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DETERMINATION OF TURBINE FLOW IN  
A CENTRAL HIGH DROP 

 
 Optimal use of water resources in a hydro ensures both by design and 
by the rational (optimal) planning installations. 

Obtaining maximum power consumption for the same volume of water 
is one of the ways to increase the efficiency of electricity production.   
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1. Introducere   

 
Funcţionarea în orice moment a amenajării hidroelectrice este 

caracterizată prin anumite valori ale parametrilor caracteristici ai 
centralelor hidroelectrice: debit Q, cădere H, putere P, randament η etc. 
Corelaţia dintre valorile acestor parametri în limitele întregului lor 
domeniu de variaţie, determinate de tipul, construcţia şi dimensiunile 
centralei/amenajării, este definită grafic prin aşa numitele curbe 
caracteristice ale hidroagregatelor sau ale amenajării.  

Dintre parametrii unui hidroagregat, parametrul a cărui 
măsurare pune problemele cele mai dificile este debitul.  

211



 Conform CEI 41 [1] pentru măsurarea debitului turbinat la o 
centrală hidroelectrică cele mai utilizate metode sunt metoda moriştilor 
hidrometrice, metoda acustică şi metoda diluţiei. Dintre aceste metode 
metoda moriştilor hidrometrice este metoda care dă cele mai precise 
rezultate. Pentru aplicarea acestei metode moriştile hidrometrice se pot 
amplasa în conducta forţată după metoda cercurilor concentrice sau 
după metoda spiralei lui Cosma [2]. 
  

2. Bazele teoretice ale metodei moriştilor hidrometrice 
 

Metoda moriştilor hidrometrice este una dintre cele mai utilizate 
metode de măsură ale debitului turbinat la o centrală hidroelectrică. De 
multe ori această metodă este folosită ca metodă de comparaţie pentru 
validarea rezultatelor obţinute cu alte metode de măsură a debitului 
turbinat.  

De asemenea, informaţii privind profilul real al curgerii sunt 
furnizate numai prin metoda moriştilor hidrometrice. 

Principiul de bază al metodei moriştilor hidrometrice 
Metoda moriştilor hidrometrice implică utilizarea unui anumit 

număr de morişti hidrometrice poziţionate în puncte precise dintr-o 
secţiune de măsură transversală a unui canal cu nivel liber sau a unei 
conducte sub presiune. 

Pe baza valorilor obţinute în urma măsurătorilor in situ şi 
aplicând o metodă de integrare (metoda Simpson, metoda trapezelor, 
metoda funcţiilor Spline sau altele) se determină valoarea vitezei medii 
normale vm în secţiunea de măsură S de arie A, iar debitul Q se 
determină pe baza faptului că debitul este direct proporţional cu viteza 
într-o secţiune uniformă conform relaţiei CEI 41 [1], SR EN 60041[3]  

                   ∑ ⋅=
i

ii AvQ ,  i = 1, . . ., n,                                 (1) 

unde n este numărul total de segmente de măsură dintr-o secţiune de 
măsură, A aria secţiunii de măsură, vi viteza medie pe fiecare segment 
de măsură i.   

Debitul se obţine prin integrarea pe toată secţiunea de măsură 
a vitezelor punctuale obţinute simultan.  

Într-o secţiune circulară curgerea reală se caracterizează printr-
o neuniformitate a vitezei în secţiunea de măsură S. În această situaţie 
formula debitului, nu poate fi aplicată riguros decât pentru un element  
dS de arie dA a secţiunii S în care debitul elementar dQ este [2]  

                                   dQ = v × dA ,                                            (2) 
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unde v este viteza în punctul de coordonate polare (r,α) situat în centrul 
suprafeţei elementare dS de arie dA şi de dimensiuni dr şi dα suficient 
de mici în aşa fel încât viteza v să poată fi considerată uniformă pe 
întreaga suprafaţă dS.  
  În acest caz debitul Q al întregii secţiuni normale circulare S de 
arie A se obţine cu ajutorul integrale  

                  ∫ ∫∫ ⋅⋅⋅=⋅=
R

S

ddrrvdAvQ
0

2

0

π

α  .                (3) 

       Pentru o secţiune circulară codul CEI 41 [1] recomandă 
amplasarea moriştilor în poziţii omoloage pe cele m braţe ale unei cruci 
suport pentru amplasarea moriştilor. De obicei m = 4, iar în cazuri 
speciale m = 6.  
  Criteriul acestei amplasări este de asemenea acela al asigurării 
unei interpolări cât mai exacte şi a distribuirii uniforme a efectelor 
erorilor de măsură a vitezelor vij. Această amplasare este cunoscută 
sub numele de amplasarea moriştilor după metoda  cercuri concentrice. 
În acest scop secţiunea de măsură circulară S de arie A este împărţită 
în n + 1 suprafeţe parţiale inelare de arii egale Ai (Ai = A(n+1)), n fiind 
numărul de morişti pe un braţ, iar suprafeţei parţiale centrale circulare îi 
corespunde o morişcă amplasată în centrul secţiunii S.  
         Notând cu i numărul de ordine al moriştilor de pe un braţ (i = 
1,2,…..,n) şi cu j numărul de ordine al braţelor suportului (j = 1,2,…..,m), 
numărul total de morişti este N +1 - unde N corespunde relaţiei N = nm,  
iar cele N viteze măsurate se notează cu  𝑣�𝑖𝑗, viteza măsurată de 
morişca centrală notându-se cu v0. Punctele de amplasare ale moriştilor 
respective au aceeaşi notaţie indicială ca în figura 1.     

  
      
  

Fig. 1  
Amplasarea moriştilor după metoda 
cercurilor concentrice [2]   
 
În aceste condiţii se admite o 
interpolare liniară între vitezele 
omoloage, prin urmare cele 
corespunzătoare aceleiaşi raze 
de amplasare, cu numărul de 
ordine i, ceea ce permite 
considerarea mediei lor 
aritmetice iv ,    
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m

v
v

m

j
ij

i

∑
== 1 ,                                  (4) 

fiecare viteză medie iv , cu aproximaţia interpolării admise, se poate 
considera egală cu viteza medie corespunzătoare debitului unei 
suprafeţe inelare de lăţime egală cu unitatea şi lungimea periferică 2π r, 
deci de arie A = π r2.  

Notând cu qi  debitul elementar, valoarea lui numerică este  

               iii vrdvq ⋅⋅=⋅= ∫ πα
α

2
0

.                         (5)  

 Cu ajutorul vitezei medii iv  se poate trasa curba                     

                            ( )  v v r=                                        (6) 
reprezentând aşa numitul hodograf radial mediu al vitezelor, care este o 
funcţie de raze r (figura  2 [2]).  
 

                 
      
  Debitul total Q  se obţine prin integrarea între limitele 0 şi R a 
debitului   qi care este şi el o funcţie de raza r  

     qi = qi (r),                                                   (7) 
adică  

                                ∫ ⋅=
R

i drqQ
0

,                                      (8) 

sau, conform relaţiilor (5) şi (6),  

                          ∫ ⋅⋅=
R

drrvQ
0

2π .                                   (9) 

  Rezolvarea integralei finite din relaţiei (9) [4] se face grafo-
analitică sau grafic.  

Metoda spirală de amplasare a moriştilor hidrometrice   

Fig. 2  
Hodograful  
radial al  
vitezelor [2] 
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 O serie de cercetători care au lucrat la îmbunătăţirea metodei 
de calcul au admis că interpolarea radială (4) nu reprezintă o sursă de 
erori importante şi se poate admite în continuare considerarea 
hodogafului radial (6) [2]. În consecinţă singura sursă de erori 
remarcabile ar fi imperfecţiunea coincidenţei curbei reale fizice, a 
vitezei radiale  ( )rvv =  faţă de cea admisă la interpolare  ( )rvv ˆˆ =  
adică aşa numita eroare de coincidenţă (fig. 3).                                                                                                                   

             
Fig. 3 Reprezentarea grafică a erorii de coincidenţă [2] 

 
  Dintre cercetările amintite, cea a lui F.A. Winternitz [2] are 
rezultatele cele mai remarcabile. Winternitz a admis pentru funcţia de 
interpolare relaţia analitică a lui Nikuradze de forma   

                   C
D
yB

D
yAvr ++= log  ,                          (10) 

unde vr  este viteza la raza r, la distanţa y = R – r de peretele conductei  
circulare de diametru D.  
 Viteza medie v a apei în conducta dată, corespunzătoare 
debitului Q este media aritmetică a vitezelor  �̅�𝑖𝑗  măsurate în punctele 
respective    
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v
v

n

i

m

j
ij∑∑

= == 1 1      şi        
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DQ
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i

m

j
ij∑∑

= == 1 1
2

4
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Plecând de la cercetările lui Winternitz 
cercetătorul român Cosma a 
determinat modul de amplasare în 
spirală al moriştilor (figura 4).     

În figura 4 yi este distanţa de 
amplasare a moriştilor (distanţe faţă de 
peretele conductei) în funcţie de 

Fig. 4   
Amplasarea moriştilor hidrometrice după 
metoda spirală [2]  
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numărul de braţe utilizate m. După verificările experimentale efectuate, 
eroarea medie a vitezei v, deci a debitului Q, în raport cu metodele 
planimetrării şi cea volumetrică admise ca etalon, calculate cu metoda 
Winternitz, a fost de circa 0,3 %. 
 S-a demonstrat teoretic şi experimental că eroarea de calcul a 
vitezei medii v, respectiv a debitului Q, calculat cu formula (16) [2] este 
de 4÷8 mai mică în cazul amplasării în spirală a moriştilor în comparaţie 
cu cea a amplasării după metoda cercuri concentrice a moriştilor la 
aceeaşi lege de interpolare radială, mai mult chiar, reducerea erorii este 
certă în fiecare caz de aplicare. Statistic reducerile se dispersează în 
domeniul 2÷20 ori, în nici un caz nu s-a obţinut o ’’reducere subunitară’’ 
adică o creştere a erorii de calcul. Reducerea erorii prin utilizarea 
metodei spirale este o certitudine. 
 

3. Aplicaţie – determinarea debitului turbinat la CHE Stejaru 
 

Date generale CHE Stejaru 
CHE  Stejaru este o centrală hidroelectrică de mare cădere cu 

deviaţie. Schema de amenajare se compune din lac, baraj, aducţiune 
sub presiune, castel de echilibru conductă forţată şi centrală.   

Centrala, de tip semi-aerian, este echipată cu 6 hidroagregate: 
 -1 turbină F 210 – var. II cu o putere de 27,5 MW, cu rotor 
modernizat de UCM Reşiţa;  
 -3 turbine F 20-1600 cu puteri de 27,5 MW, furnizate de firma 
CKD-Blansko (Republica Cehă);    
 -2 turbine F 20-2300 cu puteri de 50 MW, furnizate de firma 
CKD-Blansko (Republica Cehă).      
 Evacuarea apei din turbină se face printr-un aspirator cu cot, 
continuat printr-un bazin de liniştire, racordat la canalul de fugă.  
 Caracteristicile generale ale centralei sunt: putere instalată Pi = 
210 MW, debit instalat Qi = 178 m3/s, energia medie anuală produsă Em 
= 490 GWh/an.  
 Măsurători efectuate  
 Probele efectuate au avut la bază metodologia ICEMENERG 
de determinare a randamentului turbinelor hidraulice, metodologie 
întocmită în conformitate cu PE 301 [5] şi codul internaţional CEI 41 [1] 
codul naţional SR EN  60041 [3].  
  
 Principalii parametrii măsuraţi au fost debitul turbinat Q, 
puterea la bornele generatorului Pg, căderea netă a centralei Hn, 
presiunea diferenţială ∆h, deschiderea aparatului director a.  
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 Dintre aceşti parametri măsurarea debitul turbinat a necesitat o 
atenţie sporită.      
 Determinarea debitului turbinat s-a făcut cu metoda moriştilor 
hidrometrice.  
 Secţiunea de măsură a vitezelor punctuale a fost situată în 
conducta forţată la circa 20 m (5 × DC.F.) de cotul inferior al conductei 
forţate   

În secţiunea de măsură cu  DC.F. = 4000 mm, s-au folosit 24 
morişti hidrometrice, plus o morişcă în centrul secţiunii. Numărul 
moriştilor utilizare Z, a fost calculat conform CEI 41 [1] cu formula 
             4√𝑅 < 𝑍 < 5√𝑅      (R = raza interioară a conductei în m)    (12) 
           Moriştile au fost amplasate pe o cruce suport câte 6 pe fiecare  
braţ (figura 5).  
 

    
 

 
   Cele 24 de morişti hidrometrice au fost amplasate faţă de 
peretele conductei la distanţele yi din tabelul 1 (Distanţele de amplasare 
ale moriştilor hidrometrice după metoda spiralei lui Cosma în secţiunea 
de măsură de la CHE Stejaru).  

   
 

Nr. morişcă 1 2 3 4 5 6 7 8 
yi [m] 0,083 0,083 0,104 0,156 0,192 0,248 0,288 0,344 
Nr. morişcă 9 10 11 12 13 14 15 16 
yi [m] 0,388 0,448 0,495 0,560 0,612 0,680 0,736 0,816 
Nr. morişcă 17 18 19 20 21 22 23 24 
yi [m] 0,876 0,964 1,036 1,114 1,228 1,364 1,480 1,748 

Fig. 5   
 
Crucea 
suport morişti 
montată în 
conducta 
forţată cu 
diametrul  
DC.F. = 4000 
mm 
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  Debitul absolut s-a măsurat pentru o putere la bornele 
generatorului de 20 MW, debitele pentru celelalte puteri la care s-au 
efectuat măsurătorile s-a determinat cu formula  
                                             𝑄 = 𝑘 ∙ ∆ℎ0,5                                           (13) 
unde Q este debitul turbinat [m3/s]; ∆h – diferenţa de presiune măsurată 
cu o sondă debitmetrică montată în carcasa spirală a turbinei hidraulice 
[mm]; k – coeficientul debitmetric al sondei.  
 În urma măsurătorilor de parametri reali de funcţionare 
efectuate la HA 2 de la CHE Stejaru între debitul turbinart Q şi puterea 
generatorului Pg a fost obţinută curba de consum din figura 6. 
 

 
Fig. 6  Reprezentarea grafică a curbei de consum a turbinei  Q = f (Pg) 

    

 
Fig. 7 Curba de randament în funcţie de puterea la bornele 

generatorului ηT = f (Pg) 
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  Din curba de randament figura 7, se poate observa că atât 
pentru căderea de 122 m cât şi pentru căderea de 139 m curbele de 
randament garantat se înscriu în banda de incertitudine de 2 % a curbei 
de randament măsurat, deci pentru tot domeniu de exploatare pentru 
care s-au efectuat probe garanţiile de randament sunt respectate.   
 

4. Concluzii  
 

■ În vederea determinării parametrilor reali de funcţionare ai 
hidroagregatului de 27,5 MW − HA2 şi etalonării sondei debitmetrice 
aferente acestui hidroagregat s-au efectuat măsurători specifice la 
căderea netă de calcul de 122 m, corespunzătoare nivelului în lacul 
Izvorul Muntelui de 495,4 mdM şi la căderea netă de calcul de 139 m, 
corespunzătoare nivelului în lacul Izvorul Muntelui de 509,5 mdM.  

■ Analizând curba de randament (figura 7) rezultată în urma 
măsurătorilor şi curbele de randament scoase din caracteristicile de 
exploatare ale turbinei hidroagregatului HA2 rezultă: 

- pentru căderea netă de calcul de 122 m se constată că 
turbina realizează un randament maxim de 91,6 % în zona puterilor de 
21 MW şi 22 MW. Randamentul turbinei scade rapid la puteri mai mari 
de 25 MW, atingând valoarea de 88 % la  puterea de 27,5 MW.         

- pentru căderea netă de calcul de 139 m se constată că 
turbina realizează un randament maxim de 90,7 % la o putere de 25 
MW. Randamentul turbinei scade puţin la puteri mai mari de 25 MW, 
atingând valoarea de 90,2 % la puterea de 27,5 MW.         

■ Zonele optime de funcţionare ale turbinei pentru căderea:   

- de 122 m sunt situate între 17 MW şi 25 MW;    
- de 139 m sunt situate între 22 MW şi 29 MW.  

  ■ Din analiza curbei de admisie (figura 9) a turbinei pentru HA2 
se constată că până la valoarea puterii de 27,5 MW turbina consumă la 
căderea netă de 122 m un debit mai mare decât la căderea netă de 139 
m. La valori ale puterii mai mari de 27,5 MW situaţia se schimbă turbina 
consumând pentru căderea netă de 122 m un debit mai mic decât 
pentru căderea netă de 139 m.    
 ■ Din cele două curbe de funcţionare (curba de consum, figura 
6 şi curba de randament, figura 7) se observă că în funcţie de căderea 
netă de funcţionare a turbinei se schimbă şi zonele optime de 
funcţionare ale turbinei.  

■ Din relaţia (13) s-a obţinut valoarea numerică a coeficientului 
sondei debitmetrice  k = 8,41 pentru HA2.              
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■ În cazul măsurării debitului turbinat cu metoda moriştilor 
hidrometrice la  o centrală hidroelectrică de mare cădere cu secţiune de 
măsură circulară, pentru a îmbunătăţii metoda de calcul a debitului 
amplasarea moriştilor hidrometrice ar trebui să se facă după metoda 
spiralei lui Cosma. Această metodă de amplasare a moriştilor într-o 
secţiune circulară de măsură are avantajul că poate oferi mai multe 
puncte de integrare în vederea calculării debitului, iar eroarea de calcul 
a debitului este mai mică decât în cazul amplasării moriştilor după 
metoda clasică a cercurilor concentrice. 
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