentru utilizări generale,

realizate din oţeluri inoxidabile.

În tabelul 1.3 [30] sunt prezentate simbolizările alfanumerică şi numerică ale

oţelului X5CrNi 18-10 mai sus menţionat, în conformitate cu standardul SR EN 10088-1.

În tabelul 1.4 [31] sunt prezentate simbolizările folosite pentru oţeluri din grupa

X5CrNi 18 (extrase din standardele folosite de diverse state sau uniuni de state).

Tabelul 1.3 – Simbolizările oţelului X5CrNi 18-10

SR EN 10088-1:2005
Simbolizare alfanumerică

SR EN 10088-1:2005
Simbolizare numerică

Mărci echivalente
(conf. STAS 3583*)

Alte
standarde

X5CrNi 18-10 1.4301 5NiCr 18-0 304

* STAS 3583 a fost înlocuit cu SR EN 10088-1:1997

În continuare sunt prezentate unele dintre caracteristicile oţelului inoxidabil

austenitic X5CrNi 18-10:

a) caracteristici mecanice:

– rezistenţa la tracţiune: 580–760 MPa;

– alungirea maximă: 55%;

– rezistenţa la alungire: 120 MPa;

– rezistenţa la lovire: 140–150 J/cm;

– limita de curgere: 290–550 MPa;

– rezistenţa la oboseală: 240 MPa;

– modulul lui Young: 200.000 MPa.

Tabelul 1.4 – Oţelul X5CrNi 18-10, conf. standardelor internaţionale

SUA Franţa Germania Japonia
Federaţia

Rusă Spania Suedia
Marea

Britanie UE

AISI AFNOR DIN
17006

W.N.
17007

JIS GOST UNE SIS BSI EURONORM

302* Z10 CN
18-09

X5CrNi
18-7

1.4319 SUS 302 12 KH 18N9 X10CrNi
18-09

23 31 302S25 X10CrNi
18-9
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304* Z6 CN
18-09

X5CrNi
18-10
X5CrNi
18-12

1.4301
1.4303

SUS 304 08 KH18N10
06 KH18N11

X6CrNi
19-10

23 32 304S15
304S16

X6CrNi
18-10

* grade austenitice

b) caracteristici fizice:

– densitatea: 8.000 kg/m3;

– temperatura de topire: 1.400–1.450°C;

– căldura specifică: 500 J/kg∙K;

– conductivitatea termică: 16 W/m∙K.

Tabelul 1.5 – Proprietăţi ale oţelului X5CrNi 18-10

Rezistenţa minimă
(transversală) la rupere

[N/mm2]

Alungirea minimă la
rupere [%]

Energia minimă la impact
(ISO-V) KV

[J]
grosime >10 mm

0,2% Rp0,2 1% Rp1,0

Rezistenţa de
rupere la

tensiune Rm
[N/mm2] A80<3 mm

grosime
A≥3 mm
grosime

longitudinal transversal

210 250 520–720 45 45 90 60

c) compoziţia chimică a oţelului X5CrNi 18-10 este următoarea:

– carbon: 0,05%;

– crom: 18%;

– nichel: 10%.

Alte proprietăţi ale oţelului X5CrNi 18-10 sunt prezentate în tabelul 1.5 [32].

1.5. Paletele rotorului

În acest subcapitol sunt prezentate unele aspecte cu privire la proiectarea

paletelor curbate, de tipul celor utilizate şi la turbinele cu flux transversal, ca şi în

cazul turbinei HYE 10a, prezentată în lucrare.

În figura 1.26 sunt prezentaţi vectorii vitezelor care acţionează asupra unei palete

a turbinei HYE 10a, aşa cum rezultă din triunghiurile vitezelor (vezi figura 1.23).

În figura 1.27 se prezintă devierea jetului de apă de către o paletă curbată şi

forţele care apar. În figură se disting:

 r – raza curburii paletei;

 v – viteza jetului de apă care acţionează asupra paletei;

 h – lăţimea jetului de apă care acţionează asupra paletei;

  – unghiul la centru al jetului de apă.
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Fig. 1.26 Triunghiurile vitezelor pe muchiile de intrare
şi de ieşire ale paletei curbate V2

Reducând calculele la un jet de unghi d şi de lungime ds, rezultanta forţelor de

impuls de la intrare, respectiv de la ieşire, este

dJdP  ,   (1.13)

(vezi figura 1.28).

Încărcarea distribuită (liniară) a paletei va fi deci

r
J

ds
dRp  , (1.14)

în care

2vbh
g

J 


.  (1.15)

Fig. 1.27 Forţele care apar pe o paletă curbată

d

r

dR

J

ds

-J
dR

J

-J
d

Fig. 1.28 Reducerea calculelor

Luând în considerare diferenţa foarte mare dintre suprafeţele muchiei de intrare

şi ale suprafeţei de presiune a paletei, se va neglija muchia de intrare şi vom
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considera că presiunea se exercită doar asupra suprafeţei de presiune a paletei

(vezi figura 1.15).

În ceea ce priveşte forţele hidrodinamice care acţionează asupra paletelor

rotorului turbinei, în cele două etape de trecere a apei prin interiorul acestuia, s-a

propus de către autor o „zonare” în interiorul carcasei turbinei. S-a considerat că în

fiecare zonă dintre cele patru, forţele care acţionează asupra paletelor aflate în zona

respectivă sunt altele.

În figura 1.29 se prezintă cele patru zone considerate, în care apar sau nu

solicitări asupra unei palete a rotorului, în funcţie de poziţia pe care o ocupă la un

moment dat, în timpul unei rotaţii complete a rotorului turbinei.

Am considerat că:

 zona I acoperă perioada în care jetul de apă pătrunde în interiorul rotorului,

acţionând mai întâi asupra muchiei de intrare, dar în special asupra suprafeţei de

presiune a paletelor (Etapa de intrare – vezi şi figura 1.23) şi cuprinde opt

palete;

 zona II, care cuprinde doar două palete din cele 24, este acoperitoare pentru

perioada în care jetul de apă nu solicită paleta (o zonă aflată între etapa de

intrare şi etapa de ieşire);

Fig. 1.29 Cele patru zone definite pentru rotor, la trecerea jetului de apă

 zona III este cea în care paleta este supusă solicitărilor generate de jetul de

apă la ieşirea din rotorul turbinei, acţionând de asemenea asupra suprafeţei de

presiune a paletelor (Etapa de ieşire – vezi şi figura 1.23); cuprinde patru palete;
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 zona IV, aflată între zona ce acoperă etapa de ieşire şi zona I’, care acoperă o

„nouă” etapă de intrare, considerăm că este o zonă care nu mai este necesar a fi

luată în considerare în calcule, deoarece aici nu mai apar forţe care să solicite

paleta; cuprinde cele mai multe palete (10 din 24).

F

F 1 F 3
Fig. 1.30 Modul în care forţele acţionează periodic asupra unei palete la trecerea

apei prin rotor

În figura 1.30 s-a redat periodicitatea cu care jetul de apă acţionează asupra

unei palete rotorice când rotorul are o viteză de rotaţie constantă. Astfel, într-o

perioadă de timp t (care acoperă o rotaţie completă a rotorului – 2), o paletă este

supusă forţelor astfel:

– o forţă de valoare F1 în etapa de intrare a apei în rotor (când paleta se află în

zona I – Fig. 1.29); forţa F1 acţionează o perioadă de timp t1 asupra paletei, urmează

apoi o perioadă t2, în care asupra paletei nu acţionează practic nicio forţă (paleta se

află în zona II – Fig. 1.29);

– o forţă de valoare F3, mai mică decât F1 cu valoarea F, în etapa de ieşire a

apei din rotor (când paleta se află în zona III din Fig. 1.29), care acţionează o

perioadă de timp t3. Am considerat că valoarea forţei F3 se reduce faţă de F1 deoarece

jetul de apă pierde din energie în zona I.

Având în vedere cele de mai sus şi figurile 1.22 şi 1.23, care redau curgerea apei

prin interiorul rotorului (preluate din simulările realizate cu ajutorul programului CFX

TascFLOW din pachetul software ANSYS şi prezentate pe larg în subcapitolul 3.2.1), în

paragraful 3.3.1 s-au calculat presiunile care apar pe paletele rotorului, pentru a se

determina, utilizând metoda elementelor finite, stările de tensiune.

Valorile exacte pentru cele patru perioade de timp – t1, t2, t3, t4 – nu pot fi

stabilite cu uşurinţă, poate doar cu ajutorul unor metode foarte perfecţionate, spre

exemplu cu ajutorul unor camere de luat vederi ultrarapide – care realizează sute de

cadre pe secundă – având în vedere turaţiile rotoarelor turbinelor cu flux transversal.
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În figura 1.32 este prezentată varianta a doua a paletei rotorului, denumită V2,

care echipează rotorul turbinei HYE 10a.

Pentru comparaţie, în figurile 1.33 şi 1.34 s-au

redat prima variantă a paletei, respectiv a treia

variantă, denumite în lucrare V1, respectiv V3.

Conform figurilor se pot face următoarele

observaţii:

- toate cele trei variante de palete au două raze

de curbură;

- valoarea razei dinspre centrul rotorului a fost

redusă, de la V1, la V2 şi V3 (30 mm, 20 mm, 17 mm,

respectiv);

- valoarea razei dinspre exteriorul rotorului a fost

mărită, de la V1, la V2 şi V3 (23,5 mm, 35,5 mm,

45,4 mm, respectiv);

- paleta V2 (cu care s-a fabricat rotorul turbinei HYE 10a) este de fapt o variantă

intermediară din punct de vedere al formei constructive, între V1 şi V3.

Fig. 1.32 Varianta V2 a paletei rotorului turbinei

S-a ales varianta V2 din două motive:

1) paleta V1 s-a considerat că are suprafaţa de presiune prea mică;

2) la paleta V3 s-a renunţat din cauza lungimii sale.

După documentarea efectuată de către autor, s-a ajuns la concluzia că

modalitatea de calcul a numărului optim de palete pentru rotorul turbinelor cu flux

transversal diferă de la o sursă la alta, în funcţie de diverşi factori luaţi în considerare.

Fig. 1.31 Detaliu palete – rotor al
turbinei HYE 10a
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Fig. 1.33 Varianta V1 a paletei rotorului turbinei Fig. 1.34 Varianta V3 a paletei rotorului turbinei

Conform unei surse bine documentate [33] (această afirmaţie se bazează pe

faptul că în ţara respectivă au fost implementate un număr foarte mare de proiecte

hidroenergetice folosind pico(hidro)agregate), numărul optim al paletelor este cuprins

între 24 şi 30. Sursa citată prezintă sintetic următoarea situaţie (existentă la

momentul respectiv):

Tabelul 1.6 – Numărul optim al paletelor turbinelor cu flux transversal

Referinţă Ţara Anul
Raportul

diametrelor
rotorului D1/D2

Numărul z al
paletelor
rotorului

Randamentul
estimat al

turbinei η [%]

Alabama SUA 1983 0,66 20 75,00

Ganz Ungaria 1984 0,66 30 75,00

KTU Turcia 1987 0,54 24 71,30

ODTU Turcia 1985 0,83 30 55,50

Reşiţa România 1983 0,66 24 75,00

VDI Etiopia 1981 0,67 36 66,00

VIGM ex URSS 1986 0,63 24 78,00

Yokohama Japonia 1985 0,66 26 80,60

Există cu siguranţă şi date mai recente, dar în ultimii ani acestea devin din ce în

ce mai greu accesibile, datorită intenţiei firmelor constructoare – până la urmă

firească, având în vedere concurenţa din ce în ce mai dură – de a păstra secrete

modelele de proiectare şi metodele de fabricaţie.

Aşa cum am mai precizat, toate drepturile asupra turbinei aparţin S.C. Hydro-

Engineering S.A. Reşiţa, motiv pentru care în lucrare nu s-au prezentat nici un fel de

date de proiectare sau dimensiuni, acestea fiind confidenţiale.
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Capitolul 2. Obiectivele tezei de doctorat

Dependenţa totală a societăţii umane în epoca actuală, la scară planetară, de

energia electrică, necesită pentru producerea acesteia – printre altele – şi

realizarea unor turbine hidraulice cât mai performante, cu un randament cât mai

ridicat.

În acest context, principalele obiective propuse a fi realizate în teza de

doctorat sunt următoarele:

 Studiul valorificării energiei apelor curgătoare, în vederea obţinerii

energiei electrice în centrale hidraulice de mică şi foarte mică putere uşor de

realizat, la un preţ cât mai redus, cu o eficienţă cât mai mare.

 Încercarea turbinei cu flux transversal de foarte mică putere, într-un stand

de probe specializat.

 Realizarea unor noi forme geometrice pentru rotorul şi carcasa turbinei,

care să ducă la micşorarea pierderilor hidraulice, respectiv la creşterea

randamentului turbinei.

 Simularea numerică a curgerii apei prin turbină, în variantele studiate şi

validarea rezultatelor pentru varianta încercată experimental.

 Analiza comparativă a stării de tensiuni şi deformaţii pentru rotorul iniţial

al turbinei şi pentru cel propus de către autor, avându-se în vedere modificarea

acestuia.
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Capitolul 3. Modelarea curgerii apei prin turbină şi

analiza stării de tensiuni şi deformaţii

3.1. Prezentarea metodelor de investigare utilizate

Este cunoscut faptul că orice agregat mecanic, indiferent de tipul constructiv sau

de domeniul său de utilizare, prezintă în exploatare un randament cu atât mai ridicat

cu cât proiectarea sa s-a realizat cu mai multă acurateţe.

Iar astăzi, în secolul XXI, când aproape nici o activitate umană nu mai poate fi

concepută fără aportul adus de calculator, este evident că nici domeniul mecanicii

hidraulice nu putea fi neglijat. În acest sens, având în vedere domeniul de interes al

lucrării de faţă – al turbinelor de foarte mică putere – un aport important au şi

programele de simulare şi analiză. Şi cum în epoca actuală realizarea unor

randamente cât mai bune pentru orice agregat este un obiectiv major, indiferent de

domeniul abordat, în această lucrare vom încerca să demonstrăm că rezultatele

obţinute utilizând simularea curgerii printr-o turbină de foarte mică putere şi

coroborarea acestora cu rezultatele unor măsurători efectuate pe turbina realizată,

pot contribui la îmbunătăţirea performanţelor acesteia.

3.1.1. Simularea computerizată a curgerii - CFD

Simularea computerizată a curgerii (prescurtat CFD – Computational Fluid

Dynamics – lb. eng.) este un proces de simulare a curgerii unui fluid, realizat cu

aplicaţii specializate, care folosesc metode numerice de calcul.

Programele utilizate în această ramură a mecanicii fluidelor se bazează pe

anumiţi algoritmi pentru a analiza şi apoi a rezolva cerinţele utilizatorului în ceea ce

priveşte simularea curgerii fluidelor, sau mai exact interacţiunile dintre fluide (gaze

sau lichide) şi corpurile înconjurătoare. Aceste corpuri (fie că e vorba de palete, ţevi,

carcase etc.) sunt configurate în CFD prin suprafeţe, definite la rândul lor de condiţii

de contur (Boundary Conditions – lb. eng.).

În mod obişnuit, realizarea oricărei analize de curgere presupune parcurgerea

mai multor etape. Conform specialiştilor de la NASA [1], următoarele etape sunt

obligatorii:

 formularea problemei de curgere;
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 modelarea geometriei şi domeniului fluxului;

 stabilirea condiţiilor iniţiale şi a condiţiilor limită;

 generarea grilei;

 stabilirea strategiei de simulare;

 stabilirea parametrilor de intrare;

 realizarea simulării;

 urmărirea simulării;

 post–procesarea simulării pentru obţinerea rezultatelor;

 compararea rezultatelor simulării cu alte rezultate (obţinute prin metode

analitice sau experimentale), pentru a se valida rezultatele simulării;

 repetarea procesului, pentru stabilirea cauzelor care au generat eventualele

diferenţe, faţă de celelalte rezultate.

Se cunoaşte faptul că în interiorul turbinei cu flux transversal curgerea apei este

neuniformă, datorită faptului că apa nu trece prin întreg rotorul, iar existenţa celor

două etape, de intrare şi de ieşire, complică şi mai mult lucrurile. Din acest punct de

vedere, simulările de curgere efectuate de către aplicaţiile specializate sunt operaţiuni

extrem de laborioase, dar de un real folos pentru cei care lucrează în domeniul

proiectării hidroagregatelor.

În acest sens, simularea computerizată a curgerii aduce cu sine mai multe

avantaje:

 timpul cerut de un produs (turbină), de la faza de proiectare până la cea de

intrare în producţie, se reduce semnificativ;

 se elimină complet costurile pentru producerea unui sau unor prototipuri;

 se reduc cheltuielile necesitate de lansarea unui produs nou, pentru o

încercare reală a acestuia (dacă aceasta nu este obligatorie);

 apare posibilitatea de îmbunătăţire a produsului încă din faza de proiectare a

acestuia, după examinarea concluziilor trase în urma simulării.

Curgerea în cadrul analizei efectuate are un caracter turbulent. Fenomenele de

turbulenţă sunt de trei tipuri: tridimensionale, nestaţionare, afectate de prezenţa

vârtejurilor. Ele pot fi descrise de ecuaţiile Navier–Stokes. Din această cauză, s-a

utilizat modelul de turbulenţă k–ε, care este unul dintre cele mai comune modele de

turbulenţă, bazat pe conceptul turbionar al vâscozităţii, al cărui model matematic este

exprimat prin ecuaţia [2]:

tef μμμ  ,     (3.1)
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în care ef este vâscozitatea efectivă asociată turbulenţei, iar t este vâscozitatea

turbulentă.

În acest tip de modelare, vâscozitatea turbulentă este strâns legată de energia

cinetică turbulentă şi de disiparea acesteia, astfel:

ε
ρμ

2

μt
kc ,  (3.2)

în care c este o constantă cu valoarea 0,09.

Mărimea k rezultă din soluţionarea ecuaţiei diferenţiale a transportului, iar  este

rata la care k este disipată de către vâscozitatea moleculară.

Din testul de validare al modelului numeric de turbulenţă utilizat k–ε, a rezultat o

convergenţă bună a calculelor.

Scara de lungimi este estimată din două proprietăţi ale câmpului de turbulenţă,

de obicei energia cinetică şi energia disipată. Disiparea energiei cinetice este dată de

soluţia ecuaţiei de transport.

Vorticity (lb. eng.) este un termen deja uzual în domeniul dinamicii fluidelor,

utilizat de către toate programele de simulare a curgerii, al cărui corespondent în

limba română ar fi turbion sau turbulenţă. Cu ajutorul lui se defineşte tendinţa

fluidelor de a se roti în jurul unui punct, cu alte cuvinte de a provoca vârtejuri.

Mai pe larg, termenul vorticity poate fi legat de cantitatea de „circulaţie” sau

„rotaţie”, iar mai strict este rata de rotaţie unghiulară locală într-un fluid. Media

acestui termen, notată cu av, într-o zonă de mici dimensiuni a fluxului de lichid, este

egală cu circulaţia  în jurul circumferinţei acelei zone, împărţită la suprafaţa A a zonei

respective:

A


avω .   (3.3)

Dacă valoarea suprafeţei A se restrânge foarte mult, tinzând teoretic spre zero,

atunci turbulenţa poate fi considerată într-un punct ca fiind egală cu

dA
d
avω . (3.4)

Din punct de vedere matematic, turbulenţa este un câmp vectorial rotaţional

format din vectorii vitezei, definit cu relaţia:

vw

 .  (3.5)

În dinamica fluidelor, turbulenţa este considerată ca fiind de formă spiralată, iar

direcţia sa vectorială este tangenţială la axa de rotaţie a fluidului.
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În figura 3.1 [3] este redată o reprezentare simplificată, intuitivă, a noţiunii de

turbulenţă. Astfel, dacă am considera că o parte foarte mică din lichid (simbolizată de

pătrăţelul albastru) devine instantaneu solidă şi neglijăm restul fluxului de fluid, în

cazul în care principala mişcare a particulei solidificate ar fi cea de rotaţie şi nu cea de

mişcare (curgere) odată cu debitul, atunci se

poate considera că este vorba de apariţia

turbioanelor (turbulenţelor) în fluxul fluidului.

Un fluid aflat în stare de repaus nu poate

prezenta turbulenţe.

În simulările de curgere prezentate în

continuare în lucrare apar două tipuri de

„obiecte” vizualizate:

1) obiectele de vizualizare de tip vorticity reprezintă tendinţa fluidului de a se

răsuci în jurul unui punct din spaţiul ocupat de fluid; aceste tipuri de obiecte de

vizualizare sunt utilizate pentru a uşura identificarea şi înţelegerea zonelor de

recirculaţie;

2) obiectele de vizualizare de tip linii de curgere (stream lines – lb. eng.) se

obţin prin integrarea de către aplicaţia utilizată a ecuaţiilor Euler pentru turbine.

Grila (grid – lb. eng.) simulărilor de curgere a fost creată utilizând CFX TurboGrid

pentru domeniul rotativ şi ICEM CFD Hexa pentru domeniul staţionar. Ambele programe

destinate generării grilei se bazează pe topologia block de tip „0-grid” şi conţin volume

finite de tip hexaedric. O altă particularitate a grilei o constituie autoadaptarea la forma

conturului, astfel existând posibilitatea de autorafinare în raport cu proximitatea şi

curbura formei.

Cei mai importanţi parametrii care caracterizează calitatea grilei sunt:

 unghiul de înclinare (skew angle – lb. eng.), care reprezintă unghiul de

deformare pornind de la un paralelipiped; valoarea minimă acceptată de solver-ul

aplicaţiei este de 20°, doar în cazuri excepţionale setate de autor se acceptă 14°;

 raportul de aspect (aspect ratio – lb. eng.), având valoarea maximă 100, care

este raportul dintre mărimea dimensiunii verticale şi mărimea dimensiunii

orizontale pentru un element finit.

În lucrare sunt prezentate şi rezultate ale simulării obţinute pentru transformările

conforme. Acestea reprezintă reţeaua plană a profilelor, formată între două

„frontiere”:

Fig. 3.1 Formarea turbulenţelor în curgerea
unui fluid
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 prima frontieră rotativă este diametrul interior specificat de către utilizator,

 a doua frontieră rotativă este diametrul exterior ales de către utilizator; în

cazurile prezentate această frontieră este chiar circumferinţa rotorului turbinei.

Mai simplu spus, o asemenea transformare este o „desfăşurată” a rotorului, care

nu cuprinde însă şi zona centrală.

Marele avantaj al acestor reprezentări este acela că permit o vizualizare sinoptică

şi o interpretare realistă, din punct de vedere cantitativ, a rezultatelor obţinute în

urma simulării.

Analizele de curgere prezentate în subcapitolul 3.2 au fost efectuate utilizând

aplicaţia CFX TascFLOW, din pachetul de programe ANSYS v.12.

3.1.2. Analiza stării de tensiuni şi deformaţii utilizând MEF

Metoda Elementelor Finite (MEF sau FEM – Finite Element Method – lb. eng.)

poate fi definită pe scurt ca o metodă numerică de rezolvare a unor probleme din

domeniul ingineresc, care are trei domenii principale de aplicabilitate: de structură,

transferul căldurii şi curgerea fluidelor. O caracteristică comună tuturor celor trei

domenii este complexitatea, fie a geometriei, fie a materialelor, fie a încărcărilor, sau

chiar a tuturor celor trei; din acest punct de vedere o soluţie analitică devine foarte

greu de obţinut.

O clasificare generală a modelelor de simulare le împarte pe acestea în trei

grupe: statice sau dinamice, discrete sau continue, deterministe sau stohastice.

Un model static (categorie din care fac parte şi modelele de analiză prezentate în

continuare, deoarece s-a ales o analiză statică pentru simulări) este acela care

prezintă stări invariante în timp, adică nu iau în considerare timpul ca variabilă.

Pentru obţinerea soluţiilor, analiza cu elemente finite se bazează pe trei concepte

de bază:

1) noţiunea de element: divizarea corpului analizat într-un număr finit de

unităţi;

2) noţiunea de nod: elementele sunt conectate între ele prin noduri, fiecare

asemenea nod fiind comun pentru cel puţin două elemente;

3) utilizarea elementelor legate între ele prin noduri conduce la înlocuirea

geometriei continue cu un număr finit de elemente, legate între ele şi formând o

structură de tip plasă (mesh – lb. eng.).

Spre deosebire de oricare metodă analitică, care presupune rezolvarea unei
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probleme inginereşti printr-o operaţie singulară, luând în considerare întregul sistem,

MEF propune definirea cel puţin a unei ecuaţii pentru fiecare element şi apoi

combinarea lor pentru a se obţine soluţia pentru întregul sistem; din această cauză

este însă o metodă aproximativă, nu foarte exactă.

Metoda cel mai des utilizată în analiza cu elemente finite este determinarea

deplasărilor. Aceasta presupune că sunt cunoscute încărcările şi rezistenţa la

deformaţie a elementelor analizate, dar valorile deplasărilor sunt necunoscute. Prin

metoda de analiză cu elemente finite se obţin valorile deplasărilor şi ca o soluţie

secundară şi starea de tensiune.

Programele de calculator pentru analiza cu elemente finite s-au impus din

următoarele cauze:

 simplitatea relativă a ecuaţiilor;

 numărul mare de ecuaţii de rezolvat;

 combinarea soluţiilor pentru elemente;

 conectivitatea existentă între elemente (pentru un element se pot aplica

rezultante ale elementelor din vecinătate).

Există trei tipuri de elemente, prezentate în figura 3.2: a) unidimensionale

(elemente liniare), b) bidimensionale (elemente tip suprafaţă) şi c) tridimensionale

(elemente tip volum).

Fig. 3.2 Tipuri de elemente Fig. 3.3 Dimensiunile unui element

În figura 3.3 este redat modul de definire al dimensiunilor pentru un element. Se

deosebesc trei dimensiuni: l – lungimea maximă, s – lungimea minimă şi h – înălţimea

maximă. Cu ajutorul acestor trei dimensiuni se definesc:

- raportul de aspect maxim al suprafeţei, egal cu
h
l

;

- raportul de aspect maxim al marginii suprafeţei, egal cu
l
s

.
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Pentru primul raport, valoarea maximă trebuie să fie 4; pentru cel de-al doilea

raport valoarea optimă este cuprinsă între 0,5 şi 0,7 [4].

Orice aplicaţie care face determinări prin metoda elementelor finite utilizează cel

puţin trei etape:

- pre-procesarea;

- procesarea (analiza propriu-zisă);

- post-procesarea.

O etapă extrem de importantă este ultima: cea de evaluare a analizei. Prezentăm

două exemple:

1) Valoarea maximă a tensiunilor Von Mises rezultate trebuie să fie mai mică

decât limita de curgere sau decât limita de rupere, în funcţie de tipul materialului

(tenace sau fragil).

Tensiunea Von Mises (tensiunea echivalentă) este o mărime rezultată din

componentele tensiunilor [5]:

        yzxzxy
2

zy
2

zx
2

yxMisesVon 3
2
1

      (3.6)

Tensiunea Von Mises nu are asociată o direcţie, fiind definită numai prin valoare.

2) Valoarea maximă a tensiunilor Tresca rezultate trebuie să fie mai mică decât

rezistenţa la forfecare a materialului (în cazul materialelor casante).

În subcapitolele ce urmează apare şi coeficientul de siguranţă (faţă de limita de

curgere), definit de relaţia

MisesVon

rlim
sig 


C .       (3.7)

Valoarea acestuia pentru piese de maşini are în mod obişnuit valori cuprinse între

1,3 şi 4, în funcţie de tipul de solicitare, materialul piesei şi domeniul de utilizare.

Există şi alte aspecte importante care trebuie luate în considerare:

 materialul şi proprietăţile sale fizice;

 definirea cât mai precisă a condiţiilor de frontieră (boundary condition);

 aplicarea cât mai exactă a încărcărilor (valori şi dispunere) – o încărcare

punctuală poate cauza deformări locale complet eronate;

 discretizarea corectă, care poate reduce până la jumătate erorile în cazul

rezultatelor finale (în special a deplasărilor).

Pentru analiza stării de tensiuni şi deformaţii – prezentate pe larg în subcapitolul

3.3 – a fost utilizat modulul Stress Analysis din programul Autodesk Inventor
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Professional 2012 – Student Edition. Acest software este pus la dispoziţia

studenţilor / studenţilor doctoranzi în mod gratuit de către firma producătoare,

Autodesk (http://usa.autodesk.com/autodesk–inventor/).

3.2. Modelarea curgerii apei

3.2.1. Turbina existentă

S-au realizat simulări ale curgerii pentru toate cele trei variante iniţiale de rotor:

V1a, V2a şi V3a (Tabelul 1.2). În continuare sunt prezentate doar rezultatele obţinute

pentru varianta V2a a rotorului, deoarece în urma simulărilor s-a constatat că varianta

aceasta este cea mai eficientă.

Condiţiile de contur aplicate la simulare sunt prezentate în figura 3.4.

Fig. 3.4 Condiţiile de contur aplicate

În zona de admisie în turbină s-a plasat un domeniu staţionar, pe a cărei

frontieră de intrare se aplică presiunea totală. Pe frontiera de ieşire s-a considerat o

presiune statică – de fapt chiar presiunea atmosferică.

Domeniul rotativ s-a considerat cel din interiorul rotorului. S-au mai aplicat

frontiere de tip perete (wall – lb. eng.) pe suprafaţa clapetei de reglare a debitului şi

pe suprafaţa arborelui.

În figura 3.5 este redată discretizarea carcasei şi statistica respectivă (domeniu

staţionar). Se observă numărul nodurilor: 464.379 şi respectiv al elementelor definite:

420.066.
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În figura 3.6 este redată discretizarea rotorului şi statistica respectivă. În zona

muchiei de intrare a paletei (zona de intrare în domeniu) şi în zona muchiei de ieşire

(zona de ieşire din domeniu) s-a utilizat o grilă mai densă, pentru ca simularea să

redea cât mai corect fenomenele curgerii în zonele respective. De asemenea, se poate

observa numărul nodurilor: 1.654.440 şi respectiv al elementelor definite: 1.440.768.

S-a preferat o discretizare mai detaliată a rotorului (comparativ cu cea a

carcasei) datorită faptului că în analiza computerizată prezentată în cele ce urmează,

acesta este elementul determinant pentru studierea curgerii între palete precum şi în

interiorul său.

Fig. 3.5 Discretizarea carcasei şi statistica discretizării

Fig. 3.6 Discretizarea rotorului şi statistica discretizării

În figura 3.7 se prezintă vizualizarea tridimensională a discretizării rotorului, iar

în figura 3.8 se prezintă transformarea conformă a rotorului, aceasta fiind de fapt o

„desfăşurată” a unei zone a rotorului dintre două circumferinţe alese (care conţine şi

paletele în acest caz).
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Fig. 3.7 Discretizarea rotorului – vizualizare 3D Fig. 3.8 Discretizarea rotorului –
transformare conformă

În figura 3.9 se prezintă graficul care confirmă convergenţa pentru simulare.

Acest grafic indică uşurinţa cu care solver-ul aplicaţiei procesează fenomenele fizice

din spatele analizei. Astfel, graficul confirmă corectitudinea condiţiilor iniţiale impuse

pentru simulare.

Fig. 3.9 Convergenţa grafică
Fig. 3.10 Verificarea calităţii discretizării rotorului

În figura 3.10 se redă momentul verificării calităţii discretizării rotorului, înainte

de începerea simulării propriu-zise.

În figurile ce urmează sunt prezentate rezultatele analizei de curgere pentru

varianta realizată a turbinei.

În figura 3.11 se prezintă vitezele relative ale apei în interiorul turbinei, rezultate

în urma simulării:

a) în modul cu obiect de vizualizare cu linii de egală presiune;

b) în modul cu obiect de vizualizare hartă culori (franje colorate).
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a)

b)

Fig. 3.11 Viteza relativă a fluidului (apei)

În figurile 3.11 a) şi b) se observă o distribuţie de viteze specifică unui profil

hidrodinamic, în ceea ce priveşte clapeta de reglare a debitului: pe faţa inferioară a

clapetei (intrados) apare o zonă de accelerare a curentului, cu viteză mare, care se

transferă pe paletele rotorului din imediata apropiere a acestei zone – evidenţiată în

figura 3.11 b).

Această zonă se explică prin strangularea secţiunii dintre clapeta de reglare a

debitului şi carcasă.
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Fig. 3.12  Distribuţia vitezei apei

În figura 3.12 este redată cu obiecte de vizualizare combinate, distribuţia vitezei

relative de curgere a apei în interiorul turbinei, precum şi scara culorilor acesteia.

S-a evidenţiat de asemenea aceeaşi zonă de acceleraţie a jetului de apă, cu

viteză mare, ca şi în figura anterioară.

a) b)

Fig. 3.13 Distribuţia vitezei apei 3D: a) vedere stânga; b) vedere dreapta

În figura 3.13 se prezintă câmpurile turbionare în relaţie cu viteza relativă a apei

în interiorul carcasei turbinei, tridimensional. În aceste figuri se pot observa mult mai

bine zonele în care are loc o curgere puternic turbulentă a apei.



Contribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale turbinei cu flux transversal cu puterea maximă de 8,25 kW
ing. Florin Pomoja

63

a) b)

Fig. 3.14 a) Reprezentarea vectorială a vitezei; b) detaliu

În figura 3.14 sunt redate reprezentarea vectorială a vitezei apei şi un detaliu în

care – în zona marcată – se observă o concentrare semnificativă a vitezei, din cauza

secţiunii cu arie foarte redusă prin care apa pătrunde în zona rotorului după ce a

trecut de clapeta de reglare a debitului.

În figura 3.15 se prezintă distribuţia presiunii totale pe conturul median şi scara

valorilor acesteia.

Fig. 3.15 Distribuţia presiunii totale

La intrare presiunea este uniformă (culoare roşu-închis), iar după rotor se

observă o zonă depresionară multispectrală, formată din „dâre” depresionare; aceste

„dâre” reprezintă de fapt zonele dinamice ale fluidului. Contururile închise din partea

inferioară (culoare verde deschis) reprezintă zone de presiune cvasi-staţionare.
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Fig. 3.16 Liniile de curgere

În figura 3.16 se observă liniile de curgere pentru viteza relativă, redate

tridimensional. Modulul de simulare redă liniile de curgere ca pe nişte tuburi extrem

de subţiri, care pleacă de la frontiera de intrare şi ajung la frontiera de ieşire. Aceste

linii arată traseul urmat de apă şi – foarte concludent – zonele de recirculare şi de

stagnare.

O „curgere” cât mai continuă rezultată din simulare oferă garanţia unei curgeri

reale fără pierderi importante. Zonele în care liniile nu sunt continui denotă apariţia

unor pierderi hidraulice suplimentare. În figură se pot observa foarte bine zonele de

recirculare şi de stagnare.

a) b)

Fig. 3.17 Energia cinetică turbulentă – a); detaliu – b)
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În figura 3.17 se prezintă distribuţia energiei cinetice turbulentă. Cu ajutorul

acesteia se pot observa zonele cu potenţialul cel mai ridicat de pierderi hidrodinamice,

în care energia fluidului se consumă inutil. În detaliul din figura 3.17 b) este scoasă în

evidenţă o zonă de maximă energie cinetică, apărută la interfaţa dintre zona

staţionară şi cea rotaţională, datorită existenţei unui interstiţiu foarte mic.

Fig. 3.18 Valoarea randamentului calculat de programul de simulare pentru rotorul V2a

În figura 3.18 s-a redat o zonă din fereastra aplicaţiei în care aceasta a calculat

randamentul rezultat în urma simulării: valoarea maximă obţinută este de 0.827256,

adică 82,73%.

În tabelul 3.1 sunt prezentate valorile randamentelor obţinute în urma simulării

curgerii pentru cele trei variante ale rotorului iniţial: V1a, V2a, V3a, cu cele trei

variante ale paletelor: V1, V2, V3.

Tabelul 3.1 – Randamente: valori calculate rotor iniţial

Randamentul ηDebitul
Q

Căderea
H

Turaţia
n

V1a V2a V3a
Nr.
crt.

[m3/s] [m] [rot/min] –

1 0,015 32 0,758760 0,797749 0,756371

2 0,016 35 0,774029 0,801336 0,760144

3 0,017 40 0,811841 0,824986 0,766595

4 0,018 45 0,814092 0,827256 0,772047

5 0,020 50 0,804947 0,822548 0,784438

6 0,021 55 0,795179 0,816159 0,781484

7 0,023 65 0,768635 0,796569 0,770366

8 0,025 75 0,739683 0,773581 0,753849

9 0,027 88

1.885

0,704527 0,745555 0,731844

Simulările s-au efectuat pentru valori ale debitului şi căderii cât mai apropiate de

cele la care s-au realizat măsurătorile reale, la aceeaşi valoare a turaţiei.

Cu datele din tabelul 3.1 s-a trasat diagrama din figura 3.19, care redă

randamentele pentru turbină, cu cele trei variante de rotor.
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Randamente calculate

0,798 0,801

0,825 0,827 0,823 0,816
0,797

0,774

0,746

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,015 0,016 0,017 0,018 0,020 0,021 0,023 0,025 0,027

Q [mc/s]

η

V1a

V2a

V3a

Fig. 3.19 Randamente calculate în funcţie de debit, pentru cele trei variante ale
rotorului iniţial

Se observă din figură că varianta rotorului V2a are cel mai bun randament dintre

cele trei, ceea ce denotă justeţea alegerii paletei V2 (rotoarele diferă numai prin

palete). Înseamnă că paleta V2 are geometria optimă, iar rotorul cu această paletă

are pierderile hidraulice cele mai mici. Paleta V1 – mai puţin extinsă – şi paleta V3 –

mai extinsă decât V2 – asamblate în rotor, modifică distribuţia de viteze şi presiuni,

crescând pierderile hidraulice.

3.2.2. Turbina propusă

3.2.2.1. Îmbunătăţirea formelor geometrice

După faza I a măsurătorilor experimentale (prezentate în subcapitolul 4.2), s-a

încercat îmbunătăţirea curgerii apei la ieşirea din turbină prin utilizarea unui tub de

aspiraţie realizat din tablă (Fig. 3.20).

Rezultatele măsurătorilor efectuate după această modificare experimentală au

fost nesatisfăcătoare, drept pentru care autorul tezei a propus unele modificări ale

formelor pentru o viitoare turbină. Acestea au fost adaptate în urma examinării

rezultatelor simulărilor de curgere prezentate anterior şi sunt prezentate în

continuare.

În cazul turbinei iniţiale, unghiul dintre axa injectorului şi axa aspiratorului este de

90°, axa aspiratorului fiind verticală. Pentru carcasa propusă unghiul dintre cele două

axe s-a mărit la 108°, axa aspiratorului fiind deviată de la verticală – Fig. 3.21 a). În

figură clapeta de reglare a debitului este redată în poziţia complet închis.
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S-a renunţat şi la paralelismul dintre cei doi

pereţi ai carcasei turbinei. În varianta propusă aceştia

au un unghi de +14° între ei – evidenţiat în figura

3.21 b). În figură clapeta de reglare a debitului este

redată în poziţia complet deschis.

Valoarea de 14° pentru unghiul dintre pereţii

turbinei este considerată ca fiind optimă din punct de

vedere al evacuării apei.

De asemenea, se observă în cele două figuri că

volumul camerei în partea anterioară a carcasei s-a

redus prin modificările aduse geometriei constructive,

în schimb s-a mărit în partea opusă, cu circa 18%,

pentru o mai bună evacuare a apei. S-a procedat

astfel şi pentru că în urma simulărilor de curgere

prezentate s-a constatat că zona respectivă se caracterizează printr-o intensă

recirculare a apei.

Noua formă a carcasei a fost modificată dorindu-se reducerea frecărilor între

jetul de apă şi pereţii acesteia. În acest mod s-a urmărit şi o posibilă creştere a vitezei

de rotaţie a rotorului (se cunoaşte faptul că în cazul turbinelor cu flux transversal

creşterea vitezei unghiulare a rotorului înseamnă o creştere a randamentului turbinei).

a)

Fig. 3.20 Tub de aspiraţie
experimental
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b)

Fig. 3.21 Formele propuse pentru noua turbină: a) cu noua clapetă în poziţia complet închis; b) cu
noua clapetă în poziţia complet deschis

În urma acestor modificări ale formelor geometrice se va constata o influenţă

pozitivă asupra procesului de curgere (a se vedea figurile 3.37 şi 3.39 a), care s-a

reflectat şi asupra randamentului turbinei.

O altă modificare a formelor constructive a constituit-o eliminarea arborelui

interior dintre cele două discuri şi înlocuirea acestuia cu doi semi-arbori, ataşaţi de

două flanşe, fixate pe suprafaţa exterioară a discurilor (Fig. 3.22).

Deşi eliminarea arborelui intermediar nu constituie o noutate în sine, propunerea

autorului s-a dovedit a fi de asemenea un factor care a contribuit la îmbunătăţire

curgerii apei prin rotorul propus, avându-se în vedere particularităţile turbinei HYE 10a

(vezi figura 1.24).

Consultându-se literatura de specialitate, s-a constatat că actualmente nu există o

metodă exactă de dimensionare a diametrului optim pentru arborele rotoric. Din

această cauză şi având în vedere diametrul rotorului turbinei (D1=150 mm) şi masa

totală a acestuia (4.461,71 g) pentru varianta V2f (vezi Tabelul 3.18), s-a presupus că

eliminarea arborelui interior nu va duce la slăbirea rezistenţei mecanice a ansamblului.

S-a avut în vedere şi faptul că paletele (cu o grosime destul de mare, de 3 mm),

împreună cu cele două discuri (cu grosimea de 10 mm) pot fi considerate ca nişte

elemente de consolidare a rotorului (Fig. 3.22), lăţimea acestuia fiind de numai 42 mm.

În urma analizei stării de tensiuni şi deformaţii prezentate în subcapitolul 3.3.3,

presupunerea s-a dovedit a fi corectă.
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Fig. 3.22 Rotorul V2f

Clapeta iniţială de reglare a debitului a fost şi ea înlocuită. În lucrare nu se

prezintă (din motivul precizat deja) metoda utilizată la modificarea formei acesteia. La

simularea curgerii efectuată pentru turbina propusă se va vedea că şi această

modificare a fost benefică.

Secţiunea transversală a clapetei s-a redus – prin scăderea grosimii de la 76 mm

la 59 mm – cu 22,36% (Fig. 3.23), pentru obţinerea unei forme mai bine profilată din

punct de vedere hidrodinamic. Odată cu modificarea formei clapetei s-a avut în vedere

şi modificarea axei sale de rotaţie, pentru ca aceasta să închidă perfect admisia apei

în interiorul turbinei.

Fig. 3.23 Forma adoptată pentru noua clapetă de reglare a debitului

Noua formă este mai apropiată de forma picăturii de ploaie, care – aşa cum se

cunoaşte – este forma cu cel mai mic coeficient aerodinamic. În acest mod s-a urmărit

reducerea frecărilor între jetul de apă şi clapetă, iar efectul a fost creşterea cantităţii
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de apă care pătrunde prin partea inferioară a clapetei de reglare, aşa cum se observă

dacă se face o comparaţie între figurile 3.48 a) şi b). În figurile 3.32 b) şi c), 3.34 şi

3.37 se poate observa influenţa pozitivă asupra procesului de curgere,.

Pe lângă obiectivele propuse a fi atinse în lucrarea de faţă – în ceea ce priveşte

modificarea formelor rotorului şi carcasei turbinei – a fost identificată încă o

modalitate de a aduce posibile îmbunătăţiri performanţelor tehnice ale turbinei

realizate, prezentată în continuare.

Astfel, pe viitor se doreşte continuarea cercetărilor în ceea ce priveşte creşterea

randamentului turbinei, modificându-se forma paletei V2, ceea care s-a dovedit a fi

cea mai bună variantă dintre cele trei testate cu ajutorul metodei CFD. În figura 3.24

se prezintă două forme propuse de către autor pentru o viitoare paletă (aflate

deocamdată în studiu).

Fig. 3.24  Forme propuse pentru o viitoare paletă

O asemenea formă complexă nu ar mai permite realizarea sa decât de către

firme specializate, dar credem că aportul acestei forme a paletei la creşterea

randamentului turbinei poate merita efortul constructiv, şi chiar mărirea costurilor de

fabricaţie alocate – însă acest aspect necesită un studiu economic amănunţit, care nu

face obiectul lucrării de faţă.

De asemenea, vor fi necesare şi alte simulări în ceea ce priveşte curgerea apei

printr-o turbină al cărui rotor este realizat cu această paletă, dar şi alte analize în ceea

ce priveşte rezistenţa mecanică a paletei şi a rotorului respectiv, şi desigur

compararea rezultatelor obţinute cu cele prezentate în lucrarea de faţă.

3.2.2.2. Simularea curgerii prin turbina propusă

În continuare sunt prezentate rezultatele obţinute în urma simulării curgerii apei
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prin turbina propusă cu varianta V2f a rotorului (fără arbore interior), acesta având

aceeaşi variantă V2 a paletei. S-a ales această variantă deoarece rotorul V2a s-a

dovedit a fi cel mai eficient după efectuarea simulării prezentate anterior (§ 3.2.1).

Condiţiile de contur impuse pentru simulare sunt prezentate în figura 3.25. Acum

apar două interfeţe de tip frozen rotor, deci domeniul rotativ mai are o interfaţă în

zona centrală. În rest topologia iniţială de la simularea de curgere anterioară s-a

păstrat, pentru o cât mai bună convergenţă a rezultatelor.

Fig. 3.25 Condiţiile de contur aplicate (Boundary condition)

În figură se observă formele modificate ale carcasei turbinei şi clapetei de reglare

a debitului. S-au efectuat aceste modificări ale geometriei celor două elemente cu

scopul îmbunătăţirii curgerii, avându-se în vedere şi observaţiile din subcapitolul 3.2.1

(în special apariţia unor zone de recirculare, datorită formei spaţiale a traseului de

curgere la intersecţia unor profile cu pereţii carcasei; în aceste spaţii, odată cu

tendinţa fluidului de a se răsuci în jurul unui punct, apar pierderi de energie).

De asemenea, cum s-a precizat deja, s-a eliminat tronsonul de arbore dintre cele

două discuri. Locul arborelui interior – prezent în varianta anterioară – este luat în

cazul de faţă de grilă (grid). Trebuie subliniat aşadar că deşi aparent arborele este

prezent în unele din figurile ce urmează acesta nu este considerat ca un obiect fizic

de către programul de simulare a curgerii.

În figura 3.26 se prezintă discretizarea tridimensională a rotorului, iar în figura

3.27 se prezintă discretizarea pe transformarea conformă a rotorului; în cazul acesteia

cea de-a doua frontieră, exterioară, este chiar circumferinţa rotorului turbinei.
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Fig. 3.26 Discretizarea rotorului - vizualizare 3D
Fig. 3.27 Discretizarea rotorul turbinei pe

transformarea conformă

Fig. 3.28 Dispunerea grilei între palete şi verificarea calităţii discretizării

În figura 3.28 se prezintă modul de dispunere al grilei între două palete, precum

şi verificarea calităţii discretizării.

Fig. 3.29 Convergenţa grafică

În figura 3.29 se prezintă graficul care confirmă convergenţa pentru simularea

efectuată, adică uşurinţa cu care solver-ul procesează fenomenele fizice „din spatele”
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analizei. Se confirmă corectitudinea condiţiilor impuse de către utilizator pentru simulare.

În figurile 3.30 şi 3.31 sunt redate discretizările carcasei turbinei şi a rotorului

acesteia, precum şi statisticile acestor discretizări. Numărul de noduri pentru carcasă

este de 414.448, iar cel al elementelor este de 374.478. Pentru rotor, numărul

nodurilor este de 1.501.032, iar al elementelor este de 1.291.392.

Fig. 3.30 Discretizarea carcasei turbinei şi statistica discretizării carcasei

Fig. 3.31 Discretizarea rotorului turbinei şi statistica discretizării

În figurile care urmează se prezintă rezultatele analizei de curgere efectuate

pentru turbina propusă, cu formele modificate.

În figurile 3.32 a) şi b) este redată viteza relativă a apei în interiorul turbinei în

modul de vizualizare hartă culori (franje colorate).
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a)

b)

c)

Fig. 3.32 Viteza relativă a apei – a), b); viteza relativă a apei pe contururi – c)

Se observă că distribuţia vitezelor relative pe profilul clapetei este mai uniformă,

deci s-a obţinut o scădere a maximelor faţă de varianta iniţială. Această uniformizare

a curentului de apă favorizează curgerea la intrarea în rotor, ceea ce duce implicit la o

creştere a randamentului.

De această dată, în zona limitrofă a clapetei se observă o valoare mai mică a

vitezei, ceea ce înseamnă că profilul utilizat este mai apropiat de profilul optim, care

ar trebui să conducă la o distribuţie cât mai uniformă a vitezei relative.
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În figura 3.33 este redată distribuţia vitezei relative a apei în plan longitudinal, în

interiorul rotorului (zona intra-paletară) şi în interiorul carcasei turbinei în modul de

vizualizare Contur Plot, precum şi scara dimensiunilor, în [m].

a)

b)

Fig. 3.33 Distribuţia vitezei apei – Contur Plot (cu scara dimensiunilor [m] – a)

În figura 3.34 este redată viteza apei în reprezentare vectorială şi un detaliu în

care – zona marcată, aflată imediat după clapeta de reglare a debitului – se observă o

uniformizare a câmpurilor de vectori, deci o curgere mai uniformă, comparativ cu

aceeaşi zonă în cazul rotorului iniţial – vezi figura 3.14 b).

Din dispariţia aproape completă a petei de culoare roşie – prezentă în figura 3.14

b) – putem trage concluzia că viteza de curgere în zona respectivă este în acest caz

mai uniformă.
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În figura 3.35 s-a redat viteza de curgere în opţiunea programului Stn Frame, cu

concentrarea turbulenţelor. Cu culoarea albastră deschis sunt evidenţiate vârtejurile

cu viteză relativă mică. În zonele acestora nu apar pierderi mari de energie. Se

observă că apar şi zone albastru închis, cu valoarea vitezei zero.

Fig. 3.35 Viteza de curgere – cu concentrarea turbulenţelor

În figura 3.36 este redată distribuţia presiunii totale în interiorul turbinei cu

opţiunea Stn Frame şi s-a evidenţiat paleta nr. 9, în zona căreia apar cele mai mari

valori ale presiunii.

În figură se pot deosebi mai multe zone specifice:

 zona amonte de rotor – de culoare galbenă – cu o presiune constantă;

 intradosul paletelor atacate de apă, cu cea mai mare presiune – de culoare

a) b)
Fig. 3.34 a) Reprezentarea vectorială a vitezei; b) detaliu
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galben închis sau portocaliu (în detaliu se redă zona cu cea mai ridicată presiune

– culoare roşie);

Fig. 3.36 Distribuţia presiunii totale în interiorul turbinei

 interiorul rotorului, în care presiunea apei scade progresiv, de la ieşirea de pe

palete până la evacuare;

 zona de evacuare din turbină, cu presiunea cea mai mică – de culoare verde.

În zona central-superioară a rotorului se observă o distribuţie cvasi-uniformă a

presiunii pe mai multe palete, spre deosebire de situaţia anterioară.

Distribuţia vitezei relative a apei pe liniile de curgere se prezintă în figura 3.37.

Datorită lipsei arborelui interior distribuţia vitezei este mai uniformă în zona

superioară a rotorului (zonă evidenţiată cu elipsa galbenă) şi în zona centrală (zonă

evidenţiată cu elipsa roşie).

În figura 3.38 sunt redate tridimensional liniile de curgere. Se poate observa o

îmbunătăţire a curgerii pe partea superioară a carcasei turbinei.

Fig. 3.37 Viteza relativă a apei pe liniile de curgere
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Fig. 3.38 Liniile de curgere – 3D

Energia cinetică turbulentă în interiorul carcasei se prezintă în figura 3.39.

Pe de o parte, în zona evidenţiată din figura 3.39 a) se observă că valoarea

maximă a energiei cinetice turbulente s-a mutat de pe muchia de intrare a paletei –

vezi figura 3.17 a) – spre mijlocul suprafeţei de presiune a paletei, fenomen benefic în

transferul energetic.

Pe de altă parte – Fig. 3.39 b), partea evidenţiată – se remarcă o zonă de

energie cinetică turbulentă redusă.

 a)
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 b)

Fig. 3.39 a) Energia cinetică turbulentă, b) detaliu

În figura 3.40 este prezentată o zonă din fereastra modulului de simulare a

curgerii TaskFLOW în care apare randamentul maxim al turbinei calculat de aplicaţie.

Valoarea acestuia este de 0.847331, adică 84,73%.

Fig. 3.40 Valoarea randamentului calculat de programul de
simulare pentru rotorul V2f

În cele patru figuri care urmează sunt prezentate rezultate ale simulării în plan,

utilizând transformările conforme. Aşa cum s-a precizat în prezentarea aplicaţiilor

utilizate pentru realizarea de simulări (§ 3.1.1), acestea reprezintă reţeaua plană a

profilelor, formată între două „frontiere”, notate cu 1, respectiv 2 în figura 3.41 (în

care 2 este chiar circumferinţa rotorului turbinei).

Cu ajutorul acestor reprezentări se pot calcula foarte uşor unghiuri de incidenţă,

unghiuri de ieşire, dispunerea diverselor câmpuri de presiune, de energie cinetică

turbulentă etc. Astfel se poate îmbunătăţi proiectul unei turbine înainte de fabricarea

ei, în ceea ce priveşte reducerea zonelor cu turbulenţe, uniformizarea câmpurilor de

viteze ş.a.m.d.

Figurile prezintă rezultatele obţinute în urma simulării curgerii pentru:

- viteza apei – Fig. 3.41,

- presiunea totală – Fig. 3.42,

- firele de curgere – Fig. 3.43,

- energia cinetică turbulentă – Fig. 3.44.



Contribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale turbinei cu flux transversal cu puterea maximă de 8,25 kW
ing. Florin Pomoja

80

Fig. 3.41 Viteza absolută a apei pe transformarea conformă (de la paletă la paletă)

Fig. 3.42 Distribuţia presiunii totale pe transformarea conformă (de la paletă la paletă)

Fig. 3.43 Firele de curgere pe transformarea conformă (de la paletă la paletă)

Fig. 3.44 Energia cinetică turbulentă pe transformarea conformă (de la paletă la paletă)

În figurile 3.41 şi 3.42 se observă foarte bine – în partea stângă – zona

inferioară cu caracter depresionar, ceea ce denotă o curgere cu caracter neuniform. În

schimb în partea dreaptă a figurii 3.43 sunt vizibile liniile de curent care se închid

semicircular, ceea ce denotă o curgere uniformă.

3.2.3. Concluzii

Având în vedere aspectele prezentate în subcapitolele 3.2.1 şi 3.2.2, se pot trage

următoarele concluzii din punctul de vedere al simulării computerizate a curgerii apei
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prin cele două rotoare supuse analizei:

1. Viteza relativă a apei este mai uniformă la intrarea în spaţiul intra-paletar, ca

urmare a îmbunătăţirii formei clapetei de reglare a debitului (Fig. 3.45).

Datorită modificării formei carcasei şi eliminării arborelui interior dintre cele două

discuri (aşa cum s-a prezentat în § 3.2.2) în interiorul carcasei s-a produs o

îmbunătăţire a curgerii.

2. Pentru rotorul propus se observă o uniformizare a câmpului de viteze în zona

activă a rotorului, redată în figura 3.46.

a)   b)

Fig. 3.46 Reprezentarea vectorială a vitezei – comparativ: a) rotor iniţial; b) rotor propus

3. Distribuţia liniilor de curgere a apei pentru turbina existentă este prezentată în

figura 3.47 a), în care s-au evidenţiat trei zone „sensibile” din punct de vedere al

liniilor de curgere:

a)       b)

Fig. 3.45 Viteza relativă a apei – comparativ: a) rotor iniţial; b) rotor propus
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 în zona I, în care se remarcă o creştere mare de viteză;

 în zona II se observă existenţa unor turbulenţe, concentrate într-un spaţiu

foarte redus;

 în zona III (etapa de ieşire a apei) sunt prezente două zone de stagnare.

În figura 3.47 b) se poate observa o curgere a apei îmbunătăţită pentru turbina

propusă, faţă de varianta iniţială, pentru toate cele trei zone.

4. O situaţie îmbunătăţită pentru varianta propusă se poate observa şi în figura

3.48, în ceea ce priveşte distribuţia energiei cinetice turbulentă a apei în interiorul

carcasei turbinei.

a)   b)

Fig. 3.49 Distribuţia energiei cinetice – comparativ: a) rotor iniţial; b) rotor propus

a)       b)

Fig. 3.47 Distribuţia liniilor de curgere a apei – comparativ: a) rotor iniţial; b) rotor propus
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Pierderile datorate energiei cinetice turbulente din partea inferioară a rotorului

turbinei existente au fost transferate doar la două palete şi la vâna de fluid, remarcată

în figura 3.48 b). Deci în cazul rotorului V2f pierderile datorate energiei cinetice

turbulentă s-au redus.

În tabelul 3.2 sunt prezentate rezultatele obţinute în ceea ce priveşte

randamentul calculat al turbinei de către aplicaţia TaskFLOW în urma simulării curgerii

pentru cele două variante ale turbinei, cu rotoarele V2a (iniţial) şi V2f (propus),

ambele cu aceeaşi variantă de paletă, V2.

Simulările s-au efectuat pentru valori ale debitului şi căderii identice cu cele la

care s-au realizat măsurătorile reale, la aceeaşi valoare a turaţiei.

Tabelul 3.2 – Randamente: valori calculate, comparativ

Randamentul ηDebitul
Q

Căderea
H

Turaţia
n

V2a V2fNr.
crt.

[m3/s] [m] [rot/min] –

1 0,015 32 0,797749 0,812063

2 0,016 35 0,801336 0,821605

3 0,017 40 0,824986 0,843838

4 0,018 45 0,827256 0,847331

5 0,020 50 0,822548 0,842507

6 0,021 55 0,816159 0,836047

7 0,023 65 0,796569 0,815017

8 0,025 75 0,773581 0,789351

9 0,027 88

1.885

0,745555 0,763942

În tabel s-au evidenţiat cele mai mari valori ale randamentelor obţinute în urma

simulărilor; este relevant faptul că varianta modificată a turbinei prezintă valori mai

mari în toate cazurile. Cele mai mari valori ale randamentului – 82,72% pentru

varianta V2a a rotorului, respectiv 84,73% pentru varianta V2f a rotorului – s-au

obţinut la un debit de 0,018 m3/s, respectiv la o cădere de 45 m, acesta fiind regimul

optim de funcţionare al turbinei.

Cu datele din tabelul 3.2 s-a trasat diagrama din figura 3.49, în care s-au

reprezentat randamentele turbinei în funcţie de debit, pentru cele două variante de

rotor, V2a şi V2f, rezultate în urma simulărilor de curgere.
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Randamente calculate

0,70

0,75

0,80

0,85

0,015 0,016 0,017 0,018 0,020 0,021 0,023 0,025 0,027
Q [mc/s]

η

η V2a
η V2f

Fig. 3.49 Randamentele calculate în funcţie de debit

Considerăm că apariţia randamentului maxim la debitul de 0,018 m3/s şi căderea

de 44 m era de aşteptat, deoarece turbina a fost proiectată pentru un debit maxim de

20 l/s, la o cădere de 50 m.

Se observă din diagramă că cele două curbe ale randamentului rezultat au o

alură asemănătoare pentru cele nouă puncte de funcţionare. Randamentele maxime

calculate de către aplicaţia folosită pentru simulări – redate în figurile 3.18 (0.827256)

şi 3.40 (0.847331) – fiind de 82,72% şi 84,73%, rezultă că s-a obţinut o mărire a

randamentului turbinei propuse cu o valoare maximă de 2,01%.

Aplicând modificările propuse, prezentate în § 3.2.2, s-a reuşit deci o creştere a

randamentului turbinei. Cu toate că această creştere poate părea nesemnificativă, în

cazul turbinelor cu flux transversal valoarea în sine reprezintă o creştere destul de

importantă.

3.3. Analiza stării de tensiuni şi deformaţii

Obiectivul acestui subcapitol este de a demonstra – prin analiza stării de tensiuni

şi deformaţii în cazul celor şase variante ale rotorului, utilizând MEF şi apoi comparând

rezultatele obţinute – supoziţia autorului, şi anume că rezistenţa ansamblului rotoric

nu s-a diminuat din cauza eliminării arborelui interior (dintre cele două discuri) şi

înlocuirii sale cu cele două flanşe exterioare, ambele având un semi-arbore pentru

fixare. Pentru început s-a efectuat şi o analiză comparativă între cele trei variante ale

paletelor.
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3.3.1. Paletele rotorului

În acest subcapitol sunt prezentate rezultatele obţinute pentru analiza stării de

tensiuni şi deformaţii, efectuate asupra celor trei versiuni ale paletelor rotorului, luate

în considerare pentru realizarea practică a rotorului turbinei cu flux transversal.

Încărcările care pot apărea pe palete sunt de două tipuri [6]: forţe hidraulice

(periodice) datorate jetului de apă ce pătrunde în rotor şi forţe centrifuge (constante

la o viteză de rotaţie constantă a rotorului).

Ţinând cont de diametrul mic al rotorului turbinei (Ø=150 mm) precum şi de

masa foarte mică a paletelor (varianta V1 are 30,5721 g, varianta V2 – 40,6634 g, iar

V3 are 46,9051 g – a se vedea Tabelele 3.4, 3.6 şi 3.8) în analiza stării de tensiuni şi

deformaţii pentru palete, forţele centrifuge au fost neglijate. De altfel, o analiză a

stării de tensiuni şi deformaţii asupra rotorului în care să se ia în considerare şi forţele

centrifuge nu se justifică, având în vedere că rotorul se va considerat blocat.

S-au stabilit două ipoteze de lucru [6]:

1) paletele sunt considerate ca fiind grinzi de secţiune constantă fixate la ambele

capete – Fig. 3.50;

2) forţa hidraulică a jetului de apă a fost înlocuită cu forţa de presiune rezultată

în situaţia limită cea mai nefavorabilă, în care rotorul este blocat şi clapeta de reglare

a debitului nu se mai poate închide, rotorul obturând astfel calea de trecere a apei.

Pentru determinarea presiunii care acţionează asupra paletelor s-a efectuat

calculul prezentat în continuare.

Fig. 3.50 Sarcina uniform distribuită pe secţiunea
transversală printr-o paletă

La intrarea apei în turbină presiunea hidrostatică maximă pmax pentru căderea

maximă la care s-au făcut măsurători pe standul de încercări, de 80 m, va fi

maxmax ρ Hgp  ,         (3.10)
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respectiv pmax=1.000 kg/m3∙9,806 m/s2∙80 m=784.480 Pa=0,78448 MPa. Valoarea

introdusă în modulul Stress Analysis al Autodesk Inventor a fost rotunjită la 0,785 MPa,

această valoare aplicându-se pe suprafaţa de presiune a paletei.

I. Varianta V1 a paletei

În continuare sunt prezentate etapele de lucru pentru analiza stării de tensiuni şi

deformaţii în cazul variantei V1 a paletei, efectuată cu modulul Stress Analysis al

programului Autodesk Inventor Professional 2012. Pentru toate cele trei variante de

paletă, materialul ales este Stainless Steel – Austenitic, clasa de oţeluri inoxidabile din

care face parte şi oţelul X5CrNi 18-10 (prezentat în subcapitolul 1.4).

În tabelele din acest capitol apar:

- rezultatele tensiunilor Von Mises şi ale celor echivalente; fiind reprezentate prin

contururi de culoare, valorile lor corespund cu cele definite în scara culorilor, aflată

lângă modelul analizat, redat deformat;

- valorile 1 – (1st principal stress – lb. eng) tensiunile perpendiculare pe planul

în care tensiunile de forfecare sunt nule; valorile lor permit estimarea efortului maxim

de întindere, ce apare în piesa analizată datorită condiţiilor de încărcare;

- valorile 3 – (3rd principal stress – lb. eng) tensiunile normale pe planul în care

tensiunile de forfecare sunt nule; valorile respective permit estimarea efortului maxim

de compresiune indus în piesa analizată datorită condiţiilor de încărcare.

Etapele simulărilor prezentate în continuare în acest subcapitol au fost parcurse

în ordinea sugerată de modul (fără ca acest lucru să fie obligatoriu). Mai trebuie

menţionat că se pot efectua modificări ulterioare, atât ale setărilor modulului, cât şi

ale valorilor presiunilor aplicate etc., cu condiţia salvării fişierului respectiv.

Fig. 3.51 Varianta V1 a paletei supusă simulării Fig. 3.52 Alegerea setărilor simulării

În figura 3.51 se observă varianta V1 a paletei, înainte de începerea procesului

de analiză, iar în figura 3.52 s-a redat momentul alegerii setărilor.

S-a trecut la etapa următoare, a aplicării constrângerilor (adică a prescrierilor de
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deplasări, nule sau nu, aplicate pe suprafeţe, muchii sau puncte ale

obiectului/componentelor sistemului analizat), în cazul de faţă a suprafeţelor care

rămân fixe. Evident, s-au ales cele două faţete laterale ale paletei, de culoare albastră

în figura 3.53.

În figura 3.54 se prezintă următoarea etapă a simulării, cea a aplicării presiunilor

pe suprafaţa de presiune (interioară) a paletei. La alegerea suprafeţei pe care se

doreşte aplicarea unei forţe sau a unei presiuni – dacă utilizatorul nu impune altfel –

aplicaţia dispune presiunea aplicată pe direcţia normală la suprafaţa respectivă. S-a

aplicat o presiune uniform distribuită, de 0,785 MPa, conform calculului prezentat mai

sus.

Fig. 3.53 Aplicarea constrângerilor
Fig. 3.54 Dispunerea presiunii pe suprafaţa

interioară a paletei

În continuare s-a procedat la discretizarea paletei (Fig. 3.55). Numărul nodurilor

rezultate este de 10.546, iar cel al elementelor de 5.440. A urmat apoi efectuarea

calculelor (Fig. 3.56). Pentru suprafaţa interioară a paletei s-a aplicat o discretizare la

scara de 1 mm; menţionăm că la fel s-a procedat pentru toate analizele ce urmează.

Subliniem că numărul de noduri şi de elemente finite a crescut succesiv de la

prima variantă a paletei, la a doua variantă şi apoi la a treia, datorită faptului că

suprafaţa totală a paletelor este din ce în ce mai mare.

Fig. 3.55 Discretizarea paletei Fig. 3.56 Efectuarea calculelor

În tabelul 3.3 sunt prezentate în mod grafic rezultatele cele mai importante

privind analiza stării de tensiuni şi deformaţii, obţinute în urma analizării variantei V1

a paletei.
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Pentru comparaţie, se prezintă grafic în tabel şi valorile tensiunilor Von Mises

obţinute cu un alt soft de evaluare a stării de tensiuni şi deformaţii folosit frecvent, şi

anume Solid Works.

Deoarece valorile tensiunilor rezultate în urma simulării cu Solid Works

(60.886.336 N/m2=60,89 MPa) sunt mai mici decât cele obţinute cu modulul Stress

Analysis al Autodesk Inventor 2012 (66,37 MPa) cu 8,98% şi având în vedere că acest

din urmă software este mai recent, s-a optat în continuare pentru utilizarea

rezultatelor obţinute cu modulul din Autodesk Inventor 2012.

Tabelul 3.3 – Reprezentări grafice pentru varianta V1 a paletei

Valorile tensiunilor Von Mises [Pa] obţinute cu Solid Works 2011

Valorile tensiunilor Von Mises [MPa]
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Valorile 1 [MPa] Valorile 3 [MPa]

Valorile deplasărilor [mm] Valorile factorului de siguranţă

În tabelul 3.4 sunt prezentate câteva date extrase din raportul generat de

modulul Stress Analysis pentru varianta V1 a paletei, care poate fi vizualizat în

întregime în secţiunea Anexe (varianta electronică): Anexa V1 – Analiza stării de

tensiuni şi deformaţii pentru varianta V1 a paletei rotorice). Acesta este generat de

către modulul Stress Analysis din programul Autodesk Inventor Professional 2012 ca

document HTML, care poate fi accesat cu Windows Internet Explorer©3.

În tabel apar, printre altele:

 numele fişierului analizat, data realizării, numele autorului simulării;

 unele proprietăţile mecanice şi fizice ale oţelului ales ca material;

 volumul şi masa piesei analizate;

 valorile minime şi maxime ale tensiunilor Von Mises, ale deplasărilor,

tensiunilor echivalente, factorului de siguranţă.

3 Marcă înregistrată a Microsoft Corporation
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Tabelul 3.4 – Date din raportul generat pentru varianta V1

Analyzed File: paleta v1.ipt

Autodesk Inventor
Version:

2012 (Build 160160000,
160)

Creation Date: 10/6/2012, 1:06 PM

Simulation Author: Florin Pomoja

Name Stainless Steel, Austenitic

Mass Density 8.03 g/cm^3

Yield Strength 228 MPaGeneral

Ultimate Tensile Strength 54 MPa

Young's Modulus 190.3 GPaStress

Poisson's Ratio 0.305 ul

Name Minimum Maximum

Volume 3807.23 mm^3

Mass 0.0305721 kg

Von Mises Stress 0.395601 MPa 66.3719 MPa

1st Principal Stress -23.3616 MPa 99.0991 MPa

3rd Principal Stress -62.7107 MPa 28.0035 MPa

Displacement 0 mm 0.00893766 mm

Safety Factor 3.43519 ul 15 ul

Equivalent Strain 0.00000206048 ul 0.000343149 ul

Limita de curgere a oţelului X5CrNi 10-18, din care sunt fabricate paletele, este

de 250 MPa, iar limita de rupere este de 520-720 MPa (vezi Tabelul 1.5). Valoarea

maximă a tensiunilor Von Mises rezultată conform simulării a fost de 66,37 MPa, o

valoare mult mai mică decât cele admisibile.

II. Varianta V2 a paletei

În acest paragraf se prezintă etapele de lucru şi analiza stării de tensiuni şi

deformaţii pentru varianta V2 a paletei. Ca şi pentru varianta V1, etapele au fost

parcurse în ordinea sugerată de către modulul de analiză al aplicaţiei.

Fig. 3.57 Varianta V2 a paletei supusă simulării Fig. 3.58 Alegerea setărilor simulării

În figura 3.57 se prezintă varianta V2 a paletei, înainte de începerea procesului

de analiză, iar în figura 3.58 s-a redat momentul alegerii setărilor simulării. În figura

3.59 este prezentată etapa atribuirii materialului pentru varianta V2 a paletei:
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Stainless Steel, Austenitic, aceasta fiind clasa de oţeluri în care se încadrează oţelul

X5CrNi 10-18, din care este realizată paleta fabricată.

S-a trecut la etapa următoare a simulării, cea a aplicării constrângerilor,. Au fost

alese cele două faţete laterale ale paletei (culoare albastră în figura 3.60).

Fig. 3.59 Atribuirea materialului Fig. 3. 60 Alegerea suprafeţelor fixe

În figura 3.61 se prezintă următoarea etapă a simulării, cea a aplicării presiunii

uniform distribuite, de 0,785 MPa, pe suprafaţa de presiune a paletei.

Fig. 3.61 Dispunerea presiunilor pe suprafaţa
interioară a paletei

Fig. 3.62 Discretizarea paletei V2

În continuare s-a procedat la discretizarea paletei (Fig. 3.62).

Fig. 3.63 Etapa simulării propriu-zise

Apoi s-a executat simularea propriu-zisă (Fig. 3.63), în care modulul efectuează

calculele tensiunilor.
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În tabelul 3.5 sunt prezentate în mod grafic rezultatele cele mai importante

privind analiza stării de tensiuni şi deformaţii, obţinute în urma analizării variantei V2

a paletei. Numărul nodurilor este de 13.233, iar al elementelor de 6.776.

Pentru comparaţie, se prezintă grafic în tabel şi valorile tensiunilor Von Mises

obţinute cu Solid Works. Deoarece valorile rezultate în urma acestor simulări sunt mai

mici decât cele obţinute cu modulul Stress Analysis al Autodesk Inventor 2012 cu

13,34% s-a optat în continuare pentru utilizarea rezultatelor obţinute cu modulul din

Autodesk Inventor 2012.

Tabelul 3.5 – Reprezentări grafice pentru varianta V2 a paletei

Valorile tensiunilor Von Mises [Pa] obţinute cu Solid Works 2011

Valorile tensiunilor Von Mises [MPa]
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Valorile 1 [MPa] Valorile 3 [MPa]

Valorile deplasărilor [mm] Valorile factorului de siguranţă

În tabelul 3.6 sunt prezentate câteva date extrase din raportul generat de

modulul Stress Analysis pentru varianta V2 a paletei, care poate fi vizualizat în

întregime în secţiunea Anexe (varianta electronică): Anexa V2 – Analiza stării de

tensiuni şi deformaţii pentru varianta V2 a paletei rotorice). Acesta este generat de

către modulul Stress Analysis din programul Autodesk Inventor Professional 2012 ca

document HTML.

În tabel apar:

 numele fişierului analizat, data realizării, numele autorului simulării;

 volumul şi masa piesei analizate;

 valorile minime şi maxime ale tensiunilor Von Mises, ale deplasărilor,

tensiunilor echivalente etc.

Tabelul 3.6 – Date din raportul generat pentru varianta V2

Analyzed File: paleta v2.ipt

Autodesk Inventor Version: 2012 (Build 160160000, 160)

Creation Date: 10/6/2012, 1:16 PM

Simulation Author: Florin Pomoja
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Name Minimum Maximum

Volume 5063.94 mm^3

Mass 0.0406634 kg

Von Mises Stress 0.664738 MPa 67.2817 MPa

1st Principal Stress -19.2259 MPa 86.026 MPa

3rd Principal Stress -53.868 MPa 21.8142 MPa

Displacement 0 mm 0.00896867 mm

Safety Factor 6.27717 ul 15 ul

Equivalent Strain 0.00000389939 ul 0.000320698 ul

Limita de curgere a oţelului X5CrNi 10-18 din care sunt fabricate paletele este de

250 MPa, iar limita de rupere este de 520-720 MPa (Tabelul 1.5). Valoarea maximă a

tensiunilor Von Mises rezultată în urma simulării este de 67,28 MPa, o valoare mult

mai mică decât cele admisibile.

III. Varianta V3 a paletei

În acest paragraf se prezintă etapele urmate pentru analiza stării de tensiuni şi

deformaţii pentru varianta V3 a paletei rotorului, parcurse în ordinea implicită a

modului de analiză din programul Autodesk Inventor Professional 2012, ca şi la

punctele anterioare.

În figura 3.64 se observă varianta V3 a paletei, înainte de începerea procesului

de simulare. În figura 3.65 s-a redat etapa atribuirii materialului pentru varianta V3 a

paletei: Stainless Steel, Austenitic.

S-a trecut la etapa următoare a simulării, cea a aplicării constrângerilor: s-au

ales cele două faţete laterale ale paletei (Fig. 3.66) – de culoare albastră.

Fig. 3.64 Varianta V3 a paletei supusă simulării Fig. 3.65 Atribuirea materialului
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Fig. 3.66 Alegerea suprafeţelor fixe
Fig. 3.67 Valoarea presiunii aplicate pe

suprafaţa de presiune a paletei

În figura 3.67 se prezintă etapa atribuirii valorii presiunii uniform distribuite

aplicate pe faţa interioară a paletei.

În figura 3.68 se prezintă următoarea etapă a simulării, cea a dispunerii

presiunilor, pe direcţia normalei la suprafaţa de presiune a paletei, direcţia aplicată

implicit de modul.

Fig. 3.68 Dispunerea presiunilor pe suprafaţa
interioară a paletei Fig. 3.69 Discretizarea paletei V3

În continuare s-a procedat la discretizarea paletei (Fig. 3.69). Numărul nodurilor

rezultate este de 14.840, iar cel al elementelor de 7.593.

Fig. 3.70  Etapa simulării propriu-zise (efectuarea
calculelor de către aplicaţie)

Fig. 3.71 Tensiunile Von Mises pentru
varianta V3 a paletei

S-a executat apoi simularea propriu-zisă, în care modulul amintit efectuează

calculele tensiunilor (Fig. 3.70).
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În figura 3.71 este prezentată etapa afişării rezultatelor obţinute pentru

tensiunile Von Mises, înainte de generarea raportului ca document HTML.

În tabelul 3.7 sunt redate în mod grafic rezultatele cele mai importante privind

analiza stării de tensiuni şi deformaţii, obţinute în urma analizării variantei V3 a

paletei.

Comparativ, se prezintă grafic în tabel şi valorile tensiunilor Von Mises obţinute cu

aplicaţia Solid Works. Deoarece valorile rezultate în urma acestor simulări sunt mai mici

decât cele obţinute cu modulul Stress Analysis al Autodesk Inventor 2012 cu 6,33% s-

a optat pentru utilizarea rezultatelor obţinute cu acesta din urmă.

Tabelul 3.7 – Reprezentări grafice pentru varianta V3 a paletei

Valorile tensiunilor Von Mises [Pa] obţinute cu Solid Works 2011

Valorile tensiunilor Von Mises [MPa]
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Valorile 1 [MPa] Valorile 3 [MPa]

Valorile deplasărilor [mm] Valorile factorului de siguranţă

În tabelul 3.8 sunt prezentate date extrase din raportul complet pentru analiza

stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V3 a paletei, generat de către modulul

Stress Analysis din programul Autodesk Inventor Professional 2012 ca document

HTML, care poate fi vizualizat în Anexe (varianta electronică): (Anexa V3 – Analiza

stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V3 a paletei rotorice).

În tabel sunt prezentate:

 denumirea fişierului analizat, data efectuării simulării şi numele autorului

acesteia;

 volumul şi masa paletei analizate;

 valorile minime şi maxime ale tensiunilor Von Mises şi ale 1 şi 3, ale

deplasărilor, ale tensiunilor echivalente, factorul de siguranţă.

Tabelul 3.8 – Date din raportul generat pentru varianta V3

Analyzed File: paleta v3.ipt

Autodesk Inventor Version: 2012 (Build 160160000, 160)

Creation Date: 10/6/2012, 1:36 PM

Simulation Author: Florin Pomoja
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Name Minimum Maximum

Volume 5841.23 mm^3

Mass 0.0469051 kg

Von Mises Stress 0.496893 MPa 69.6332 MPa

1st Principal Stress -14.8015 MPa 101.825 MPa

3rd Principal Stress -54.0163 MPa 27.938 MPa

Displacement 0 mm 0.0104337 mm

Safety Factor 3.2743 ul 15 ul

Equivalent Strain 0.00000239397 ul 0.000354578 ul

Valoarea maximă a tensiunilor Von Mises rezultată conform simulării a fost de

69,63 MPa, o valoare mult mai mică decât cele admisibile: limita de curgere a oţelului

X5CrNi 10-18, din care sunt fabricate paletele, este de 250 MPa, iar limita de rupere

este de 520-720 MPa (vezi Tabelul 1.5).

3.3.2. Rotorul iniţial

În figura 3.72 a) s-au redat direcţia şi sensul în care acţionează presiunea

hidrostatică ca urmare a situaţiei prezentate la începutul § 3.3.1 (rotorul este blocat şi

clapeta de reglare a debitului nu se mai închide, rotorul obturând astfel calea de

trecere a apei), precum şi solicitările teoretice care apar în rotorul turbinei şi implicit

pe paletele acestuia. În figura 3.72 b) s-a prezentat modul în care presiunea calculată

pentru situaţia luată în considrare, s-a aplicat pe suprafaţa de depresiune ale celor opt

palete aflate în zona de intrare, după clapeta de reglare a debitului. Aceste presiuni

acţionează pe direcţia normalei la suprafeţele respective.

a) b)
Fig. 3.72 Presiunea statică – a); modul de aplicare al presiunilor pe palete – b)

În acest subcapitol sunt prezentate rezultatele pentru analiza stării de tensiuni şi

deformaţii, efectuate asupra celor trei versiuni iniţiale ale rotorului luate în considerare

pentru realizarea practică a turbinei cu flux transversal. Ca şi în paragraful 3.3.1, s-a
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utilizat modulul Stress Analysis din programul Autodesk Inventor Professional 2012.

Etapele s-au derulat succesiv în ordinea sugerată de software. Acestea constă în:

- crearea simulării şi setarea tipului de simulare;

- atribuirea materialului pentru componentele ansamblului;

- stabilirea suprafeţelor fixe;

- introducerea valorii pentru presiunile care acţionează asupra unora dintre

elemente (palete);

- alegerea suprafeţelor pe care acţionează presiunile;

- discretizarea ansamblului;

- efectuarea calculelor propriu–zise de către modul;

- generarea raportului detaliat al analizei efectuate, ce conţine diverse date

despre ansamblul testat, precum şi totalitatea rezultatelor obţinute (în funcţie de

preferinţele autorului).

În analiza stării de tensiuni şi deformaţii care urmează s-a setat pentru presiunea

aplicată pe suprafaţa de depresiune a unei palete a rotorului valoarea de 0,785 MPa.

Menţionăm că se pot efectua modificări ulterioare, atât ale setărilor modulului de

analiză, cât şi ale valorilor forţelor/presiunilor aplicate etc., pentru a se efectua

ulterior şi alte analize.

I. Varianta rotorului V1a (cu paleta V1)

În figura 3.73 este redată prima etapă a analizei: setarea tipului de simulare.

S-a ales de asemenea o simulare statică (Static Analysis – lb. eng.).

Fig. 3.73 Setarea tipului de simulare

În figura 3.74 se prezintă următoarea etapă, cea a atribuirii materialului. Pentru

toate componentele s-a ales ca material Stainless Steel – Austenitic (oţel inoxidabil

austenitic), deoarece este clasa de oţeluri inoxidabile din care face parte şi oţelul
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X5CrNi 18-10.

Fig. 3.74 Atribuirea materialului Fig. 3.75 Stabilirea suprafeţelor fixe

În figura 3.75 este prezentată etapa stabilirii suprafeţelor fixe (constrângerilor).

Fig. 3.76 Introducerea valorii presiunii şi alegerea
suprafeţelor pe care acţionează presiunile

Fig. 3.77 Alegerea suprafeţelor pe care
acţionează presiunile - detaliu

În figurile 3.76 şi 3.77 sunt redate alte două etape succesive: introducerea valorii

presiunilor şi alegerea suprafeţelor pe care acestea acţionează, pentru cele două

etape, de intrare, respectiv de ieşire a apei.

Fig. 3.78 Discretizarea ansamblului Fig. 3.79 Efectuarea calculelor

În figura 3.78 se observă etapa discretizării rotorului; numărul de noduri este



Contribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale turbinei cu flux transversal cu puterea maximă de 8,25 kW
ing. Florin Pomoja

101

141.118, iar cel al elementelor 76.917. În figura 3.79 se prezintă etapa propriu-zisă

de efectuare a calculelor de către aplicaţie, cea mai laborioasă etapă.

Fig. 3.80 Alegerea setărilor pentru generarea
raportului în format HTML

Fig. 3.81 Generarea raportului – etapă
intermediară

În figurile 3.80 şi 3.81 este prezentată etapa de generare a raportului; s-a ales

formatul HTML, care poate fi deschis ulterior cu Internet Explorer.

În tabelul 3.9 sunt prezentate reprezentări grafice ale unor mărimi rezultate

pentru varianta V1a a rotorului.

Tabelul 3.9 – Reprezentări ale unor mărimi pentru varianta V1a

Valorile tensiunilor Von Mises [MPa] Valorile deplasărilor [mm]

Valorile deplasărilor - X [mm] Valorile deplasărilor - Y [mm] Valorile deplasărilor – Z [mm]
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Valorile 1 [MPa] Valorile 3 [MPa]

Tensiunea echivalentă Factorul de siguranţă

În tabelul 3.10 sunt prezentate unele date extrase din raportul analizei stării de

tensiuni şi deformaţii pentru varianta V1a a rotorului, generat de către modulul Stress

Analysis din programul Autodesk Inventor Professional 2012 ca document HTML.

Raportul complet este disponibil în secţiunea anexelor la lucrarea în versiune

electronică şi poate fi vizualizat cu Internet Explorer (Anexa V1a – Analiza stării de

tensiuni şi deformaţii pentru varianta V1a a rotorului turbinei).

În tabel se prezintă:

 denumirea fişierului de tip .iam (caracteristic Autodesk Inventor) analizat,

versiunea programului, data analizei, numele autorului;

 proprietăţile mecanice ale oţelului ales ca material pentru varianta V1a a

rotorului;

 valori ale tensiunilor Von Mises, deplasărilor, tensiunii echivalente, factorului

de siguranţă etc.
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Tabelul 3.10 – Date din raportul generat de Autodesk Inventor pentru varianta V1a

Analyzed File: rotor v1_cu arbore.iam

Autodesk Inventor
Version:

2012 (Build 160160000,
160)

Creation Date: 18/6/2012, 1:29 PM

Simulation Author: Florin Pomoja

Mass 3.26185 kg

Area 174604 mm^2

Volume 406209 mm^3

Name Stainless Steel, Austenitic

Mass Density 8.03 g/cm^3

Yield Strength 228 MPaGeneral
Ultimate Tensile
Strength 540 MPa

Young's Modulus 190.3 GPa

Poisson's Ratio 0.305 ulStress

Shear Modulus 72.9119 GPa

Expansion Coefficient 0.0000174 ul/c

Thermal Conductivity 14 W/( m K )
Stress
Thermal

Specific Heat 456 J/( kg c )

Von Mises Stress 0.00314967 MPa 78.0239 MPa

1st Principal Stress -8.78837 MPa 52.3428 MPa

3rd Principal Stress -79.2061 MPa 8.83729 MPa

Displacement 0 mm 0.094183 mm

Safety Factor 2.92218 ul 15 ul

X Displacement -0.0907003 mm 0.093843 mm

Y Displacement -0.0918111 mm 0.0906638 mm

Z Displacement -0.000254265 mm 0.000562453 mm

Equivalent Strain 0.0000000151071 ul 0.000356705 ul

În concluzie, valoarea maximă a tensiunilor Von Mises rezultată conform simulării

a fost de 78 MPa, o valoare mai mică decât limita de curgere şi mult mai mică decât

cea de rupere a oţelului X5CrNi 10-18, din care sunt fabricate toate componentele

rotorului, care sunt de 250 MPa, respectiv de 520-720 MPa (conf. Tabelul 1.5). De

asemenea, deplasarea maximă, cu valoarea de 94 m, nu este mare.

II. Varianta rotorului V2a (cu paleta V2)

În figura 3.82 se prezintă prima etapă, cea a setărilor iniţiale pentru tipul de

analiză ales; s-a preferat acelaşi tip ca şi în paragrafele anterioare (analiză statică).

În figura 3.83 se prezintă a doua etapă, cea a atribuirii materialului pentru

rotorul analizat. Pentru toate componentele materialul ales este Stainless Steel –

Austenitic, o clasă de oţeluri inoxidabile din care face parte şi oţelul X5CrNi 18-10, oţel

din care s-a realizat rotorul V2a al turbinei fabricate.
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Fig. 3.82 Setarea tipului de simulare
Fig. 3.83 Atribuirea materialului pentru

ansamblu

Fig. 3.84 Stabilirea suprafeţelor fixe Fig. 3.85 Introducerea valorii pentru presiuni

În figura 3.84 se observă următoarea etapă, cea a stabilirii suprafeţelor fixe,

practic a constrângerilor. În figura 3.85 este redată etapa următoare, în care s-au

introdus în aplicaţie valorile stabilite pentru presiuni.

În figurile 3.86 şi 3.87 se prezintă în detaliu modalitatea de alegere a

suprafeţelor pe care acţionează presiunile.

Fig. 3.86 Alegerea suprafeţelor pe care
acţionează presiunile

Fig. 3.87 Alegerea suprafeţelor pe care
acţionează presiunile – detaliu

În figura 3.88 este prezentată etapa discretizării ansamblului (rotor şi palete).

În figura 3.89 se redă etapa efectuării calculelor, etapa care consumă cel mai

mult timp. În figura 3.90 se observă etapa în care se aleg setările pentru raportul

detaliat pe care îl generează aplicaţia.

În figura 3.91 este prezentat momentul generării acestui raport, în format HTML,

care poate fi accesat cu Internet Explorer.
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Fig. 3.88 Discretizarea ansamblului Fig. 3.89 Efectuarea calculelor

Fig. 3.90 Generarea raportului – alegerea setărilor Fig. 3.91 Generarea raportului – etapă
intermediară

În tabelul 3.11 au fost redate grafic unele valori obţinute în urma analizei

efectuate asupra variantei rotorului V2a (la care s-a utilizat varianta V2 a paletei

proiectate).

În figurile din tabel se observă numărul de noduri – 142.792 şi de elemente –

77.373.

Tabelul 3.11 – Reprezentări ale unor mărimi pentru varianta V2a

Valorile tensiunilor Von Mises [MPa] Valorile deplasărilor [mm]
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Valorile deplasărilor - X [mm] Valorile deplasărilor - Y [mm] Valorile deplasărilor – Z [mm]

Valorile 1 [MPa] Valorile 3 [MPa]

Tensiunea echivalentă Factorul de siguranţă

În tabelul 3.12 sunt prezentate unele date extrase din raportul analizei stării de

tensiuni şi deformaţii pentru varianta V2a a rotorului. În secţiunea anexelor la lucrarea

în versiune electronică poate fi vizualizat raportul complet pentru varianta V2a a

rotorului (Anexa V2a – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V2a a

rotorului turbinei), generat de către modulul Stress Analysis din programul Autodesk

Inventor Professional 2012, ca document HTML. În tabel sunt date:

 denumirea fişierului de tip .iam (caracteristic Autodesk Inventor) analizat,

versiunea programului, data analizei, numele autorului;
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 proprietăţile fizice ale ansamblului;

 valori ale tensiunilor Von Mises, deplasărilor, tensiunii echivalente, presiunilor

de contact etc.

Tabelul 3.12 – Date din raportul generat de Autodesk Inventor pentru varianta V2a

Analyzed File: rotor v2_cu arbore.iam

Autodesk Inventor Version: 2012 (Build 160160000, 160)

Creation Date: 18/6/2012, 2:58 PM

Simulation Author: Florin Pomoja

Mass 3.84396 kg

Area 210395 mm^2

Volume 478700 mm^3

Von Mises Stress 0.0126686 MPa 144.086 MPa

1st Principal Stress -4.74817 MPa 88.1104 MPa

3rd Principal Stress -96.6619 MPa 2.95746 MPa

Displacement 0 mm 0.157065 mm

Safety Factor 1.58239 ul 15 ul

X Displacement -0.155556 mm 0.153309 mm

Y Displacement -0.155797 mm 0.153484 mm

Z Displacement -0.000220561 mm 0.000530796 mm

Equivalent Strain 0.0000000599473 ul 0.000658945 ul

Valoarea maximă a tensiunilor Von Mises rezultată conform simulării a fost de

144 MPa, o valoare mai mică decât limita de curgere a oţelului X5CrNi 10-18, din care

sunt fabricate componentele rotorului, care este de 250 MPa şi mult mai mică decât

limita de rupere, de 520-720 MPa (vezi Tabelul 1.5). Valoarea maximă a deplasării, de

157 m, este destul de redusă, având în vedere situaţia limită considerată.

III. Varianta rotorului V3a (cu paleta V3)

În acest paragraf sunt prezentate rezultatele analizei pentru varianta V3a a

rotorului, realizat cu versiunea V3 a paletei.

Fig. 3.92 Setarea tipului de simulare Fig. 3.93 Atribuirea materialului

Etapele simulării au fost identice, ca şi la variantele anterioare (Fig. 3.92). Pentru
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toate componentele rotorului, materialul ales este Stainless Steel – Austenitic (Fig. 3.93).

Fig. 3.94 Stabilirea suprafeţelor fixe Fig. 3.95 Introducerea valorii pentru presiuni

În figura 3.94 se prezintă etapa alegerii suprafeţelor fixe (constrângerile)

aplicate, iar în figura 3.95 etapa introducerii mărimilor pentru presiunile ce acţionează

asupra suprafeţei interioare a paletei.

Fig. 3.96 Alegerea suprafeţelor pe care
acţionează presiunile

Fig. 3.97 Alegerea suprafeţelor pe care
acţionează presiunile – detaliu

În figurile 3.96 şi 3.97 este redată etapa alegerii suprafeţelor pe care acţionează

presiunile.

Fig. 3.98 Discretizarea ansamblului Fig. 3.99 Efectuarea calculelor

În figura 3.98 se observă etapa discretizării rotorului; numărul de noduri este

150.291, iar cel al elementelor 79.674.
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Fig. 3.100 Afişarea tensiunilor Fig. 3.101 Generarea raportului

În figurile 3.99, 3.100 şi 3.101 sunt prezentate ultimele etape ale simulării:

efectuarea calculelor, afişarea tensiunilor şi alegerea setărilor pentru raportul în

format HTML, care va fi generat.

Fig. 3.102 Generarea raportului HTML – etapă intermediară

În figura 3.102 este surprinsă o etapă intermediară din timpul generării

raportului.

În tabelul 3.13 au fost redate grafic unele valori obţinute în urma analizei

efectuate asupra variantei rotorului V3a (la care s-a utilizat varianta V3 a paletei).

Tabelul 3.13 – Reprezentări ale unor mărimi pentru varianta V3a

Valorile tensiunilor Von Mises [MPa] Valorile deplasărilor [mm]
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Valorile deplasărilor - X [mm] Valorile deplasărilor - Y [mm] Valorile deplasărilor – Z [mm]

Valorile 1 [MPa] Valorile 3 [MPa]

Tensiunile echivalente Factorul de siguranţă
În tabelul 3.14 sunt prezentate unele date din raportul analizei pentru varianta

V3a a rotorului, care în secţiunea anexelor la lucrarea în versiune electronică poate fi

vizualizat în întregime (Anexa V3a – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru

varianta V3a a rotorului turbinei). În acest raport, generat de către modulul Stress

Analysis din programul Autodesk Inventor Professional 2012, ca document HTML, sunt

prezentate date cum ar fi:

 denumirea fişierului de tip .iam (caracteristic Autodesk Inventor) analizat,

versiunea programului, data analizei, numele autorului;

 masa obiectului reprezentat, suprafaţa şi volumul;
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 valori ale tensiunilor Von Mises, deplasărilor, tensiunii echivalente, presiunilor

de contact, factorului de siguranţă etc.

Tabelul 3.14 – Date din raportul generat de Autodesk Inventor pentru varianta V3a

Analyzed File: rotor v3_cu arbore.iam

Autodesk Inventor Version: 2012 (Build 160160000, 160)

Creation Date: 19/06/2012, 6:38 PM

Simulation Author: Florin Pomoja

Mass 3.91362 kg

Area 227901 mm^2

Volume 487375 mm^3

Von Mises Stress 0.0153178 MPa 114.975 MPa

1st Principal Stress -41.8164 MPa 185.868 MPa

3rd Principal Stress -93.1009 MPa 78.9416 MPa

Displacement 0 mm 0.127273 mm

Safety Factor 1.98303 ul 15 ul

X Displacement -0.123363 mm 0.125787 mm

Y Displacement -0.123612 mm 0.126736 mm

Z Displacement -0.000242095 mm 0.000406631 mm

Equivalent Strain 0.0000000951514 ul 0.000578582 ul

Valoarea maximă a tensiunilor Von Mises conform simulării a fost de 115 MPa, o

valoare mai mică decât cele admisibile: limita de curgere a oţelului X5CrNi 10-18 este

de 250 MPa, iar limita de rupere este de 520-720 MPa (vezi Tabelul 1.5). Valoarea

maximă a deplasării – 127 m, este redusă, având în vedere situaţia considerată.

3.3.3. Rotorul propus

În acest subcapitol sunt prezentate rezultatele pentru analiza stării de tensiuni şi

deformaţii efectuate asupra celor trei variante ale rotorului propuse de autor, fără

arbore interior (între cele două discuri de fixare a paletelor), folosind metoda

elementelor finite.

Eliminarea arborelui intermediar s-a făcut pentru a se îmbunătăţi curgerea apei

în interiorul rotorului, avându-se în vedere rezultatele obţinute în urma simulării

curgerii prezentate în subcapitolul 3.2.1 şi a concluziilor prezentate în subcapitolul

3.2.3 (în special figura 3.48).

Analizele au fost efectuate de asemenea asupra a trei variante de rotor. Ca şi în

cazul rotorului iniţial, s-au utilizat cele trei variante ale paletelor deja prezentate: V1,

V2, V3. În figurile 3.103, 3.104 şi 3.105 sunt redate cele trei variante propuse de

rotor - V1f, V2f, V3f - denumite astfel deoarece sunt proiectate fără arbore interior.
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Fig. 3.103 Rotorul propus, varianta V2f

Fig. 3.104 Rotorul propus V1f Fig. 3.105 Rotorul propus V3f

În figura 3.103 se pot observa:

1 – discurile pentru fixarea paletelor;

2 – paleta V2;

3 – semi-arbore;

4 – flanşa de fixare a semi-arborelui pe disc.

În analizele realizate şi prezentate în continuare s-a utilizat – ca şi în situaţiile

anterioare – modulul Stress Analysis al programului Autodesk Inventor Professional

2012.

I. Varianta rotorului V1f (cu paleta V1)

În acest paragraf sunt prezentate rezultatele obţinute după analiza stării de
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tensiuni şi deformaţii efectuată de modulul Stress Analysis pentru varianta V1f a

rotorului propus.

Fig. 3.106 Setarea tipului de simulare Fig. 3.107 Atribuirea materialului

În figura 3.106 s-a redat prima etapă, cea a stabilirii setărilor simulării, iar în

figura 3.107 etapa a doua, cea a atribuirii materialului pentru ansamblul rotoric.

Pentru toate componentele rotorului, în analizele care urmează, materialul ales

este Stainless Steel – Austenitic, clasa de oţeluri inoxidabile din care face parte şi oţelul

X5CrNi 18-10 (subcapitolul 1.4).

În figura 3.108 se prezintă etapa stabilirii suprafeţelor fixe (constrângerile

aplicate), iar în figura 3.109 etapa introducerii valorilor pentru presiunile ce acţionează

asupra suprafeţei interioare a paletei.

Fig. 3.108 Stabilirea suprafeţelor fixe Fig. 3.109 Introducerea valorii pentru presiuni

Fig. 3.110 Alegerea suprafeţelor pe care
acţionează presiunile Fig. 3.111 Discretizarea ansamblului

În figura 3.110 este redată etapa alegerii suprafeţelor pe care acţionează

presiunile. În figura 3.111 se observă etapa discretizării ansamblului.
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Fig. 3.112 Efectuarea calculelor Fig. 3.113  Generarea raportului

În figurile 3.112 şi 3.113 sunt prezentate ultimele etape ale simulării: efectuarea

calculelor şi generarea raportului final.

În tabelul 3.15 au fost redate unele valori obţinute în urma analizei efectuate

asupra variantei rotorului V1f (la care s-a utilizat varianta V1 a paletei).

În figurile cuprinse în tabelul următor se observă numărul de noduri, care este de

140.207, şi cel al elementelor, care este de 76.109.

Tabelul 3.15 – Reprezentări ale mărimilor mai importante obţinute pentru varianta V1f

Valorile tensiunilor Von Mises [MPa] Valorile deplasărilor [mm]

Valorile deplasărilor – X [mm] Valorile deplasărilor – Y [mm] Valorile deplasărilor – Z [mm]
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Valorile 1 [MPa] Valorile 3 [MPa]

Tensiunile echivalente Factorul de siguranţă

În tabelul 3.16 sunt prezentate date extrase din raportul analizei pentru varianta

V1f a rotorului.

În secţiunea anexelor la lucrarea în versiune electronică poate fi vizualizat

raportul complet pentru analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V1f a

rotorului (Anexa V1f – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V1f a

rotorului turbinei), generat de către modulul Stress Analysis din programul Autodesk

Inventor Professional 2012, ca document HTML.

Printre datele din tabel se numără:

 denumirea fişierului de tip .iam (caracteristic Autodesk Inventor) analizat,

versiunea programului, data analizei, numele autorului;

 masa obiectului reprezentat, suprafaţa, volumul;

 valori ale tensiunilor Von Mises, deplasărilor, tensiunii echivalente, presiunilor

de contact etc.
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Tabelul 3.16 – Date din raportul generat de Autodesk Inventor pentru varianta V1f

Analyzed File: rotor v1_fara arbore.iam

Autodesk Inventor Version: 2012 (Build 160160000, 160)

Creation Date: 08/19/2012, 4:46 PM

Simulation Author: Florin Pomoja

Mass 3.8569 kg

Area 193281 mm^2

Volume 480312 mm^3

Von Mises Stress 0.0134585 MPa 90.4398 MPa

1st Principal Stress -11.2953 MPa 49.089 MPa

3rd Principal Stress -98.3187 MPa 10.622 MPa

Displacement 0 mm 0.116045 mm

Safety Factor 2.52101 ul 15 ul

X Displacement -0.112717 mm 0.11565 mm

Y Displacement -0.113778 mm 0.112699 mm

Z Displacement -0.000247472 mm 0.000595562 mm

Equivalent Strain 0.0000000649766 ul 0.000417474 ul

Valoarea maximă a tensiunilor Von Mises rezultată conform simulării a fost de

90,5 MPa, o valoare mai mică decât limita de curgere (250 MPa) şi cea de rupere

(520-720 MPa) a oţelului X5CrNi 10-18 din care sunt fabricate componentele rotorului

(conf. Tabelul 1.5). De asemenea, valoarea maximă a deplasării (116 m) este destul

de mică având în vedere situaţia limită considerată.

II. Varianta rotorului V2f (cu paleta V2)

În acest paragraf sunt prezentate rezultatele obţinute după analiza stării de

tensiuni şi deformaţii, efectuat de modulul Stress Analysis pentru varianta V2f a

rotorului.

Fig. 3.114 Setarea tipului de simulare Fig. 3.115 Atribuirea materialului

În figura 3.114 se observă prima etapă, cea a stabilirii setărilor simulării, iar în

figura 3.115 următoarea etapă, cea a atribuirii materialului pentru componentele

ansamblului.
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Fig. 3.116 Stabilirea suprafeţelor fixe
Fig. 3.117  Introducerea valorii pentru

presiuni

În figura 3.116 se prezintă etapa alegerii constrângerilor aplicate (suprafeţele

fixe), iar în figura 3.117 etapa introducerii mărimilor pentru presiunile ce acţionează

asupra suprafeţei interioare a paletei.

Fig. 3.118 Alegerea suprafeţelor pe care
acţionează presiunile Fig. 3.119 Discretizarea ansamblului

În figura 3.118 este redată etapa alegerii suprafeţelor pe care acţionează

presiunile. În figura 3.119 se observă etapa discretizării rotorului.

Fig. 3.120 Efectuarea calculelor Fig. 3.121 Generarea raportului

În figurile 3.120 şi 3.121 sunt prezentate ultimele etape ale simulării: efectuarea

calculelor şi generarea raportului, cu o etapă intermediară prezentată în figura 3.122.
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Fig. 3.122 Generarea raportului – etapă intermediară

În tabelul 3.17 au fost redate unele valori obţinute în urma analizei efectuate

asupra variantei rotorului V2f (la care s-a utilizat varianta V2 a paletei). În figurile din

acelaşi tabel se observă numărul de noduri, care este de 149.226, şi cel al

elementelor, care este de 81.321.

Tabelul 3.17 – Reprezentări ale mărimilor mai importante obţinute pentru varianta V2f

Valorile tensiunilor Von Mises [MPa] Valorile deplasărilor [mm]

Valorile deplasărilor [mm] – X Valorile deplasărilor [mm] – Y Valorile deplasărilor [mm] – Z
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Valorile 1 [MPa] Valorile 3 [MPa]

Tensiunile echivalente Factorul de siguranţă

În tabelul 3.18 sunt prezentate unele date extrase din raportul analizei pentru

varianta V2f a rotorului.

În secţiunea anexelor la lucrarea în versiune electronică poate fi vizualizat

raportul complet pentru analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V2f a

rotorului (Anexa V2f – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V2f a

rotorului turbinei). Din raportul generat de către modulul Stress Analysis din

programul Autodesk Inventor Professional 2012, ca document HTML, s-au redat:

 denumirea fişierului de tip .iam (caracteristic Autodesk Inventor) analizat,

versiunea programului, data analizei, numele autorului simulării;

 masa obiectului reprezentat, suprafaţa, volumul;

 valorile tensiunilor Von Mises, ale deplasărilor, tensiunii echivalente etc.
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Tabelul 3.18 – Date din raportul generat de Autodesk Inventor pentru varianta V2f

Analyzed File: rotor v2_fara arbore.iam

Autodesk Inventor Version: 2012 (Build 160160000, 160)

Creation Date: 08/19/2012, 2:22 PM

Simulation Author: Florin Pomoja

Mass 4.46171 kg

Area 228695 mm^2

Volume 555630 mm^3

Von Mises Stress 0.015413 MPa 128.433 MPa

1st Principal Stress -5.62842 MPa 87.5865 MPa

3rd Principal Stress -88.0738 MPa 4.91901 MPa

Displacement 0 mm 0.184336 mm

Safety Factor 1.77525 ul 15 ul

X Displacement -0.180474 mm 0.183507 mm

Y Displacement -0.18156 mm 0.182462 mm

Z Displacement -0.000383387 mm 0.000464018 mm

Equivalent Strain 0.0000000709046 ul 0.000587542 ul

În concluzie, valoarea maximă a tensiunilor Von Mises rezultată conform simulării

este de 129,5 MPa, o valoare mai mică decât limita de curgere şi cu mult mai mică

decât limita de rupere a oţelului X5CrNi 10-18, din care este fabricat rotorul (Tabelul

1.5). Valoarea maximă a deplasării, de 184 m, este de asemenea destul de redusă,

luând în considerare faptul că s-a obţinut pentru o situaţie limită, cea mai

nefavorabilă.

Avându-se în vedere că această variantă de rotor (propusă de către autor) ar

putea fi utilizată în viitor la realizarea altor turbine de foarte mică putere, s-a efectuat

o verificare suplimentară a valorilor obţinute în urma analizei de mai sus. În acest

sens, s-a apelat la încă o simulare, realizată cu programul Solid Works 2011 Premium.

Motivul alegeriii acestuia a fost faptul că acest soft este foarte des utilizat pentru

asemenea analize a stării de tensiuni şi deformaţii.

În continuare sunt prezentate rezultatele obţinute cu acest program.

Etapele de calcul ce trebuie urmate în Solid Works pentru analiza stării de

tensiuni şi deformaţii sunt asemănătoare cu cele din modulul Stress Analysis din

programul Autodesk Inventor Professional 2012 utilizat până în prezent. Acestea sunt

prezentate în figurile următoare.

Astfel, în figura 3.123 este prezentată alegerea materialului pentru componentele

ansamblului rotoric, iar în figura 3.124 etapa setării tipului de simulare aplicat

(Static).
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Fig. 3.123 Alegerea materialului Fig. 3.124 Setarea tipului de simulare

În figura 3.125 este prezentată etapa definirii suprafeţelor fixe (aplicarea

constrângerilor), iar în figura 3.126 aplicarea presiunilor pe palete.

Fig. 3.125 Aplicarea constrângerilor Fig. 3.126 Aplicarea presiunilor

În figura 3.127 sunt redate alte două etape: a) discretizarea ansamblului rotoric

şi b) – calcularea rezultatelor de către aplicaţie.

a)                                        b)

Fig. 3.127 Discretizarea ansamblului rotoric – a); Calcularea rezultatelor – b)
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În figura 3.128 sunt redate valorile rezultate pentru tensiunile Von Mises.

Valoarea maximă calculată de aplicaţie este de 127 MPa, o valoare foarte apropiată de

cea obţinută la analiza efectuată cu modulul din Autodesk Inventor (128,5 MPa –

Tabelul 3.18).

Fig. 3.128 Valorile obţinute pentru tensiunile Von Mises [MPa]

În concluzie, se confirmă rezultatele obţinute anterior pentru această variantă de

rotor propusă.

III. Varianta rotorului V3f (cu paleta V3)

Etapele de calcul urmate pentru analiza stării de tensiuni şi deformaţii în cazul

celei de-a treia variantă propusă pentru rotorul turbinei sunt aceleaşi, ca şi în cazul

variantelor V1f şi V2f.

Fig. 3.129 Setarea tipului de simulare Fig. 3.130 Atribuirea materialului

În figura 3.129 este prezentată setarea tipului de simulare aplicat, iar în figura

3.130 atribuirea materialului pentru ansamblu.
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Fig. 3.131 Stabilirea suprafeţelor fixe Fig. 3.132 Introducerea valorii pentru presiuni

În figurile 3.131 este redată etapa alegerii suprafeţelor de constrângere (fixe),

iar în figura 3.132 etapa introducerii valorilor pentru presiunile respective.

Fig. 3.133 Alegerea suprafeţelor pe care
acţionează presiunile

Fig. 3.134 Alegerea suprafeţelor pe care
acţionează presiunile – detaliu

În figurile 3.133 şi 3.134 este redată etapa alegerii suprafeţelor pe care

acţionează presiunile.

Fig. 3.135 Discretizarea ansamblului Fig. 3.136 Efectuarea calculelor

În figura 3.135 se observă etapa discretizării ansamblului. În figura 3.136 este

deja demarată etapa de efectuare a calculelor.
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Fig. 3.137 Generarea raportului
Fig. 3.138 Generarea raportului – etapă

intermediară

În figurile 3.137 şi 3.138 este prezentată ultima etapă a simulării: generarea

raportului, în format HTML.

Tabelul 3.19 – Reprezentări ale mărimilor mai importante obţinute pentru varianta V3f

Valorile tensiunilor Von Mises [MPa] Valorile deplasărilor [mm]

Valorile deplasărilor [mm] – X Valorile deplasărilor [mm] – Y Valorile deplasărilor [mm] – Z

Valorile 1 [MPa] Valorile 3 [MPa]
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Tensiunile echivalente Factorul de siguranţă

În tabelul 3.19 au fost redate unele valori obţinute în urma analizei efectuate

asupra variantei rotorului V3f (la care s-a utilizat varianta V3 a paletei). În figurile din

tabel se observă numărul de noduri, care este de 156.645, şi cel al elementelor, care

este de 83.571.

În tabelul 3.20 sunt prezentate alte date extrase din raportul analizei pentru

varianta V3f a rotorului, generat de către modulul Stress Analysis al programului

Autodesk Inventor Professional 2012, ca document HTML.

În secţiunea anexelor la lucrarea în versiune electronică poate fi vizualizat

raportul complet pentru analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V3f a

rotorului (Anexa V3f – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V3f a

rotorului turbinei).

În tabel sunt prezentate date cum ar fi:

 denumirea fişierului de tip .iam (caracteristic Autodesk Inventor) analizat,

versiunea programului, data analizei, numele autorului;

 masa obiectului reprezentat, suprafaţa, volumul;

 valori ale tensiunilor Von Mises, deplasărilor, tensiunii echivalente.

Tabelul 3.20 – Date din raportul generat de Autodesk Inventor pentru varianta V3f

Analyzed File: rotor v3_fara arbore.iam

Autodesk Inventor Version: 2012 (Build 160160000, 160)

Creation Date: 08/19/2012, 3:15 PM

Simulation Author: Florin Pomoja

Mass 4.53137 kg

Area 246202 mm^2

Volume 564305 mm^3

Von Mises Stress 0.0313801 MPa 126.469 MPa

1st Principal Stress -50.2845 MPa 225.001 MPa

3rd Principal Stress -110.357 MPa 95.8517 MPa
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Displacement 0 mm 0.148293 mm

Safety Factor 1.80281 ul 15 ul

X Displacement -0.145783 mm 0.146501 mm

Y Displacement -0.148263 mm 0.144204 mm

Z Displacement -0.000416705 mm 0.000381878 mm

Equivalent Strain 0.000000154732 ul 0.000707604 ul

În acest caz, valoarea maximă a tensiunilor Von Mises rezultată conform

simulării a fost de 124,5 MPa. Aşa cum s-a precizat, limita de curgere, respectiv de

rupere a oţelului X5CrNi 10-18 din care sunt fabricate componentele rotorului fiind de

250, respectiv de 520-720 MPa (Tabelul 1.5), rezultă că valoarea calculată este mai

mică decât limitele admisibile. Valoarea maximă a deplasării (148 m) este o valoare

destul de mică, care nu ar perturba buna funcţionare a rotorului.

3.3.4. Concluzii

3.3.4.1. Paletele rotorului

În tabelul 3.21 sunt prezentate, comparativ, cele mai semnificative mărimi

rezultate în urma procesului de analiză a stării de tensiuni şi deformaţii efectuate

asupra celor trei variante ale paletelor: V1, V2, V3.

Tabelul 3.21 – Valori comparative ale mărimilor obţinute pentru cele trei variante ale paletei

Varianta paletei
Mărimea [UM]

V1 V2 V3

Material – densitate [g/cm3] X5CrNi 10-18 (oţel inoxidabil austenitic) – 8,3

Masa [g] 30,5721 40,6634 46,9051

Suprafaţa [mm2] 2917,35 3814,99 4370,21

Volumul [mm3] 3807,23 5063,94 5841,23

Presiunea aplicată [MPa] 0,785

min. 0,395601 0,664738 0,496893Tensiuni Von Mises
[MPa] max. 66,3719 67,2817 69,6332

min. -23,3616 -19,2259 -14,8015
Tensiuni 1 [MPa]

max. 99,0991 86,026 101,825

min. -62,7107 -53,868 -54,0163
Tensiuni 3 [MPa]

max. 28,0035 21,8142 27,938

Deplasarea [mm] 0,00893766 0,00896867 0,0104337

Cu unele date din tabel s-au trasat diagramele din figurile următoare.
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Fig. 3.139 Variaţia tensiunilor pentru cele trei variante de palete

Din figura 3.139 se observă că valorile celor trei tensiuni prezentate sunt foarte

apropiate pentru cele trei variante de palete, aşa cum era de aşteptat.
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Fig. 3.140 Variaţia deplasărilor pentru cele trei variante de palete

Din figura 3.140 se observă că variantele V1 şi V2 prezintă valori aproape egale,

iar pentru varianta V3 creşterea nu este semnificativă (cca. 2 m).

3.3.4.2. Varianta iniţială a rotorului

În tabelul 3.22 sunt prezentate, comparativ, cele mai semnificative mărimi

rezultate în urma simulărilor efectuate asupra celor trei variante iniţiale ale rotorului –

V1a, V2a, V3a (cu arbore).

Tabelul 3.22 – Valori ale mărimilor obţinute pentru cele trei variante ale rotorului iniţial

Varianta rotorului
Mărimea [UM]

V1a V2a V3a

Material – densitate [g/cm3] X5CrNi 10-18 (oţel inoxidabil austenitic) – 8,3

Masa [g] 3.261,85 3.843,96 3.913,62

Suprafaţa [mm2] 174.604 210.395 227.901

Volumul [mm3] 406.208 478.699 487.375
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Tensiuni Von Mises [MPa] 78,023 144,086 114,975

Tensiuni 1 52,342 88,110 185,868

Tensiuni 3 8,837 2,957 78,941

Deplasarea [mm] 0,094 0,157 0,127

Folosind unele date din tabel s-au trasat diagramele din figurile următoare.
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Fig. 3.141 Variaţia tensiunilor pentru cele trei variante de rotor iniţial

Din figura 3.141 se poate observa că tensiunile nu prezintă variaţii foarte mari.

Valorile diferite pentru tensiuni rezultă din cauza mărimii diferite a suprafeţelor pe

care se aplică presiunea (de aceeaşi valoare), pentru cele trei variante de rotor.
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Fig. 3.142 Variaţia deplasărilor pentru cele trei variante de rotor iniţial

Deplasările (Fig. 3.142) nu prezintă variaţii semnificative, diferenţa maximă

(între V1a şi V2a) fiind de 63 m, o valoare redusă având în vedere situaţia limită (cea

mai nefavorabilă) pentru care s-a efectuat analiza.
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3.3.4.3. Varianta propusă a rotorului

În tabelul 3.23 sunt prezentate, comparativ, cele mai semnificative mărimi

rezultate în urma analizelor stării de tensiuni şi deformaţii efectuate asupra celor trei

variante ale rotorului propus – V1f, V2f, V3f (fără arbore) – cu paletele V1, V2, V3.

Tabelul 3.23 – Valori ale datelor pentru cele trei variante ale rotorului propus

Varianta rotorului
Mărimea [UM]

V1f V2f V3f

Material – densitate [g/cm3] X5CrNi 10-18 (oţel inoxidabil austenitic) – 8,3

Masa [g] 3.856,9 4.461,71 4.531,37

Suprafaţa [mm2] 193.281 228.695 246.202

Volumul [mm3] 480.312 555.630 564.305

Tensiuni Von Mises [MPa] 90,439 128,433 126,469

Tensiuni 1 49,089 87,586 225,001

Tensiuni 3 10,622 4,919 95,851

Deplasarea [mm] 0,116 0,184 0,148

Cu datele din tabel s-au trasat diagramele din figurile următoare.

În figura 3.143 se poate observa că tensiunile nu au variaţii foarte mari. Rotorul

V2f prezintă cele mai mari valori ale tensiunilor Von Mises, diferenţa (faţă de V1f) fiind

de 39 MPa. Considerăm că explicaţia diferenţelor care apar este similară, ca şi în cazul

variantelor rotorului iniţial.
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Fig. 3.143 Variaţia tensiunilor pentru cele trei variante ale rotorului propus
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Fig. 3.144 Variaţia deplasărilor pentru cele trei variante  ale rotorului propus

Deplasările (Fig. 3.144) nu prezintă variaţii mari, diferenţa cea mai mare (între

V1f şi V2f) fiind de 70 m, o valoare redusă având în vedere situaţia limită pentru care

s-a efectuat analiza.

În tabelul 3.24 sunt prezentate cele mai semnificative mărimi rezultate în urma

simulărilor efectuate asupra celor trei variante ale rotorului iniţial – V1a, V2a, V3a (cu

arbore) – cu paletele V1, V2, V3, comparativ cu mărimile rezultate în urma simulărilor

efectuate asupra celor trei variante ale rotorului propus V1f, V2f, V3f (fără arbore) – cu

aceleaşi palete.

Tabelul 3.24 – Valorile mărimilor: varianta iniţială şi varianta propusă a rotorului

Varianta rotorului

Mărimea [um] V1a
(iniţial)

V1f
(propus)

V2a
(iniţial)

V2f
(propus)

V3a
(iniţial)

V3f
(propus)

Material – densitate
[g/cm3]

X5CrNi 10-18 (oţel inoxidabil austenitic) – 8,3

Masa [g] 3261,85 3856,90 3843,96 4461,71 3913,62 4531,70

Suprafaţa [mm2] 174.604 193.281 210.395 228.695 227.901 246.202

Volumul [mm3] 406.208 480.311 478.700 555.630 487.375 564.305

Presiunea aplicată [MPa] 0,785

Tensiuni Von Mises [MPa] 78,023 90,439 144,086 128,433 114,975 126,469

Tensiuni 1 [MPa] 52,342 49,089 88,110 87,586 185,868 225,001

Tensiuni 3 [MPa] 8,837 10,622 2,957 4,919 78,941 95,851

Deplasările [mm] 0,094 0,116 0,157 0,184 0,127 0,148
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Fig. 3.145 Variaţia tensiunilor Von Mises pentru cele 3 variante iniţiale şi pentru cele 3
variante propuse ale rotorului

Pentru o comparaţie mai uşoară, folosind datele din tabel s-au trasat diagramele

din figuri, în care sunt prezentate, în ordine:

- tensiunile Von Mises pentru cele şase variante de rotor (cele trei iniţiale şi cele

trei propuse);

- tensiunile 1 şi 3 pentru toate variantele de rotor;

- deplasările rezultate pentru variantele iniţiale şi propuse de rotor.
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Fig. 3.146 Variaţia tensiunilor 1 pentru cele 3 variante iniţiale şi pentru cele 3
variante propuse ale rotorului
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Fig. 3.147 Variaţia tensiunilor 3 pentru cele 3 variante iniţiale şi pentru cele 3
variante propuse ale rotorului

Diagramele prezentate mai sus sunt de fapt suprapuneri ale diagramelor

prezentate anterior (pentru cele trei variante iniţiale şi pentru cele trei variante

propuse ale rotorului). Se observă că rotorul varianta V2f (propus) prezintă valori mai

mici în cazul tensiunilor Von Mises, faţă de varianta iniţială, iar în cazul tensiunilor 1

şi 3 valorile sunt aproape identice.
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Fig. 3.148 Variaţia deplasărilor pentru cele 3 variante iniţiale şi pentru cele 3
variante propuse ale rotorului

În concluzie, în urma procesului de analiză a stării de tensiuni şi deformaţii

efectuate asupra variantelor iniţiale de rotor (V1a, V2a şi V3a - § 3.3.2) şi a

variantelor propuse ale rotorului (V1f, V2f şi V3f - § 3.3.3), s-a demonstrat că
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eliminarea arborelui interior nu scade rezistenţa ansamblului rotoric al turbinei. Chiar

mai mult, valorile tensiunilor Von Mises pentru rotorul propus V2f sunt ceva mai mici

decât cele pentru rotorul realizat V2a (Fig. 3.145).
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Capitolul 4. Determinări experimentale şi concluzii

4.1. Standul hidraulic de încercări şi aparatura utilizată

În figura 4.1 este prezentată turbina HYE 10a, aflată în stadiul de montaj final.

Asupra ei se efectuează o verificare vizuală.

Fig. 4.1 Turbina în faza de montaj final

În figura 4.2 este prezentată varianta V2 a paletei, care a fost folosită la

fabricarea rotorului V2a cu 24 de palete (Fig. 4.3), denumit astfel datorită prezenţei

arborelui interior.

Fig. 4.2 Paleta V2 Fig. 4.3 Rotorul V2a

La efectuarea măsurătorilor, realizate pe standul hidraulic de probe de la Hydro-

Engineering S.A. Reşiţa (stand unic prin mărimea şi complexitatea sa în Europa de
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est), s-au utilizat echipamente specifice, prezentate în continuare:

 pentru măsurarea presiunii apei din conducta de aducţiune s-a utilizat un

instrument digital de măsurare şi înregistrare a presiunii tip WIKA (Fig. 4.4);

 pentru măsurarea debitului s-a utilizat un debitmetru ultrasonic de tip System

1010 Uniflow (figurile 4.6 şi 4.7), cu

 traductorul ultrasonic aferent de măsurare a debitului, de tip Controlotron (Fig.

4.5), cu o precizie de ±1,5%.

Fig. 4.4 Instrument digital de măsurare şi
înregistrare a presiunii Fig. 4.5 Traductor de măsurare a debitului

Fig. 4.6 Debitmetrul System 1010 Uniflow

Fig. 4.7 Detaliu al debitmetrului

În figura 4.8 a) şi b) este prezentat agregatul cu turbina cu flux transversal HYE

10a în timpul măsurătorilor efectuate pe standul hidraulic de probe, în două faze

diferite.
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a)

b)

Fig. 4.8 Agregatul în timpul măsurătorilor, pe standul hidraulic de încercări:
a) faza I, b) faza a II-a

Contribuţiile autorului în ceea ce priveşte îmbunătăţirea măsurătorilor efectuate

pe acest stand de încercări hidraulice au fost următoarele:

 realizarea unui sistem special de fixare a generatorului pe timpul efectuării

măsurătorilor, cu un singur grad de libertate: rotirea (limitată) a acestuia în

jurul axei Y – Fig. 4.9;

 adaptarea la acest sistem a unui traductor de măsurare a forţelor tip C2M, cu

următoarele caracteristici: domeniul de măsură 0÷490 daN, clasa de precizie

0,1% – Fig. 4.10.
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Fig. 4.9 Sistem de măsurare a forţelor – secţiune laterală

Cu ajutorul acestui sistem s-a putut măsura forţa apărută la capătul braţului cu

lungimea de 200 mm (Fig. 4.10), ca apoi să se calculeze momentul cu formula

cunoscută Mg=F·d, în care:

 Mg este momentul rezultant la arborele generatorului, [N·m];

 F este forţa măsurată, [N];

 d este braţul forţei, [m].

În continuare s-a calculat momentul rezultant la arborele turbinei, în funcţie de

raportul de transmitere al transmisiei prin curele utilizată. Având în vedere că

randamentul transmisiilor cu curele trapezoidale este foarte apropiat de 1 (valoarea

maximă dată în literatura de specialitate fiind 0,975), s-a aproximat tr=1 şi s-a

considerat Mt= Mg·i, unde i este raportul de transmitere dintre cele două roţi de curea.
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Fig. 4.10 Amplasarea traductorului de forţă

4.2. Măsurători la cădere constantă şi turaţii diferite

În acest subcapitol sunt prezentate – tabelar şi grafic – rezultatele experimentale

obţinute în urma unui prim set de măsurători efectuate pe standul hidraulic de

încercări, asupra hidroagregatului echipat cu turbina cu flux transversal HYE 10a

echipată cu rotorul V2a, realizat cu paleta V2.

S-a determinat în urma măsurătorilor efectuate comportamentul turbinei în

funcţie de debit, păstrându-se constantă în timpul măsurătorilor viteza de rotaţie

pentru un set de măsurători, la aceeaşi cădere pentru toate măsurătorile efectuate.

Semnificaţiile mărimilor din tabele de mai jos sunt următoarele:

 H este căderea, [m];

 Q este debitul apei, [m3/s];

 n este turaţia turbinei, [rot/min];

 Ph este puterea hidraulică, ce rezultă în urma căderii şi a debitului, în [kW];
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 Pt este puterea calculată a turbinei, în [kW];

 η este randamentul calculat al turbinei, [%];

  este unghiul de deschidere al clapetei de reglare a debitului, [°].

Modalitatea de efectuare a măsurătorilor a fost următoarea:

- căderea H a fost păstrată constantă (la valoarea de 50 m);

- turaţia n s-a menţinut de asemenea constantă (pe cât posibil) la un set de

măsurători;

- cu ajutorul clapetei de reglare a debitului, prin modificarea unghiului acesteia,

s-a realizat reglarea debitului Q.

În tabelele 4.1÷4.9 sunt prezentate rezultatele măsurătorilor, pentru:

 Tabelul 4.1: la turaţia turbinei n=1.414 rot/min;

 Tabelul 4.2: la turaţia turbinei n =1.532 rot/min;

 Tabelul 4.3: la turaţia turbinei n =1.649 rot/min;

 Tabelul 4.4: la turaţia turbinei n =1.717 rot/min;

 Tabelul 4.5: la turaţia turbinei n =1.885 rot/min;

 Tabelul 4.6: la turaţia turbinei n =2.003 rot/min;

 Tabelul 4.7: la turaţia turbinei n =2.121 rot/min;

 Tabelul 4.8: la turaţia turbinei n =2.239 rot/min;

 Tabelul 4.9: la turaţia turbinei n =2.357 rot/min.

Tabelul 4.1 – Măsurători la n=1.414 rot/min
Nr.
crt.

H
[m]

Q
[m3/s]

n
[rpm]

Pt

[kW]
η

[%]
α

[°]
1 50 0,0237 1414 8,24 71,00 23
2 50 0,0228 1414 8,05 72,00 22
3 50 0,0204 1416 7,20 72,10 20
4 50 0,0188 1413 6,54 71,00 18
5 50 0,0166 1414 5,56 68,30 16
6 50 0,0136 1412 4,47 66,90 14
7 50 0,0116 1414 3,70 65,30 12
8 50 0,0097 1415 2,89 60,80 10

Tabelul 4.2 – Măsurători la n=1.532 rot/min
Nr.
crt.

H
[m]

Q
[m3/s]

n
[rpm]

Pt

[kW]
η

[%]
α

[°]
1 50 0,0235 1532 8,55 74,20 23
2 50 0,0226 1532 8,41 75,80 22
3 50 0,0202 1534 7,54 76,00 20
4 50 0,0187 1531 6,75 73,70 18
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5 50 0,0165 1532 5,62 69,60 16
6 50 0,0134 1532 4,48 68,30 14
7 50 0,0115 1533 3,67 65,20 12
8 50 0,0098 1532 2,92 60,90 10

Tabelul 4.3 – Măsurători la n=1.649 rot/min
Nr.
crt.

H
[m]

Q
[m3/s]

n
[rpm]

Pt

[kW]
η

[%]
α

[°]
1 50 0,0164 1649 6,25 77,70 23
2 50 0,0224 1648 8,66 79,00 22
3 50 0,0201 1649 7,85 79,80 20
4 50 0,0184 1647 6,94 76,80 18
5 50 0,0164 1649 5,84 72,80 16
6 50 0,0133 1647 4,49 69,00 14
7 50 0,0115 1651 3,73 66,20 12
8 50 0,0098 1650 2,88 60,00 10

Tabelul 4.4 – Măsurători la n=1.717 rot/min
Nr.
crt.

H
[m]

Q
[m3/s]

n
[rpm]

Pt

[kW]
η

[%]
α

[°]
1 50 0,0228 1717 8,92 79,80 23
2 50 0,0220 1717 8,83 82,00 22
3 50 0,0201 1716 8,09 82,00 20
4 50 0,0184 1717 7,11 79,00 18
5 50 0,0164 1718 6,02 75,00 16
6 50 0,0132 1715 4,49 69,30 14
7 50 0,0115 1717 3,70 65,60 12
8 50 0,0098 1719 2,82 58,80 10

Tabelul 4.5 – Măsurători la n=1.885 rot/min
Nr.
crt.

H
[m]

Q
[m3/s]

n
[rpm]

Pt

[kW]
η

[%]
α

[°]
1 50 0,0226 1885 8,96 81,00 23
2 50 0,0218 1886 8,90 83,30 22
3 50 0,0199 1885 8,15 83,60 20
4 50 0,0182 1889 7,20 80,80 18
5 50 0,0159 1886 5,98 76,50 16
6 50 0,0132 1885 4,49 69,30 14
7 50 0,0114 1887 3,57 63,70 12
8 50 0,0096 1885 2,68 57,00 10

Tabelul 4.6 – Măsurători la n=2.003 rot/min
Nr.
crt.

H
[m]

Q
[m3/s]

n
[rpm]

Pt

[kW]
η

[%]
α

[°]
1 50 0,0223 2003 8,89 81,30 23
2 50 0,0216 2001 8,59 81,10 22
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3 50 0,0197 2002 7,82 80,90 20
4 50 0,0180 2003 7,13 80,80 18
5 50 0,0159 2005 5,94 76,00 16
6 50 0,0132 2003 4,40 68,00 14
7 50 0,0125 2004 3,81 62,00 12
8 50 0,0106 2002 2,87 55,00 10

Tabelul 4.7 – Măsurători la n=2.121 rot/min
Nr.
crt.

H
[m]

Q
[m3/s]

n
[rpm]

Pt

[kW]
η

[%]
α

[°]
1 50 0,0220 2120 8,61 80,00 23
2 50 0,0214 2121 8,72 83,00 22
3 50 0,0194 2121 7,89 83,00 20
4 50 0,0177 2122 6,91 79,50 18
5 50 0,0158 2121 6,00 77,60 16
6 50 0,0130 2122 4,25 66,50 14
7 50 0,0113 2121 3,43 61,80 12
8 50 0,0098 2120 2,52 52,60 10

Tabelul 4.8 – Măsurători la n=2.239 rot/min
Nr.
crt.

H
[m]

Q
[m3/s]

n
[rpm]

Pt

[kW]
η

[%]
α

[°]
1 50 0,0220 2238 8,37 77,80 23
2 50 0,0211 2239 8,38 81,00 22
3 50 0,0228 2239 9,06 81,10 20
4 50 0,0176 2236 6,63 77,00 18
5 50 0,0156 2241 5,47 71,50 16
6 50 0,0129 2238 4,09 64,50 14
7 50 0,0113 2239 3,30 59,50 12
8 50 0,0098 2239 2,54 53,00 10

Tabelul 4.9 – Măsurători la n=2.357 rot/min
Nr.
crt.

H
[m]

Q
[m3/s]

n
[rpm]

Pt

[kW]
η

[%]
α

[°]
1 50 0,0214 2357 7,88 75,00 23
2 50 0,0208 2357 7,83 77,00 22
3 50 0,0190 2357 7,28 78,00 20
4 50 0,0177 2357 6,45 74,50 18
5 50 0,0154 2357 5,28 69,80 16
6 50 0,0129 2357 3,91 62,00 14
7 50 0,0113 2357 3,00 54,00 12
8 50 0,0096 2357 2,21 47,00 10

În tabelele 4.1÷4.9 s-au evidenţiat valorile maxime pentru randamentul şi puterea

turbinei HYE 10a şi de asemenea ale debitului, respectiv ale unghiului de deschidere al

clapetei de reglare a debitului pentru care s-au obţinut valorile respective.

Conform datelor din tabelele de mai sus, au rezultat graficele prezentate în
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figurile 4.11÷4.18, pentru turaţiile: 1.414, 1.885, 2.003 şi 2.239 rot/min, deoarece

aceste valori ale turaţiei sunt reprezentative în sensul alegerii generatorului

(alternatorului) de mică putere corespunzător pentru hidroagregat.

Randamentul turbinei
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Fig. 4.11 Randamentul turbinei la turaţia de 1.414 rot/min, funcţie de debit

Randamentul turbinei

81,00 83,30 83,60
80,80

76,50

69,30
63,70

57,0050

70

90

0,0226 0,0218 0,0199 0,0182 0,0159 0,0132 0,0114 0,0096

Q [mc/s]

η
 [

%
]

Fig. 4.12 Randamentul turbinei la turaţia de 1.885 rot/min, funcţie de debit

Din tabelul 4.1 şi figura 4.11 se observă că cel mai ridicat randament al turbinei

(72,1%) la turaţia de 1.414 rot/min s-a obţinut la un debit de 20,4 l/s, pentru un

unghi de deschidere al clapetei de 20°, cu toate că puterea calculată a turbinei cu cea

mai mare valoare (Pt=8,24 kW) a rezultat pentru un debit de 23,7 l/s, la un unghi de

23° deschidere al clapetei.

Din tabelul 4.5 şi figura 4.12 rezultă că cel mai bun randament al turbinei la

turaţia de 1.885 rot/min (83,6%) s-a obţinut la un debit de 20 l/s, pentru un unghi de

deschidere al paletei de 20°, deşi puterea calculată a turbinei cu cea mai mare valoare

(Pt=8,96 kW) a rezultat pentru debitul de 22,6 l/s, la un unghi de deschidere de 23°.

Situaţia se prezintă diferit pentru cazul în care turaţia turbinei a fost de 2.003

rot/min: puterea calculată a turbinei cu cea mai mare valoare (Pt=8,89 kW) a rezultat



Contribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale turbinei cu flux transversal cu puterea maximă de 8,25 kW
ing. Florin Pomoja

143

pentru un debit de 22,3 l/s, la un unghi al paletei de 23° (Tabelul 4.6 şi figura 4.13),

când şi randamentul a avut cea mai mare valoare, de 81,3% (Fig. 4.17).
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Fig. 4.13 Randamentul turbinei la turaţia de 2.003 rot/min, funcţie de debit
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Fig. 4.14 Randamentul turbinei la turaţia de 2.239 rot/min, funcţie de debit
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Fig. 4.15  Puterea turbinei la turaţia de 1.414 rot/min, funcţie de unghiul 
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Puterea turbinei
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Fig. 4.16 Puterea turbinei la turaţia de 1.885 rot/min, funcţie de unghiul 

În fine, la turaţia de 2.239 rot/min (Tabelul 4.8 şi Fig. 4.18), cel mai mare

randament s-a obţinut la un debit de 22,8 l/s, unghiul de deschidere fiind de asemenea

de 20° (ca şi în primele două cazuri), situaţie în care şi puterea calculată a turbinei a

fost cea mai mare (Pt=9,06 kW), ca şi randamentul acesteia, de 81,1% (Fig. 4.18).
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Fig. 4.17 Puterea turbinei la turaţia de 2.003 rot/min, funcţie de unghiul 
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Fig. 4.18 Puterea turbinei la turaţia de 2.239 rot/min, funcţie de unghiul 
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În continuare, în figurile 4.19 şi 4.20 sunt redate grafic, comparativ, rezultatele

măsurătorilor efectuate, cu ajutorul datelor din tabelele de mai sus.

Randamentul turbinei
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Fig. 4.19 Randamentele turbinei la turaţiile: 1.414, 1.885, 2.003 şi 2.239
rot/min, funcţie de debit

După cum se observă în figura 4.19, cele mai bune randamente ale turbinei sunt

cele obţinute la turaţia de 1.885 rot/min, la un debit de 20 l/s.

În schimb, cea mai mare putere a turbinei a fost înregistrată la turaţia de 2.239

rot/min, la un debit de 19,9 l/s (Fig. 4.20), însă acest „vârf” poate fi rezultatul unei

erori de măsurare, deoarece per ansamblu valorile cele mai mari s-au înregistrat de

asemenea la turaţia de 1.885 rot/min, la unghiuri de deschidere ale clapetei de 23°,

22° şi 20°, adică debite mai mari.
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Fig. 4.20 Puterile turbinei la turaţiile: 1.414, 1.885, 2.003 şi 2.239 rot/min, funcţie de unghiul 
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4.3. Măsurători la turaţie constantă şi diferite unghiuri de

deschidere ale clapetei de reglare a debitului

În acest subcapitol sunt prezentate – tabelar şi grafic – rezultatele unui al doilea

set de măsurători, obţinute în urma probelor efectuate pe standul hidraulic de

încercări, asupra hidroagregatului echipat cu turbina cu flux transversal HYE 10a.

În această etapă, în urma măsurătorilor efectuate s-a stabilit comportamentul

turbinei în funcţie de cădere, păstrându-se constant în timpul măsurătorilor unghiul de

deschidere al clapetei de reglare a debitului, la aceeaşi viteză de rotaţie, stabilită ca

optimă în urma determinărilor din subcapitolul precedent.

Modalitatea de efectuare a măsurătorilor a fost următoarea:

- valorile căderii H s-au stabilit la: 32, 35, 40, 45, 50, 57, 65, 75, 88 m şi s-a

încercat menţinerea sa constantă;

- unghiul de deschidere al clapetei de reglare a fost menţinut constant de-a lungul

unui set de măsurători, la valorile: 16°, 18°, 20° şi 22°;

- turaţia turbinei a fost menţinută de asemenea constantă (pe cât posibil) de-a

lungul unui set de măsurători, la valoarea de 1.885 rot/min, prin reglarea încărcării

generatorului electric antrenat (Fig. 4.21).

Fig. 4.21 Sarcina (încărcarea) generatorului electric

În tabelele 4.10÷4.13 sunt prezentate rezultatele măsurătorilor, pentru:

 Tabelul 4.10: unghiul de deschidere  al clapetei de reglare a debitului de 16°;

 Tabelul 4.11: unghiul de deschidere  al clapetei de reglare a debitului de 18°;
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 Tabelul 4.12: unghiul de deschidere  al clapetei de reglare a debitului de 20°;

 Tabelul 4.13: unghiul de deschidere  al clapetei de reglare a debitului de 22°.

Tabelul 4.10 – Măsurători la unghi de deschidere de 16°
Nr.
crt.

H
[m]

Q
[mc/s]

n
[rpm]

ηt
[%]

Pt

[kW]

1 32,0 0,0120 1885 69,75 2,626
2 35,3 0,0132 1885 71,75 3,278
3 39,5 0,0140 1884 74,25 4,026
4 44,5 0,0152 1885 76,00 5,041
5 50,0 0,0162 1886 76,40 6,068
6 56,7 0,0174 1885 75,00 7,256
7 65,2 0,0187 1885 73,00 8,728
8 75,5 0,0200 1885 70,60 10,454
9 88,8 0,0210 1887 68,30 12,489

Tabelul 4.11 – Măsurători la unghi de deschidere de 18°
Nr.
crt.

H
[m]

Q
[mc/s]

n
[rpm]

ηt
[%]

Pt

[kW]

1 32,0 0,0140 1884 74,50 3,273
2 35,5 0,0149 1885 77,50 4,020
3 39,4 0,0158 1885 79,50 4,853
4 44,4 0,0169 1885 80,75 5,942
5 50,0 0,0182 1885 80,90 7,219
6 56,9 0,0196 1884 79,20 8,661
7 65,3 0,0213 1885 77,00 10,502
8 75,6 0,0230 1886 72,50 12,362
9 88,7 0,0251 1885 70,75 15,446

Tabelul 4.12 – Măsurători la unghi de deschidere de 20°
Nr.
crt.

H
[m]

Q
[mc/s]

n
[rpm]

ηt
[%]

Pt

[kW]

1 32,0 0,0150 1885 78,00 3,671
2 35,4 0,0160 1885 81,00 4,499
3 39,4 0,0170 1884 82,40 5,412
4 44,2 0,0180 1885 82,50 6,436
5 50,0 0,0200 1883 82,00 8,041
6 56,7 0,0210 1885 80,00 9,341
7 65,1 0,0230 1885 79,80 11,717
8 75,7 0,0249 1886 76,00 14,048
9 88,6 0,0270 1885 73,50 17,242

Tabelul 4.13 – Măsurători la unghi de deschidere de 22°
Nr.
crt.

H
[m]

Q
[mc/s]

n
[rpm]

ηt
[%]

Pt

[kW]

1 32,0 0,0160 1885 77,00 3,866
2 35,4 0,0177 1883 81,00 4,977
3 39,5 0,0189 1884 82,20 6,018
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4 44,3 0,0200 1885 82,30 7,150
5 50,0 0,0218 1885 82,30 8,797
6 56,9 0,0240 1885 82,00 10,981
7 65,3 0,0257 1885 79,00 12,993
8 75,7 0,0279 1883 76,00 15,740
9 88,8 0,0305 1885 72,00 19,122

În tabelele 4.10÷4.13 s-au evidenţiat valorile maxime pentru randamentul

turbinei HYE 10a, respectiv valorile debitului şi căderii la care s-au obţinut acestea.

Conform datelor din tabelele de mai sus, au rezultat următoarele grafice,

prezentate în figurile 4.22÷4.25.
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Fig. 4.22 Randamentul şi puterile turbinei la unghi de deschidere al clapetei de reglare de 16°
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Fig. 4.23 Randamentul şi puterile turbinei la unghi de deschidere al clapetei de reglare de 18°

Din tabelul 4.10 şi figura 4.22 rezultă că, la un unghi de deschidere al paletei de 16°,

cel mai ridicat randament al turbinei, de 76,40%, la turaţia de 1.885 rot/min, s-a obţinut la
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un debit de 16,2 l/s, iar puterea turbinei a fost Pt=6,06 kW, la căderea de 50 m.

Situaţia este similară pentru un unghi de deschidere al paletei de 18°, aşa cum

rezultă din Tabelul 4.11 şi figura 4.23: se observă că cel mai bun randament al

turbinei la turaţia de 1.885 rot/min a fost de 80,90%, acesta fiind obţinut la un debit

de 18,2 l/s, când puterea calculată a turbinei a avut valoarea Pt=7,219 kW, la căderea

de 50 m.
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Fig. 4.24 Randamentul şi puterile turbinei la unghi de deschidere al clapetei de reglare de 20°

Unghi de deschidere 22°
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Fig. 4.25 Randamentul şi puterile turbinei la unghi de deschidere al clapetei de reglare de 22°

La un unghi al clapetei de reglare a debitului de 20° (Tabelul 4.12 şi Fig. 4.24),

situaţia se prezintă puţin diferit: randamentul a avut cea mai mare valoare, de 82,50%,

la turaţia de 1.885 rot/min, la căderea de aproximativ 43 m, spre deosebire de cazurile

anterioare pentru un debit de 18 l/s, când puterea turbinei a fost însă ceva mai mică:

Pt=6,436 kW.
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În fine, la aceeaşi turaţie a turbinei de 1.885 rot/min (Tabelul 4.13, Fig. 4.25),

cel mai mare randament s-a obţinut de asemenea la căderea de 50 m, dar la un debit

de 21 l/s, ca şi în primele două cazuri (la unghiuri de deschidere ale paletei directore

de 16°, respectiv 18°), de această dată unghiul de deschidere fiind de 22°, situaţie în

care puterea calculată a turbinei a fost Pt=8,8 kW, iar randamentul acesteia de

82,30%.

În figurile 4.26 şi 4.27 sunt redate grafic, cu ajutorul datelor din tabelele

4.10÷4.13, comparativ, rezultatele măsurătorilor efectuate, în ceea ce priveşte

randamentul turbinei HYE 10a, respectiv puterea acesteia, pentru cele patru unghiuri

de deschidere ale clapetei de reglare a debitului.

Analizând figura 4.26, se observă că randamentele turbinei la unghiuri de

deschidere ale clapetei de 20° şi 22° sunt foarte apropiate. Revăzând tabelele 4.12 şi

4.13, se constată că nici între valorile debitelor în cele două situaţii nu există diferenţe

semnificative.

Din figura 4.27 se desprinde o concluzie similară cu cea de mai sus: puterea

turbinei creşte pentru unghiul de deschidere a clapetei de reglare a debitului de 22°

faţă de unghiul de deschidere de 20°, însă nu semnificativ.
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Fig. 4.26 Randamentul turbinei, comparativ, la cele patru unghiuri de deschidere a clapetei de reglare,
în funcţie de debit
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Fig. 4.27  Puterile turbinei, comparativ, la cele patru unghiuri de deschidere a clapetei de reglare, în
funcţie de cădere

În ceea ce priveşte puterea hidraulică a turbinei (Fig. 4.27), este normal ca

valoarea acesteia să crească în funcţie de debit, având în vedere relaţia (1.1).

Considerăm că valorile maxime ale randamentului turbinei, obţinute la debite de

0,018-0,020 m3/s (Fig. 4.26), se explică prin faptul că aceasta a fost proiectată chiar

pentru un debit maxim de 20 l/s la căderea de 50 m. Rezultatele obţinute în urma

măsurătorilor de pe standul de încercări confirmă astfel că proiectarea turbinei şi-a

atins din plin ţintele propuse.

4.4. Erori de măsurare

Pentru a obţine rezultate cât mai precise în urma măsurătorilor de orice natură,

este necesară calcularea valorii erorilor care apar în timpul măsurării. Pentru

încercările hidraulice există standardul SR EN 60041:2003 – Încercări de recepţie

efectuate pe maşina reală, pentru determinarea performanţelor hidraulice ale

turbinelor hidraulice, pompelor de acumulare şi turbinelor-pompe. Conform secţiunii

11.6.1, pentru traductoare de presiune cu precizia de ±2÷6·10–3 din domeniul maxim

de măsură, nivelul de încredere se consideră 95%.

Am prezentat în continuare modalitatea de calcul a erorilor pentru a pune în

evidenţă valoarea redusă calculată a acestora.
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Astfel, calculul erorilor de măsură se face ţinând cont de legea lui Gauss de

propagare a erorilor folosind relaţia:
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În aceste condiţii eroarea de determinare a randamentului va ţine cont de

eroarea de măsură a căderii, a debitului prin metoda Winter-Kennedy şi a puterii cu

formula:

2
P

2
Q

2
H   ,            (4.2)

în care:

 H - eroarea de măsurare a căderii;

 Q - eroarea de măsurare a debitului;

 P - eroarea de măsurare a puterii;

 - eroarea de măsurare a randamentului.

Erorile de măsură pentru fiecare mărime (debit, cădere, putere) se calculează

ţinând cont în special de precizia de măsurare a traductoarelor folosite. Astfel, se

evidenţiază:

1. Erori la măsurarea căderii:

 erori sistematice:

 erorile sistematice pentru cădere: ±0,20%

 neliniaritate traductor: ±0,20%

erori sistematice totale pentru cădere: HS=±0,28%

erorile aleatoare totale pentru cădere:HR=±0,13%

√ erorile totale pentru cădere: H=±0,308%

2. Erori la măsurarea debitului:

 erori sistematice:

 erori de repetabilitate traductor: ±0,10%

 neliniaritate traductor: ±0,25%

erorile sistematice totale pentru debit: QS=±0,27%

erori aleatoare totale pentru debit: QR=±1,1%

√ erorile totale pentru debit:Q=±1,13%

3. Erori la măsurarea forţei:
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 erori traductor±0,1%

erori aleatoare totale: FR=±0,25%

√ erorile totale pentru forţă: F=±0,26%

Eroarea maximă calculată în situaţia de faţă la măsurarea randamentului este:

%.53,1986,013,1308,0ηε
222  (4.3)

Valoarea erorii maxime este deci ±1,53%.

4.5. Concluzii

Din tabelele 4.1÷4.9 şi graficele din figurile 4.20 şi 4.21, se pot trage

următoarele concluzii generale:

– randamentul turbinei nu suferă modificări majore la debite ridicate, de 22–21–

20–19 l/s, dar la reducerea debitului sub 17–16–15 l/s, au loc scăderi bruşte ale

acestuia;

– cele mai ridicate valori ale randamentului turbinei au rezultat pentru un unghi

de deschidere al clapetei de reglare de 20°;

– cea mai mare valoare a randamentului în urma măsurătorilor efectuate

(83,6%), a rezultat la următoarele valori: turaţia de 1.885 rot/min, căderea de H=50

m, debitul de apă Q=19,9 l/s şi unghiul de deschidere al paletei =20°; la aceste

valori puterea măsurată a turbinei a fost de 8,15 kW. De asemenea, şi simulările de

curgere s-au efectuat cu clapeta reglată la acest unghi.

Din tabelele 4.10÷4.13 şi graficele din figurile 4.26 şi 4.27, se pot trage

următoarele concluzii:

– randamentul maxim al turbinei s-a obţinut la o cădere de 50 m, în trei dintre

cele patru situaţii, exceptând măsurătorile la un unghi de deschidere al paletei de 18°,

când acesta a rezultat la căderea de 45 m (Tabelul 4.12 – măsurătoarea nr. 4);

– cele mai ridicate valori ale puterii turbinei au rezultat însă pentru un unghi de

deschidere al clapetei de reglare de 22°;

– cea mai mare valoare a puterii turbinei în urma măsurătorilor efectuate (19,12

kW), a rezultat la următoarele valori: turaţia de 1.885 rot/min, căderea H=88,8 m,

debitul de apă Q=88,8 l/s, unghiul de deschidere  al paletei 22°; la aceste valori însă

randamentul turbinei a fost de 72%;

– cel mai mare randament al turbinei (82,5%) a fost obţinut la un unghi de

deschidere  de 20°, pentru un debit de 18 l/s, însă la o cădere a apei de 45 m.
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În final, pentru comparaţie, în tabelul 4.14 sunt prezentate două grupe de valori

ale randamentului (măsurat şi simulat):

1. randamentul măsurat al turbinei HYE 10a cu varianta V2a a rotorului (Tabelul

4.12 şi figura 4.24) obţinut la un unghi de deschidere al clapetei de 20° şi o turaţie a

turbinei de 1.885 rot/min, situaţie în care s-a obţinut cel mai ridicat randament. S-a

ales această valoare fiind obţinută la un debite redus, deci cu un consum de apă mai

mic;

2. randamentele rezultate în urma simulării curgerii pentru cele două variante ale

turbinei: cea realizată (cu varianta V2a a rotorului) şi cea propusă (cu rotorul V2f

modificat şi noile forme pentru carcasă şi clapeta de reglare a debitului).

Tabelul 4.14 – Randamentul turbinei, comparativ: măsurat şi simulat

Randamentul η

Măsurat Simulat
Debitul

Q
Căderea

H
Turaţia

n
V2a V2a V2f

Nr.
crt.

[m3/s] [m] [rot/min] -

1 0,0150 32,0 0,780 0,7977 0,8121

2 0,0160 35,4 0,810 0,8013 0,8176

3 0,0170 39,4 0,824 0,8249 0,8405

4 0,0180 44,2 0,825 0,8272 0,8473

5 0,0200 50,0 0,820 0,8225 0,8425

6 0,0210 56,7 0,800 0,8161 0,8360

7 0,0230 65,1 0,798 0,7965 0,815

8 0,0249 75,7 0,760 0,7735 0,7894

9 0,0270 88,6

1.885

0,735 0,7455 0,7639

În tabel au fost evidenţiate valorile maxime ale randamentului pentru cele trei

variante. Se remarcă faptul că randamentul maxim apare la aceleaşi valori ale

debitului şi căderii.

Cu datele din tabelul 4.14 s-a trasat diagrama din figura 4.28. În figură se

observă că alura celor trei randamente este similară, ceea ce ne permite să afirmăm

că valorile randamentelor obţinute în urma simulărilor de curgere sunt destul de

apropiate de cele reale.

De asemenea, în figură se poate observa că randamentul turbinei îmbunătăţite

este superior pe toată gama debitelor.
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Randamente
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Fig. 4.28 Randamentele calculate de programul de simulare şi randamentul măsurat

Cea mai mare creştere a randamentului simulat se înregistrează la un debit de

18 l/s şi la o cădere de 45 m, având o valoare absolută de 0,21. Acest fapt este

îmbucurător, avându-se în vedere că turbina HYE 10a a fost proiectată pentru o

amenajare cu o cădere de 50 m şi un debit maxim de 20 l/s.
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Capitolul 5. Concluzii. Contribuţii personale. Diseminarea

rezultatelor cercetării

5.1. Concluzii

Sinteza concluziilor prezentate la finalul capitolelor 3 şi 4 este următoarea:

 Modulul de analiză al soft-ului utilizat pentru simulările de curgere (k–)

generează în cazul de faţă rezultate foarte apropiate de cele obţinute la măsurătorile

experimentale, deci poate fi folosit la analiza curgerii în cazul turbinelor cu flux

transversal de foarte mică putere.

 Randamentul turbinei propuse este mai mare decât cel al turbinei existente cu

2,01%, în cazul simulărilor de curgere.

 Alura randamentelor obţinute în urma simulărilor de curgere este identică cu

cea a randamentului măsurat. Randamentul turbinei îmbunătăţite este superior pe

toată gama debitelor.

 Comparând rezultatele experimentale cu cele obţinute în urma simulărilor de

curgere pentru rotorul propus, rezultă că modificarea formelor carcasei turbinei şi a

clapetei de reglare ar aduce cu sine o creştere a randamentului de cel puţin 2%.

 Nu au apărut creşteri ale valorilor tensiunilor la analiza stării de tensiuni şi

deformaţii odată cu înlocuirea ansamblului rotoric iniţial cu cel propus, ba chiar la una

din variantele de rotor a apărut o uşoară scădere a acestora. Deci soluţia avansată de

către autor (eliminarea arborelui intermediar) este viabilă, fiind de asemenea

avantajoasă din punct de vedere al curgerii apei prin turbină.

În prezent, majoritatea specialiştilor, dar şi firmele care fabrică hidroagregate,

consideră că turbinele cu puteri sub 100 de kW nu prezintă interes din punct de

vedere economic, în ceea ce priveşte producerea şi punerea lor în vânzare. Acest

punct de vedere este corect dacă problema este privită sub aspectul producerii de

energie electrică în scop comercial – pentru livrarea acesteia în sistemul

electroenergetic naţional.

Dacă însă problema este privită din punctul de vedere al unui consumator izolat,

pentru care accesul la SEN – deci accesul la energie electrică – este imposibil sau

extrem de costisitor, lucrurile se schimbă radical. Un asemenea utilizator – care
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desigur dispune de un curs de apă în imediata apropiere, dar în schimb nu dispune de

resursele financiare necesare pentru edificarea unei amenajări hidroenergetice (se

cunoaşte faptul că realizarea unui baraj, pentru a dispune de o acumulare de apă

exploatabilă, reprezintă circa 80% din cheltuielile necesare) – ar putea beneficia de

energie electrică cu investiţii relativ reduse, accesibile şi pentru persoane fizice.

Din această perspectivă, un hidroagregat dotat cu o turbină cu puterea hidraulică

sub 10 kW poate fi soluţia ideală, având în vedere faptul că o putere electrică livrată

de acesta – circa 4-5 kW – ar acoperi necesarul de energie electrică al unei

gospodării, case de vacanţă sau chiar al unei cabane de mici dimensiuni.

În această lucrare nu s-a făcut o analiză economică complexă pe tema finanţării

unei asemenea amenajări, dar – conform unui studiu mai vechi – în unele ţări în curs

de dezvoltare, costul per kW (putere la arborele turbinei) este cuprins între 714 şi

1.233 US$ [1]. În Europa, un fabricant ceh oferă de exemplu un hidroagregat cu

puterea de 8 kW la preţul de aproximativ 3.500 euro, respectiv 450 €/kilowatt electric

[2]. Estimările unui grup de studii, denumit TERES II, arată că până în 2020 costurile

de producere a energiei electrice din energia hidraulică se vor reduce (Tabelul 5.1

[3]), energia hidraulică rămânând astfel una dintre sursele regenerabile de energie

competitive din punct de vedere economic.

Tabelul 5.1 – Costul energiei per kWh produs
cost / unitate

1995
cost / unitate

2020Resurse
EUROcenţi / kWh

Energie hidraulică – amenajări mari 3 – 13 2,6 – 11,2

Energie hidraulică – amenajări mici 4 – 14 3,6 – 10,1

Energie eoliană 5 – 9,8 2,5 – 7,3

Energie solară 20 – 24 8 – 10

Energie fotovoltaică 31 – 29 8 – 22

Energie geotermală 5 – 8 5 – 7

Pe de o parte, există unii potenţiali utilizatori ai unor centrale hidroelectrice

artizanale, spre exemplu, persoanele care posedă terenuri în „creierii munţilor”,

terenuri pe care există cursuri de apă, dar care nu dispun de energie electrică din

cauza izolării locaţiei respective. Din acest punct de vedere, simplitatea constructivă a

acestui tip de turbină este un factor esenţial în ceea ce priveşte posibilitatea realizării

de asemenea CHA.
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În sprijinul acestor eventuali utilizatori au venit unele organizaţii sau agenţii

guvernamentale, dintre care amintim Ministerul Resurselor Naturale din Canada, care

a pus la dispoziţia doritorilor o aplicaţie denumită RETScreen Suite4 (care poate fi

descărcată gratuit de pe site-ul http://www.retscreen.net/ang/home.php, actualmente

fiind disponibilă versiunea 4.0). Cu ajutorul acestei aplicaţii un utilizator cu

îndemânare medie în utilizarea calculatorului poate face calculele necesare pentru a

aprecia diverse mărimi, costuri etc. Aplicaţia dispune şi de o bază de date foarte largă,

actualizată frecvent, disponibilă pe Internet [4], care cuprinde şi ţara noastră.

Pe de altă parte, dorim să subliniem următorul lucru: în ultimii ani – cu toată

criza economică din România şi din lume – au existat totuşi persoane fizice care

(dispunând de resurse financiare) şi-au construit sau îşi construiesc case de vacanţă

sau cabane în zone deluroase sau montane, situate la altitudine. În asemenea zone

există cursuri de apă cu debit mic, dar care au căderi relativ mari.

Considerăm că în anii următori vor exista cumpărători ai unor asemenea

picoturbine cu performanţe ridicate, care – împreună cu generatorul electric aferent –

pot permite alimentarea cu energie electrică a unor gospodării, case de vacanţă,

cabane etc. Picoturbina prezentată în lucrarea de faţă a fost fabricată pentru un

asemenea beneficiar. Deşi costul unui asemenea hidroagregat nu este foarte mic, în

schimb amenajarea în sine presupune un cost destul de redus (având în vedere faptul

că nu necesită construirea unui baraj, ceea ce reduce şi impactul ecologic asupra

mediului înconjurător la un nivel extrem de redus).

Îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale acestor turbine, utilizând rezultatele

din această lucrare, ar permite ca – folosind o cantitate de apă relativ redusă – să se

obţină o mai mare cantitate de energie electrică. În acest sens vin rezultatele obţinute

în lucrare, odată cu atingerea obiectivelor propuse şi prezentate în capitolul 2.

Pe viitor se doreşte continuarea fructuoasei colaborări dintre Universitatea

„Eftimie Murgu” din Reşiţa şi S.C. Hydro-Engineering S.A. Reşiţa, în primul rând în

ceea ce priveşte adoptarea formelor propuse pentru carcasa turbinei şi clapeta de

reglare a debitului, dar şi eventuala adoptare a uneia din formele propuse pentru o

nouă paletă, pentru a se verifica practic rezultatele teoretice obţinute în această

lucrare, în folosul ambelor părţi.

4 RETScreen este o marcă înregistrată a Natural Resources of Canada, ©1997-2012
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5.2. Contribuţii personale

Contribuţiile autorului sunt prezentate sintetic în continuare, punctual:

 Analiza stării de tensiuni şi deformaţii din cele trei variante de palete şi din

ansamblul rotoric, pentru cele trei variante iniţiale şi pentru cele trei variante propuse,

utilizând metoda elementelor finite, folosind modulul Stress Analysis din programul

Autodesk Inventor Professional 2012 – un soft de ultimă generaţie.

 Compararea rezultatelor obţinute în urma analizelor şi evidenţierea faptului că

rezistenţa ansamblului rotoric nu a scăzut după eliminarea arborelui interior şi

înlocuirea sa cu cele două flanşe cu semi-arbori pentru fixarea în lagăre.

 Realizarea unor simulări de curgere laborioase, utilizând una dintre cele mai

performante aplicaţii în domeniu: CFX TascFLOW, din pachetul de programe ANSYS.

 Compararea rezultatelor simulării cu rezultatele experimentale şi validarea

rezultatelor simulărilor prin măsurătorile efectuate.

 Îmbunătăţirea calităţii măsurătorilor efectuate pe standul hidraulic de probe,

prin proiectarea şi realizarea unui sistem special de fixare temporară a generatorului,

pentru măsurarea forţei şi adaptarea la acest sistem a unui traductor de măsurare a

forţei.

 Propunerea unei forme îmbunătăţite a clapetei de reglare a debitului.

 Îmbunătăţirea formei carcasei turbinei.

 Eliminarea arborelui interior (dintre cele două discuri) şi înlocuirea acestuia cu

două flanşe în exteriorul rotorului, fiecare cu câte un semi-arbore.

 Îmbunătăţirea randamentului modelului turbinei, datorată utilizării noilor

forme propuse pentru elementele sale constructive.

5.3. Diseminarea rezultatelor cercetării

Cercetările efectuate în timpul perioadei studiilor doctorale (2009-2012) s-au

materializat în următoarele materiale publicate şi/sau prezentate – în decursul celor

trei ani – în cadrul unor conferinţe naţionale sau internaţionale, sau în reviste de

specialitate şi enumerate în ordine cronologică mai jos:

1. Mănescu, T. Ş., Zaharia, N. L., Afronie, E. M., Chivu, A., Pomoja, F.

Încercări statice şi dinamice la un sistem de oprire a căderii utilizat în alpinismul

utilitar, Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Naţional de Mecanica Ruperii (Secţiunea

a III-a: Fiabilitate şi durabilitate), Editura Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti &
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Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2009.

2. Pomoja, F. Hidroagregate de perspectivă în domeniul micro-hidroturbinelor

în România, Ştiinţă şi Inginerie, An X, vol. 17/2010, Lucrările celei de A X-a Conferinţe

Naţionale multidisciplinare – cu participare internaţională „Profesorul Dorin Pavel –

fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Editura AGIR, Bucureşti, 2010.

3. Mănescu, T. S., Stroia, M. D., Afronie, E. M., Chivu, A., Pomoja, F. Causes

of Vibrations Occurrence during Operation of Industrial Machinery, 0807–0809, Annals

of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium,

Published by DAAAM International, Vienna, Austria, 2010 (indexată ISI).

4. Mănescu, T. Ş., Stroia, M. D., Afronie, E., Chivu, A., Pomoja, F. Using

Taguchi Method to Improve the Milling Process of Rotor Blades Designed for Hydraulic

Turbine Models, Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering

Geology, 3rd WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures,

Engineering Geology (EMESEG’10), Corfu Island, Greece, July 22–24, 2010 (indexată

ISI).

5. Mănescu, T., Afronie, E. M., Stroia, M. D., Chivu, A. I., Mănescu, T. jr.,

Pomoja, F. One-room Fire Models Analysis, Advances in Control, Chemical

Engineering, Civil Engineering and Mechanical Engineering, European Conference of

Mechanical Engineering (ECME’10), Puerto de la Cruz, Tenerife, Nov. 30-Dec. 2, 2010

(indexată ISI).

6. Mănescu, T. Şt., Praisach, Z. I., Pomoja, F., Afronie, E. M., Stroia, M. D.

Stresses and Displacement FEM Analysis on Biplane Disks of the Butterfly Valves,

Finite Differences, Finite Elements, Finite Volumes, Boundary Elements, Proceedings of

the 4th WSEAS Internatinal Conference on Finite Differences – Finite Elements – Finite

Volumes – Boundary Elements (F–and–B’11), Paris, France, April 28–30, 2011

(indexată ISI).

7. Pomoja, F., Stroia, M. D. Evaluarea unui proiect pentru o microhidrocentrală

la Lacul Mare – Dognecea, folosind soft-ul RETScreen, Ştiinţă şi Inginerie, An XI, vol.

19/2011, Lucrările celei de A XI-a Conferinţe Naţionale multidisciplinare – cu

participare internaţională „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii

româneşti”, Editura AGIR, Bucureşti, 2011.

8. Pomoja, F., Mănescu, T. Şt., Hopotă, A. Improving Efficiency of an Micro-

hydro Aggregate using a Banky 10 kW Micro-turbine, by Blade Design Optimization,

Proceedings of 7th International Symposium „Machine and Industrial Design in
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Mechanical Engineering – KOD 2012”, 24-26 May 2012, Balatonfüred, Hungary.

9. Pomoja, F. Comportamentul unui microhidroagregat cu turbină cross-flow

de 10 kW, în funcţie de unghiul de deschidere al paletei directoare, la aceeaşi înălţime

de cădere a apei, Ştiinţă şi Inginerie, An XII, vol. 22/2012, Lucrările celei de A XII-a

Conferinţe Naţionale multidisciplinare – cu participare internaţională „Profesorul Dorin

Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Editura AGIR, Bucureşti, 2012.

10. Pomoja, F. Comportamentul unui microhidroagregat cu turbină cross-flow

de 10 kW, în funcţie de înălţimea de cădere a apei, la unghiuri de deschidere ale

paletei constante, Ştiinţă şi Inginerie, An XII, vol. 22/2012, Lucrările celei de A XII-a

Conferinţe Naţionale multidisciplinare – cu participare internaţională „Profesorul Dorin

Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Editura AGIR, Bucureşti, 2012.

11. Pomoja, F., Mănescu, T. Şt. A Stress Analysis of Blade for Cross-flow

Microturbine, made of X5CrNi18-10 Stainless Steel, revista Metalurgia International

(No. 1/2013 – indexată ISI).

De asemenea, am avut onoranta ocazie de a fi coautor – alături de prof. univ. dr.

ing. Tiberiu Ştefan Mănescu, conducătorul meu de doctorat şi de unii colegi, precum şi

de prof. univ. dr. ing. Ion Piroi şi conf. univ. dr. Florentina Cziple – la două cărţi de

specialitate, ambele apărute în anul 2010 la Editura Eftimie Murgu din Reşiţa:

1. Mănescu, T. Şt., Chivu, A. I., Afronie, E. M., Pomoja, F., Mănescu, T. jr.,

Burtea, D. Aplicaţii de Rezistenţa materialelor.

2. Piroi, I., Cziple, F., Pomoja, F. Conversia energiei regenerabile a apei, a

pământului şi a deşeurilor organice.
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Anexe (varianta electronică)

Rapoarte HTML privind analiza stării de tensiuni şi deformaţii

Având în vedere că cele nouă anexe la lucrare totalizează aproape 200 de pagini, s-a renunţat la imprimarea şi

ataşarea lor la lucrare. Sunt însă disponibile (în format HTML) pe CD-ul ataşat lucrării.

Anexa V1 – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V1 a paletei

Anexa V2 – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V2 a paletei

Anexa V3 – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V3 a paletei

Anexa V1a – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V1a a rotorului

turbinei

Anexa V2a – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V2a a rotorului

turbinei

Anexa V3a – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V3a a rotorului

turbinei

Anexa V1f – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V1f a rotorului

turbinei

Anexa V2f – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V2f a rotorului

turbinei

Anexa V3f – Analiza stării de tensiuni şi deformaţii pentru varianta V3f a rotorului

turbinei


