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PRZYKŁAD INNOWACJI KONSTRUKCJI MAŁYCH
ELEKTROWNI WODNYCH
Wprowadzenie
Rola energii odnawialnej ciągle rośnie [1, 2, 4, 11, 16, 20-23, 27, 31, 34, 42, 43, 48, 53].
Dynamika, moc hydrauliczna małych elektrowni wodnych zależy od wydatku i ciśnienia w
układzie roboczym. Moc hydrauliczna tworzona jest w trzeciej potędze prędkości płynącej wody, a
wiadomo, że w większości rzek, prędkość ta nie jest zbyt duża i wynosi zwykle (1–2) m·s-1.
W korycie rzecznym woda porusza się dzięki sile grawitacji. Prędkość z jaką płynie rzeka
zależy od następujących czynników [9, 48]:
- spadku podłużnego rzeki;
- kształtu przekroju poprzecznego koryta rzeki;
- ukształtowania dna i brzegów.
W obrębie koryta rzecznego są miejsca, w których woda płynie szybciej i takie, w których
woda płynie wolniej. Przy brzegach i dnie tarcie powoduje, że prędkość wody jest mniejsza.
Największa prędkość wody jest w nurcie rzeki. Ponadto rzeki charakteryzują się dużą zmianą
prędkości wody w czasie w zależności od zmian zasilania rzeki w wodę. Tak więc prędkości wody
będą inne w różnych porach roku.
Celem pracy jest próba odpowiedzi na sformułowane pytania o nowe idee, cechy
konstrukcyjne, jako warunki techniczne Wt, niezbędne do wystąpienia postulowanych stanów
wysokiej jakości mocy, energii, wysokiej efektywności działania SP w postaci założeń do
wdrożenia nowej konstrukcji, małej elektrowni wodnej, jako urządzenia energetyki rozproszonej.
Przy założeniu, że podstawową zaletą małych turbin hydroenergetycznych, urządzeń
wykorzystujących przepływ wody jest minimalna ingerencja w środowisko – nie jest konieczne
budowanie kosztownych zapór - oraz stosunkowo niewielkie nakłady finansowe.

Istota innowacji
Każde działania inżynierskie, twórcze polega na: odkrywaniu nowych, modernizowaniu lub
optymalizowaniu istniejących warunków technicznych (techniki) niezbędnych do wystąpienia
stanów postulowanych działania tych systemów technicznych. Wynikiem efektywnego i
nieszkodliwego działania technicznych systemów energetycznych są dwa towary: moc i energia,
których jakość i efektywność są najważniejszymi stanami postulowanymi. Stąd za stany
postulowane energetycznego systemu technicznego SP(Q), w środowisku naturalnym, możemy
przyjąć wysoką:
1. Jakość materii, nośnika energetycznego, surowca, tworzywa, elementu, produktu, odpadu,
konstrukcji, mocy, energii;
2. Efektywność energetyczną, ekologiczną i ekonomiczną działania maszyn, urządzeń
energetyki rozproszonej (URE), instalacji, linii technologicznej;
3. Nieszkodliwość oddziaływania produktu, procesu, układu procesowego, procesującego na
otoczenie, środowisko i w wewnętrznych relacjach.
Warunki techniczne Wt(cechy konstrukcyjne elementów, relacje, sterowanie i czas
Ck(E,R,s,t)), z założenia prowadzące do wystąpienia stanów postulowanych, polegają na nowych,
modernizowanych lub optymalizowanych:

1.

Ideach, sposobach przetwarzania energii, np. biomasy (zgniatanie, kruszenie, cięcie,
skręcanie, złożone stany obciążeń i odkształceń, wyciskanie, filtracja itd.);
2. Cechach konstrukcyjnych środków technicznych: maszyn, urządzeń energetyki
rozproszonej (URE), instalacji procesu, sterowania, informacji i logistyki zaopatrywania;
3. Czynnościach, parametrach procesu, ruchu elementu, surowca, nośnika energii, produktu i
relacjach układu procesowego (np. przetwarzania biomasy na biopaliwa).
Twórczość inżynierska, rozwój, postęp - polegające na odkrywaniu, modernizowaniu i
optymalizowaniu warunków technicznych w kierunku stanów postulowanych - nazywane są:
innowacją, modernizacją i optymalizacją, a polegają:
1. optymalizacja – na modelu matematycznym stanów postulowanych i warunków
technicznych, przez którego analizę (analityczne badania optymalizacyjne) ułatwione są
poszukiwania cech, parametrów i wdrożenie - najlepszego środka, sposobu, czynności
technicznej, np. zoptymalizowanego urządzenia energetyki rozproszonej,
2. modernizacja – na fragmentarycznym zastosowaniu modelu matematycznego i dużej
pomysłowości - dla unowocześnienia i wdrożenia zespołu, operacji, ruchu technicznego,
np. zmodernizowanego ruchu zespołów urządzenia energetyki rozproszonej,
3. innowacja – na sformalizowanym postępowaniu, rozpoczynającym się od wymyślenia
nowej teorii – metateorii, nowych rozwiązań (środków, sposobów, czynności), a
kończącym się wdrożeniem nowości i czuwaniem nad następstwami jej działania; więc
głównie - na pomysłowości, wyobraźni, wymyśleniu i wdrożeniu - nowego środka,
sposobu, czynności technicznej, np. nowego urządzenia energetyki rozproszonej.
Każda twórczość inżynierska, czy to: innowacja, modernizacja, optymalizacja, polega - z
jednej strony - na formułowaniu problemów technicznych, np. w postaci zdań pytających: Jakie
warunki techniczne Wt (konstrukcji maszyn, urządzeń energetyki rozproszonej, przetwórstwa,
wytwarzania, ...) są niezbędne do zaistnienia postulowanego stanu SP (efektywności działania,
jakości produktu, nieszkodliwości oddziaływania, ...) procesu i produktu? Z drugiej – na twórczym
i skutecznym odpowiadaniu na nie!

Przykłady znanych konstrukcji
Żeby widzieć miarę nowości idei i konstrukcji rozwiązania, trzeba poznać przykłady
konstrukcji małych elektrowni przepływowych.
Wykorzystanie energii płynącej wody budziło zainteresowanie już od dawna. Przykładem
mogą być koła wodne stosowane do nawadniania pól. Do czasów dzisiejszych zachowały się takie,
zbudowane w okresie średniowiecza (rys.1), w syryjskim mieście Hama, urządzenia te o średnicy
dochodzącej do 20 m czerpały kiedyś wodę z rzeki i systemem kanałów nawadniających
rozprowadzały ją po dolinie.
Pływająca elektrownia z kołem wodnym. W Japonii (rys.2) i w Niemczech (rys.3) zbudowano
elektrownię w oparciu o koło wodne zainstalowane na pływakach. Koło to jednocześnie stanowi
element przekładni zębatej napędzającej prądnicę. Koło wodne ma mniejszą sprawność niż turbiny
jest jednak mniej wrażliwe na zanieczyszczenia płynące w wodzie oraz jest proste w budowie.
Elektrownia taka jest praktycznie niewrażliwa na zmiany poziomu wody, nie ingeruje w bieg rzeki
i migracje ryb.

Rys.1. Koła wodne w syryjskim mieście Hama [48]

Rys.2. Pływająca elektrownia z kołem wodnym [48]

Rys.3. Mobilna elektrownia wodna, według pomysłu z Magdeburga
Elektrownia firmy Ampair. Angielska firma Ampair produkuje elektrownie o innej
konstrukcji, ale do stosowania których też nie jest konieczne spiętrzenie wody. Można je montować
pod różnego rodzaju kładkami, mostami czy platformami.

Rys.4. Mikrohydroelektrownia firmy Ampair [48]
Całkowicie zanurzalny w wodzie hydrozespół składający się z turbiny wodnej, podobnej do
śruby okrętowej, połączonej z prądnicą jest przewidywany do stosowania w szybko płynących
ciekach wodnych. Zespół może wyprodukować 2,4 kWh energii elektrycznej przy prędkości wody
równej 4 m·s-1 oraz 1.5 kWh przy 3 m·s-1. Elektrownia ta zaczyna produkować energię przy
prędkości wody równej 1 m·s-1. Średnica śmigła wynosi 312 mm, uzyskiwana moc 100 W przy
prędkości wody 4 m·s-1. Masa urządzenia wynosi 10 kg.
Elektrownia ze spiralną turbiną Gorlova. Konstrukcja turbiny wodnej Gorlova (rys.5)
podobna jest do konstrukcji turbiny wiatrowej Savoniusa. Z turbiny tej, poprzez pasową
przekładnię klinową napędzana jest prądnica. Wadą tego typu rozwiązania jest to, że zastosowanie
jest możliwe tylko na ciekach o dość dużej głębokości. Model takiej elektrowni zbudowano na
rzece Merrimack (Massachusetts, USA) oraz w Korei Południowej.

Rys.5. Elektrownia z turbinami Gorlova [48]
Koncepcja turbiny ślimakowej. W roku 2006 opatentowano urządzenie przetwarzające energię
płynącej wody na energię mechaniczną lub elektryczną [48]. Urządzenie zostało nazwane turbiną
ślimakową. Turbina jest zanurzona w nurcie wody, moment obrotowy jest przenoszony do
odbiornika (prądnicy) za pomocą specjalnego wału. Prądnica może być zainstalowana na
pomoście, brzegu akwenu lub na zakotwiczonym urządzeniu pływającym. Cechy konstrukcyjne
pozwalają na korzystanie z turbiny w ciekach wodnych stosunkowo płytkich, bez stosowania

kosztownych spiętrzeń. Do współpracy z takimi turbinami najlepszym rozwiązaniem wydają się
być prądnice synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi.
Na rysunku 6 przedstawiono możliwe układy przepływowych elektrowni.
Przewiduje się, że w systemach technicznych turbin hydroenergetycznych małej mocy
stosowane będą prądnice synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi. Hydrozespoły pracujące
w różnych miejscach cieku będą miały różne prędkości obrotowe, a wytwarzane napięcie będzie
miało różną częstotliwość. Bezpośrednia praca równoległa prądnic przy takich warunkach będzie
niemożliwa. Należy każdą prądnicę wyposażyć w prostownik i pracę równoległą realizować po
stronie prądu stałego.

Rys.6. Praca równoległa, praca szeregowa i praca szeregowo-równoległa hydrozespołów [48]
Omawiana turbina ślimakowa jest rozwiązaniem relatywnie nowym. Prowadzono badania by
poznać jej własności, np.: zależność mocy od długości turbiny, zależność prędkości obrotowej od
prędkości przepływającej wody, zależność parametrów turbiny od skoku ślimaka. Badanie modelu
pozwoliło na ukierunkowanie dalszych prac projektowych. Wykonany został model turbiny o
średnicy 300 mm i składający się z 5 odcinków o długości 2 m, które łączono ze sobą uzyskując
turbiny o długości (2-10) m. W trakcie prób, z turbiny uzyskiwano moc około 20W przy prędkości
obrotowej 50 min-1. Prędkość wody w rzece wynosiła 0,9 m·s-1.

Rys.7. Model turbiny ślimakowej w trakcie prób na rzece [48]

Innowacja konstrukcji małej elektrowni wodnej
Założenia
Z.1: Projekt, realizowany w ramach programu UE POIG, pt.: „Budowa i produkcja
innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji”, w planie dochodzenia do celu, wiąże się
z:
1. Badaniami stosowanymi - przemysłowymi i
2. Pracami rozwojowymi.
Z.2: Istotą wszelkich działań projektowych jest naukowo-techniczne podejście innowacyjne
(metateoria, odkrycie-olśnienie, upraktycznienie – wdrożenie produkcyjne). Badania stosowane,
przemysłowe w pierwszym etapie dotyczą opisu matematycznego, modeli i funkcji logicznych
najważniejszych zagadnień mechaniki płynów, zjawisk w ciekach wodnych z turbiną
hydroenergetyczną o zmiennej idei konwersji energii oraz zmiennej konstrukcji – w kierunku
odkrycia i optymalizacji, modernizacji, innowacji konstrukcji; dalej - modelowania zjawisk i
technik aeracji cieków wodnych – w kierunku najmniejszej szkodliwości i największej
użyteczności środowiskowej innowacyjnej turbiny. W drugim etapie: doświadczeń fizycznych w
warunkach cieku/poligonu wodnego z zasadniczymi i dodatkowymi doświadczeniami
energetycznymi – w kierunku określenia i opisania związków zmiennych cieku, turbiny, sposobu,
czynności, instalacji, warunków technicznych/ środowiskowych i ich wskaźników ze stanami
postulowanymi – charakterystykami użytkowymi innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją
aeracji. W trzecim etapie badania stosowane – przemysłowe wiążą się z projektowokonstrukcyjnymi, wytwórczymi i eksploatacyjno-recyklingowymi pracami rozwojowymi, przez
weryfikację produkcyjną, użytkową, obsługową, zasilającą i monitorującą wdrożenie nowych
rozwiązań.
Metateoria. Zasoby energii płynącej wody są ogromne, jednak energia ta jest rozproszona i
nie jest możliwe uzyskiwanie znacznych ilości energii z pojedynczych urządzeń, bowiem jak
wynika ze wzoru na moc hydrauliczną płynącej wody zależy ona od powierzchni obszaru przez,
który przepływa woda, a wielkość ta jest ograniczona względami technicznymi, głębokością rzeki

itp. Taki jest koniec znanej teorii i jednocześnie początek nowej teorii (metateoria innowacji)
pozwalającej w licznych, pojedynczych rozwiązaniach małych turbin zrealizować postulat dużego
obszaru, powierzchni, przez którą przepływa stały potencjał wody!
Odkrywanie, koncypowanie nowego rozwiązania. Konfiguracja warunkująca powstanie
nowego, wyższego poziomu inżynierii odnawialnych źródeł energii, wyłania się na skutek
oddziaływania bliżej nieokreślonego zakresu czynników ubocznych (contingencies), istniejących
poza obrębem zjawisk, które można opisać na podstawie praw (danego) starego poziomu.
Nowe rozwiązanie powstaje jako efekt uboczny zastosowania metateorii, a szczególnie
modeli, funkcji obiektu innowacji, nowych warunków technicznych (Wtn) rozwiązania oraz
ustabilizowanych kryteriów, stanów postulowanych (SP).
Energia płynącej wody. Założono, że energia wody płynącej jest równa energii kinetycznej:

gdzie:
A – obszar przez który przepływa woda, m2,
v – prędkość przepływu wody, m·s-1,
ρ – gęstość wody, kg·m-3.
Po podstawieniu gęstości wody otrzymano wyrażenie na moc hydrauliczną płynącej wody:
lub

ηt - sprawność turbiny (iloraz mocy wydawanej na wale turbiny P1 do mocy hydraulicznej
strumienia Ph).
Analiza konstrukcji nowej turbiny. Projekt nowej konstrukcji koła wodnego wykorzystywanego
w procesie konwersji energii mechanicznej na energię elektryczną wymaga analizy szeregu
parametrów konstrukcyjnych. Analiza taka może być przeprowadzona w oparciu o istniejące
metody numerycznej mechaniki płynów. Przepływ w obszarze koła wodnego pomimo relatywnie
prostej geometrii układu charakteryzuje się znaczną złożonością. Analizowane zjawisko fizyczne
jest przepływem niestacjonarnym i dwufazowym. Modelowanie przepływu w maszynach
wirnikowych i interakcji elementów wirujących i stacjonarnych jest znanym zagadnieniem, a
rozwijane modele umożliwiają analizę coraz bardziej złożonych zagadnień. Jednakże analiza
przepływu w obszarze nowego koła wodnego wymaga nie tylko uwzględnienia ruchu łopatek, ale
także ich pracy w różnych ośrodkach, wodnym i powietrznym, co wpływa na konieczność
zastosowania metod modelujących granicę rozdziału faz. Złożoność takiego modelu wpływa na
konieczność wykonywania czasochłonnych obliczeń niestacjonarnych z uwzględnieniem ruchu
łopatek w obu ośrodkach.
Wobec powyższego we wstępnym etapie projektu zostały wykonane obliczenia dla
uproszczonego modelu. Uzyskane wyniki umożliwią analizę sił działających na łopatki, a zdobyte
doświadczenia umożliwią sformułowanie zaawansowanego modelu wykorzystywanego w dalszej
części projektu.
Układ równań wykorzystany, w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku [9], do
wyznaczenia parametrów przepływu składa się z równania zachowania masy
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Po wykorzystaniu hipotezy Newtona dla tensora naprężeń
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równanie zachowania ilości ruchu można zapisać w formie
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Wówczas równania (1) i (4) stanowią zamknięty układ 4 równań skalarnych z 4
niewiadomymi: ux, uy, uz, p, przy założeniu stałej gęstości i lepkości czynnika. Umożliwia on
uzyskanie rozwiązania z uwzględnieniem wszystkich skal przestrzennych i czasowych w
przepływie turbulentnym.
Jednakże okazuje się, iż minimalna, wymagana do uwzględnienia wirów na poziomie skali
Kołmogorowa, liczba węzłów N siatki obliczeniowej proporcjonalna do liczby Reynoldsa wg:
(5)
N ~ Re 9 / 4
oraz liczba kroków czasowych potrzebnych do symulacji przepływu w maszynach wirnikowych
(Re≈105) wykraczają poza możliwości współczesnych superkomputerów.
Analiza przepływów turbulentnych oparta jest najczęściej na hipotezie Reynoldsa według,
której rzeczywisty ruch płynu traktowany jest jako superpozycja ruchu średniego i fluktuacyjnego.
Zgodnie z tą zasadą wartość dowolnej wielkości fizycznej charakteryzującej przepływ może być
przedstawiona w postaci
(6)
u = u + u'
W przypadku przepływu płynu nieściśliwego równanie zachowania ilości ruchu (NavieraStokesa) przyjmuje postać:



du

r
= rf − gradp + µ∆u
dt

(7)

Po przeprowadzeniu dekompozycji wektora prędkości u oraz ciśnienia p, a następnie
podstawieniu do równania (7) uzyskuje się równanie Reynoldsa:




du
(8)
r
= rf − gradp + µ∆u − rdivR
dt
Równanie Reynoldsa łącznie z równaniem zachowania masy (dla płynu nieściśliwego)

(9)
divu = 0
stanowi układ 4 równań, który wobec niewiadomych u x , u y , u z , p oraz tensora naprężeń

turbulentnych (tensor Reynoldsa) ρR

 ρ (u ' x ) 2
  
ρR = ρ u ' u ' =  ρ u ' y u ' x
 ρ u' u'
z
x


ρ u' x u' y
ρ (u ' y ) 2
ρ u' z u' y

ρ u' x u' z 

ρ u' y u' z 
ρ (u ' z ) 2 

(10)

jest układem nie zamkniętym. Zamknięcie układu równań Reynoldsa wymaga dodatkowych
równań określających składowe tensora naprężeń turbulentnych. Zamykanie tego układu jest
przedmiotem modelowania przepływu turbulentnego.
Metody modelowania przepływu turbulentnego, dla których punktem wyjścia jest równanie
Reynoldsa zalicza się do klasy RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes), najbardziej
rozpowszechnionej w praktyce obliczeniowej. W zależności od rodzaju formuły określającej tensor
naprężeń turbulentnych przyjęto podział modeli turbulencji [FLASZYŃSKI P.]:
1. Modele wykorzystujące koncepcję lepkości turbulentnej, charakteryzujące zależność pomiędzy
tensorem naprężeń turbulentnych, a tensorem prędkości deformacji ruchu średniego.
Przykładem może być hipoteza Boussinesqa oparta na liniowej zależność pomiędzy nimi:

 ∂u ∂u j
2
Rij = − kEij + ν t  i +
 ∂x
3
 j ∂xi






(11)

Dalszy proces modelowania polega na określeniu zależności dla lepkości turbulentnej νt .
W tym celu do układu równań wprowadza się dodatkowe wielkości, a w ślad za tym
dodatkowe równania, umożliwiające wyznaczenie lepkości oraz naprężeń turbulentnych. Do
klasy modeli odpowiadających takiemu schematowi należą modele:
- zerorównaniowe
– dodatkowe równanie algebraiczne
- półrównaniowe
– dodatkowe równanie różniczkowe zwyczajne
- jednorównaniowe
– dodatkowe równanie różniczkowe cząstkowe
- dwurównaniowe
– dodatkowe dwa równanie różniczkowe cząstkowe
Równania transportu wielkości skalarnych φ w ramach modeli jednoi dwu-równaniowych przyjmują następującą postać:
−
∂φ
∂φ
∂
∂φ +
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=
D
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∂t
∂xi ∂xi ∂xi

(12)

Po lewej stronie równania (12) występuje rozwinięta pochodna substancjalna,
po prawej- kolejno, człony określające dyfuzję ze współczynnikiem D oraz źródłowość
dodatnią i ujemną danej wielkości skalarnej. Ponadto w równaniach występuje szereg stałych
dobranych na drodze eksperymentalnej oraz optymalizacji wyników dla kilku typowych klas
przepływów.
Do najczęściej wykorzystywanych obecnie modeli można zaliczyć jednorównaniowy
Spalarta-Allmarasa (1992) oraz dwurównaniowe k-ε [Launder-Spalding, 1972], [LaunderSharma, 1976], RNG k-ε [Yakhot-Orszag, 1992], k-ω [Wilcox, 1993], k-τ [Speziale, 1987], kω SST [Menter, 1994].
2. Modele wprowadzające dodatkowe równania dla każdej składowej tensora naprężęń Reynoldsa:
2.1 Algebraiczne modele naprężeń Reynoldsa (ASM-Algebraic Stress Models), gdzie składowe
tensora naprężeń Reynoldsa opisywane są przez równania algebraiczne, uzupełniane
równaniami transportu wielkości skalarnych np. k i ε [Launder-Reece-Rodi, 1975].
2.3 Modele transportu naprężeń (RSM - Reynolds Stress Models) wprowadzają Rij jako nowe
zmienne, dla których wyprowadza się z równania Naviera-Stokesa ich własne równania
transportu w postaci:

∂u i ' u j '
∂t

+ uk

∂u i ' u j '
∂x k

= Pij + d ij + Φ ij + ε ij

(13)

gdzie poszczególne człony po prawej stronie opisują kolejno produkcję, dyfuzję,
korelację ciśnienie-prędkość deformacji oraz dysypację. Model ten wymaga jeszcze

dodatkowego równania transportu na ε w celu zamknięcia układu. Wobec czego,
w przypadku przepływu trójwymiarowego do układu równań Reynoldsa dołącza się
dodatkowo 7 równań różniczkowych cząstkowych.
W projekcie wykorzystano dwurównaniowy model typu k- ω SST. W tym wariancie energia
kinetyczna turbulencji oraz intensywność ruchu wirowego jest obliczana według równań:



 Gk ∂k  + G k − Yk
 ∂x 
j 

∂
∂
∂ 
∂ω 
( ρω ) +
( ρωu i ) =
Gω
+ Gω − Yω + Dω
∂t
∂x i
∂x j 
∂x j 
∂
∂
∂
( ρk ) +
( ρku i ) =
∂t
∂x i
∂x j

gdzie:

(14)

(15)

G k – generacja energii kinetycznej turbulencji
Gω – charakterystyka intensywności ruchu wirowego,
Γk – współczynnik dyfuzji energii kinetycznej turbulencji k,
Γω - współczynnik dyfuzji ω

Yk – dyssypacja k,
Yω – dyssypacja ω ,
Dω – człon charakteryzujący dyfuzję krzyżową,
Punktem wyjścia każdej metody obliczeniowej jest układ równań różniczkowych
cząstkowych, czy różniczkowo-całkowych oraz zespół warunków brzegowych. Wybór właściwego
modelu (ściśliwość lub nieściśliwość płynu, przepływ nielepki lub turbulentny, dwu- lub
trójwymiarowy) oraz metody numerycznej jest bezpośrednio związany z oczekiwaniami wobec
przeprowadzanej symulacji, dokładności uzyskanych wyników oraz czasu realizacji danej analizy.
Aproksymacja układu równań, opisujących ruch płynu, do układu równań algebraicznych
może być przeprowadzona różnymi metodami [ZIENKIEWICZ, 1977], [HIRSCH,1990],
[FLETCHER, 1991], [FERZIGER-PERIĆ,1996]:
- różnic skończonych
- elementów skończonych
- objętości skończonych
- spektralne
- elementów brzegowych
- automatów komórkowych
Obliczenia wykonano dla 4 wybranych konfiguracji przedstawionych na rys.8 do rys.11. W
każdym przypadku pokazano obszar obliczeniowy z umieszczonym fragmentem koła łopatkowego.
Na rys.8 i rys.9 zamieszczono warianty 1A i 1B, gdzie analizie poddano pojedynczą łopatkę w kole
łopatkowym. Przy czym w przypadku 1A łopatka (2) osadzona jest na walcu (1), który jest
zamkniętą powierzchnią, natomiast w przypadku 1B koło ma konstrukcję ażurową umożliwiającą
przepływ czynnika. Geometria przygotowana w wariantach 2A i 2B (rys.10 i rys.11) umożliwia
analizę połowę koła z zainstalowanymi pozostałymi łopatkami. Podobnie do przypadków 1A i 1B,
geometria odpowiada konstrukcji koła o zamkniętej powierzchni walca 2A i ażurowej 2B.
Porównanie wyników obliczeń przedstawionych wariantów umożliwia ocenę analizy pojedynczej
łopatki koła znajdującej się w dolnym położeniu oraz wpływ interakcji tej łopatki z sąsiednimi
łopatkami na działające siły i momenty.

Obliczenia wykonano dla średnicy koła (1) 1m oraz długości łopatki (2) 0.6 m. Założono, że
koło jest zanurzone w połowie, natomiast w przypadku 2A i 2B założono 12 łopatek na obwodzie.

Rys.8. Obszar obliczeniowy - wariant 1A

Rys.9. Obszar obliczeniowy - wariant 1B

Rys.10. Obszar obliczeniowy - wariant 2A

Rys.11. Obszar obliczeniowy - wariant 2B
Obliczenia wykonano dla poniższych danych:

- promień koła R 0.5 m
- długość łopatki L 0.6 m
- głębokość G 0.2 m i 2m
Dwie wartości głębokości umożliwiają ocenę oddziaływania łopatek z dnem zbiornika. W
przypadku obliczeń w ramach wariantu 2A i 2B przyjęto 12 łopatek na całym obwodzie.
Obliczenia zostały wykonane programem Ansys/Fluent 12 w ramach modelu
dwuwymiarowego przy założeniu stacjonarności.
Czynnikiem roboczym jest woda o stałej lepkości 0.001 kg/m*s, natomiast do opisu ruchu
turbulentnego wykorzystano model k-ω SST.
Szczegóły dotyczące warunków brzegowych zamieszczono w raporcie „Wyniki obliczeń
przepływowych w następstwie obliczenia sił i momentów obrotowych uzyskiwanych dla
założonych parametrów konstrukcyjnych projektowanej turbiny”.
W przypadku każdego wariantu wykonano obliczenia dla 3 prędkości przepływu: 0.1 m/s, 2.7
m/s i 5.5 m/s.
Prędkość obrotowa dla każdego przypadku została dobrana tak, aby

u lop / u = 1

gdzie:
u - prędkość przepływu
u lop - prędkość liniowa łopatki w 2/3 jej długości.

(16)

Wobec powyższego prędkość obrotowa odpowiadająca kolejnym prędkościom przepływu
wynosi: 1.06 obr/min, 28.6 obr/min i 58.4 obr/min.
Moment siły w układzie łopatkowym. Wykonane obliczenia przepływu umożliwiają
wyznaczenie wartości momentu siły działającego na pojedynczą łopatkę lub układ łopatek.

Rys.12. Przebieg momentu siły w trakcie obliczeń wariant 1A –głębokość 2 m – prędkość cieku 0.1
m/s
W przypadku wariantów 1A i 2A wyznaczenie momentu siły nie stanowi problemu i może
być określone w wyniku całkowania ciśnienia na powierzchniach łopatek. Te warianty
charakteryzują się istnieniem stabilnego rozwiązania i ustabilizowanych wartości sił w procesie
iteracyjnym. Przykładowy przebieg momentu w trakcie obliczeń pokazano na rys.12. Wobec
wcześniej prezentowanego problemu niestacjonarności przepływu w przypadku 1B i 2B problem
określenia sił jest trudniejszy dla tych konfiguracji. Poprawne wyznaczenie sił wymagałoby
wykonania obliczeń niestacjonarnych i całkowania ciśnień nie tylko w przestrzeni, ale także w
czasie.

Rys.13. Przebieg momentu siły w trakcie obliczeń wariant 1B –głębokość 0.2 m – prędkość cieku
0.1 m/s

Rys.14. Przebieg momentu siły w trakcie obliczeń wariant 1B –głębokość 2 m – prędkość cieku 0.1
m/s

Rys.15. Przebieg momentu siły w trakcie obliczeń wariant 1B –głębokość 0.2 m – prędkość cieku
5.5 m/s
Na rys.13 do rys.15 przedstawiono przykładowe przebiegi zmian momentu z eksperymentu
obliczeniowego dla wariantu 1B. W przypadku małej prędkości przepływu amplituda zmian jest
relatywnie mała i maleje ze wzrostem głębokości. Natomiast w przypadku prędkości przepływu 5.5
m/s amplituda zmian sięga 50% wartości średniej, co oznacza bardzo duże zmiany obciążenia
łopatki i konieczność uwzględnienia zmian w czasie.
Wartości momentu siły dla poszczególnych przypadków zostały zamieszczone w Tab.1.
Moment siły został wyznaczony dla jednostkowej szerokości łopatki 1m. Kolorem czerwonym
zaznaczono wartości dla wariantów 1B i 2B, które określono jako średnie w trakcie procesu

obliczeniowego. Należy jeszcze raz podkreślić, że uzyskanie poprawnie wyznaczonych wartości
wymaga wykonania obliczeń przepływu niestacjonarnego.
Tabela 1
Momenty sił (Nm), zmienne prędkości przepływu i głębokości wariantów 1A, 1B, 2A i 2B
Prędkość
przepływu
Prędkość
obrotowa

Wariant

Głębokość

0.1 m·s-1
1.06 min-1

2.7 m·s-1

5.5 m·s-1

28.6 min-1

58.4 min-1

0.2 m

2m

0.2 m

2m

0.2 m

2m

1A

252

10

183738

7543

763403

31253

1B

22.5

6.2

16176

4490

89761

24160

2A

1.55
95 (1 łop)

2B

9.5
9 (1 łop)

7416
278940
(1łop)
41000
25000 (1
łop)

707
-7227 (1
łop)
3400
-2300 (1
łop)

0.2
-2.3 (1
łop)
4.2
-0.6 (1
łop)

2132
147
69636 (1 łop) -1704 (1 łop)
10468
6500 (1
łop)

2800
-2000 (1łop)

W przypadku wariantów 2A i 2B, oprócz wartości całkowitych dla całego układu
łopatkowego, zamieszczono wartości momentu działającego na dolną łopatkę, co umożliwia
bezpośrednie porównanie z wariantami 1A i 1B. Widać wyraźną różnicę wartości sił działających
na łopatkę analizowaną jako układ izolowany i w łopatkę położoną układzie kilku sąsiadujących
łopatek. W wariancie 2A i 2B dla większej głębokości G uzyskano ujemną wartość momentu
działającego na dolną łopatkę (przy dodatniej wartości momentu dla całego układu), co jest
skutkiem przedstawionego wcześniej rozkładu ciśnienia.
Tabela 2
Siła i moment oporu płaskiej płyty
Prędkość przepływu, m·s-1

0.1

2.7

5.5

Siła oporu Fd, N

6

4374

18150

Moment siły Md, Nm

4.8

3500

14520

Duże zróżnicowanie wartości jest efektem wpływu głębokości (odległości łopatki od dna).
W przypadku mniejszej głębokości wartości są znacznie przeszacowane ze względu na warunek
brzegowy nieodkształcalnej powierzchni swobodnej.
W ramach porównania w Tab.2 zamieszczono siłę oporu i moment siły działający na płytę o
wymiarach analizowanej łopatki zorientowaną prostopadle do kierunku przepływu. Siłę

wyznaczono z równania (17), gdzie współczynnik oporu cd przyjęto 2 (odpowiednio dla liczby
Re>105).

Fd = cd 0.5 ρu 2 A

(17)

Moment siły wyznaczono zgodnie z formułą (18) przy założeniu, że środek naporu siły w tym
przypadku jest w środku płyty. Przypadek ten jest najbardziej zbliżony do wariantu 1B, przy czym
w tej konfiguracji pominięty jest wpływ odległości od dna i górnej powierzchni zbiornika.
(18)
M d = Fd (0.5 L + R)

Na podstawie wyników, analiz i ocen własnych, numerycznych badań wstępnych,
przeprowadzonego modelowania turbiny walcowej z aeratorem tarczowo-otworowym, w kierunku
obiektywizacji miar sprawności, efektywności działania i odnowy systemów technicznych wraz z
ich środowiskiem (otoczeniem) można sformułować spostrzeżenia i wnioski do badań celowych, o
znaczeniu praktycznym:
- Problem ekologicznej sprawności i efektywności działania turbiny walcowej z aeratorem
tarczowo-otworowym, odnowy i przetwarzania nośników energii, jej przetwarzania,
przesyłania, wykorzystania/użytkowania, dotyczy systemu i jego otoczenia, może być
rozwiązany na podstawie analizy czynników opisujących potencjał ludzki, techniczny,
energio-materialny i sterowniczy.
- Celowym wskaźnikiem zaprojektowania, wytworzenia i niezawodności przesyłania,
wykorzystania energii, potrzeb pracy twórczej są miary ryzyka niekorzystnych następstw
towarzyszących działaniu i osiągnięciu celu działania turbiny walcowej z aeratorem
tarczowo-otworowym, a odnawialność, odzysk i odtworzenie potencjałów spełnia
postulowaną rolę innowacyjną i strategiczną.
- Współczesne, nowe rozwiązania projektowe, konstrukcyjne turbiny walcowej z aeratorem
tarczowo-otworowym, ogólnie: procesorów energii i technologie przetwarzania nośników
wymagają dalszych intensywnych działań innowacyjnych, usprawniających,
doskonalących i rozwojowych - aby ryzyko niekorzystnych następstw ich działania w
rozbudowanym systemie technicznym oraz otoczeniu było jak najmniejsze.
Upraktycznienie – wdrożenie turbiny walcowej z aeratorem tarczowo-otworowym. W
Urzędzie Patentowym RP opatentowano urządzenie przetwarzające energię płynącej wody na
energię mechaniczną lub elektryczną z jednoczesną opcją aeracji cieku (rys.16 do rys.20).
Urządzenie to zostało nazwane turbiną walcową z tarczami napowietrzającymi. Turbina ta,
częściowo zanurzona, pływa w nurcie wody, moment obrotowy jest przenoszony do odbiornika
(prądnicy) za pomocą specjalnego wału z przekładnią. Prądnica może być również zainstalowana
wewnątrz walca, na brzegu akwenu lub na zakotwiczonym urządzeniu pływającym. Cechy
konstrukcyjne pozwalają na korzystanie z turbiny w ciekach wodnych stosunkowo płytkich bez
stosowania kosztownych spiętrzeń. Do współpracy z takimi turbinami najlepszym rozwiązaniem
wydają się być prądnice synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi. Brak uzwojenia w
wirniku i elementów elektronicznych wirujących powodują, że prądnice te cechuje wysoka
niezawodność. Również sprawność jest wyższa, a wymiary maszyny są mniejsze w porównaniu z
rozwiązaniami klasycznymi.
Różne koncepcje turbiny walcowej z aeratorem tarczowo-otworowym poddano uproszczonym
obliczeniom sił i momentów obrotowych na wale wirnika. Natomiast jedną koncepcję
konstrukcyjną turbiny walcowej z aeratorem tarczowo-otworowym poddano badaniom
dynamicznym w cieku wodnym ze zmienną prędkością.

Budowa i wykonanie urządzenia. Jednostka napędowa samo pływającej turbiny wodnej z opcją
aeracji, wykonana została poprzez zwinięcie arkusza blachy stalowej, do którego przytwierdzono
pokrywy boczne i łopaty. Przez środek walca przeprowadzono wał stalowy, na którym osadzony
został zespół rozdrabniająco – napowietrzający wykonany z trzech współpracujących ze sobą tarcz
z tworzywa sztucznego. W celu zabezpieczenia pracujących tarcz wewnętrznych, zostały one
umieszczone w metalowej obudowie. Zakotwiczenie samo pływającej turbiny zrealizowane zostało
poprzez łańcuch przytwierdzony do metalowej obudowy tarcz oraz kotwicy blokującej turbinę.

Rys.16. Turbina wodna z opcją aeracji, model do dyskusji i koncypowania rozwiązań po własnych
badaniach wstępnych

Rys.17. Turbina walcowa z tarczami napowietrzająco – rozdrabniającymi gotowa do pracy

Rys.18. Turbina walcowa z tarczami napowietrzająco – rozdrabniającymi na cieku wodnym
podczas pracy

Rys.19. Osadzenie turbiny na cieku wodnym o prędkości przepływu 1,5 m/s

Rys.20. Turbina na cieku wodnym o właściwych parametrach
Przyrost wartości siły, działającej na łopatę turbiny, oraz w jej konsekwencji: moment
obrotowy na wale turbiny, zależą najmocniej od szerokości wyporowego walca i od różnicy
wymiarowej Δz=(zz-zw). Stąd duża zmienność wartości momentu obrotowego (19,47; 106,09)
kNm. Po uwzględnieniu prędkości kątowych z przedziału (0,159; 2,87) rad·s-1, dostajemy więc
duże rozpiętości mocy teoretycznych, np. (3,1; 86,302) kW!
W warunkach rzeczywistych, moc elektryczna uzyskiwana w warunkach turbiny o średnicy
działania siły D=0,65 m, przy najwyższych prędkościach cieku vmax=3 m·s-1 dochodzi do 1,48 kW
(tabela 3). Jest więc zdecydowanie mniejsza od mocy uzyskiwanych w eksperymencie cyfrowym.
Modelowanie fizyczne wymienionych szerokości walca i długości łopaty jest dość kosztowne i
jako takie nie zostanie, w badaniach wstępnych i zasadniczych, przeprowadzone.
Przy projektowaniu szczegółowym, docelowej turbiny walcowej z aeratorem tarczowootworowym, jako elektrowni, należy rozważyć możliwość następujących rodzajów pracy:
− obciążenie rezystancyjne – grzanie wody lub powietrza;

− obciążenie poprzez prostownik: ładowanie akumulatorów lub zasilanie odbiorów
rezystancyjnych jednofazowych;
− praca na odbiory wymagające stałej częstotliwości 50 Hz.
Tabela 3
Obliczenia mocy turbiny walcowej z tarczami napowietrzającymi, ilość wyprodukowanej
energii elektrycznej i przychód z jej sprzedaży (w tym certyfikaty pochodzenia)
Średnica
łopat,
D
m
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65

Prędkość
cieku,
v
m·s-1
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

Moc
hydrauliczna,
Ph
W
92,8
212,3
932,2
1544,9
3.054,9

Moc
elektryczna,
P
W
49,7
115,1
457,8
759,5
1.483,6

Energia
roczna,
E5.800h
kWh
288,26
667,58
2655,24
4405,10
8604,88

Przychód
roczny,
SPzł(0,425zC)
zł
122,50
283,70
1128,50
1872,20
3657,10

Najbardziej właściwym zastosowaniem pojedynczych elektrowni jest praca na odbiory
wydzielone. Współpraca z siecią takiej elektrowni nie wydaje się być ekonomicznie uzasadniona
bowiem realne dochody byłyby niewielkie, a formalności związane z podłączeniem do sieci
energetycznej są bardzo skomplikowane i takie same jak w przypadku dużej elektrowni. Jednak
jeśli inwestycja składa się z wielu elektrowni pracujących równolegle produkowana energia może
być na tyle duża, że opłacalna będzie jej sprzedaż do systemu energetycznego.
Analiza i wnioski z wstępnych działań projektowo – badawczych. Przedmiotem własnych
badań wstępnych było poznanie, krytyczna analiza, ocena i tworzenie ekologicznego urządzenia
energetycznego, do napowietrzania zanieczyszczonych cieków wodnych z ich rozdrabnianiem.
Poprzez zastosowanie znanych rozwiązań technicznych, czyli połączenie walca wodnego z
układem poruszających się w ruchu względnym trzech tarcz z otworami napowietrzającorozdrabniającymi wykonane zostało urządzenie, które realizuje proces napowietrzania cieków
wodnych, a tym samym przyczynia się do czystości (polskich, europejskich) wód.
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz można sformułować następujące wnioski do
dalszego postępowania wdrożeniowego w procesie innowacji:
1. Dla postulowanego stanu generowania mocy elektrycznej, napowietrzania (z
rozdrabnianiem) zanieczyszczonych cieków wodnych można zaproponować oryginalną
technikę z urządzeniem samo pływającym, samo napędowym.
2. Urządzenie samo pływające i samo napędowe, według, m.in. patentu RP, PL 178268,
spełnia postulowany stan generowania mocy, napowietrzania (z rozdrabnianiem), w
warunkach zaprojektowanej konstrukcji, techniki wykonania i prędkości cieku wodnego (1-3)
m·s-1.
3. Dla procesów realizacji: napowietrzania i konwersji energii cieku na energię hydrauliczną
i elektryczną, można zaproponować oryginalne rozwiązanie zintegrowane urządzenia,
przydatnego w energetyce rozproszonej i polepszaniu stanu środowiska rzek.

Podsumowanie
Osiągnięto zasadniczy, innowacyjny cel pracy związany z nową idea, nowymi cechami
konstrukcyjnymi samo pływającego bębna jedno i wielołopatowego oraz umieszczonego na

pływakach koła wodnego jedno i wielołopatowego (badania cyfrowe), jako warunkami
technicznymi Wt, niezbędne do wystąpienia postulowanych stanów SP: wysokiej jakości mocy,
momentu obrotowego - energii, wysokiej efektywności działania i odpowiedzi w postaci założeń
do wdrożenia nowej, małej elektrowni wodnej, jako urządzenia energetyki rozproszonej.
Innowacyjne badania przemysłowe pływającego hydro-aeratora z możliwością generacji
mocy, jako proces twórczy, spełniają logiczne, techniczne i badawcze warunki do występowania
postulowanych stanów turbiny walcowej z aeratorem tarczowo-otworowym, w zakresie inżynierii
maszyn, technologii napędu, pływania-wyporu ciał, aeracji i generacji, przesyłu i użytkowania
mocy elektrycznej. Twórczość (projektanta, konstruktora, wytwórcy, badacza, zarządcy) jest
niezależna od miejsca pracy, wymaga oprogramowania etapowego i miedzy etapowego, transmisji
danych, transformacji wiedzy, dając przy odpowiednich modelach i procedurach wspomagania
dobry obraz wszelkich następstw badań dla innowacji.
Wykorzystanie procedur algorytmów genetycznych (AI-AG) - w podstawach optymalizacji
konstrukcji i przetwarzania strumieni energetycznych, badań dla innowacji - uważane jest obecnie
za moment przełomowy we wspomaganiu wdrożeń przemysłowych.
Przedstawiono wyniki obliczeń przepływu w obszarze koła łopatkowego. Obliczenia
wykonano dla wariantu koła pełnego (powierzchnia walca) oraz konstrukcji ażurowej (bez walca).
W obu przypadkach analizę przeprowadzono w dwóch wariantach: pojedyncza łopatka i układ
łopatkowy przy założeniu dwóch głębokości kanału oraz 3 prędkości cieku. Wyniki obliczeń
prowadzą do następujących wniosków:
1. Wykorzystany model obliczeniowy przepływu dwuwymiarowego, stacjonarnego,
jednofazowego przy założeniu nieodkształcalnej powierzchni swobodnej może być
wykorzystany tylko w przypadku wariantów 1A i 2A przy założeniu dostatecznie dużej
głębokości kanału, czyli odległości dolnej łopatki od dna.
2. W przypadku wariantu 1B i 2B opływ łopatek od strony dolnej kanału i górnej powoduje
powstawanie struktury przepływu, która wymaga zastosowania modelu przepływu
niestacjonarnego.
3. Wyznaczone siły i momenty wskazują na wyraźny wpływ głębokości kanału na uzyskiwane
wartości. Moment siły rośnie wraz ze zmniejszająca się głębokością.
4. Struktura przepływu wskazuje na konieczność analizy całego układu łopatkowego celem
wyznaczenia sił działających na układ łopatkowy. Analiza pojedynczej łopatki może być
przydatna w ocenie jej opływu, ale różnica struktury przepływu i wartości sił pomiędzy
konfiguracją uproszczoną i pełnego układu łopatkowego będzie rosła wraz ze wzrostem
długości łopatek oraz zmniejszaniem się głębokości kanału. Wartości mogą różnić się o rząd
lub dla małych głębokości o 2 rzędy wielkości, co wyklucza możliwość ilościowego
wykorzystania wyników obliczeń.
5. Analiza przepływu prowadząca do ilościowej oceny wpływu parametrów konstrukcyjnych
koła wymaga czasochłonnych obliczeń w ramach modelu niestacjonarnego, dwufazowego
przy założeniu ruchu elementów koła. Schemat proponowanego modelu przy zanurzeniu
odpowiadającym sytuacji analizowanej w pracy. W tym przypadku możliwe jest także
stosowanie modelu wykorzystywanego w wariancie 2A i 2B (obliczenia niestacjonarne) dla
dużych wartości G (głębokości kanału). Proponowany model bazuje na wykorzystaniu
techniki „Volume Of Fluid” (VOF) do modelowania zmian w obszarze powierzchni
swobodnej (interakcji powietrza i wody) oraz techniki „Sliding mesh” umożliwiającej
analizę obrotu koła i interakcję z obydwoma fazami wpływając na naturalne formowanie się
powierzchni swobodnej w obszarze koła wodnego.
Odnośnie modelu obliczeniowego: układ równań analitycznych, wynika z zasad: zachowania
masy i pędu zarówno dla przepływu laminarnego jak i turbulentnego. Ten układ w przypadku

ruchu turbulentnego nie ma rozwiązania. Opis przepływu przy użyciu uśrednionego równania
Naviera-Stokesa, da się sprowadzić do tzw. równania Reynoldsa opisującego przepływ turbulentny.
Opis zawiera charakterystykę modeli turbulencji od najprostszej (Boussinesqa) do modeli
wielowymiarowych dalszej części przedstawiono sposoby dyskretyzacji równań różniczkowych,
obszar przepływu. Dla rozwiązania postawionego problemu wykorzystano metodę objętości
skończonych. W geometrii układu rozważono 4 przypadki zachowania się koła wodnego w
przepływie. Opis jest czytelny i zrozumiały. Siatka obliczeniowa świadczy o tym, że przepływ
traktuje się jako płaski tj. dwuwymiarowy. Do generowania siatki wykorzystuje się różne
programy, np. Hexpress/NUMECA. Parametry modelu potwierdzają przepływ wokół koła
wodnego jako stacjonarny, co jest uzasadnione w warunkach stałej prędkości rzeki/cieku wodnego
w czasie. Poprawnie sformułowano warunki brzegowe, zwracając uwagę na uproszczenie zjawisk
rzeczywistych w otoczeniu koła wodnego.
Założono zbyt niską wartość prędkości nurtu rzeki v=0,1 m·s-1. Prędkość v powinna być
przynajmniej o rząd większa np. 1 m·s-1. Wtedy, wartości prędkości i ciśnienia będą inne niż te
wynikające z przyjętych danych. Linie prądu przebiegają poprawnie, choć przepływ przy tej
prędkości jest raczej laminarny.
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