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1.     Aspecte generale. Perspective

• Datorită creşterii preţurilor combustibililor fosili şi datorită costurilor ridicate
ale amenajărilor hidrotehnice, s-a pus problema valorificării porţiunilor din
cursurile de apă cu căderi mici şi foarte mici, prin conversia energiei
cinetice de curgere cu ajutorul turbinelor cinetice.

• Se pot dimensiona aplicaţii pe râuri din zone de munte sau podiş unde
există paliere de curgere cu viteze de circa 2 m/s şi de asemenea, porţiuni
pe râuri şi fluvii în zonele de şes, unde datorită unor condiţii speciale pot
apărea viteze semnificative de aprox. 1,5 m/s. (însoţite de debite
considerabile).

• În cadrul INCDIE ICPE-CA au existat preocupări mai vechi privind
conversia energiei cinetice de curgere a râurilor şi fluviilor, începând cu
mici instalaţii în gama de putere 5 - 20 W (utilizabile pentru traficul fluvial
civil şi militar: balize luminoase pentru semnalizare, pase de trecere
pentru supraveghere).



• Este de remarcat colaborarea dintre colectivul departamentului Eficienţa
în Consumul şi Conversia Energiei din cadrul ICPE-CA şi UPB
(Catedra de Maşini Hidraulice si Pneumatice) cu rezultate semnificative
pentruin domeniul hidrogeneratoarelor cu turbine neintubate (rotor
hidraulic cvadrupol, cu diametrul de 0,5 m obţinându-se experimental un
coeficient de putere maxim de 0,54).

• În ultima perioadă s-au dezvolat două aplicaţii specifice de micro
hidrocentrale, care vor fi amplasate, una într-o locaţie în zona Ardealului
iar alta pe râul Prut unde se realizează un studiu tehnic de
amplasament.

• S-au dezvoltat două agregate specifice amplasamentelor, rezultate prin
cuplarea unor turbine axiale direct la arborele unor generatoare
electrice sincrone, submersibile.



Soluţia constructivă pentru micro-hidrocentrală a luat in 
considerare doua tipuri de turbine, cu avantajele si 
dezavantajele lor :

- Turbina axiala elicoidala cu ax orizontal, in solutie 
constructiva intubata

- Turbina tip Darrieus, cu ax vertical, in solutie constructiva 
intubata

Soluţii pentru exploatarea potenţialului hidroenergetic conform proiectului
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Elaborare proiect model experimental
• In baza conditiilor specifice de exploatare in amplasamentul ales, s-a ales prima 

varianta, rezultand urmatoarele marimi optimale ale ansamblului:

• diametru exterior turbina : 0,86 m

• solutie constructiva intubata cu diametru tubulatura la intr. de: 1m

• viteza maxima disponibila a curentului de apa de 1,6 m/s (la nivelul rotor hidraulic) 

• putere utila maxima preliminata : 900 W 
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Evaluarea preliminară a performanţelor turbinei şi a hidrodinamicii 
fenomenului - simulari numerice  (Flow Simulation – SolidWorks) 

Rezultat simulari :

P = 845,08 W pentru o viteza de 1,6 m/s in sectiunea rotorului hidraulic

Campul de presiuni pe palete Campul de viteze Linii de curent în domeniul de
curgere



Modelul ansamblului de hidrogenerator cu 
sistem de ancorare



Vedere asupra turbinei hidraulice axiale şi a intubării sale.
Generatorul electric sincron, submersibil.
Generatorul în imersie, realizat şi experimentat, este de tip sincron trifazat 
conceput în construcţie etanşă, compatibil cu antrenarea directă la arborele 
turbinei hidraulice axiale.
S-a adoptat soluţia constructivă cu magneţi permanenţi individuali pentru 
fiecare pol (NeFeB), dispuşi radial şi cu talpa polară din oţel la nivelul 
întrefierului.

Prezentarea unui model experimental de microhidrogenerator electric 
submersibil intubat.



Prezentare rezultate experimentale obţinute în domeniul temei.

• Experimentările microhidrogeneratorului, în condiţii funcţionale s-au 
efectuat în imersie, acesta fiind fixat între plutitorii unei ambarcaţiuni de 
tip catamaran, iar realizarea unei game de viteze de curgere a apei s-a 
simulat prin variaţia vitezei de înaintare (controlată) a acesteia.

• Măsurătorile efectuate s-au referit la parametrii energetici şi electrici, 
putere – tensiune - curent, în corelare cu turaţia la arborele comun, 
pentru anumite viteze apă – ambarcaţiune.  Măsurătorile electrice s-au 
efectuat în curent continuu, pe sarcina rezistivă, după redresarea 
sistemului trifazat de tensiuni de la ieşirea generatorului sincron.

• Caracteristica energetică se referă la întreg ansamblul de conversie 
(rotor hidraulic – generator electric).

• S-au ridicat caracteristicile reprezentative pentru eficienţa energetică a 
conversiei şi parametrii electrici (curbele puterii electrice furnizate 
funcţie de turaţie şi curbele tensiunii electrice funcţie de curentul 
debitat;     



Caracteristica putere convertită funcţie de turaţia turbinei, la diverse viteze de 
curgere ale apei.
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• Concluzii

• Hidrogeneratorul electric prezentat este compatibil pentru o conversie
energetică hidraulic/electric la nivelul a cca. 250 W (valoare măsurată) la
o viteză a apei de 1,6 m/s.

• Se poate aprecia că intubarea cu evazare a turbinei hidraulice axiale,
măreşte eficienţa conversiei energiei hidraulice în energia mecanică la
arborele turbinei cu cca. 65%.

• Extrapolând prin calcul şi simulare pentru viteze mai mari de 1,6 m/s,
rezultă că se poate ajunge, în cazul unor viteze de curgere de 2 m/s la
puteri maxime extrase cu acest model experimental de microhidro
generator electric de până la 500 W.

• VĂ MULŢUMIM


