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Prezenta lucrare tratează investigarea curgerii cu rotaţie din conul tubului de aspiraţie al 

turbinelor hidraulice. Totodată este propusă şi examinată o nouă metodă de control şi eliminare a 
vârtejului funie, metodă brevetată de Prof. dr. ing. Romeo Susan-Resiga.  

Problema curgerii cu vârtej funie din conul tubului de aspiraţie este de real interes pentru 
industria din domeniul maşinilor hidraulice, în momentul de faţă centralele hidroelectrice fiind 
forţate să funcţioneze la debite diferite de punctul optim. Functionarea la debite parţiale implică 
apariţia aşa numitului vârtej funie care este însoţit de pulsaţii mari de presiune în conul tubului de 
aspiraţie. Efectele pulsaţiilor de presiune datorate vârtejului funie care sunt neperiodice conduc de 
cele mai multe ori la fisuri ale paletelor sau ruperi ale acestora, smulgerea ogivei de pe coroana 
rotorului sau deteriorări ale conului tubului de aspiraţie. 

Pentru eliminarea vârtejului funie şi a efectelor sale asupra centralei hidroelectrice de-a 
lungul timpului au fost folosite diferite metode: 

• admisia de aer, care se poate face prin mai multe puncte: prin ogiva rotorului 
prevăzute cu canal interior, prin inelul rotorului sau bordul de atac al aparatului 
director; 

• aripioare montate pe peretele conului tubului de aspiraţie, care pot fi de forme 
diferite cu lungimi şi grosimi variabile; 

• caneluri pe peretele conului tubului de aspiraţie, ce constă în amplasarea unor 
canale de-a lungul generatoarei conului tubului de aspiraţie; 

• prelungiri ale ogivei în con, care la rândul lor pot fi de diferite diametre şi lungimi; 
• injecţie de jeturi tangenţiale la peretele conului tubului de aspiraţie prin diametre 

ale jetului şi debite care pot varia funcţie de debitul de funcţionare; 
• impulsuri de presiune la ieşirea din cotul tubului de aspiraţie. 

Toate aceste metode utilizate până în momentul de faţă elimină vârtejul funie şi 
diminuează efectele sale dar fie sunt proiectate să elimine vârtejul funie la un anumit regim de 
funcţionare fie sunt dificil de implementat în centrală sau costisitoare din punct de vedere 
economic. În acest scop Prof. dr. ing. Romeo Susan-Resiga propune o nouă metodă de control şi 
eliminare a vârtejului funie prin injecţia de apă prin coroana rotorului. În prima fază metoda cu 
injecţie de apă a fost brevetată împreună cu General Electric Canada, în prezent Andritz Hydro. S-a 
dorit prima dată brevetarea şi după aceea investigarea ei deoarece s-a considerat că este o metodă 
care trebuie protejată. Pentru investigarea experimentală în laboratorul de Maşini Hidraulice al 
Universităţii Politehnica din Timişoara a fost proiectat şi realizat un stand experimental. Acest stand 
experimental simulează curgerea cu vârtej funie din conul tubului de aspiraţie al unei turbine 
hidraulice. Paralel a fost proiectat şi realizat un sistem prin care este posibilă injecţia de apă. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul temei de cercetare a început prin participarea 
la proiectarea, dezvoltarea şi execuţia generatorului de curgere cu vârtej şi a secţiunii de testare. 
Generatorul de curgere cu vârtej a fost proiectat să dezvolte o curgere cu vârtej similară curgerii 
unei turbine reale la 70% din debitul de funcţionare. Acest punct de operare corespunde punctului 
de funcţionare unde vârtejul funie este cel mai dezvoltat cu pulsaţii mari de presiune. Generatorul 
de vârtej conţine două paletaje: unul cu palete fixe, iar celălalt cu palete mobile având adaptări 
pentru a putea injecta apă la intrarea în secţiunea divergentă. Secţiunea de test convergent-
divergentă este profilată interior pentru eliminarea desprinderilor şi a fost executată în două 
versiuni: una pentru măsurarea profilelor de viteză, iar cealaltă pentru măsurarea pulsaţiilor de 
presiune.  

Investigarea experimentală de pe standul experimental cuprinde în prima etapă măsurători 
ale profilelor de viteze efectuate cu Laser Doppler Velocimetry. Secţiunea de test a fost special 
proiectată pentru o astfel de investigaţie. Ea conţine trei ferestre optice pentru măsurători: una în 
zona convergentă pentru verificarea profilelor de viteză la ieşirea din rotorul liber, a doua fereastră 
este poziţionată la intrarea în con, iar ultima în zona de ieşire din con. Din analiza profilelor de 
viteză pe fereastra din secţiunea convergentă şi compararea rezultatelor experimentale cu cele 
rezultate din calculul numeric, am ajuns la concluzia că avem o curgere decelerată specifică 
funcţionării turbinelor Francis la debite parţiale. Pentru fereastra situată la intrare în con, din 
analiza tuturor rezultatelor pentru viteza meridiană se observă o crestere în zona de mijloc atunci 
când se injectează apă, ceea ce conduce la eliminarea zonei de deficit de viteză şi creşterea vitezei 
în zona de mijloc. Pe lângă distrugerea zonei de deficit de viteză din mijlocul conului s-a observat o 



crestere a vitezei inclusiv la perete ceea ce conduce la o mai bună recuperare a energiei. Pentru 
fereastra de la ieşire din con, profilul de viteză meridian pentru varianta fără jet, zona de stagnare 
ocupa aproximativ 2/3 din axa de măsură, iar pe măsură ce se injecează apă, zona de stagnare 
începe să fie tot mai mică, urmând ca la debitul optim să avem o zonă fără viteză zero adică fără 
stagnare sau recirculare. Din analiza spectrelor de frecvenţă, pentru fereastra de la intrare în con 
se observă o amplitudine si o frecvenţă ridicată a pulsatiilor de viteză, iar treptat când se 
injectează apă ambele încep să scadă până la o valoare la care se plafonează. 

Din analiza finală a acestor măsurători rezultă că această metodă de control a  curgerii cu 
rotaţie inlătură deficitul de viteză din conul secţiunii divergente la un debit optim de control de 
peste 10% din cel de funcţionare, odată cu aceasta scăzând frecvenţele şi amplitudinile asociate 
fenomenului de curgere cu rotaţie. 

O altă etapă din partea investigare experimentală a constat în măsurarea pulsaţiilor de 
presiune pe difuzorul conic pentru curgerea cu vârtej dar şi pentru noua metodă de control a 
curgerii. Măsurătorile s-au efectuat cu ajutorul a opt traductori de presiune nestaţionari montaţi pe 
patru nivele. Fiecare nivel are doi traductori montaţi în opoziţie pentru a înregistra pulsaţiile de tip 
piston sau rotative ce apar de-a lungul conului. După mai multe seturi măsurate s-a ajuns la 
concluzia că nu avem o repetabilitate a măsuratorilor atât în valoarea presiunii medii cât şi în 
valoarea amplitudinii extrase cu FFT datorită sensibilităţii traductorilor dar şi scăderii constante a 
presiunii din instalaţie. Astfel s-a ales soluţia măsurării statistice cu 100 de seturi după care se va 
calcula valoarea cea mai probabilă şi abaterea medie pătratică pentru fiecare traductor în parte. 
Având eliminate problemele legate de instalaţie şi sensibilitate a traductorilor a fost posibil calculul 
coeficientul de recuperare al presiunii dar şi amplitudinea si frecvenţa pulsaţiilor de presiune. Din 
variaţia coeficientului de recuperare al presiunii s-a observat că atunci când nu avem injecţie de 
apă avem o recuprerare de presiune imediat la intrarea în con, după care, curentul începe să se 
desprindă presiunea scăzând foarte mult, conducând la pierderea rolului sau functional, acela de a 
recupera energie. Odată cu injecţia de apă zona de mijloc în care aveau loc desprinderile şi aveam 
scădere de presiune începe să recupereze energie, fapt observat prin cresterea cu peste 200% a 
coeficientului de recuperare al presiunii.  

Din analiza trasformatelor Fourier ale pulsaţiilor de presiune cu teorema lui Parseval s-a 
ajuns la concluzia că pentru a elimina fluctuaţiile de presiune este necesar un debit de injecţie mai 
mare de 11,8%. Fenomenul de scădere al pulsaţiilor de presiune nu este unul liniar. La debite mici 
de injecţie amplitudinile cresc pentru zona de mijloc a conului, acolo unde vârtejul funie este mai 
dezvoltat. Între 5 şi 10% debit de injecţie amplitudinile pulsaţiilor de presiune scad, dar nu 
considerabil. Între debitele de injecţie de 11,3% şi 11,8% avem un prag unde amplitudinile scad cu 
peste 50%.  După ce a fost depăşit acest prag, chiar dacă se injectează debite mai mari de injecţie, 
amplitudinea pulsaţiilor de presiune rămâne constantă. Analizând atât amplitudinile cât si 
frecvenţele pulsaţiilor de presiune, dar şi coeficientul de recuperare al presiunii rezultat din 
presiunile medii s-a observat că fenomenele asociate se diminuează semnificativ la o valoare a 
debitului injectat de peste 11,8% din cel de funcţionare. Astfel valorile pulsaţiilor de presiune scad 
cu peste 70%, iar coeficientul de recuperare al presiunii înregistrează o dublare în zona de mijloc a 
lungimii conului, conducâd la creşterea randametului. 

Compararea rezultatelor experimentale cu cele numerice obţinute din calculul 2D axial 
simetric, a dorit evaluarea celor două metode de investigare şi validarea simulării 2D axial 
simetrice cu rezultatele experimentale, tinând cont de simplificarea modelului utilizat. Pentru 
simularea numerică am impus condiţiile de funcţionare similare cu cele de pe standul experimental. 
Astfel debitul principal a fost setat la o valoare de 30 l/s, iar turaţia rotorului liber a fost setată la 
920, la fel ca turaţia măsurată cu stroboscopul. Ca şi model de turbulenţă a fost ales modelul k-ε 
realizabil. Între măsurătorile experimentale efectuate pe standul experimental şi simularea 
numerică 2D s-au realizat următoarele comparaţii: 

- compararea profilelor de viteze meridionale şi circumferenţiale mediate pentru două 
regimuri de curgere, unul pentru curgerea cu vârtej, iar cealaltă pentru curgerea cu injecţie 
de jet la un debit de 10% al jetului din cel de funcţionare; 

- compararea coeficientului de recuperare al presiunii la două regimuri: curgere cu vârtej şi 
curgere cu injecţie de apă; 

Din compararea profilelor de viteze mediate s-a constatat că simularea numerică 2D axial 
simetrică surprinde foarte bine curgerea decelerată din interiorul conului tubului de aspiraţie. După 
validarea profilelor de viteză din zona convergentă, a fost investigată pentru curgerea cu vârtej şi 
pentru curgerea cu injecţie de apă pe cele două ferestre din con. Din compararea coeficientului de 
recuperare al presiunii s-a observat de asemenea că simularea numerică 2D poate surprinde foarte 
bine fenomenul curgerii decelerate pentru curgerea cu vârtej dar şi pentru curgerea cu injecţie de 
apă. Rezultatele experimentale comparate cu cele 2D axial simetrice au arătat că valorile vitezelor 
medii şi cele ale presiunilor sunt asemănătoare în condiţiile în care se utilizează aceleaşi condiţii 
pentru simularea numerică exact ca în investigarea experimentală. Prin urmare un model 2D care 
are ca şi cerinţe resurse minime şi cu un timp minim de calcul poate surprinde bine curgerea 



decelerată din conul tubului de aspiraţie. Acest aspect este important deoarece cu un model 2D se 
poate prezice uşor comportarea curgerii din difuzorul conic al unei turbine hidraulice. 
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