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Wykaz ważniejszych oznaczeń 

A1 [m2] - pole powierzchni tłoka siłownika 
B [m] - wysokość łopatki kierowniczej 

Dw [m] - średnica wewnętrzna turbiny 
Dz [m] - średnica zewnętrzna turbiny 
D1 [m] - średnica tłoka siłownika 
H [m] - spad nominalny 
KD [-] - współczynnik różniczkujący regulatora PD 
KP [-] - współczynnik proporcjonalności regulatora PD 
Nd [W] - moc dostarczana przez turbinę 
M [Nm] - nominalny moment obciążenia 
P [N] - siła na tłoczysku siłownika 
Q [m3/s] - przełyk turbiny 
Qd [m3/s] - objętościowe natężenie przepływu przez zawór podpierający 
Qp [m3/s] - wydajność pompy hydraulicznej 
Qr [m3/s] - objętościowe natężenie przepływu przez rozdzielacz 
V1 [m3] - objętość cieczy w siłowniku po stronie tłokowej 
ak [m] - odległość pomiędzy dwoma łopatkami 
e [obr/min] - uchyb (różnica między zadaną prędkością obrotową a mierzoną) 
k [N·s/m] - współczynnik tarcia wiskotycznego 
k1 [N] - współczynnik tarcia suchego 
k2 [N/m] - współczynnik sprężystości 

mzr/A [kg] - masa zredukowana 
n [obr/min] - prędkość obrotowa turbiny 
p1 [MPa] - ciśnienie w po stronie tłokowej siłownika 
x [m] - przemieszczenie tłoka siłownika  
x0 [m] - położenie tłoka siłownika dla nominalnych parametrów pracy turbiny 
x00 [m] - początkowe położenie tłoka siłownika  
z [-] - liczba łopatek kierowniczych 

 [1/MPa] - współczynnik ściśliwości wody 

3 [°] - kąt obrotu pojedynczej łopatki kierowniczej 

Q [-] - współczynnik otwarcia rozdzielacza 

 [N/m3] - ciężar właściwy wody   

hT [-] - sprawność hydrauliczna turbiny 

cT [-] - sprawność całkowita turbiny 

 [-] 
- współczynnik kontrakcji uwzględniający zwężenia strugi w otworach 
  ostrobrzeżnych 

 [kg/m3] - gęstość wody 

 [-] - współczynnik prędkości dla wody 

 [-] - współczynnik otwarcia zaworu dławiącego 

 [rad/s] - prędkość kątowa turbiny 
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1. Wprowadzenie 

 Biały węgiel, czyli woda od zawsze była wykorzystywana przez człowieka. Nie tylko  

do spożycia, ale także służy do pozyskiwania energii. Już od czasów starożytnego Rzymu energia 

czerpana z wody napędzała młyny zbożowe, później również folusze, tartaki, młyny do mielenia  

rud w hutach, młoty w kuźniach. Pod koniec średniowiecza największe z tych urządzeń posiadały moc 

mechaniczną rzędu kilkudziesięciu kilowatów. Koła wodne stały się jedną z przyczyny pierwszej 

rewolucji przemysłowej [84]. Niestety, w obecnym czasie wykorzystujemy znikomą część tego 

potencjału energetycznego, bo zaledwie 15 % i to głównie z samych rzek. Moc dzisiejszych 

elektrowni wodnych liczy się już w megawatach, przy sprawności energetycznej rzędu 90 ÷ 95 %. Ich 

zasada działania nie zmieniła się od starożytnych czasów, z tą tylko poprawką, że teraz woda napędza 

łopatki turbin wodnych, które z kolej uruchamiają generatory prądu [53]. Budowa elektrowni wodnej 

ograniczona jest jedynie wymogami odpowiednich warunków zewnętrznych (terenowych, 

hydrologicznych i geologicznych) oraz wielkością kapitału posiadanego przez inwestora. Najdroższa 

jest sama budowa obiektów hydrotechnicznych elektrowni wodnej, mniej już kosztuje samo jej  

wyposażenie. Roczne koszty eksploatacyjne zmykają się w kwotach około 0,5 % całkowitego wkładu  

inwestycyjnego [51]. 

 Zasoby wody uzupełniane są w naturalnych procesach, przez co można uznać je  

za niewyczerpywalne. Dlatego zalicza się ją do tzw. Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Ich 

wykorzystanie zauważalnie zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne  

w stosunku do źródeł tradycyjnych (kopalnych). Charakteryzuje się to m.in. ograniczeniem emisji 

szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii umożliwia zaspokojenie wzrastającego zapotrzebowania na energię oraz zwiększa stopień 

uniezależnienia się od dostaw energii z importu. Energia odnawialna pozwala również zwiększyć 

poziom dywersyfikacji dostaw energii oraz stworzyć warunki do rozwoju energetyki rozproszonej, 

opartej na lokalnych źródłach.  

 Zakres wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych w krajach członkowskich Unii 

Europejskiej regulują odpowiednie dokumenty i akty normatywne, ustalające cele ogólne  

i szczegółowe dotyczące obowiązku osiągania ustalonych wskaźników udziału OZE w końcowym 

zużyciu energii brutto [13]. Podstawowymi dokumentami i aktami prawnymi Unii Europejskiej w tym 

zakresie są:  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1099/2008 z dnia 22 października 

2008 r. w sprawie statystyki energii [5], 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca  

i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE [2], 

 Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich 

dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii 

pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  

2009/28/WE [1], 

 Biała Księga – Energia dla przyszłości: Odnawialne źródła energii (1997),  

 Zielona Księga – Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (2001).  
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W Polsce założenia do rozwoju energetyki odnawialnej zostały określone w następujących 
dokumentach rządowych [13]: 

 „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjętym przez Sejm w dniu 23 sierpnia  
2001 r.),  

 „Programie dla elektroenergetyki” (przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 marca  
2006 r.), 

  „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” (przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 
listopada 2009 r.),  

 "Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (przyjętym przez Radę 
Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 r.).  
 

Natomiast podstawowymi aktami normatywnymi regulującymi obowiązki z zakresu wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych w Polsce są [13]: 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne [6], 

 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych [8],  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, 

uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych  

w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii [4], 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [7]. 

  

 W przyjętej w dyrektywie 2009/28/WE ustalono szereg zadań dla państw członkowskich Unii, 

w tym zakres wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto  

do 2020r. Zostały one przedstawione na rys. 1.1 wraz ze stanem wypełnienia tego obowiązku  

w latach 2013 i 2014. Szwecja, Estonia, Rumunia, Litwa i Bułgaria osiągnęły już swoje cele poziomu 

odnawialnej energii na 2020 rok. Kolejne osiem państw, czyli Austria, Chorwacja, Czechy, Dania, 

Finlandia, Łotwa, Słowenia i Włochy zrealizowały je w 90 %. Jednak pozostałe państwa są w tyle  

i w niektórych przypadkach ciężko będzie im osiągnąć założone progi. Polsce brakuje 3,6 %. Uważa 

się, że przy obecnym tempie rozwoju wymagane 15 % z OZE jest do osiągnięcia [13]. Z kolei mniej 

optymistyczne źródła szacują, że Polska w 2020 roku osiągnie tylko 12,9 %. Rozwiązaniem może 

wtedy być zakup brakującej energii w formie transferu statystycznego, czyli przekazania,  

na podstawie umowy międzypaństwowej, nadwyżek z jednego kraju Unii Europejskiej do drugiego.  

W przeciwnym razie Polce grożą kary umowne, których kwoty są  znacznie wyższe niż koszty 

powstałe w wyniku transferu statystycznego energii [97]. 
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Rys. 1.1. Cele ogólne w zakresie poziomu produkcji energii z OZE na rok 2020 dla poszczególnych państw Unii 
europejskiej i stan ich wypełnienia w latach 2013 i 2014 [95] 
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2. Cel, zakres i teza pracy  

 Wzrost w ostatnich latach zainteresowania odnawialnymi źródłami energii także  

przez instytucje rządowe spowodował, że pojawiło się wiele publikacji związanych z tematem OZE  

w tym także pozyskiwania energii z wody za pomocą turbin. Jednakże nadal najbardziej kompleksowe 

opracowania pochodzą sprzed kilkunastu lat [19], [34], [43] i są obecnie bardzo trudno dostępne.  

W obecnej literaturze tematu bardzo mało miejsca poświęca się analizie pracy samego układu 

sterującego turbiną wodną. Za to najwięcej pozycji skupia się na polepszeniu sprawności elektrowni 

wodnych poprzez przemodelowanie łopatek turbin czy zastosowanie nowych coraz bardziej 

złożonych algorytmów regulatorów sterujących układami kontrolującymi pracę tych turbin. Sprzyja 

temu obecne na rynku przekonanie, że w budownictwie Małych Elektrowni Wodnych (MEW) nie 

należy ograniczać wyposażenia elektrycznego, a przeciwnie - tak je rozbudowywać, aby obiekt mógł 

być całkowicie zautomatyzowany. Na rynku można znaleźć wiele rozwiązań takich firm jak Alstom 

Power Hydro [97], VA Tech Hydro / Andritz [96], lub Voith Siemens Hydro [99]. Jednakże z innego 

punktu widzenia duża liczba elementów elektrotechnicznych pociąga za sobą znaczne koszty. Cena 

wyposażenia elektrowni w elementy elektrotechniczne sięga do 10 % całkowitych kosztów 

inwestycyjnych. Dodatkowo wymaga to odpowiedniego oprogramowania, wykwalifikowanej obsługi 

a także pociąga za sobą znaczne koszty serwisowania. Tych wszystkich czynników nie można w pełni 

wyeliminować, ale na pewno można je znacznie ograniczyć i przez to rozszerzyć dostęp do MEW  

dla szerszego grona odbiorców.  

 

2.1. Cel i zakres pracy 

  Celem pracy jest określenie stopnia uproszczenia konstrukcji układu sterowania kierownicą 

turbiny wodnej Francisa oraz możliwości wykorzystania w jej budowie elementów hydrauliki wodnej. 

Podczas realizacji celu należy mieć na uwadze zachowanie podstawowej funkcji układu, jakim jest 

utrzymanie stałej wartości prędkości obrotowej turbiny wodnej przy zmiennym obciążeniu. Zostaną 

przeprowadzone szczegółowe badania laboratoryjne elementów hydraulicznych wyprodukowanych 

w oparciu o najnowocześniejsze technologie wytwarzania oraz badania symulacyjne nowego układu 

sterowania za pomocą najnowszych dostępnych na rynku programów symulacyjnych. Szczegółowa 

analiza będzie dotyczyć poszczególnych parametrów opisujących działanie kierownicy (masa układu, 

kąt obrotu łopatek, przemieszczenie tłoka siłownika) i ich współdziałania na siebie oraz sposobu,  

w jaki oddziaływają na nie parametry zewnętrzne (moment obciążający, natężanie przepływu wody). 

Do modernizacji wybrano turbinę wodną Francisa ze względu na fakt, że posiada ona zewnętrzny 

układ sterujący jej prędkością w postaci kierownicy. Układ ten można w łatwy i szybki sposób 

zaadoptować na potrzeby hydrauliki a zwłaszcza hydrauliki wodnej.  

 Uproszczenie konstrukcji to zastosowanie siłownika jednostronnego działania  

oraz ograniczenie liczby elektronicznych komponentów sterowania i monitorowania. Należy 

oczekiwać kilku korzyści płynących z tego typu rozwiązań. Mianowicie zamontowana w siłowniku 

jednostronnego działania po stronie tłoczyskowej sprężyna zapewni lepszą stabilność pracy układu 

niż obecność cieczy, jak to jest w przypadku siłownika dwustronnego działania. Z kolei ograniczenie 

liczby elektronicznych czujników, przetworników czy regulatorów ułatwi obsługę przy jednoczesnym 

obniżeniu kosztów budowy całego układu sterowania. Wszystkie ww. elementy sterowania  

i monitorowania układu nie mogą być wyeliminowane, ale ich liczba może być ograniczona  
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do niezbędnego minimum. Zmiany te spowodują, że małe elektrownie wodne będą bardziej 

przyjazne w budowie i eksploatacji dla małych firm i użytkowników prywatnych. 

Zastosowanie wody, jako czynnika roboczego przyniesie wymierne korzyści w postaci 

poprawy sprawności, jakości sterowania, kosztów utrzymania czy bezpieczeństwa samego układu  

i jego otoczenia (rozdz. 4.1). Lepkość wody jest znacznie mniejsza od lepkości oleju i praktycznie nie 

zależy od temperatury. Duże ilości wody mogą płynąć w krótkich odstępach czasu,  

np. przy dużych prędkościach przepływu, przez rury o stosunkowo małych przekrojach bez dużych 

strat ciśnienia. Mniejsze opory przepływu zwiększają łączną sprawność układu o blisko 40 %  

w stosunku do olejowych. Ściśliwość oleju, jest w porównaniu z wodą, wyższa o ok. 50 %, co sprawia, 

że wodne układy hydrauliczne są bardziej sztywne. Z uwagi właśnie na wyższą sztywność częstości 

drgań własnych są wyższe niż dla olejowej, co ma znaczenie z punktu widzenia badania stabilności. 

Można zrezygnować z chłodzenia cieczy, ponieważ woda może odprowadzić dwukrotnie więcej ciepła 

niż olej. Współczynnik przewodzenia ciepła dla wody jest, bowiem pięciokrotnie wyższy niż oleju.  

W przypadku uszkodzenia układu i wycieku nie występuje ryzyko zatrucia personelu  

czy zanieczyszczenia środowiska naturalnego.  

 

Zakres pracy zawiera: 

 analizę literatury i obecnego stanu wiedzy na temat układów sterownia turbinami wodnymi, 

 analizę zastosowania wody, jako czynnika roboczego w układzie sterowania, 

 badania nad nowymi rozwiązaniami w dziedzinie hydrauliki wodnej, 

 porównanie działania siłowników jedno i dwustronnego działania, 

 budowę modelu matematycznego układu sterowania kierownicą, 

 obliczenia analityczne i badania symulacyjne układu hydraulicznego, 

 ocena jakości starowania turbiną wodną. 

 

2.2. Teza pracy 

Struktura hydraulicznego układu sterowania kątem obrotu łopatek kierowniczych, który jest 

niezbędny dla utrzymania stałej prędkości obrotowej turbiny wodnej Francisca zainstalowanej  

w MEW, przy zmiennym spadzie i momencie obciążenia zewnętrznego turbiny może zostać 

uproszczona bez szkody dla jakości sterowania. Natomiast ekologiczność i bezpieczeństwo układu 

regulacji można podnieść przez przystosowanie układu hydraulicznego do pracy z wodą,  

jako czynnikiem roboczym. Te modyfikacje wpłyną na łatwiejszy i tańszy montaż, serwisowanie  

i obsługę małej elektrowni wodnej. 
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3. Stan wiedzy i techniki w energetyce wodnej 

3.1. Analiza literatury 

 Na temat małych elektrowni wodnych i turbin powstało wiele artykułów, książek i stron 

internetowych, sponsorowanych także przez instytucie rządowe czy organizacje międzynarodowe 

(rys. 3.1). Skupiają się one głównie na budowie samych turbin [88] a zwłaszcza poprawie, jakości ich 

działania przez kolejne udoskonalenia kształtu łopatek [11], [74].  Sporą grupę artykułów stanowią 

prace o aspektach ekologicznych [12], [84] czy ekonomicznych [51], [53]. Problem sterowania 

sprowadza się głównie do poprawy własności elementów elektronicznych, elektrozaworów,  

np. przez zastosowanie regulatorów opartych na logice rozmytej [38], [47], [48], [86]. Temat układów 

hydraulicznych, bez których nie mogłaby się obyć większość elektrowni wodnych wydaje się być 

całkowicie pomijany. Poniżej zostało przestawione kilka publikacji, które wyłamują się z tej tendencji  

i mogą być pomocne podczas pracy nad modyfikacją hydraulicznego wodnego układu sterowania 

kierownicą turbiny wodnej. 

 Artykuł [61] przedstawia nowatorskie zastosowanie turbiny typu Darrieusa zamontowanej 

pod wodą i wykorzystującej energie prądów morskich. Zawiera omówienie etapu projektowania nie 

tylko samej turbiny, ale także układów sterowania i dokładną analizę wyników w celu poprawy 

parametrów pracy i wydajność zespołu. Jest to jedno z nielicznych opracowań na temat sterowania 

turbiną zawierające układ hydrauliczny pozycjonowania łopatek. Ze względu jednak na specyficzną 

budowę tego rodzaju turbin znacząco odbiegającą od innych proponowany układ hydrauliczny może 

się w ogóle nie nadawać do implementacji dla turbiny Francisa. Należy rozważyć czy ewentualna 

modyfikacja byłaby bardziej korzystna niż budowa nowego układu od podstaw. 

 Z kolei pozycja literaturowa [38] przedstawia wiele podejść i rozwiązań odnośnie 

modelowania turbin. Autorzy spróbowali sklasyfikować w kilku działach prace badawcze poświęcone 

podstawowym modelom urządzeń wodnych i ich sterowaniom. Skupiają się także na turbinach  

z występującymi podczas ich pracy efektami nieliniowymi oraz opisują szeroko stosowane 

elektroniczne układy sterowania w tym regulatory PID czy stosujące logikę rozmytą. 

 Artykuł [81] opisuje zastosowanie turbiny wodnej Peltona w pomocniczym układzie 

chłodzącym kopalni złota. Przedstawiono w nim sposoby obliczenia zależności pomiędzy spadem, 

natężeniem przepływu i sprawnością w układach ze stałą i zmienna prędkością obrotową turbiny. 

Dodatkowym poruszanym problemem jest samoczynna regulacja ciśnienia i odzysk energii. 

 Artykuł [51] nie przedstawia żadnego konkretnego konstrukcyjnego rozwiązania dla turbiny 

i/lub jej osprzętu, ale dotyczy innego ważnego tematu w dziedzinie odnawialnych źródeł energii,  

a mianowicie kosztów. Autorzy podają zależności, z których można wyliczyć koszty związane  

z elektro-mechanicznym osprzętem MEW w zależności od tak ważnych parametrów jak moc, spad  

czy typ zastosowanej turbiny. 

 Interesującą pozycją jest [53], która przedstawia historię, obecny światowy stan, tendencje  

i bariery dla rozwoju, stosowane technologie, podstawy teoretyczne, ogólne wady i zalety elektrowni 

wodnych. Skupia się także na ekonomicznych skutkach wykorzystywania energii wodnej. 
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Rys. 3.1. Sponsorowane przez Unię Europejską materiały na temat budowy i eksploatacji MEW na skalę 
nieprzemysłową. Po lewej wersja w języku angielski z 2004 r. [89] a po prawej w polskim z 2010 r. [92] 

 

3.2. Krótka historia energetyki wodnej 

Od zamierzchłych czasów człowiek poszukiwał źródeł energii wspomagającej go  

w wykonywanej pracy. Jedną z najbardziej dostępnych i łatwych do wykorzystania była energia 

płynącej wody. Do jej wykorzystania budowano początkowo koła wodne. Pierwsza wzmianka o kole 

pochodzi z 80 r. p.n.e. z Pontu w Azji Mniejszej. Młyny wodne z kołem podsiębiernym 

rozpowszechniły się w imperium rzymskim. Wydajniejsze koło wodne nasiębierne pojawiło się 

dopiero w V wieku n.e. [65]. Wynalezienie i zastosowanie maszyny parowej w XVIII wieku zmieniło 

kierunek i tempo rozwoju przemysłu. Maszyny te posiadały stosunkowo dużą moc i mogły być 

instalowane w dowolnym miejscu. W krótkim czasie zdominowały one przemysł i przyczyniły się  

do wzrostu wydobycia węgla, którego spalanie wtedy nie stanowiło zbyt dużego zagrożenia  

dla środowiska naturalnego. Spowodowało to spadek zainteresowania energią płynących rzek. Mimo 

to dzięki pracom takich naukowców jak Bernoullie, Euler, czy Segner właśnie w tym czasie rozpoczął 

się prawdziwy rozwój silników wodnych. Prymitywne koła wodne zostały zastąpione  

przez doskonalsze turbiny z promieniowym oraz osiowym przepływem wody. Następnym krokiem 

było skonstruowanie tzw. aparatu kierowniczego pozwalającego na regulację mocy i sprawności 

turbin [23], [111]. 

W XIX wieku odkrycie zjawiska przepływu prądu elektrycznego i wynalezienie maszyn 

elektrycznych ponownie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania niewyczerpalną energią rzek. 

Dzięki możliwość przesyłu energii na duże odległości, do czego szczególnie przyczyniło się 

zastosowanie trójfazowego prądu zmiennego mogły powstać pierwsze elektrownie wodne. Były one 

wyposażone w turbiny: Fourneyrona, Girarda, Henschela-Jonvala i wreszcie Francisa. Ta ostatnia 

posiadała przepływ osiowo-promieniowy i jako konstrukcja bardzo udana jest do dzisiaj powszechnie 

stosowana w elektrowniach. Ponad 100 lat temu powstała akcyjna turbina Peltona przeznaczona  

do bardzo wysokich spadów wody. Trzydzieści lat później skonstruowana została turbina Kaplana  

z wirnikiem śmigłowym, przeznaczona do niskich spadów, a nieco później jej modyfikacja – turbina 

Deriaza [111]. 
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Rozwój elektroenergetyki wodnej zapoczątkowany właśnie z końcem dziewiętnastego stulecia, 

szybko doprowadził do znacznych osiągnięć technicznych w zakresie konstruowania turbin o wielkich 

mocach i budowania zapór wodnych. Obecnie największą na świecie elektrownią wodną jest Zapora 

Trzech Przełomów na rzece Jangcy (Chiny) o maksymalnej mocy 22 500 [MW] [104]. W budowę 

dużych elektrowni wodnych znaczny wkład wniósł inżynier Gabriel Narutowicz, późniejszy Prezydent 

Polski. W latach 1898 – 1900 w miejscowości Kubel pod St. Gallen w Szwajcarii, powstała elektrownia 

wodna zaprojektowana i wybudowana przez niego. Elektrownia ta przez długie lata była wzorem  

do naśladowania w całym świecie [23]. 

 

 

3.3. Współczesna mała energetyka wodna 

W wielu krajach potencjał użytkowy wód nadających się do celów energetycznych został 

wykorzystany dla wielkiej i średniej energetyki wodnej. Pozostało jedynie w niektórych krajach 

wykorzystanie potencjału małych cieków wodnych i wód morskich do instalowania małych 

elektrowni wodnych. Możemy je zaliczyć do rozproszonych źródeł energii, gdyż stanowią jednostki 

małej mocy (maks. 15 [MW]) i nie podlegają programowi rozwoju oraz dyspozycji na poziomie 

systemu elektroenergetycznego [92]. Ich rozwój w większości krajów Europy i poza jej granicami 

datuje się od kryzysu naftowego w 1973 r. Szereg państw Europy Zachodniej opracowało plany 

rozwoju dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W odniesieniu do MEW pierwszy plan 

rozwoju opracowano w Szwecji w 1979 r. W Niemczech Zachodnich w latach 80 – tych realizowano 

program “Prąd Młynarski”, którego celem było przekształcanie i przywracanie upadających 

ekonomicznie młynów wodnych w małe elektrownie wodne. W efekcie w 1990 roku było już ok. 4400 

pracujących małych elektrowni wodnych [65]. Stopień wykorzystania i udział elektrowni wodnych,  

w pokrywaniu zapotrzebowania na energię elektryczną pokazuje tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Wybrane kraje o największych zasobach hydroenergetycznych i stopień ich wykorzystania  

(potencjał – dane za 2008 r.; dane nadal aktualne – potencjał nie ulega zmianom w czasie,  

produkcja – dane za 2013 r.) [30] 

Kraj 
Potencjał 

teoretyczny brutto 
[TWh/rok] 

Potencjał 
techniczny możliwy  
do wykorzystania 

[TWh/rok] 

Produkcja  
energii 

elektrycznej 
[TWh] 

Stopień 
wykorzystania 

potencjału 
technicznego  

[%] 

Chiny 6 083 2 474 811,7 30 

Brazylia 3 040 1 250 385,4 30 

Kanada 3 009 1 834 881,8 21,4 

Federacja Rosyjska 2 295 1 670 181,2 10 

USA 2 040 1 339 221,8 20,3 

Wenezuela 731 261 84 32,2 

Japonia 718 136 82,2 0,4 

Norwegia 600 240 128 53 

Świat 39 842 15 955 3 782 23,2 
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 W Polsce pierwszą instalacją napędzaną energią wody był młyn wybudowany przy rzece 

Czarna w miejscowości Połaniec. Informacje na ten temat pochodzą z 1264 r. Przez kolejne stulecia 

powstały tysiące instalacji wodnych: młyny wodne, młocarnie, tartaki i w końcu elektrownie wodne 

[103]. Pierwsze z nich budowano na rzekach karpackich. W okresie międzywojennym posiadaliśmy 12 

elektrowni wodnych, jednak żadna z nich nie miała mocy powyżej 10 [MW], a ich łączna moc 

wynosiła zaledwie 18 [MW] [63]. Sama budowa zbiorników miała nie tylko energetyczne znaczenie. 

Ważniejsza była ochrona przeciwpowodziowa i  regulacja przepływów gwarantujących odpowiednią 

ilość wody dla rolnictwa. Przed drugą wojną światową największa elektrownia w Polsce pracowała w 

Gródku na Pomorzu (3,9 [MW]) i zasilała w energię elektryczną Gdynię. W latach trzydziestych 

rozpoczęto przygotowania do budowy kilku większych elektrowni na Dunajcu, Sole  

i Sanie. Jednak druga wojna światowa wstrzymała rozwój polskiej hydroenergetyki. [84]. Okres 

powojenny przyniósł stopniową rozbudowę elektrowni wodnych, ze względu na potrzebę 

zaopatrzenia w wodę miast i ośrodków przemysłowych. Jednak tempo ich rozwoju było wyraźnie 

niższe od tempa rozwoju całej polskiej energetyki. Dodatkowo w wyniku powojennych zmian 

terytorialnych Polska uzyskała na ziemiach zachodnich kilkadziesiąt zakładów hydroenergetycznych, 

w tym większe elektrownie w Pilchowicach i Dychowie na Bobrze. Ogólna moc elektrowni w 1946 r. 

wyniosła 160 [MW] 

Wykorzystanie energii wodnej przez małe zakłady i małe elektrownie wodne przebiegało  

w Polsce inaczej niż w Europie Zachodniej. W 1954 r. Centralny Zarząd Elektryfikacji Rolnictwa 

zewidencjonował na terenie Polski ok. 6600 czynnych i 800 nieczynnych siłowni wodnych. Tylko część 

z nich stanowiły elektrownie, ale wszystkie te obiekty wykorzystywały mniejsze lub większe 

konstrukcje piętrzące. W kolejnych latach rozwój ciężkiego przemysłu, który wymuszał powstawanie 

elektrowni o dużych mocach spowodował, że większość z siłowni wodnych została unieruchomiona,  

a wiele uległo całkowitemu zniszczeniu. Wynikało to z dominacji w Polsce energetyki cieplnej opartej 

na węglu i dlatego kryzys naftowy z 1973 r. nie miał znaczącego wpływu na polską energetykę [85], 

[40].  

Powrót do MEW zapoczątkowała uchwała Rady Ministrów nr 192 z 1981 r. w sprawie rozwoju 

małej energetyki wodnej, dopuszczająca do budowy i użytkowania zakładów wodno-energetycznych 

o mocy do 5 [MW] podmioty gospodarcze (w tym osoby fizyczne) spoza energetyki zawodowej. 

Według Urzędu Regulacji Energetyki [110] na terenie Polski pracuje obecnie 752 elektrowni wodnych 

w tym 736 zaliczane do MEW. Wodne zasoby energetyczne tylko dla MEW, czyli możliwe technicznie 

do wykorzystania, zostały oszacowane na 1,6 [TWh/rok] i stanowią 11,6 % całkowitych zasobów 

energetycznych wód Polskich. Uważa się jednak, że następnych 650 obiektów można uchronić  

od ostatecznej zagłady, odbudowując je, jako małe elektrownie wodne, a przy okazji ocalając zabytki 

techniki i architektury, poprawiając stosunki wodne w sąsiedztwie zbiorników, zwiększając ochronę 

przeciwpowodziową itp [103]. 
 
 
 

Tabela 3.2.  Liczba MEW na terenie kraju. Stan na 31.12.2015 r. [110] 

Typ instalacji Ilość instalacji Moc [MW] 

1  elektrownia wodna przepływowa do 5 [MW] 60 138,0 

2  elektrownia wodna przepływowa do 1 [MW] 96 58,3 

3  elektrownia wodna przepływowa do 0,3 [MW] 580 45,3 

RAZEM 736 241,6 
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Rys. 3.2. Rozmieszczenie MEW na terenie Polski [97] 

 

3.4. Budowa i zasada działania MEW 

 Energia wody tak naprawdę pochodzi od słońca. Ciepło słoneczne podtrzymuje procesy 

atmosferyczne i związaną z nimi cyrkulację wody. Parująca z powierzchni całej kuli ziemskiej woda 

przemieszcza się w postaci chmur, a następnie w postaci opadów atmosferycznych spada na oceany  

i lądy. Z lądów spływa pod postacią tzw. spływu powierzchniowego, czyli rzek, strumieni itp. Im wyżej 

woda opadowa się znajdzie, tym większą posiada energię potencjalną. Tą energię spływającej w dół 

wody można przechwycić budując na jej drodze odpowiednie silniki, np. turbiny wodne [45]. 

 
Rys. 3.3. Schematyczny rysunek przedstawiający MEW z turbiną wodną Francisa [106] 
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Na małą elektrownię wodną składa się [92]: 

 tama wodna lub jaz, 

 niskie zapory o prostej konstrukcji (betonowe, drewniane, murowane), 

 budynek elektrowni z siłownią (turbiny), 

 ujęcie wody z kratą i zasuwą; kanał odpływowy na wyjściu z elektrowni, 

 kanał, tunel podziemny i/lub rurociąg zasilający, 

 zawory/zasuwy odcinające na wejściu i wyjściu turbiny, umożliwiające jej konserwację, 

 turbiny, wyposażenie techniczne i elektryczne. 

 

Podstawowe parametry energetyczne elektrowni to [43]: 

 spad H [m] (dokładnie spad brutto) - różnica poziomów zwierciadła wody na ujęciu i na odpływie 

 przełyk Q [m3/s] - objętość wody przepływająca przez turbinę w czasie jednej sekundy  

 moc N [kW] - moc czynna oddawana do sieci energetycznej 

 prędkość obrotowa n [obr/min] - prędkość obrotowa wirnika turbiny zainstalowanej  

w elektrowni wodnej 

 
 W celu określenia paramentów przepływowych należy przeprowadzić odpowiednie działania. 

Część parametrów cieku wodnego zmienia się w cyklu rocznym, dlatego trzeba je wyznaczać 

przynajmniej przez okres roku, a następnie dokonać wyboru wartości przyjmowanych do dalszych 

obliczeń. W części technicznej projektu wyznacza się następujące główne elementy [36]: 

 poziom górnej wody,  

 poziom dolnej wody,  

 spad strumienia wody ,  

 przepływ w rzece dla danego przekroju piętrzenia,  

 instalowany przełyk turbiny (na podstawie średniego rocznego przepływu),  

 moc znamionową elektrowni,  

 parametry turbiny i przekładni mechanicznej,  

 układ i typ rozdzielni,  

 schematy układów sterowania, automatycznej regulacji i zabezpieczeń,  

 parametry linii i ewentualnie stacji transformatorowo – rozdzielczej, łączącej elektrownię  

z systemem elektroenergetycznym,  

 wartość produkcji energii w ciągu roku, 

 czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni, służący do oceny ekonomiczności 

elektrowni.  

 

3.5. Wady i zalety MEW 

 Najważniejszą zaletą elektrowni wodnych jest produkowanie "czystej" energii elektrycznej. 

Podczas wykorzystania tej metody pozyskiwania energii nie występują jakiekolwiek ścieki,  

do atmosfery nie dostają się żadne zanieczyszczenia i gazy, które zanieczyściłyby środowisko. 

Elektrownie wodne charakteryzują się również niewielką pracochłonnością, ponieważ do ich obsługi 

wystarcza sporadyczny nadzór techniczny. Co więcej, stanowią awaryjne źródło energii w przypadku 

uszkodzenia sieci przesyłowej oraz regulują stosunki wodne w najbliższej okolicy, co wpływa głównie 
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na obszary rolnicze. Budowa tamy powoduje powstanie zbiornika wodnego, który decyduje  

o rozwoju turystyki i rekreacji w danym regionie. Zmniejsza się bezrobocie, gdyż powstają nowe 

miejsca do pracy [53], [65]. 

Inne zalety : 

 oszczędność paliw takich jak węgiel i ropa naftowa, 

 nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, 

 zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Każda wyprodukowana przez elektrownię wodną 

kilowatogodzina powoduje, że do otoczenia nie trafia 5 ÷ 8 [g] SO2, 3 ÷ 6 [g] tlenków azotu,  

750 ÷ 1250 [g] CO2, oraz 40 ÷ 70 [g] pyłu, popiołu i żużla, 

 poprawa stabilności napięcia w sieciach rozdzielczych i zmniejszenie strat przesyłowych, 

 poprawa pewności zasilania w energię elektryczną odbiorców oddalonych od źródeł zasilania,  

w szczególności na końcach linii, 

 poprawa w zaopatrzeniu w wodę rolnictwa, 

 zwiększenie tzw. małej retencji wodnej (poziom wód gruntowych) na obszarze powyżej progu, 

 zmniejszenie erozji dennej powyżej progu, 

 prostota techniczna, 

 wysoka niezawodność, 

 energooszczędność. Elektrownie na własne potrzeby zużywają średnio 0,5 % wyprodukowanej 

energii, 

 mogą być zaprojektowane i wybudowane w ciągu 1 ÷ 2 lat, 

 mogą być instalowane w licznych miejscach na małych ciekach, 

 mogą być wykonywane przy użyciu miejscowych materiałów i siły roboczej,  

 nie wymagają licznego personelu i mogą być sterowane zdalnie, 

 wysokie dotacje i korzystne warunki kredytowania budowy MEW. 

 

 Niestety budowa elektrowni wodnej ma też wady - zmienia ekosystem i krajobraz otoczenia. 

Powstały w rzece zbiornik zawiera wodę stojącą, co sprawia, że rozwijają się tam zupełnie inne 

organizmy niż przed powstaniem zapory, a kumulacja glonów pobierających tlen może prowadzić  

do masowego śnięcia ryb. Co więcej, duży zbiornik charakteryzuje się większym parowaniem 

 i zmienia wilgotność powietrza na stosunkowo dużym obszarze. Podczas podniesienia poziomu wody 

może wystąpić erozja brzegów oraz zatapianie nadbrzeżnych siedlisk lęgowych ptaków. Istotnym 

problemem jest też konieczność przesiedlenia ludzi, którzy mogą mieszkać na terenie budowy 

elektrowni bądź zbiornika wodnego (znany problem z czasów budowy zbiornika  

w Czorsztynie/Niedzicy). Problemy te dotyczą jednak elektrowni, które wymagają odpowiednich 

zbiorników [12], [108]. 

 

Inne wady: 

 powstanie długiej cofki (przeciętnie kilkaset metrów) powyżej progu: zamulenie koryta, 

pogorszenie jakości wody i jej zdolności do samooczyszczania, przegrzewanie się wody w rzece  

w okresie upałów, zmniejszenie natlenienia wody, osadzanie i kumulowanie się na dnie mułu, 

zanieczyszczeń, substancji toksycznych, 
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 naruszenie równowagi biologicznej rzeki i zubożenie ekosystemu wodnego: zanik gatunków ryb 

prądolubnych i zimnolubnych w obszarze cofki, podział jednolitej populacji ryb na dwie 

subpopulacje powyżej i poniżej przegrody, zanik tarlisk w obrębie oddziaływania MEW, 

 uniemożliwienie migracji ryb (przy braku przepławki) lub drastyczne utrudnienie ich migracji 

(przy istniejącej przepławce), 

 problemy w korycie poniżej przegrody: zwiększenie erozji dennej, zanik żwiru, obniżenie dna 

rzeki oraz poziomu wód gruntowych, 

 niska wydajność energetyczna w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii, 

 wysokie koszty budowy powodujące nieopłacalność inwestycji bez dotacji, 

 niestabilność dostaw prądu do sieci, związana z wahaniami przepływów w rzece, 

 ranienie ryb przechodzących przez niektóre rodzaje turbin, 

 protesty społeczne towarzyszące budowie i eksploatacji MEW. 

 

3.6. Rodzaje elektrowni wodnych 

 Polska dysponuje głównie małymi elektrowniami wodnymi (MEW). Są to elektrownie wodne 

o mocy zainstalowanej poniżej 5 [MW]. Jednakże klasyfikacja małej energetyki wodnej nie jest tak 

oczywista i jednoznaczna. W większości przypadków kryterium zaliczenia zakładu do małej energetyki 

jest moc zainstalowana. Najczęściej za górną granicę przyjmuje się 5 [MW] mocy zainstalowanej.  

To kryterium stosuje się w Polsce, ale w krajach Unii Europejskiej brakuje porozumienia  

co do definicji MEW i tak np. w Belgii,  Grecji,  Hiszpanii,  Irlandii i Portugalii, za górną granicę uznano 

10 [MW], we Włoszech za granicę tę przyjęto 3 [MW], a w Szwecji jest to 1,5 [MW] [54], [92]. Dlatego 

też podane poniżej podziały i zakresy nie są sztywne. Służą jedynie kategoryzacji obiektów 

hydroenergetycznych [84]. 

 

Małe elektrownie wodne można podzielić w następujący sposób: 

  

Ze względu na zainstalowana moc: 

 mini – moc instalowana wynosi 1 [MW], 

 mikro – moc instalowana wynosi 100 [kW], 

 piko – moc instalowana wynosi 4 ÷ 6 [kW]. 

 

Ze względu na spad: 

 elektrownie wysokospadowe – spad 100 [m] i więcej,  

 elektrownie średniospadowe – spad 30 ÷ 100 [m], 

 elektrownie niskospadowe – spad 2 ÷ 30 [m]. 

 

Ze względu na ich możliwości współpracy z systemem elektroenergetycznym: 

 elektrownie przepływowe – ich hydrozespoły wykorzystują dopływ naturalny chwilowy, 

 elektrownie na zbiornikach o okresowym regulowaniu przepływu – np. posiadające zbiornik  

o regulacji dobowej, mogą, niezależnie od dopływu chwilowego, oddawać dowolną moc  

w granicach mocy zainstalowanej w czasie zależnym od rozwijanej mocy, dopływu  

oraz pojemności zbiornika. Zależnie od charakteru obciążenia i potrzeb systemu energetycznego, 

mogą one pracować szczytowo, 
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 elektrownie w kaskadzie zwartej – szereg elektrowni przyjazowych lub przyzaporowych 

umiejscowionych w taki sposób na rzece, że cofka elektrowni niżej położonej stanowi wodę 

dolną elektrowni leżącej wyżej, 

 elektrownie pompowe i elektrownie z członem pompowym - spełniają rolę akumulatorów 

energii. W godzinach małego obciążenia systemu elektroenergetycznego pobierają energię z sieci 

na pompowanie wody z dolnego do górnego zbiornika, a w godzinach obciążeń szczytowych 

wykorzystują nagromadzoną energię wody do produkcji energii elektrycznej. 

 

Ze względu na sposób koncentracji piętrzenia: 

 elektrownie przyjazowe – budowane obok jazu i stanowiące element piętrzący, 

 elektrownie przyzaporowe – wkomponowane w zaporę lub oddzielone od niej, 

 elektrownie z derywacją kanałową – budowane na kanale rzeki meandrującej, 

 elektrownie z derywacją ciśnieniową – budowane, gdy nie ma możliwości pozyskania wody tuż 

przy ujęciu, 

 elektrownie z derywacją mieszaną: kanałowo - rurociągową – przy długiej trasie derywacji  

i warunkach terenowych pozwalających na zastosowanie kanału otwartego. 

 

3.7. Rodzaje turbin wodnych 

 Turbina wodna – silnik wodny przetwarzający energię mechaniczną (energię ciśnienia  

i energię kinetyczną) wody na pracę użyteczną poprzez organ roboczy w postaci  wirnika z łopatkami. 

Stosowane są głównie w elektrowniach wodnych do napędu generatorów prądu. Zalicza się je  

do silników przepływowych (dynamicznych) [43]. 

Turbiny wodne dzielimy na: 

 akcyjne (natryskowe) - ciśnienie wody przy wlocie na wirnik jest równe ciśnieniu 

atmosferycznemu: turbina Banki - Michella, turbina Peltona), 

 reakcyjne (naporowe) - ciśnienie wody przy wlocie na wirnik jest większe od ciśnienia 

atmosferycznemu: turbina Francisa, turbina Kaplana). 

 

3.7.1. Turbina Francisa  

Turbina Francisca wyposażona jest w wirnik ze stałymi łopatkami, z doprowadzeniem wody spiralą 

poprzez ruchome łopatki kierownicze i odprowadzeniem wody rurą ssącą. Regulację mocy turbiny 

dokonuje się przez zmianę przepływu poprzez zmianę położenia łopatek kierownicy. W MEW turbiny 

pracują w dużym zakresie spadów 5 ÷ 100 [m] i więcej, uzyskując wysoką sprawność rzędu 90 %. 

Turbina ze spiralą wodną może pracować również w układzie z usytuowanym poziomo wałem.  

W starszych rozwiązaniach MEW, szczególnie o niskim spadzie, stosowano turbiny Francisa  

w układzie pionowym jak i poziomym w otwartej prostokątnej komorze turbinowej. Turbiny Francisa 

mogą być wolno- średnio- i szybkobieżne. Dobór ich zależy od zakresu wysokości spadu wody [43]. 
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Rys. 3.4. Turbina wodna Francisa z wałem pionowym [99] 

 

3.7.2. Turbina Kaplana  

Turbina Kaplana posiada pionowy lub poziomy wał z wirnikiem wyposażonym w dwie do ośmiu 

łopatek w postaci śmigła. Łopatki osadzone w piaście wirnika są nastawialne podobnie jak łopatki 

kierownicy. Doprowadzenie i ujście wody realizowane jest podobnie jak w turbinie Francisa. 

Regulacja mocy turbiny może się odbywać dwustopniowo przez zmianę ustawienia kątów łopatek 

kierownicy i kąta ustawienia łopatek wirnika. Turbiny Kaplana pracują w zakresie spadów 1 ÷ 70 [m]  

i uzyskują najwyższe sprawności spośród innych typów turbin, w znacznym zakresie zmian obciążenia 

40 ÷ 100 %. Uzyskiwana sprawność jest rzędu 90 %, a maksymalna sprawność sięga 93 %. Turbiny 

Kaplana mogą być wolno-, średnio- i szybkobieżne, a ich dobór zależy od zakresu wysokości spadu 

wody [65]. 

 

 

Rys. 3.5. Turbina wodna Kaplana z wałem pionowym [99] 

Turbina Kaplana występuje także, jako turbina rurowa o osi poziomej lub skośnej. Wyposażona jest 

ona w wirnik typu Kaplana, który jest umieszczony centrycznie w obudowie rurowej i sprzęgnięty 

bezpośrednio lub przez przekładnię z generatorem elektrycznym. Zakres zastosowań turbin rurowych 

pokrywa się z zakresem stosowania szybkobieżnych turbin Kaplana [34]. 
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3.7.3. Turbina Peltona  

Turbina Peltona składa się z tarczy kołowej wyposażonej na obwodzie w podwójne czarki,  

które spełniają rolę łopatek. Woda doprowadzana jest rurociągiem ciśnieniowym do dyszy turbiny. 

Płynną regulację mocy dokonuje się przez zmianę położenia iglicy w dyszy. Turbiny Peltona stosuje 

się do najwyższych spadów 50 ÷ 500 [m]. Wysokie sprawności rzędu 90 % uzyskują turbiny  

w szerokim zakresie zmian obciążenia [9], [64]. 

 

Rys. 3.6. Turbina Peltona [99] 

 

3.7.4. Turbina Banki - Michella  

Turbina Banki - Michella jest turbiną przepływową z szerokim strumieniem wody o przekroju 

prostokątnym, przepływającym dwukrotnie przez palisadę łopatkową. Zasilanie wirnika odbywa się 

przez jednołopatkową kierownicę, elastyczność ruchową uzyskano przez podział wirnika i kierownicy 

na dwie części w proporcji 1/3 i 2/3 długości. Turbinę tą stosuje się do spadów 2 ÷ 50 [m],  

ale przy małych przepływach wody [87]. 

 

Rys. 3.7. Turbina Banki-Michella [112] 
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4. Badania stanowiskowe elementów hydrauliki wodnej 

 Przestawione w rozdziale 4.1 wiadomości na temat wody pokazują z jak nietypowym 

czynnikiem roboczym mamy do czynienia. Liczne badania prowadzone nad jej użyciem nie tylko  

w hydraulice siłowej, ale i innych dziedzinach przemysłu (zastosowania gaśnicze, chłodnicze itp.) 

potwierdzają problemy z jej użyciem. Jednakże zalety przewyższają znacznie jej wady. Dlatego tak 

ważne jest zastosowanie hydrauliki wodnej w aplikacjach, które za cel mają postawioną ochronę 

środowiska naturalnego, np. takich jak pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. W małej 

elektrowni wodnej można zastosować siłowniki, rozdzielacze i inne elementy hydrauliki wodnej  

w strukturze płaskiego mechanizmu dźwigniowego sterującego kątem otwarcia łopatek 

kierowniczych turbiny wodnej. Zwłaszcza, jeżeli ich cena nie będzie stanowić dużej bariery. Obecnie 

koszt elementów wykonanych ze stali nierdzewnej 3 ÷ 4 razy przekracza cenę standardowych 

elementów na olej hydrauliczny. Rozwiązaniem jest tu technologia chemiczno - fizycznych pokryć 

integrujących technologię powłok Diamond Like Carbon (DLC) Coating z innowacyjną technologią  

o własnościach samosmarujących Columnar Nanostructured Coating (CNC). Polega ona na tym,  

że seryjnie produkowane dla hydrauliki olejowej siłowniki i rozdzielacze zaworowe, które mogą 

zostać wykorzystane do budowy układu sterownia kierownicą turbiny wodnej poddawane są 

specjalnej obróbce polegającej na pokryciu, stykających się z cieczą, części metalowych specjalnymi 

opatentowanymi warstwami ochronnymi odpornymi na korozję i zużycie cierne. Pokrycia te zostały 

dokładnie przebadane w ramach europejskiego programu „Hydrocoat”. Szersze informacje na ich 

temat można znaleźć m.in. w następujących publikacjach: [27], [28]. 

 

4.1. Woda, jako czynnik roboczy w układach hydraulicznych 

4.1.1. Historia i rozwój hydrauliki wodnej 

 Słowo „Hydraulika” jest definiowane, jako nauka o transporcie wody poprzez rury itp. 

Początkowo w hydraulice tylko wodę wykorzystywano, jako medium robocze. W czasach 

nowożytnych hydraulika, jako podstawowa dyscyplina inżynierii mechanicznej obejmuje więcej niż 

tylko układy oparte na wodzie. Dotyczy ona również systemów, w których występują, jako medium 

oleje oraz inne ciecze. Ponadto, hydraulika zajmuje się nie tylko z transportem cieczy, ale również 

efektywnym przekazywaniem ciśnienia i mocy.  

 Woda, jako ciecz przenosząca energię została wykorzystana już w czasach starożytnych.   

W II wieku p.n.e., Ktesibios (285 – 228 p.n.e.), grecki wynalazca i matematyk, syn fryzjera  

z Aleksandrii, skonstruował pierwszą pompę: dwutłokową, maszynę wyporową. Mimo to, on sam 

zasłynął głównie, jako „ojciec pneumatyki” [59], [112]. Po skonstruowaniu pierwszych silników 

parowych w XVIII wieku znacznie wzrosło zainteresowanie przekazywaniem mocy za pomocą cieczy 

pod ciśnieniem. W 1795 roku Joseph Bramah skonstruował wodną prasę hydrauliczną, za co otrzymał 

brytyjski patent (Brit. pat. 2045) [80]. Rewolucja przemysłowa z 1850 r. w Wielkiej Brytanii 

doprowadziła do powstania specjalnych przesyłowych sieci hydraulicznych. Dostarczały one 

systemem rur wodę pod ciśnieniem do zasilania pras, wind, dźwigów i innych maszyn fabrycznych. 

Jedna z powstałych w tamtych czasach firm zajmujących się tym procesem, Londyn Hydraulic Power 

Co. pracuje do dnia dzisiejszego  [107], [109]. 

 



26 
 

 

Rys. 4.1. The London Hydraulic Power, główna sieć hydrauliczna [109] 

 
W 1906 r. Reynold Janney skonstruował pierwszy olejowy układ hydrauliczny na bazie 

jednostek osiowych. Jego projekt zastąpił używany do tej pory na amerykańskim pancerniku USS 

Virginia elektromechaniczny układ służący do poruszania dział okrętowych.  

 

Rys. 4.2. USS Virginia [112] 

Od tego momentu datuje się rozwój hydrauliki olejowej. W 1910 r. Henry Selby Hele - Shaw i w 1922 

r. Hans Thoma zbudowali olejowe pompy promieniowe, a kilka lat później powstała pierwsza pompa  

o zmiennej wydajności. W 1930 roku amerykański przedsiębiorca i wynalazca Harry Vickers zbudował 

dwustopniowy zawór przelewowy [80]. Został on okrzyknięty przez American Society of Mechanical 

Engineers (ASME) “Ojcem hydrauliki przemysłowej”. Jednak dopiero w latach po II wojnie światowej, 

nastąpił właściwy rozwój wykorzystania napędów i sterowania hydraulicznego. Zostały wymyślone 

nowe komponenty i systemy hydrauliczne, które bardzo szybko znalazły zastosowanie  

w wielu dziedzinach przemysłu. Najważniejszymi wydarzeniami w tych czasach było opracowanie 

sterowanych elektromagnetycznie rozdzielaczy do automatycznego sterowania maszyn, 

elektrohydraulicznych serwozaworów dla serwosystemów oraz w 1950 r. hydraulicznej pompy 

tłoczkowej z tarczą napędową o ruchu precesyjnym [80], [112]. 

W 1978 r. w Wielkiej Brytanii Royal Navy podpisała z National Engineering Laboratory (NEL) 

umowę na projekt i realizacje podwodnych narzędzi wykorzystujących, jako medium robocze wodę 
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morską. Później NEL kontynuował prace na tym projektem dla petrochemicznej firmy Shell/Esso 

rozszerzając go jeszcze o zasilacze hydrauliczne na wodę morską. W 1987 r. została utworzona spółka 

Scott - Tech, zależna od firmy UK Fenner w celu dalszego kontynowania badań nad elementami  

do wodnych hydraulicznych układów napędowych [80], [112]. 

 

 

Rys. 4.3. Wykres przedstawiający rozwój hydrauliki wodnej i olejowej [80] 

 W 1994 r. duńska firma Danfoss, przez wiele lat znany producent elementów hydrauliki 

olejowej po ponad 5 - ciu latach prac badawczych i rozwojowych wprowadziła zupełnie nowy system 

hydrauliki wodnej o nazwie Nessie. Jako medium robocze została wykorzystana czysta wody 

wodociągowa. Jednocześnie została zachowana unikalna do tej pory dla układów hydrauliki olejowej, 

jakość sterowania. Nowa gama produktów obejmuje silniki hydrauliczne, pompy, zawory, zasilacze  

i inne akcesoria [101]. 

 

Rys. 4.4. Strona tytułowa karty katalogowej produktów Nessie firmy Danfoss [101] 

 Nowa technologia użyta w produkcji elementów hydrauliki wodnej Nessie, pokonała dwie, 

bardzo ważne i bardzo niebezpieczne wady tradycyjnej hydrauliki olejowej - zanieczyszczenie 

spowodowane przez wyciek oleju do środowiska i ryzyko pożaru oraz eksplozji. Jednocześnie 

wprowadzono też pomysłową konstrukcję łożyskowania w pompach i silnikach oraz zastosowano 



28 
 

specjalne tworzywa na bazie mieszaniny polimerowej i odpornych nawet na warunki morskie stopów 

aluminium. Dzięki temu zostały przezwyciężone inne ważne niedogodności wodnych układów 

hydraulicznych mianowicie: konieczność prawidłowego smarowanie części ruchomych i uniknięcie 

powstawania korozji. Pojawienie się produktów Nessie stworzyło, więc dogodne warunki dla użycia 

hydrauliki, tam gdzie zastosowanie tradycyjnej hydrauliki olejowej było dotąd niemożliwe,  

np. w produkcji żywności, produkcji leków itp. [20]. 

 

4.1.2. Zalety i wady stosowania wody w układach hydraulicznych 

Zastosowanie wody, jako czynnika roboczego w instalacjach hydraulicznych od razu 

przyniosło wiele wymiernych korzyści. Lepkość wody jest znacznie mniejsza od lepkości oleju  

i praktycznie nie zależy od temperatury. Duże ilości wody mogą płynąć w krótkich odstępach czasu, 

np. przy dużych prędkościach przepływu, przez rury o stosunkowo małych przekrojach bez dużych 

strat ciśnienia. Mniejsze opory przepływu zwiększają łączną sprawność układu o blisko 40 %  

w stosunku do olejowych. Z kolei ściśliwość oleju, jest w porównaniu z wodą, wyższa o ok. 50 %,  

co sprawia, że układy hydrauliczne wodne są bardziej sztywne [44], [62]. Ponieważ woda może 

odprowadzić dwukrotnie więcej ciepła niż olej, w systemach wodnych można często zrezygnować  

z chłodzenia cieczy. Współczynnik przewodzenia ciepła przez wodę jest, bowiem pięciokrotnie wyższy 

niż oleju.  

Kolejną korzyścią użycia wody jest jej dostępność. Jest jedną z najpospolitszych substancji  

we Wszechświecie, a jej cząsteczka jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną molekułą w ośrodku 

międzygwiazdowym, po cząsteczkowym wodorze i tlenku węgla.  Jest bardzo rozpowszechniona 

także na powierzchni Ziemi. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8 % powierzchni 

globu, ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Część wody znajduje się  

w atmosferze (chmury, para wodna). Niektóre związki chemiczne zawierają cząsteczki wody w swojej 

budowie (hydraty). Zawartość wody włączonej w strukturę minerałów w płaszczu Ziemi może 

przekraczać łączną zawartość wody w oceanach i innych zbiornikach powierzchniowych, nawet 

dziesięciokrotnie. Dlatego też koszt jej pozyskania jest znikomy w porównaniu z kosztem tradycyjnych 

mediów hydraulicznych i praktycznie niezależny od popytu oraz podaży na rynku. Koszty transportu, 

przechowywania i związane z zachowaniem bezpieczeństwa są także niższe. W wielu krajach 

wprowadzane są przepisy prawne dotyczące wycofywania z użytku niektórych cieczy, nawet tych 

ulegających biodegradacji i nietoksycznych, nakładające na ich użytkowników dodatkowe opłaty.  

Woda nie stwarza zagrożenia pożarowego i eksplozji, co zmniejsza koszty ubezpieczenia m.in. 

od pożaru. Podczas jej stosowania nie występuje ryzyko zatrucia personelu oparami olejowymi,  

a w przypadku wycieku w końcu odparowuje bez pozostawiania resztek tłustych lub brudnych.  

W niektórych branżach przemysłu czystość wyrobów jest jednym z głównych zmartwień 

producentów. Zanieczyszczenie olejem uniemożliwia późniejsze przetworzenie tkaniny lub drewna 

(barwienie, nakładanie lakieru), zmienia kolor papieru, modyfikuje związki chemiczne zawarte  

w lekach, zmienia smak żywności. Zanieczyszczone produkty nie mogą być dopuszczone  

do sprzedaży, co oznacza straty dla producentów [66], [80]. 

Głównymi wadami wody jest jej skłonność do tworzenia korozji w stali i żeliwie, brak 

wystarczającego smarowania pomiędzy ruchomymi częściami, nieco ograniczony zakres temperatur 

roboczych oraz rozwój bakterii w zbiorniku z wodą, który może być powodem zapychania się filtrów 

oraz nieprzyjemnego zapachu. Ponadto, niska lepkość wody oznacza, że luzy i tolerancje między 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszech%C5%9Bwiat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%85steczka
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_mi%C4%99dzygwiazdowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_mi%C4%99dzygwiazdowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wod%C3%B3r
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_w%C4%99gla
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_powierzchni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lodowiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hydraty
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aszcz_ziemski
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ruchomymi i nieruchomymi częściami jednostek hydraulicznych muszą być bardzo małe tak,  

aby zapobiec nadmiernemu wyciekowi i utrzymaniu wysokiego ciśnienia w układzie [42].  

Korozje eliminuje się poprzez stosowanie elementów z materiałów takich jak stal nierdzewna [62], 

mosiądz, anodyzowane aluminium, włókno szklane, PCV i inne tworzywa sztuczne [41], oraz różnego 

rodzaju powłoki antykorozyjne [27]. Problem smarowania elementów ruchomych zaworów, pomp 

itd. rozwiązuje się stosując specjalne materiały uszczelnień (tzw. uszczelnienia samosmarujące), 

powłoki lub dodatki do wody [28], [52]. Dolną granicę temperatur roboczych można przesunąć 

stosując dodatki obniżające temperaturę krzepnięcia. Zwalczanie bakterii można realizować  

poprzez zastosowanie światła ultrafioletowego, pasteryzowanie wody, dodanie do wody środka 

bakteriobójczego. Przedostanie się bakterii do wody można utrudnić poprzez uszczelnienie zbiornika 

wody oraz zastosowanie filtrów powietrza. 

W latach 50 - tych szeroko stosowane były roztwory glikolu i wody, które łączyły w sobie 

zalety obydwu komponentów: niskie koszty utrzymania, niepalność wody oraz lepkość i temperaturę 

krzepnięcia glikolu. W kilkanaście lat później zaczęto stosować emulsje wodno - olejowe i w tym 

przypadku niepalne właściwości wody oraz właściwości smarujące oleju zadecydowały  

o zastosowaniu tego rodzaju medium. Dla przykładu emulsje olejowo - wodne o zawartości 1 ÷ 2 % 

oleju mineralnego stosuje się w ciężkich prasach kuźniczych. Emulsja tworzy ochrony film olejowy 

zmniejszający ryzyko powstania korozji i oferuje w pewnym stopniu smarowanie ruchomych części  

w zaworach, pompach i siłownikach [80]. Ponadto do wody domieszkowane mogą być cząstki ciał 

stałych o wymiarach rzędy nanometrów. Tak przygotowane mieszaniny nazywane są nanocieczami. 

[58]. Wykazują one wiele intersujących cech ważnych w transporcie cieczy [39], jak choćby 

wzmożoną wymianę ciepła w stosunku do cieczy bazowej (czystej wody) [49]. Przewiduje się,  

że w niedalekiej przyszłości, znajdą one szerokie zastosowania w różnych sektorach przemysłu; 

szczególnie w przemyśle naftowym, ciepłownictwie, straży pożarnej, czy też w bardzo 

zaawansowanych układach odzyskiwania nadwyżek energii np. występujących w sieciach 

ciepłowniczych [15], [16] czy maszynach roboczych [29]. 

 

4.1.3. Parametry wody 

Ciecz roboczą, taką jak woda, należy uważać za element konstrukcyjny. W układzie hydraulicznym jej 

rola jest podobna pod względem funkcjonalnym do tej, jaką spełnia cięgno w napędach cięgnowych. 

Dlatego też jej właściwości wywierają zasadniczy wpływ na pracę układu hydraulicznego,  

a więc na jego charakterystyki i sprawność, a także na trwałość innych elementów i zespołów 

tworzących taki układ. Celem zapewnienia poprawności działania, trwałości i niezawodności układu 

hydraulicznego, ciecz musi mieć pewne podstawowe właściwości fizyko - chemiczne, niezbędne  

dla wypełnienia swoich funkcji [26]. 

 

Właściwości te opisywane są przez szereg różnych parametrów i cech, w tym m.in. przez: 

 współczynnik lepkości dynamicznej  lub kinematycznej  

 współczynnik ściśliwości   lub moduł sprężystości objętościowej E, 

 gęstość cieczy ρ, ciężar właściwy , 

 ciepło właściwe cw oraz współczynnik przewodzenia ciepła , 

 współczynnik rozszerzalności objętościowej , 

 temperaturę zapłonu i samozapłonu oraz palenia, 

 temperaturę krzepnięcia, 
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 skłonność do pienienia, 

 właściwości antykorozyjne, 

 właściwości smarne i przeciwzużyciowe, 

 odporność na utlenianie. 

 

Do głównych parametrów wody należą: 

 temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 [atm]: 0 [°C] = 273,15 [K], 

 temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 [atm]: 99,97 [°C] = 373,12 [K], 

 punkt potrójny: 0,01 [°C] = 273,16 [K], 611,66 [Pa], 

 gęstość w temperaturze 3,98 [°C]: 1 [kg/l] (gęstość maksymalna),  

 temperatura krytyczna: 647,10 [K] (ok. 374 [°C]), 

 ciśnienie krytyczne: 22,06 [MPa], 

 ciepło właściwe: 4187 [J/(kg·K)] = 1 [kcal/(kg·K)], 

 ciepło parowania: 2257 [kJ/kg], 

 ciepło topnienia: 333,7 [kJ/kg], 

 masa cząsteczkowa: 18,02 [Da], 

 względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym:  

 87,9 w temp. 0 [°C]; 78,4 w temp. 25 [°C]; 55,6 w temp. 100 [°C], 

 napięcie powierzchniowe: 72,4 · 10-3 [N/m] w temp 18 [°C], 

 barwa: lekko jasnoniebieska (w małych objętościach wydaje się bezbarwna),  

 zapach: bezwonna, 

 konduktywność σ lub rezystywność ρ:  

 dla wody destylowanej lub demineralizowanej ρ > 18 [MΩm], 

 odczyn: 7,0. 

 

Z kolei dla wody zawierającej inne substancje określa się jeszcze szereg dodatkowych właściwości: 

 mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna), 

 twardość (woda chemicznie czysta: 0) : 

o twardość ogólna, 

o twardość węglanowa (przemijająca), 

o twardość niewęglanowa (trwała), 

 utlenialność (woda chemicznie czysta: 0). 

Inna, technicznie poprawna, ale w praktyce rzadko stosowana nazwa wody – monotlenek diwodoru 

(ang. dihydrogen monoxide, w skrócie DHMO).  

Poniżej przestawiono krótką charakterystykę kilku najważniejszych parametrów wody:  

 Lepkość dynamiczna - jest to własność cieczy pozwalająca na przenoszenie sił stycznych.  

W cieczach rzeczywistych siły styczne mogą powstać jedynie w przypadku istnienia różnic 

prędkości między elementami cieczy. Jeśli naprężenia styczne są proporcjonalne  

do jednostkowego przyrostu prędkości, w kierunku normalnym do prędkości v danego elementu 

cieczy, to jest  = · (dv/dn), wówczas ciecze takie nazywane są newtonowskimi. Miarą lepkości 

jest współczynnik  zwany dynamicznym współczynnikiem lepkości (lepkością dynamiczną). 

Średnia wartość lepkości dynamicznej przeciętnej cieczy wynosi  = 9 ÷ 32 [mPa·s].  
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 Lepkość kinematyczna - jest to parametr, który określa stosunek lepkości dynamicznej  

do gęstości. Lepkość kinematyczna przeciętnej cieczy wynosi  = 10 ÷ 40 [mm2/s]  

przy 50 [°C]. Charakterystyczną cechą cieczy jest spadek lepkości w miarę wzrostu temperatury.  

  

Rys. 4.5. Wkres zależności kinematycznego współczynnika lepkości wody i oleju hydraulicznego
w funkcji temeratury T dla ciśnienia atmosferycznego [80] 

 

Rys. 4.6. Wkres zależności dynamicznego  i kinematycznego  współczynnika lepkości wody w funkcji 
temeratury T dla ciśnienia atmosferycznego (gęstość zmienia się wraz z temperaturą) [80] 
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 Ściśliwość - jest to własność cieczy polegająca na zmianie objętości pod wpływem zmian 

ciśnienia, przy czym:  

 ∆𝑉 = −
𝑉∙∆𝑝

𝐸
= −𝛽 ∙ 𝑉 ∙ ∆𝑝    (4.1) 

gdzie: V – zmiana objętość, V – pierwotna objętość cieczy, p – różnica ciśnień, E – moduł 

sprężystości objętościowej cieczy,  – moduł ściśliwości objętościowej cieczy  

 

Wartość modułu sprężystości cieczy E określa się na drodze doświadczalnej. Zależy on od: 

o rodzaju cieczy,  

o temperatury,  

o ciśnienia.  

Przeważnie maleje wraz ze wzrostem temperatury i rośnie powoli ze wzrostem ciśnienia.  

 

 

Rys. 4.7. Wykres zależności zmiany objętości cieczy V w funkcji przyrostu ciśnienia p dla 0,001 [m
3
]  

pierwotnej objętość cieczy V  [80]

 
Moduł ściśliwości dla przedstawionych na wykresie 4.7 substancji: 

o Woda        = 4, 55 · 10–4 [1/MPa], 

o HLP – olej mineralny      = 6, 25 · 10–4 [1/MPa], 

o HFA – emulsja wodno - olejowa     = 4, 00 · 10–4 [1/MPa], 

o HFC – wodny roztwór polimerowy    = 2, 86 · 10–4 [1/MPa], 

o HFD – olej syntetyczny      = 3, 57 · 10–4 [1/MPa], 

o HTG – olej roślinny      = 5, 41 · 10–4 [1/MPa]. 
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 Ciepło właściwe - jest to ilość ciepła, jaką 1 [kg] cieczy pochłania lub wypromieniowuje  

przy zmianie temperatury o 1 [K]. Dla cieczy pochodzących z destylacji ropy naftowej średnia 

wartość ciepła właściwego wynosi c = 1674 ÷ 2093 [J/(kg · K)]. 

 

 Rozszerzalność cieplna - jest to własność cieczy polegająca na zmianie objętości przy zmianie 

temperatury. Woda, jako jedna z niewielu substancji, nie zwiększa swojej objętości 

monotonicznie ze wzrostem temperatury w całym obszarze występowania w stanie ciekłym,  

lecz przyjmuje wartość minimalną dla 3,98 [°C]. W temperaturach niższych od tej wartości 

objętość wody zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury, co wśród wszystkich substancji 

chemicznych jest anomalią. Zjawisko to spowodowane jest specyficznym kształtem cząsteczki 

wody oraz istnieniem silnych wiązań wodorowych. Wiązania te nadają wodzie względnie dużą 

gęstość, a ponadto pękają w obszarze anomalnym, zwiększając nieuporządkowanie wśród 

cząsteczek, a co za tym idzie, zwiększając również objętość cieczy. Z tego samego powodu 

objętość wody wzrasta również podczas krzepnięcia, dlatego lód pływa po powierzchni wody, 

rozsadza naczynia, kruszy spękane skały, niszczy nawierzchnię dróg. Dzięki temu na powierzchni 

zbiorników wodnych w okresie zimowym tworzy się ochronna pokrywa lodowa chroniąca 

zbiornik przed dalszym obniżaniem temperatury. Stała dodatnia temperatura wody w pobliżu 

dna, choć jest niska, pozwala na przetrwanie organizmów żywych. 

 

  

Rys. 4.8. Wykres zależności zmiany objętości wody V w funkcji temperatury T dla 1 grama lodu [102] 
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http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anomalia_fizyczna&action=edit&redlink=1
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzepni%C4%99cie
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Rys. 4.9. Wykres zależności zmiany objętości wody V w funkcji temperatury T dla 1 grama lodu –  
– powiększenie rys. 4.8 dla zakresu 0 ÷ 10 [°C] [102] 

Dla zakresu temperatur od 3,98 [°C] zmianę objętości wody przy wzroście temperatury można 

obliczyć jako: 

∆𝑉 = 𝛼 ∙ 𝑉 ∙ ∆𝑡      (4.2) 

gdzie:  - współczynnik rozszerzalności objętościowej [1/ °C], t - różnica temperatur [°C]. 
 

 

Rys. 4.10. Wykres zależności zmiany objętości cieczy V  w funkcji temperatury T dla 0,001 [m
3
]  

pierwotnej objętość cieczy V  [80] 

Moduł rozszerzalności objętościowej dla przedstawionych na wykresie 4.10 substancji: 

o Woda     = 1, 5 · 10 –4 [1/°C], 

o HLP – olej mineralny   = 7, 0 · 10 –4 [1/°C], 

o HFD – olej syntetyczny   = 9, 5 · 10 –4 [1/°C]. 
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4.2. Cel badań stanowiskowych 

 Zamieszczone w rozdziale badania eksperymentalne mają na celu określić wpływ takich 

parametrów i zjawisk jak przecieki wewnętrze i zewnętrze, sprawność, siła tarcia, temperatura, 

ciśnienie, opory przepływu itp. na charakterystyki i parametry użytkowe siłowników i rozdzielaczy 

zaworowych wykonanych w oparciu o innowacyjną technologię pokryć zabezpieczających ich części 

przed szkodliwym działaniem wody. Zgromadzona w ten sposób wiedza o zachowaniu się tak 

wyprodukowanych elementów posłuży następnie do obliczeń analitycznych i symulacyjnych,  

które mają doprowadzić do powstania koncepcji układu sterowania kierownicą turbiny wodnej  

o założeniach przedstawionych w rozdziale 2.1. 

 

4.3. Siłownik hydrauliczny 

 Nie opracowano dotąd norm dotyczących badań siłowników wykorzystujących wodę  

jako ciecz roboczą, dlatego podczas badań posłużono się Polska Normą PN-72/M-73202 [3] dotyczącą 

siłowników hydraulicznych olejowych. Zgodnie z nią z przeprowadzono następujące testy: 

 testy na przecieki zewnętrzne, 

 testy na przecieki wewnętrzne, 

 wyznaczenie zależności sprawności objętościowej, hydrauliczno - mechanicznej i całkowitej  

od prędkości tłoka, ciśnienia i temperatury cieczy, 

 wyznaczenie siły tarcia. 

 

Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia w badaniach układów hydrauliki wodnej, uszczelnienia 

tłoka wymieniono na takie, które lepiej współpracują z wodą (rys 4.11). Dobrano następujące 

materiały na pierścienie [52]: 

 uszczelniające: ULTRALEN 90, czyli UHMW - PE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene), 

 prowadzące: KEFLOY 22, czyli kompozyt PTFE (PTFE + 23 % carbon + 2 % graphite). 

 

 

Rys. 4.11. Widok zestawu uszczelniającego tłok odpornego na wodę 

 

4.3.1. Badanie przecieków zewnętrznych 

Badanie przecieków zewnętrznych przeprowadzono stosując zalecenia normowe w zakresie 

wymagań i badań siłowników hydraulicznych. Rys. 4.12 przedstawia konfigurację badanego siłownika 

połączonego z bliźniaczym siłownikiem w celu osiągnięcia wymaganej wartości ciśnienia próbnego 

1,5 · pnom równego 21 [MPa]. Sprawdzenie szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym 

1,5 · pnom i ciśnieniu rozruchu pmin w czasie 5 - ciu cykli dla każdego z tych ciśnień z wytrzymaniem 
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30 [s] w każdym skrajnym położeniu. Przed każdą próbą siłownik powinien być dokładnie 

odpowietrzony, a jego powierzchnie zewnętrzne wysuszone. W czasie badania na tłoczysku 

dopuszczalne są tylko ślady wody, ale bez tworzenia się kropel. 

 

Rys. 4.12. Schemat podłączenia siłowników do badań przecieków zewnętrznych  

Obserwacje: W wyniku testu nie zaobserwowano przecieków zewnętrznych. 
 

4.3.2. Badania przecieków wewnętrznych 

W celu sprawdzenia występowania przecieków wewnętrznych, gdy siłownik jest pod obciążaniem 

należy stworzyć warunki, jak najbardziej zbliżone do tych występujących podczas normalnej pracy 

siłownika sterującego zmianą kąta łopatek kierowniczych. Oznacz to, że na tłoczysko może działać 

dodatkowo siła promieniowa. Należy, więc przeprowadzić dwa rodzaje prób, które pozwolą określić 

wielkość przecieków oraz wpływ siły promieniowej na ich powstawanie: 

 próby ciśnieniowe ze statycznym obciążeniem ciśnieniowym, 

 próby funkcjonalne z obciążeniem ciśnieniowym i siłą promieniową na tłoczysku. 

 

Próby ciśnieniowe ze statycznym obciążeniem ciśnieniowym przeprowadza się przy nieruchomym 

tłoku w dwu jego skrajnych położeniach przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 · pnom (rys. 4.13). Czas 

trwania próby nie powinien być krótszy niż 180 [s] dla każdego położenia. Pomiaru dokonuje się w 

czasie zapewniającym ustalenie się wartości przecieków na stałym poziomie. Wielkość przecieków  

nie powinna być większa niż określona w dokumentacji technicznej. 

 

     

Rys. 4.13. Schemat podłączenia siłowników do badań przecieków wewnętrznych  

p1 p2

p1 p2 p1 p2

pa1 pa2 

pa1 pa2 pa1 pa2 
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Rys. 4.14. Siłownik w czasie badań stanowiskowych przecieków wewnętrznych 

Obserwacje: Próby ciśnieniowe ze statycznym obciążeniem ciśnieniowym nie wykazały przecieków. 

 

W celu sprawdzenia wpływu siły promieniowej na przecieki testowany siłownik zamontowano  

na manipulatorze odwzorowującym pracę mechanizmu ramienia koparki (rys. 4.15). Ze względu  

na mały skok siłownika wykonano specjalny adapter.  

  

Rys. 4.15. Stanowisko z zamontowanym siłownikiem do badań przecieków oraz widok adaptera  
umożliwiającego montaż siłownika na stanowisku 

Próby przeprowadzono dla zamkniętego przewodu doprowadzającego „1” i odprowadzającego „2” 

ciecz z siłownika, przy stałym obciążeniu na tłoczysku. Mierzono przemieszczenie L, ciśnienie  

po stronie tłokowej pa1, ciśnienie po stronie tłoczyskowej pa2  siłownika oraz ciśnienie zasilania p1.  

Siła osiowa FL pochodzi od ciśnienia a siła promieniowa FR od kinematyki mechanizmu podczas ruchu  

pod obciążaniem (rys. 4.16). 

 
Rys. 4.16. Schemat pomiaru przecieków wewnętrznych siłownika 

p1 p2p1 p2 „1” „2”

L FR

FL

pa1 pa2 
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Obserwacje: Próby funkcjonalne z obciążeniem ciśnieniowym i siłą promieniową na tłoczysku 

wykazały obecność przecieków wewnętrznych, które powodują ruch tłoka obciążonego ciśnieniem, 

pomimo, że wejście i wyjście z siłownika były zamknięte. Zjawisko to ukazuje wykres z rys. 4.17,  

gdzie widać, że tłok porusza się z niewielką prędkością v równą około 0,00067 [m/s]. Wielkość 

przecieków Q na podstawie pomiarów i poniższego wzoru oszacowywano na: 

∆𝑄 = 𝑣 ∙ 𝐴1 = 0,05 [l/min]    (4.3) 

gdzie: A1 – pole powierzchni tłokowej siłownika   
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Rys. 4.17. Przykładowe wykresy wielkości mierzonych w czasie testu 

 

4.3.3. Wyznaczanie sprawności  

Badania ze statycznym obciążeniem ciśnieniowym na przecieki zewnętrze i wewnętrzne nie wykazały 

mierzalnych przecieków, dlatego wyznaczenie sprawności hydrauliczno - mechanicznej sprowadziło 

się do wyznaczenia równoważnej w tym przypadku, sprawności całkowitej siłownika, w funkcji 

prędkości oraz ciśnienia. W tym celu mierzono przemieszczenie tłoka L, ciśnienie po stronie tłokowej 

pa1 i ciśnienie po stronie tłoczyskowej pa2 siłownika. Próby do wyznaczenia sprawności wykonano  

dla temperatury wody w układzie T = + 40 [°C], a potem powtórzono je, dla porównania, dla innych 

wartości temperatur. W celu określenia wpływu ciśnienia na sprawność całkowitą przeprowadzono 

próby przy prędkości ruchu tłoka v równej 0,2 [m/s] i ciśnieniu roboczym pZ zmieniającym się  

od wartości minimalnej do wartości ciśnienia nominalnego. Z kolei w celu określenia wpływu 

prędkości na sprawność całkowitą siłownika przeprowadzono próby przy nominalnym ciśnieniu 

obciążenia siłownika i zakresie prędkości ruchu od 0,05 do 0,2 [m/s].  

L 
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Dla testów użyto stanowiska przedstawionego na rys. 4.18. W spawanej ramie z ceowników 

zamontowane były siłowniki połączone wózkiem, którego kółka prowadzone były wzdłuż 

wewnętrznych powierzchni ceowników. Jeden z siłowników używany był do napędu,  

podczas gdy drugi wykorzystywany był do generowania obciążenia (rys. 4.19). 

 

Rys. 4.18. Schemat układu hydraulicznego do wyznaczenia siły tarcia i sprawności całkowitej siłownika:  
    1 –  pompa, 2 – zawór przelewowy, 3 – czujnik ciśnienia, 4 – rozdzielacz, 5 – zawór odcinający,  
    6 –  siłownik napędowy, 7 – czujnik przemieszczenia i siły, 8 – siłownik obciążający 

 

Rys. 4.19. Widok stanowiska do wyznaczania siły tarcia i sprawności całkowitej siłownika 

Dla uzyskania odpowiednich wartości obciążenia strony tłoczyskowe obu siłowników były oddzielnie 

zasilane z pompy poprzez rozdzielacz. Ciągłe obciążenie było wywoływane poprzez ciśnienie 

powstające w połączonych ze sobą przewodem, komorach tłokowych obu siłowników. Siłę 

rzeczywistą Fe mierzono za pomocą czujnika siły. Sprawność hydrauliczno – mechaniczną h-m a zatem 

i sprawność całkowitą  wyliczono ze wzoru:  

𝜂 = 𝜂ℎ−𝑚 =
𝐹𝑒

𝑝𝑎1∙𝐴1−𝑝𝑎2∙𝐴2
     (4.4) 

gdzie: pa1 – ciśnienie po stronie tłokowej, pa2 – ciśnienie po stronie tłoczyskowej, A1 – pole 

powierzchni tłokowej, A2 – pole powierzchni tłoczyskowej. 
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Na rys. 4.20 i 4.21 przedstawiono trójwymiarowe charakterystyki wyznaczonej sprawności całkowitej 

siłownika  odpowiednio dla wysuwania i wsuwania w zależności od prędkości tłoka v i siły 

teoretycznej F obliczonej, jako iloczyn ciśnienia i pola powierzchni z odpowiedniej strony tłoka 

siłownika. 

 

Rys. 4.20. Charakterystyka sprawności całkowitej siłownika dla ruchu wysuwania 

 

 

Rys. 4.21. Charakterystyka sprawności całkowitej siłownika dla ruchu wsuwania 

 

Rys. 4.22 i 4.23 ilustrują charakterystyki sprawności hydrauliczno - mechanicznej h-m badanego 

siłownika w funkcji prędkości tłoka v dla trzech wartości ciśnienia roboczego pz (5, 10 i 15 [MPa]),  

a rys. 4.24 i 4.25 dla trzech wartości temperatury czynnika roboczego T  (30, 40, 50 [°C]). 
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Rys. 4.22. Sprawność hydrauliczno - mechaniczna w funkcji prędkości podczas wysuwania tłoczyska siłownika  
dla temperatury T = + 40 [°C] i dla trzech wartości ciśnienia roboczego pz 

 

Rys. 4.23. Sprawność hydrauliczno - mechanicznaw funkcji prędkości podczas wsuwania tłoczyska siłownika  
dla temperatury T = + 40 [°C] i dla trzech wartości ciśnienia roboczego pz 

 

Rys. 4.24. Sprawność hydrauliczno - mechaniczna w funkcji prędkości podczas wysuwania tłoczyska siłownika  
dla ciśnienia pz = 15 [MPa] i dla trzech różnych wartości temperatury T czynnika  
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Rys. 4.25. Sprawność hydrauliczno - mechaniczna w funkcji prędkości podczas wsuwania tłoczyska siłownika  
dla pz =15 [MPa] i dla trzech różnych wartości temperatury T czynnika  

 

4.3.4. Wyznaczanie siły tarcia 

W celu wyznaczenia siły tarcia powstającej pomiędzy ściankami korpusu siłownika a jego ruchomymi 

elementami wykorzystano opisane wcześniej i przedstawione na rys. 4.18 i 4.19 stanowisko 

badawcze. Siłę tarcia Ft określono, jako różnicę zmierzonej siły rzeczywistej Fe i siły hydrostatycznej F 

obliczanej na podstawie pomiaru ciśnień w komorze tłokowej pa1 i tłoczyskowej pa2  siłownika. 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑒 − 𝐹 = 𝐹𝑒 − (𝑝𝑎1 ∙ 𝐴1 − 𝑝𝑎2 ∙ 𝐴2)    (4.5) 

Rys. 4.26 ilustruje charakterystykę siły tarcia Ft w funkcji prędkości tłoka v badanego siłownika  

przy maksymalnym ciśnieniu pracy pz = 15 [MPa] i temperaturze czynnika roboczego T = + 40 [°C]. 

  

Rys. 4.26. Charakterystyka siły tarcia w funkcji prędkości tłoka siłownika w czasie jego wysuwania  
i wsuwania dla ciśnienia roboczego pz =15 [MPa] i temperatury wody T = +40 [°C] 
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Siłę tarcie Ft z rys. 4.26 można zapisać za pomocą modelu Coulomba. Jest to suma tarcia suchego  

i tarcia wiskotycznego zależnego od prędkości względnej stykających się elementów siłownika [17]: 

𝐹𝑡 = 𝑘 ∙ 𝑣 + 𝑘1 ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑣     (4.6) 

Jak widać całkowita siła tarcia jest opisana równaniem liniowym. Współczynnik kierunkowy k w tym 

wypadku jest współczynnikiem tarcia wiskotycznego, a wyraz wolny k1 to współczynnik tarcia 

suchego. Podczas wysuwania tłoka ich wartości wynoszą: 

𝑘 = 2,53 [kN·s/m],  𝑘1 = 1,40 [kN] 

A podczas wsuwania tłoka: 

𝑘 = 2,57 [kN·s/m],  𝑘1 = −0,5 [kN] 

Wartość współczynnika tarcia wiskotycznego dla obu przypadków jest podobna. Dlatego  

dla uproszczenia można przyjąć jego średnią wartość k = 2,55 [kN·s/m]. 

 

4.3.5. Testy funkcjonalne 

Badania funkcjonalne obejmowały testy pojedynczego siłownika na stanowisku badawczym 

opisanym w rozdziale poświęconym wyznaczaniu przecieków wewnętrznych. Próby te mają 

odzwierciedlać różne możliwości obciążenia siłownika, którym może on być poddany w czasie pracy 

w układzie sterującym otwarciem łopatek kierowniczych. Testowany siłownik był zamontowany  

w układzie napędowym ramienia łącznie ze specjalnie wykonanym łącznikiem (rys. 4.15)  

o regulowanej długości, co pozwoliło na uzyskanie trzech konfiguracji obciążenia: 

 ustawienie z najkrótszym adapterem pozwoliło na uzyskanie w całym skoku testowanego 

siłownika wysokiego ciśnienia po stronie tłoczyskowej. Siła od ramienia w całym zakresie 

ruchu siłownika przeciwdziałała wsuwaniu się tłoczyska. Wywołana była przez moment  

od siły ciężkości działającej na poruszane ramię.  

 ustawienie z najdłuższym adapterem pozwoliło na uzyskanie w całym skoku testowanego 

siłownika wysokiego ciśnienia po stronie tłokowej. Siła od ramienia w całym zakresie ruchu 

siłownika przeciwdziałała wysuwaniu się tłoczyska.  

 ustawienie o odpowiednio dobranej długości adaptera pozwoliło na uzyskanie wysokiego 

ciśnienia obciążającego siłownik o zmieniającym się znaku np.: następującym w połowie 

skoku. Siła od ramienia działała na zmianę raz na stronę tłokową raz na tłoczyskową. 

Wielkość siły oddziałującej na badany siłownik zwiększono przez zamontowanie na końcu ramienia 

dodatkowej masy o wartości 120 [kg]. 

Na rys. 4.27, 4.28 i 4.29  przedstawiono zarejestrowane przykładowe przebiegi czasowe mierzonych 

wielkości takich jak przemieszczenie tłoka L, prędkość tłoka v, ciśnienia w komorach siłownika pa1, pa2, 

ciśnienia zasilania p1 i siła hydrostatyczna F (obliczona podobnie jak we wzorze (4.5)) dla trzech 

wymienionych wyżej przypadków obciążania siłownika.  
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Rys. 4.27. Badania funkcjonalne – wysokie ciśnienie po stronie tłoczyskowej siłownika 
dla masy 120 [kg] na końcu ramienia 
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Rys. 4.28. Badania funkcjonalne – wysokie ciśnienie po stronie tłokowej siłownika 
dla masy 120 [kg] na końcu ramienia 
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Rys. 4.29.  Badania funkcjonalne – zmienne wysokie ciśnienie obciążające siłownik 
dla masy 120 [kg] na końcu ramienia 

 

4.4.  Rozdzielacz czterodrogowy, trójpołożeniowy 

 Rozdzielacz czterodrogowy, trójpołożeniowy został wykonany w technice zaworowej. Cztery 

oddzielne zawory grzybkowe, zostały zamontowane w specjalnie opracowanym i wykonanym 

aluminiowym bloku.  Do sterowania cewkami tak powstałego rozdzielacza zastosowano specjalnie  

do tego celu opracowany i wykonany programowalny moduł elektroniczny. Umożliwia on niezależne 

włączanie i wyłączanie każdego zaworu grzybkowego, dzięki czemu rozdzielacz może pracować  

w dowolnej konfiguracji połączeń. Widok wykonanego bloku rozdzielacza zaworowego  

oraz elektroniczny moduł sterujący pokazano na rys. 4.30. Natomiast schemat połączenia zaworów 

grzybkowych w charakterystyczną konfigurację mostka pokazano na rys. 4.31, wraz z jego 

podłączaniem do stanowiska badawczego. 

  

Rys. 4.30. Widok bloku zaworowego oraz elektroniczny moduł sterujący 
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Rys. 4.31. Schemat układu z badanym rozdzielaczem zaworowym: 1 – regulator przepływu, 2 – pompa, 3 – silnik 
elektryczny, 4 – zawór przelewowy, 5 – badany rozdzielacz zaworowy, 6 – filtr, 7 – siłownik,  
8 – czujnik przemieszczenia, 9 – przepływomierz, 10 – czujnik ciśnienia 

 

 Badania rozdzielacza czterodrogowego, trójpołożeniowy obejmowały testy funkcjonalne 

w układzie napędowym z siłownikiem (rys. 4.31) oraz wyznaczenie charakterystyk przepływowych  

dla poszczególnych dróg zaworu. Na rys. 4.32 przedstawiono przykładowe przebiegi wielkości 

opisujących pracę badanego rozdzielacza zaworowego, gdzie: p2, pa1, pa2 – ciśnienia niezbędne  

do określenia oporów przepływu zaworu p, L – przemieszczenie siłownika, Q – objętościowe 

natężenie przepływu dla dróg A-T i B-T, natomiast na rys. 4.33 zamieszczono wyznaczoną  

na podstawie pomiarów charakterystykę przepływową.  
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Rys. 4.32. Przebiegi czasowe wielkości ilustrujących pracę zaworu w układzie napędowym  

siłownika (przepływ dodatni: QAT =  Q, przepływ ujemny:  QBT = - Q) 

 

Rys. 4.33. Charakterystyka przepływowa dla dróg P-A (wykres czerwony, wartości ujemne Q), P-B (wykres 
  czerwony,  wartości dodatnie Q),  A-T (wykres niebieski, wartości dodatnie Q), B-T (wykres niebieski, 
  wartości ujemne Q) 

Całkowity spadek ciśnienia na badanym rozdzielaczu zaworowym dla natężenia przepływu rzędu 

10 [l/min] po stronie portu pompy (P-A, P-B) jest poniżej 0,2 [MPa], a po stronie portu zbiornika (A-T, 

B-T) jest poniżej 0,1 [MPa]. Dla porównania opory przepływu w dostępnych na rynku rozdzielaczach 

hydraulicznych o podobnych parametrach i pracujących na wodzie jako czynniku roboczym są 

większe około 2 razy [101], ale już w przypadku rozdzielaczy pracujących na oleju hydraulicznym są 

większe nawet 10 razy [105]. 
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4.5. Podsumowanie badań stanowiskowych 

 Zamieszczone w rozdziale wyniki badań siłowników i rozdzielaczy potwierdzają możliwości ich 

zastosowania w konstrukcji układu sterowania prędkością turbiny wodnej o strukturze płaskiego 

mechanizmu dźwigniowego. Parametry użytkowe testowanych elementów hydraulicznych są  

na zadowalających poziomach. Wysoka sprawność i brak przecieków w siłowniku, czy niskie opory 

przepływu rozdzielcza wpływają na niskie straty hydrauliczne, mechaniczne i objętościowe  

w stosunku do całego układu, dzięki temu zmniejszając zapotrzebowanie na energię zasilania. Cały 

układ jest wtedy nie tylko bardziej wydajny, ale przede wszystkim bardziej ekonomiczny. Dlatego 

koszty poniesione na zakup droższych elementów hydrauliki wodnej powinny zwrócić się w dość 

krótkim czasie.  

 Pokrycie powierzchni siłownika wewnątrz oraz powierzchni tłoka i tłoczyska potwierdzają 

ochronne właściwości powłoki zabezpieczającej elementy stalowe przed korozją. Brak 

obserwowalnych przecieków wewnętrznych i zewnętrznych podczas statycznej próby ciśnieniowej, 

świadczy o właściwej współpracy materiału uszczelnienia i powierzchni cylindra oraz tłoczyska,  

przy ekstremalnie niskiej, w stosunku do oleju hydraulicznego, lepkości wody. 

 Co prawda próby funkcjonalne wykazały, że pojawiają się niewielkie przecieki wewnętrzne, 

objawiające się poprzez „płynięcie” siłownika przy odciętym zasilaniu i odpływie. Przecieki te 

najprawdopodobniej powstają na skutek szybkiego ścierania się uszczelnień, które to z kolei jest 

spowodowane niezrównoważoną siłą promieniową działającą na tłoczysko. W celu zapewnienia 

odpowiednej szczelność wewnętrznej siłownika, uszczelnienia powinny być odpowiednio 

zaprojektowane, co może pociągnąć za sobą konieczność przeprojektowania rowków pod 

uszczelnienia w tłoku i dławnicy. Dodatkowo siłowniki powinny być wyposażone, w odróżnieniu od 

badanych, w wahliwe uchwyty mocujące, aby zapobiec nadmiernemu wpływowi siły promieniowej. 

Mimo to biorąc pod uwagę nieznaczną wielkości tych przecieków oraz duży wpływ lepkości wody 

siłowniki te nawet w obecnym stanie nadają się do pracy w układzie wodnej hydrauliki siłowej 

sterującej mechanizmem obrotu kąta łopatek kierownicy turbiny wodnej Francisa. 
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5. Model kierownicy turbiny wodnej 

5.1. Założenia 

 Podstawowe wymiary i dane do analizy i obliczeń elementów sterujących turbiną zostały 

przedstawione w tabeli 5.1. Dane dla turbiny takie jak spad, moc, średnice wirnika turbiny, 

sprawność zostały przejęte na podstawie podobnych rozwiązań lub zakresów podawanych  

w literaturze [22], [33], [43] oraz na podstawie dostępnych m.in. w Internecie rysunków i zdjęć [99], 

[112]. Do rozważań przyjęto turbinę typu Francisca, ponieważ układ jej regulacji ze względu na swoją 

budowę łatwo można zaadoptować na korzyść hydrauliki wodnej. Dodatkowo turbina ta ma wał  

w pozycji pionowej co eliminuje wpływ na działanie łopatek kierowniczych parametrów takich jak siła 

grawitacji [43]. 

 

Tabela 5.1. Dane dla turbiny Francisa i jej kierownicy  

Nazwa danej Oznaczenie Wartość Jednostka 

spad nominalny H 12 [m] 

nominalny moment obciążenia M 955 [Nm] 

moc dostarczana przez turbinę Nd 25 [kW] 

prędkość obrotowa (kątowa) turbiny n0 (0) 250 (26,18) [obr/min] ([rad/s]) 

średnica zewnętrzna turbiny Dz 0,6 [m] 

średnica wewnętrzna turbiny Dw 0,3 [m] 

wysokość łopatek kierownicy B 0,06 [m] 

sprawność hydrauliczna turbiny hT 95 [%] 

sprawność całkowita turbiny cT 85 [%] 

gęstość wody (w temp 10 [°C])  999,727 [kg/m
3
] 

ciężar właściwy wody  (w temp 10 [°C])  9,8 [kN/m
3
] 

 

 Na podstawie analizy literatury przyjęto następujące warunki eksploatacyjne, przy których 

turbina będzie pracować. Założono, że jej prędkość obrotowa będzie utrzymywana na zadanym 

poziomie 250 [obr/min] w zakresach zamiany spadu i momentu obciążenia przedstawionych  

w tabeli 5.2. Zakresy przyjęto w taki sposób, aby spełniały następujące założenia odnośnie skoku 

siłownika, ciśnienia i objętościowego natężenia przepływu w układzie hydraulicznym: 

 nie przekraczały położenia tłoka siłownika odpowiadającego maksymalnemu kątowi otwarcia 

łopatek kierowniczych (rozdz. 5.7), 

 nie przekraczały maksymalnego ciśnienia układu hydraulicznego 16 [MPa] wynikającego  

z zastosowanie wody jako czynnika roboczego. 

Tabela 5.2. Zakres zamiany spadu i momentu przy zadanej prędkości obrotowej 

Nazwa danej Oznaczenie Wartość Jednostka 

spad minimalny Hmin 10 [m] 

spad maksymalny Hmax 16 [m] 

moment minimalny Mmin 300 [Nm] 

moment maksymalny Mmax 1200 [Nm] 
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 Do sterowania kątem otwarcia łopatek kierownicy turbiny wodnej Francisa wymagany jest 

układ hydrauliczny. Dane dla tego układu zostały przedstawione w tabeli 5.3. Zostały one oparte o 

wyniki badań elementów hydrauliki siłowej realizowanych w ramach unijnego programu 

„Hydrocaot”, o wyniki własnych badań prowadzonych nad hydrauliką wodną w laboratorium Zakładu 

Napędów Hydraulicznych i Transportu Bliskiego Instytutu Konstrukcji Maszyn Politechniki 

Krakowskiej [62], [70] oraz o dane dostępnych na polskim rynku zasilaczy hydraulicznych 

przeznaczonych do pracy w układach sterujących turbinami wodnymi [105].  

 

Tabela 5.3. Dane dla elementów układu hydraulicznego  

Nazwa danej Oznaczenie Wartość Jednostka 

średnica tłoka siłownika D1 0,125 [m] 

średnica tłoczyska siłownika d2 0,07 [m] 

skok konstrukcyjny siłownika xs 0,16 [m] 

początkowe położenie tłoka siłownika x00 0,009 [m] 

końcowe położenie tłoka siłownika xmax 0,035 [m] 

współczynnik sprężystości k2 16 [kN/m] 

wydajność pompy hydraulicznej Qp 10 [l/min] 

maksymalne ciśnienie w układzie  pmax 16 [MPa] 

współczynnik ściśliwości wody  E 2200 [MPa] 

 

 Średnicę tłoka siłownika zwiększono do 0,125 [m], w stosunku do tej, którą miał badany 

siłownik (rozdz. 4.3). Symulacja komputerowa wykazała, że po zamodelowaniu sił działających  

na łopatki kierownicze w układzie powstawały ciśnienia dużo wyższe niż te, na które pozwalają 

zasady użytkowania wodnych układów hydraulicznych [80]. Siłownik o tak zmienionych wymiarach 

można wyprodukować, gdyż odpowiednie średnice tłoków występują w katalogach producentów 

hydrauliki siłowej [101], [105]. Następnie naniesienie na elementy siłownika odpowiednich warstw 

ochronnych opisanych w rozdziale 4 uodporni go na niepożądane działanie wody.  

 Komentarza wymaga także sposób, w jaki przyjęto w tabeli 5.3 wartości x0 i xmax.. Wynikają 

one z konstrukcji kierownicy turbiny. Tłok siłownika nie może się przesunąć poza położenia 

odpowiadające zamkniętym i otwartym łopatkom kierowniczym. Za położenie początkowe tłoka x00 

przyjmujemy jego położenie, które odpowiada całkowicie zamkniętym łopatkom kierownicy. Wartość 

ta wynosi 0,009 [m] i jest mierzoną od dna siłownika po stronie tłokowej. Tłok siłownika porusza się, 

więc dopiero od tej wartości. Oznacza to, że w tym punkcie można przyjąć początek nowego układu 

współrzędnych (rys. 5.1). Z kolei za położenie końcowe tłoka xmax przyjmuje się nie maksymalny skok, 

ale położenie, które odpowiada całkowicie otwartym łopatkom kierownicy. Ta wartości wynosi 0,035 

[m], jeżeli mierzymy ją od dna siłownika po stronie tłokowej lub 0,026 [m], gdy mierzymy ją  

od początku nowego układu współrzędnych.  
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Rys. 5.1. Położenie punktów x0 i xmax w pierwotnym (kolor czarny)  
i nowym układzie współrzędnych (kolor niebieski) 

 

 

5.2. Szukane zależności i parametry 

 W kolejnych rozdziałach przedstawiono sposób wyznaczenia parametrów i równań 

potrzebnych do pełnego opisu działania układu sterującego kierownicą turbiny wodnej małej mocy. 

Są to: 

 wybór elementu wykonawczego, 

 dobór kształtu i liczba łopatek kierowniczych, 

 zależność kąta obrotu łopatki kierowniczej od położenia tłoka siłownika, 

 zależność masy kierownicy od położenia tłoka siłownika (masa zredukowana),  

 zależność siły działającej na tłoczysko siłownika w zależności od momentu wywieranego  

przez napór wody na łopatki kierownicy, 

 zależność prędkości wody wpływającej na kierownicę od spadu, 

 zależność pola przepływu między dwoma łopatkami kierownicy od położenia tłoka siłownika, 

 zależność prędkości kątowej turbiny od spadu i momentu obciążenia, 

 zależność natężenia przepływu na rozdzielaczu sterującym siłownikiem od parametrów 

regulatora PD.  
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5.3. Element wykonawczy 

 Badania elementów hydraulicznych potwierdziły, że siłowniki zabezpieczone  

przed szkodliwym działaniem wody odpowiednimi pokryciami mogą być bardzo dobrą alternatywą 

dla siłowników wykonanych ze stali nierdzewnej. Uzyskane z badań informacje na temat warunków 

ich pracy i wyznaczone parametry posłużyły, jako dane do dalszej analizy matematycznej. Obejmuje 

ona wyznaczenie charakterystyk czasowych parametrów takich jak przemieszczenie i prędkość tłoka 

oraz ciśnienia w komorach siłownika podczas przyspieszania, ruchu ze stałą prędkością i hamowania 

tłoka zarówno podczas jego wysuwania jak i wsuwania. Wyniki analizy mają wskazać, który z dwóch 

typów siłowników jedno - lub dwustronnego działania, będzie lepszym rozwiązaniem dla układu 

regulacji turbiny wodnej, jeżeli pod uwagę weźmiemy także koszt budowy i bezpieczeństwo układu.  

 

 Równanie ruchu opisujące przemieszczenie tłoka siłownika jednostronnego działania  

z uwzględnieniem siły tarcia, siły hydrostatycznej, siły sprężyny i obciążenia zewnętrznego można 

zapisać w postaci [83]: 

𝑚 ∙
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑘 ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑘1 ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑘2 ∙ 𝑥 = 𝑝1 ∙ 𝐴1 − 𝑃    (5.1) 

Równanie ruchu opisujące przemieszczenie tłoka siłownika dwustronnego działania  

z uwzględnieniem siły tarcia, siły hydrostatycznej i obciążenia zewnętrznego można zapisać w postaci: 

𝑚 ∙
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑘 ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑘1 ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑝2 ∙ 𝐴2 = 𝑝1 ∙ 𝐴1 − 𝑃   (5.2) 

  

Wartość siły obciążającej P siłownik przyjęto w celu ułatwienia analizy, jako stałą. Siła ta odpowiada 

maksymalnej wartości siły naporu działającej na łopatki kierownicy turbiny wodnej (rozdz. 5.8).  

W celu pełnego zrozumienia procesów zachodzących podczas pracy siłownika należy rozważyć cztery 

przypadki. Zostały one zamieszczone w tabeli 5.4 dla siłownika jednostronnego działania  

oraz w tabeli 5.5 dla siłownika dwustronnego działania. W odpowiednich komórkach tabel 

przestawiono rodzaj ruchu oraz założenia, co do zwrotu prędkości, zwrotu siły tarcia i zwrotu  

oraz wielkości objętościowego natężenia przepływu w stosunku do odpowiednio przyjętego początku 

układu współrzędnych. 
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Tabela 5.4. Fazy zachodzące podczas wysuwania i wsuwania tłoka siłownika jednostronnego działania 

           wraz z założeniami do obliczeń analitycznych [83] 

Przypadek I Przypadek II 

wysuwanie tłoka – przyspieszanie  
i ruch ze stałą prędkością 

wysuwanie tłoka – hamowanie 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
> 0     𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 1 𝑄𝑝 > 0 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
> 0     𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 1 𝑄𝑝 = 0 

P

x

V1  p1

Qp A1

Ft

m

v

 
 

 

P

V1  p1

Qp = 0
A1

Ft

m

x

v

 

Przypadek III Przypadek IV 

powrót tłoka – przyspieszanie  
i ruch ze stałą prędkością 

powrót tłoka – hamowanie 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
< 0     𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −1      𝑄𝑑 > 0 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
> 0      𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 1     𝑄𝑑 = 0 

P

V1  p1

Qd A1

Ft

m

x

v

 
 

 

P

x

V1  p1 A1

Ft

m

v

Qd = 0
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Tabela 5.5. Fazy zachodzące podczas wysuwania i wsuwania tłoka siłownika dwustronnego działania  

           wraz z założeniami do obliczeń analitycznych 

Przypadek I Przypadek II 

wysuwanie tłoka – przyspieszanie  
i ruch ze stałą prędkością 

wysuwanie tłoka – hamowanie 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
> 0     𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 1 𝑄𝑝 > 0      𝑄𝑑 > 0 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
> 0     𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 1 𝑄𝑝 = 0     𝑄𝑑 = 0 

P

x

V1  p1

Qp A1

Ft

m

V2  
p2

A2

Qd

v

 
 

 

P

x

V1  p1 A1

Ft

m

V2  
p2

A2

Qp = 0

Qd = 0

v

 

Przypadek III Przypadek IV 

powrót tłoka – przyspieszanie  
i ruch ze stałą prędkością 

powrót tłoka – hamowanie 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
< 0     𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −1      𝑄𝑝 > 0      𝑄𝑑 > 0     

𝑑𝑥

𝑑𝑡
> 0      𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 1    𝑄𝑝 = 0      𝑄𝑑 = 0 

P

x

V1  p1

Qp

A1

Ft

m

V2  
p2

A2

Qd

v

 
 

 

P

x

V1  p1 A1

Ft

m

V2  
p2

A2

Qp = 0

Qd = 0

v
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 Po przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń analitycznych i numerycznych wyznaczono 

charakterystyki czasowe przemieszczenia, prędkości tłoka i ciśnień w komorach siłownika. Część  

z tych rozważań przedstawiono w pozycji literaturowej [83]. Na podstawie ich analizy, a także biorąc 

pod uwagę założenia odnośnie konstrukcji układu sterowania kierownicą turbiny wodnej (rozdz. 2.1) 

ustalono, że należy zastosować siłownik jednostronnego działania ze sprężyna po stronie 

tłoczyskowej. 

 Z punktu widzenia uproszczenia konstrukcji układu wyeliminuje to konieczność montowania 

dwóch przewodów między rozdzielaczem a siłownikiem. Nie zawsze jest to łatwe, choćby ze względu 

na ograniczenia wynikające z gabarytów konstrukcji i jej położenia względem innych urządzeń  

czy pomieszczenia. Każde dodatkowe zgięcie przewodu a także sama jego długość generuje nowe 

straty hydrauliczne. Uproszczenie drogi, jaką musi przepłynąć ciecz ograniczy je i podniesie całkowitą 

sprawność układu hydraulicznego. Z kolei sprężyna zwiększy sztywność układu, ponieważ 

wyeliminuje wpływ ściśliwości cieczy po stronie tłoczyskowej.  

 W wypadku awarii zasilania hydraulicznego lub elektronicznego sterowania zamknięcie 

kierownicy może nastąpić np. poprzez ręczne przesterowanie rozdzielacza do pozycji, w której to 

strona tłokowa siłownika zostanie połączona ze zbiornikiem, a sprężyna wypchnie tłok do położenia 

początkowego zamykając tym kierownicę i zatrzymując turbinę. Natomiast w układzie z siłownikiem 

dwustronnego działania przy braku zasilania siłownik pozostanie w miejscu. Co więcej, napór wody 

na łopatki może dodatkowo powodować zwiększenie otwarcia kierownicy i prowadzić  

do niekontrolowanego wzrostu prędkości turbiny. Taki układ należałoby wyposażyć jeszcze  

w akumulator hydropneumatyczny lub pompę ręczną, jako awaryjne źródło zasilania. Dodatkowe 

elementy będą generowały większe koszty i niepotrzebnie rozbudowywały układ. 

 

5.4. Konstrukcja kierownicy i jej podstawowe parametry 

 Konstruowanie łopatek kierowniczych rozpoczyna się od określenia odpowiadającej 

maksymalnemu przełykowi Q wartości kąta rozwarcia łopatek. Wartość tę można wyznaczyć  

na podstawie wykresu z rys. 5.2. Maksymalną wartość przełyku turbiny Q otrzymuje się  

dla minimalnej wartości spadu H.  

  

Rys. 5.2. Wykres zależności maksymalnego kąta otwarcia łopatek 3 w funkcji wyróżnika  
szybkobieżności nsN [43] 
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W tym celu należy wyznaczyć wymiar charakteryzujący każdą turbinę, czyli wyróżnik szybkobieżności 

turbiny. Zgodnie z zobowiązującymi międzynarodowymi normami IEC 601930 i 60041 wyróżnik 

definiuje się, jako [92]: 

𝑛𝑄𝐸 =
𝑛0∙√𝑄

𝐸0
3/4       (5.3) 

gdzie: Q – objętościowe natężanie przepływu w [m3/s], E0 – jednostkowa energia hydrauliczna 

maszyny w [J/kg], n0 – prędkość obrotowa turbiny w [obr/s] 

 

W praktyce wykorzystuje się często starsze wersje powyższego wzoru. Ich zastosowanie 

podyktowane jest posiadaniem konkretnych danych [43]. W rozpatrywanym przypadku najlepiej jest 

skorzystać ze wzoru w postaci: 

𝑛𝑠𝑁 =
𝑛0∙√1,36 ∙ 𝑁𝑑

𝐻5/4
      (5.4) 

gdzie: H – spad w [m], N – moc na wale turbiny w [kW], n – prędkość obrotowa turbiny w [obr/min] 

 

Po podstawieniu odpowiednich danych z tabeli 5.1 otrzymuje się, że: 

𝑛𝑠𝑁 = 65,3 

Na podstawie wykresu można przyjąć, że maksymalna wartość kąta rozwarcia łopatek to około 14o. 

Ze względu na zbyt małą dokładność wykresu oraz fakt, że nie został jeszcze określony profil łopatek 

to wartość tę można traktować jedynie, jako orientacyjną.  

 Średnicę koła D0 na obwodzie, którego są położone końce łopatek kierowniczych ustawionych 

pod maksymalnym kątem rozwarcia 3 wyznacza się przez dodanie do połowy zewnętrznej średnicy 

turbiny DZ odcinka nieco większego od najmniejszego prześwitu między łopatkami wirnika u jego 

wylotu. Należy przy tym pamiętać, że średnicę koła Ds, na obwodzie, którego są położone osie obrotu 

łopatek kierowniczych tak należy dobrać, aby po otwarciu końce łopatek znajdowały się na okręgu D0 

(rys. 5.3), a przy zamknięciu kierownicy łopatki szczelnie do siebie przylegały [43]. 

 

Rys. 5.3. Położenie średnic D0 i Ds. (widok od góry). 
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 Kształt profilu łopatki kierowniczej jest tak dobrany, aby przekroje poprzeczne kanałów 

między łopatkami malały w sposób ciągły od wlotu ku wylotowi przy wszystkich wartościach kąta 

otwarcia łopatek. Natomiast oś obrotu umieszcza się najczęściej w połowie długości profilu łopatki 

[43]. Na rys. 5.4 przedstawiono trzy najczęściej występujące rodzaje profilów łopatek.  

 

Rys. 5.4. Profile Łopatek kierowniczych [43] 

Profil z rys. 5.4 a) stosuje się w kierownicach turbin zasilanych ze spiral metalowych, z rys. 5.4 b) 

zasilanych ze spiral betonowych, a z rys. 5.4 c) w kierownicach turbin z regulacją wewnętrzną.  

Ten typ regulacji stosuje się zazwyczaj w turbinach Francisca o małych wymiarach i pracujących  

pod niskim spadem [43]. Rozpatrywany obiekt (rozdz. 5.1) należy właśnie do tego typu turbin  

i dlatego do dalszej analizy wybrano łopatkę o profilu z rys. 5.4 c). Na podstawie informacji zawartych 

na ww. rysunku wykonano w programie SolidWorks trójwymiarowy model łopatki kierowniczej  

(rys. 5.5).  

 

 

Rys. 5.5. Rzut z góry i widok ogólny na łopatkę kierowniczą wykonaną w programie SolidWorks 
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Liczbę łopatek kierowniczych z wyznacza się w oparciu o formuły uzyskane empirycznie [43]: 

 Dla turbin o wymiarze charakterystycznym Do < 1 [m] jest to wzór:  

𝑧 = 8 + 6 ∙ 𝐷0      (5.5) 

 Dla turbin o wymiarze charakterystycznym Do > 1 [m] jest to wzór:  

𝑧 = 10 + 4 ∙ 𝐷0     (5.6) 

Dla turbiny Francisca wymiarem charakterystycznym jest średnica koła zakreślona podczas obrotu 

wirnika przez punkt krawędzi wlotowej jego łopatki najbardziej odległy od osi wału turbiny,  

czyli w tym przypadku jest to średnica zewnętrzna Dz [43]. Na podstawie tabeli 5.1 wynosi ona 600 

[mm], dlatego liczbę łopatek należy wyznaczyć ze wzoru (5.5). Średnicę DZ wprowadza się w metrach:  

𝑧 = 8 + 6 ∙ 0,6 = 11,6 

Następnie otrzymaną wartość zaokrągla się do najbliższej liczby parzystej. 

z = 12 

Kierownica analizowanej turbiny wodnej ma 12 łopatek kierowniczych.   

  

 Na podstawie tak zebranych informacji o wartościach odpowiednich średnic, kształtu  

i liczbie łopatek w programie AutoCad narysowano szkic kierownicy turbiny wodnej (rys. 5.6).  

Mimo to z braku dostatecznej ilości informacji, które w prawdziwym procesie projektowania 

otrzymuje się na podstawie analizy warunków geologicznych i technicznych niektóre wymiary jak np. 

długość łopatek należało założyć. Ponieważ przedstawiony model nie jest realnym projektem 

elektrowni a narzędziem do analizy układu sterowania prędkością obrotową turbiny wodnej małej 

mocy przyjęto, że nie popełniono dużego błędu przyjmując taką drogę postępowania. 

 

Rys. 5.6. Szkice kierownicy turbiny wodnej Francisa wykonane w programie AutoCad dla dwóch skrajnych 
przypadków jej pracy: łopatek całkowicie zamkniętych i całkowicie otwartych (widok od góry) 
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Po dokonaniu na dwuwymiarowym rysunku korekt wartości średnic, położenia osi obrotu łopatek  

i kąta ich otwarcia wykonano ostateczny trójwymiarowy model w programie SolidWorks (rys. 5.7  

i rys. 5.8). Model ten składa się dwóch utwierdzonych obręczy, które mają obrazować miejsca 

mocowania łopatek i siłownika, pierścienia kierownicy wprowadzającego w ruch łopatki poruszane  

za pomocą siłownika, dwunastu łopatek kierowniczych i dwunastu dźwigni łączących łopatki  

z ruchomym pierścieniem.  

   

Rys. 5.7. Trójwymiarowy model kierownicy turbiny wodnej Francisa wykonany w programie SolidWorks 

  przedstawiony w dwóch skrajnych przypadkach: łopatki całkowicie zamknięte i całkowicie otwarte 

  (widok od dołu) 

 

Rys. 5.8. Trójwymiarowy model kierownicy turbiny wodnej Francisa wykonany w programie SolidWorks  
dla całkowicie otwartych łopatek 

 

 



60 
 

Cześć badań symulacyjnych została przeprowadzona w programie SimulationX, m.in. w celu 

potwierdzenia wyników otrzymanych z programu VisSim. Program SimulationX pozwala na tworzenie 

modeli symulacyjnych w kooperacji z trójwymiarowymi modelami sterowanych obiektów. Elementy 

wykonane w programie SolidWorks zostały odpowiednio przekonwertowane i ponownie złożono  

z nich w programie SimulationX model kierownicy turbiny wodnej (rys 5.9 i rys 5.10), do którego 

następnie podpięto model symulacyjny układu hydraulicznego (załącznik 1) [72]. 

 

Rys. 5.9. Trójwymiarowy model kierownicy turbiny wodnej Francisa wykonany w programie SimulationX   

  przedstawiony w dwóch skrajnych przypadkach: łopatki całkowicie zamknięte i całkowicie otwarte 

  (widok od dołu). 

 

 

Rys. 5.10. Trójwymiarowy model kierownicy turbiny wodnej Francisa wykonany w programie SimulationX  
dla całkowicie zamkniętych łopatek 
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5.5. Mechanizm zmiany kąta obrotu łopatki kierowniczej 

 Podczas przesuwania się tłoka siłownika wszystkie łopatki obracają się dokładnie  

o ten sam kąt z tą samą prędkością, dlatego trójwymiarowy model kierownicy można przybliżyć 

płaskim mechanizmem zredukowanym do jednej łopatki. Na rys. 5.11 przedstawiono strukturę  

takiego mechanizmu sterującego kątem obrotu pojedynczej łopatki kierowniczej. Pierścień 

kierownicy wprowadzający w ruch łopatki zastąpiono odcinkiem OA, łopatkę – odcinkiem DE,  

łącznik – odcinkiem CD.  

a) b) 

 

 

 
Rys. 5.11. a) Struktura mechanizmu sterowania kątem obrotu łopatki z zaznaczonymi wektorami prędkości 

   liniowych i kątowych elementów, b) rzut płaski trójwymiarowego modelu układu sterowania  
   z zaznaczonymi punktami odpowiadającymi końcom odcinków z rys. a) 

A 

C 

E 

D 
B 
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W tabeli 5.6 zamieszczono wartości mas i momentów bezwładności elementów układu kierownicy, 

które otrzymano wprowadzając w programie SolidWorks do modelu 3D informacje o rodzaju 

materiału, z którego dany element jest wykonywany [31]. 

Tabela 5.6. Parametry elementów kierownicy 

parametr jednostka pierścień łącznik łopatka tłok i tłoczysko 

materiał [-] żeliwo stal żeliwo stal 

gęstość materiału [kg/m
3
] 7250 7900 7250 7900 

masa [kg] 11 0,1 2,73 10,07 

moment bezwładności [kg·m
2
] 1,68 0,059 · 10

-3
 6,59 · 10

-3
 – 

 

5.6. Masa zredukowana  

 W celu opisania ruchu układu ciał, jakim jest układ kierownicy turbiny wodnej należy 

wprowadzić pojęcie masy zredukowanej. Umożliwia ona sprowadzenie ruchu układu do ruchu 

jednego umownego ciała. W tym przypadku jest to ruch tłoka i tłoczyska siłownika. Masę 

zredukowaną układu można wyznaczyć wykorzystując podejście energetyczne. Energia kinetyczna 

mechanizmu zarówno w ruchu płaskim postępowym jak i obrotowym wynosi [68]: 

𝐸𝑘 =
1

2
∙ ∑ (𝑚𝑖 ∙ 𝑣𝑆𝑖

2 + 𝐽𝑖 ∙ 𝜔𝑖
2)𝑘

𝑖=1     (5.7) 

Obierając za punkt redukcji mechanizmu punkt A (rys. 5.11) o znanej prędkości vA, do którego 

chcemy zredukować masę całego mechanizmu mzr/A, musimy spełnić warunek równości energii 

kinetycznej:  

𝐸𝑘 =
1

2
∙ 𝑚𝑧𝑟/𝐴 ∙ 𝑣𝐴

2      (5.8) 

Przyrównując do siebie powyższe zależności otrzymuje się:  

𝑚𝑧𝑟/𝐴 = ∑ [𝑚𝑖 ∙ (
𝑣𝑆𝑖

𝑣𝐴
)
2
+ 𝐽𝑖 ∙ (

𝜔𝑖

𝜔𝐴
)
2
]𝑘

𝑖=1     (5.9) 

gdzie:  mi – masa i - tego elementu, Ji – moment bezwładności  i - tego elementu, vSi – prędkość 

liniowa środka ciężkości  i - tego elementu, i – prędkość kątowa i - tego elementu względem 

chwilowego środka obrotu OV
CD 

 

Stąd na podstawie rys. 5.11 równanie (5.9) przyjmie postać: 

𝑚𝑧𝑟/𝐴 = 𝐽1 ∙ (
𝜔1

𝜔𝐴
)
2
+ 12 ∙ [𝑚2 ∙ (

𝑣2

𝑣𝐴
)
2
+ 𝐽2 ∙ (

𝜔2

𝜔𝐴
)
2
] + 12 ∙ 𝐽3 ∙ (

𝜔3

𝜔𝐴
)
2

 (5.10) 

gdzie parametry z indeksem 1 oznaczają parametry pierścienia, z indeksem 2 – łącznika, z indeksem  

3 – łopatki. Zależności opasujące łopatkę i łącznik zostały pomnożone przez ich liczbę. 
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Prędkość poruszania się tłoka siłownika vA zależy od wydajności pompy hydraulicznej i stopnia 

otwarcia zaworów. Można, więc przyjąć, że jest to wartość zadana i na podstawie analizy rys. 5.11 

wyprowadzić zależność na prędkość kątową pierścienia kierownicy 1: 

𝑣𝐴 = 𝑣 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼        (5.11) 

𝜔1 =
𝑣𝐴

|𝐴𝑂|
      (5.12) 

𝜔1 =
𝑣

|𝐴𝑂|
∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼     (5.13) 

Prędkość liniową dla punktu C można zapisać, jako: 

𝜔1 =
𝑣𝐴

|𝐴𝑂|
=

𝑣𝐶

|𝑂𝐶|
     (5.14) 

𝑣𝐶 =
|𝑂𝐶|

|𝐴𝑂|
∙ 𝑣𝐴      (5.15) 

Prędkość kątową dla ogniwa CD (łącznika) można zapisać, jako: 

 𝜔2 =
𝑣𝐶

|𝐶𝑂𝑣
𝐶𝐷|

      (5.16) 

𝜔2 =
|𝑂𝐶|

|𝐶𝑂𝑣
𝐶𝐷|∙|𝐴𝑂|

∙ 𝑣𝐴     (5.17) 

Prędkość liniową dla punktu S2 można zapisać, jako: 

𝜔2 =
𝑣𝑆2

|𝑆2𝑂𝑣
𝐶𝐷|

      (5.18) 

𝑣𝑆2 =
|𝑆2𝑂𝑣

𝐶𝐷|∙|𝑂𝐶|

|𝐶𝑂𝑣
𝐶𝐷|∙|𝐴𝑂|

∙ 𝑣𝐴     (5.19) 

Prędkość liniową dla punktu D można zapisać, jako: 

ω2 =
vC

|COv
CD|

=
vD

|DOv
CD|

     (5.20) 

𝑣𝐷 =
|𝐷𝑂𝑣

𝐶𝐷|∙|𝑂𝐶|

|𝐶𝑂𝑣
𝐶𝐷|∙|𝐴𝑂|

∙ 𝑣𝐴     (5.21) 

Prędkość kątową dla ogniwa ED (łopatki) można zapisać, jako: 

𝜔3 =
𝑣𝐷

|𝐷𝐸|
      (5.22) 

𝜔3 =
|𝐷𝑂𝑣

𝐶𝐷|∙|𝑂𝐶|

|𝐷𝐸|∙|𝐶𝑂𝑣
𝐶𝐷|∙|𝐴𝑂|

∙ 𝑣𝐴    (5.23) 

Na podstawie powyższych zależności równanie (5.10) można zapisać, jako: 

𝑚𝑧𝑟/𝐴 =

𝐽1+12∙(
|𝑂𝐶|

|𝐶𝑂𝑣
𝐶𝐷|

)

2

∙[𝑚2∙(|𝑆2𝑂𝑣
𝐶𝐷|)

2
+𝐽2+𝐽3∙(

|𝐷𝑂𝑣
𝐶𝐷|

|𝐷𝐸|
)

2

]

(|𝐴𝑂|)2
   (5.24) 

Punkt Ov
CD jest chwilowym środkiem obrotu i jego położenie będzie ulegało zmianie w zależności  

od położenia tłoka siłownika. W związku z tym zmianie będą ulegać także długości odcinków COv
CD, 

S2Ov
CD i DOv

CD (tabela 5.7). Długości tych odcinków można uzyskać przez ich pomiar na modelu 3D 

kierownicy w programie SolidWorks. Po ustawieniu odpowiedniej odległość Sab, czyli odległość 
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zmocowania siłownika z obu stron poprzez zmianę położenia tłoka siłownika, za pomocą funkcji 

„zmierz” dokonuje się pomiaru odpowiednich odcinków. 

 

Tabela 5.7. Położenie chwilowego OV
CD

 środka obrotu w zależności od wysunięcia siłownika SAB 

Sab COv
CD

 S2Ov
CD

  DOv
CD

  

[mm] [mm] [mm] [mm] 

319 44,23 36,10 46,53 

320 44,00 36,43 47,23 

325 43,10 38,20 50,72 

330 42,45 40,17 54,20 

335 42,11 42,37 57,70 

340 42,17 44,83 61,27 

345 42,73 47,62 64,98 

 

Wynika z tego, że masa zredukowana wyliczona w oparciu o wzór (5.24) i tabelę 5.6 też jest wartością 

zmienną zależną od wysunięcia tłoka siłownika. W tabeli 5.8 przedstawiono wartości masy 

zredukowanej dla kolejnych położeń tłoka siłownika.  

 

Tabela 5.8. Wartości masy zredukowanej układu mzr/A w zależności od położenia tłoka siłownika SAB  

Sab mzr/A 

[mm] [kg] 

319 18,81 

320 19,23 

325 21,35 

330 23,60 

335 25,86 

340 28,00 

345 29,85 

 

Na podstawie tabeli 5.8 można wykreślić zależność pomiędzy przemieszczeniem tłoka siłownika  

a odpowiadającą mu masą zredukowaną. Tak powstały wykres zamieszono na rys. 5.12,  

na którym przesunięto początek układu współrzędnych w miejsce położenia tłoka przy całkowicie 

zamkniętych łopatkach kierowniczych. Tak powstał nowy parametr zastępujący odcinek Sab,  

który oznaczono przez x.  
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Rys. 5.12. Wykres zależności masy zredukowanej układu mzr/A w funkcji położenia tłoka siłownika x  
wraz ze wzorem aproksymacyjnym 

 

Podsumowując, zależność pomiędzy masą zredukowaną układu a wysunięciem tłoka siłownika x 

wyrażonym w [m] można przyjąć z dużą dokładnością, jako funkcję liniową:   

𝑚𝑧𝑟/𝐴 = 𝑚(𝑥) = 𝑘𝑚 ∙ 𝑥 + 𝑚0    (5.25) 

gdzie 

 km = 430,75 

 m0 = 18,83 

 

Jednakże do masy zredukowanej należy dodać jeszcze masy tłoka i tłoczyska, których suma jest 

równa 10,07 [kg], tak więc nowa wartość m0 wynosi:  

𝑚0 = 18,83 [kg] + 10,07 [kg] = 28,90 [kg] 

 

5.7. Kąt obrotu łopatki kierowniczej 

 Zadaniem każdego układu kontrolującego turbinę wodną jest utrzymanie jej stałej prędkości 

obrotowej i reagowanie na wszystkie zmiany, które mogą spowodować zmiany tej wartości. Prędkość 

obrotowa turbiny zależy od pola powierzchni przepływowej pomiędzy dwoma łopatkami,  

czyli od kąta, o jaki każda z łopatek kierowniczych się obróci. Kontrolowanie tej wartości nie odbywa 

się bezpośrednio, ale poprzez odpowiedni mechanizm poruszany dzięki pracy siłownika 

hydraulicznego. Wartość kąta obrotu łopatek zależy od wartości, o jaką przemieści się tłok tego 

siłownika. Znając tę zależność można dobierać kolejne sygnały takie jak czas i wielkość otwarcia 

rozdzielacza hydraulicznego w efekcie kontrolując tym ilość wody wpływającą na turbinę przez kanał 

dolotowy. 
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Aby prawidłowo przeprowadzić analizę mechanizmu z rys 5.11 a) i wyznaczyć zależność między 

kątem obrotu łopatki a przemieszczeniem tłoka siłownika należy rozłożyć go na dwa zależne od siebie 

mechanizmy. Zostały one przedawnione na rys. 5.13. 

                              Mechanizm I Mechanizm II 

 
Rys. 5.13. Mechanizmy wchodzące w skład układu sterownia turbiny wraz z zaznaczonymi kątami i długościami 

 

Długości odcinków i kątów zostały zmierzone na trójwymiarowym modelu układu kierownicy turbiny 

wodnej w programie SolidWorks opisanym w rozdz. 5.4 i zamieszczone w tabeli 5.9. 

Tabela 5.9. Dane do analizy mechanizmów 

Mechanizm I Mechanizm II 

Parametr Wartość Jednostka Parametr Wartość Jednostka 

𝑆𝐴𝐵  319 ÷ 345 [mm] 𝑙𝑂𝐶̅̅ ̅̅  390 [mm] 

𝑙𝑂𝐴̅̅ ̅̅  450 [mm] 𝑙𝑂𝐸̅̅ ̅̅  338 [mm] 

𝑙𝑂𝐵̅̅ ̅̅  495 [mm] 𝑙𝐸𝐷̅̅ ̅̅  82,6 [mm] 

𝜅1 47,5 [
o
] 𝑙𝐷𝐶̅̅ ̅̅  55 [mm] 

  
 𝜅2 92,5 [

o
] 

 

 

Poszukiwane są następujące parametry:  

 1 – kąt obrotu pierścienia kierownicy 

 2 – kąt obrotu siłownika 

 3 – kąt obrotu łopatki 

 4 – kąt obrotu łącznika 
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Ponieważ wartość Sab jest wartością zmienną odpowiadającą wysuwającemu się tłokowi siłownika to 

poszukiwane są nie tyle wartości powyższych katów, a zakresy, w których one się zmieniają  

i zależności między nimi panujące. W szczególności poszukiwana jest zależność Sab = f(3), czyli 

zależność kąta obrotu łopatki od przemieszczenia tłoka siłownika. W tym celu należy przeprowadzić 

analizę kinematyczną obydwu mechanizmów. 

 

Dla pierwszego jak i dla drugiego mechanizmu można zapisać odpowiednio następujące zależności: 

𝑙𝑂𝐴̅̅ ̅̅ = 𝑙𝑂𝐵̅̅ ̅̅ + 𝑆𝐴𝐵̅̅ ̅̅̅      (5.26) 

𝑙𝑂𝐶̅̅ ̅̅ = 𝑙𝑂𝐸̅̅ ̅̅ + 𝑙𝐸𝐷̅̅ ̅̅ + 𝑙𝐷𝐶̅̅ ̅̅       (5.27) 

 

Następnie dokonując ich rzutów na osie OX i OY i otrzymuje się dla pierwszego mechanizmu: 

𝑂𝑋: 𝑙𝑂𝐴 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼1 = 𝑙𝑂𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜅1 + 𝑆𝐴𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼2   (5.28) 

𝑂𝑌: 𝑙𝑂𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼1 = 𝑙𝑂𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜅1 + 𝑆𝐴𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼2   (5.29) 

I dla drugiego: 

𝑂𝑋: 𝑙𝑂𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼1 = 𝑙𝑂𝐸 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜅2 + 𝑙𝐸𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼3 + 𝑙𝐷𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼4 (5.30) 

𝑂𝑌: 𝑙𝑂𝐶 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼1 = 𝑙𝑂𝐸 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜅2 + 𝑙𝐸𝐷 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼3 + 𝑙𝐷𝐶 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼4 (5.31) 

 

Stąd otrzymujemy układ dwóch równań dla I mechanizmu: 

{
𝑙𝑂𝐴 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼1 = 𝑙𝑂𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜅1 + 𝑆𝐴𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼2
𝑙𝑂𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼1 = 𝑙𝑂𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜅1 + 𝑆𝐴𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼2

    (5.32) 

 

oraz układ dwóch równań dla II mechanizmu:  

{
𝑙𝑂𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼1 − 𝑙𝑂𝐸 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜅2 − 𝑙𝐸𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼3 = 𝑙𝐷𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼4
𝑙𝑂𝐶 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼1 − 𝑙𝑂𝐸 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜅2 − 𝑙𝐸𝐷 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼3 = 𝑙𝐷𝐶 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼4

  (5.33) 

 

Po wprowadzeniu układu równań (5.33) i odpowiednich danych z tabeli 5.9 do programu Maple 

możemy wyliczyć wartości szukanych kątów. Zostały one przedstawione w tabeli 5.10. 

 

Tabela 5.10. Zakres zmiany kątów mechanizmu podczas ruchu tłoka siłownika 

Sab  1  2  3  4 

[mm] [°] [°] [°] [°] 

319 90 168,09 15,42 144,63 

320 90,13 168,13 16,07 145,78 

325 90,78 168,32 19,53 151,62 

330 91,43 168,52 23,31 157,57 

335 92,09 168,72 27,4 163,61 

340 92,74 168,92 31,77 169,67 

345 93,4 169,13 36,38 175,71 
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Zatem niektóre z parametrów mechanizmu kierownicy zmieniają się następujących zakresach: 

 Zakres przemieszczenie tłoka siłownika: 

∆𝑆𝑎𝑏 = 345 [𝑚𝑚] − 319 [𝑚𝑚] = 26 [𝑚𝑚] = 0,026 [𝑚] 

 Zakres kąta obrotu pierścienia kierownicy: 

∆𝛼1 = 93,4[°] − 90[°] = 3,4[°] 

 Zakres kąta obrotu  pojedynczej łopatki kierowniczej: 

∆𝛼3 = 36,38[°] − 15,42[°] = 20,96[°] 

Można przyjąć, że przy całkowitym zamknięciu kierownicy przemieszczenie tłoka wynosi 0 [mm] a kąt 

obrotu łopatki wynosi 0 [°]. Dzięki temu dla uproszczenia szukanych zależności dane z tabeli 5.10 

zostały odpowiednio przeliczone a ich nowe wartości zamieszczono w tabeli 5.11. Dodatkowo  

za odległość Sab odpowiadającą długości całego siłownika przyjęto bardziej ogólną zmienną x 

oznaczającą wysunięcie siłownika mierzone od położenia początkowego jego tłoka. 

Tabela 5.11. Zmiana kąta obrotu łopatki podczas ruchu tłoka siłownika dla wyzerowanych wartości 

początkowych. 

Sab x 3 

[mm] [m] [°] 

319 0 0 

320 0,001 0,65 

325 0,006 4,11 

330 0,011 7,89 

335 0,016 11,98 

340 0,021 16,35 

345 0,026 20,96 

 

Na podstawie tabeli 5.11 można wykreślić charakterystykę poszukiwanej zależności kąta obrotu 

łopatki od przemieszczenia tłoka siłownika. Tak powstały wykres zamieszono na rys. 5.14. 

 

 

Rys. 5.14. Wykres zależności kąt obrotu łopatki kierownicy 3 w funkcji wysunięcia tłoka siłownika x przybliżony 
funkcją liniową wraz ze wzorem aproksymacyjnym 
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Podsumowując, zależność pomiędzy kątem obrotu łopatki kierownicy 3 a wysunięciem tłoka x 

można przyjąć z dużą dokładnością, jako funkcję liniową określoną wzorem: 

𝛼3(𝑥) = 𝑘𝛼3 ∙ 𝑥 − 𝛼30     (5.34) 

gdzie:  

 k = 800,65 

 30 = - 0,42 

gdy x jest podstawiane w [m] 

 

Powyższy wzór jednak mało dokładnie odzwierciedla szukaną zależność. Wynika z niego,  

że jeżeli x = 0 [m] to 3 = - 0,42 [°]. Oznacza to, że przy wsuniętym siłowniku jedna łopatka zachodzi  

na drugą. Aby uniknąć takiej nierzeczywistej sytuacji można odpowiednio zmodyfikować wzór 

aproksymacyjny tak, aby przechodził przez początek układu współrzędnych. Tak zmodyfikowaną 

zależność przedstawiono na rys. 5.15. 

 

Rys. 5.15. Wykres zależności kąt obrotu łopatki kierownicy 3 w funkcji wysuniecie tłoka siłownika x przybliżony 
funkcją liniową wraz ze wzorem aproksymacyjnym 

Zależność pomiędzy kątem obrotu łopatki kierownicy 3 a wysunięciem tłoka x można przyjąć,  

jako funkcję liniową określoną wzorem:   

𝛼3(𝑥) = 𝑘𝛼3 ∙ 𝑥     (5.35) 

gdzie: 

 k = 778,63 

gdy x jest podstawiane w [m] 

 

 

5.8. Siła na tłoczysku siłownika 

 Kolejnym parametrem, który nie jest wielkością stałą jest siła, jaka powstaje na tłoczysku 

siłownika. Wartość ta zależy od wartości siły wywieranej przez wodę na wszystkie łopatki kierownicy, 

co z kolei można powiązać nie tylko z wysokością spadu H, ale także z aktualnym kątem otwarcia 

łopatek kierowniczych 3. Wyznaczenie tej zależności można wykonać w oparciu o jedno  

z podstawowych twierdzeń statyki dotyczące równowagi układu punktów materialnych, 
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czyli w oparciu o zasadę prac przygotowanych. Zasada ta znana jest również, jako zasada Lagrange’a 

lub zasada prac wirtualnych. Zgodnie z jej definicją w położeniu równowagi dla dowolnego małego 

przesunięcia punktów układu zgodnego z więzami suma prac wykonanych nad układem  

przy tym przesunięciu przez siły zewnętrzne jest równa zero. 

 

Rys. 5.16. Układ sił działający na elementy kierownicy turbiny wodnej 

Wykorzystując zasadę prac przygotowanych możemy dla układu z rys. 5.16 zapisać następujące 

równanie:   

𝛿𝐿 = 0 →
1

𝑧
∙ 𝑃 ∙ 𝛿𝑥 −𝑀3 ∙ 𝛿𝛼3 = 0    (5.36) 

Gdzie P określa siłę potrzebną do obrócenia wszystkimi łopatkami kierownicy. Natomiast P/z, to siła P 

podzielona przez liczbę łopatek, czyli siła potrzebna do poruszenia tylko jedną łopatką. Siłę P można 

wyznaczyć ze wzoru: 

1

𝑧
∙ 𝑃 − 𝑀3 ∙

𝛿𝛼3

𝛿𝑥
= 0     (5.37) 

𝑃 = 𝑧 ∙ 𝑀3 ∙
𝛿𝛼3

𝛿𝑥
     (5.38) 

Ponieważ ustalono już zależność pomiędzy kątem obrotu jednej łopatki kierowniczej 3  

a przemieszczeniem tłoka siłownika x  (5.35) to można zapisać, że pochodna tej zależności to  

𝛿𝛼3 = 𝑘𝛼3 ∙ 𝛿𝑥     (5.39) 

stąd 

𝑃 = 𝑧 ∙ 𝑘𝛼3 ∙ 𝑀3     (5.40) 

Moment M3 działający na jedną łopatkę kierowniczą można określić w oparciu o zamieszczone  

przez W. Krzyżanowskiego w książce „Turbiny wodne. Konstrukcja i zasady regulacji” wytyczne 

wyznaczania sił działających na łopatkę kierowniczą i jej łącznik w wewnętrznym układzie regulacji 

turbiny. Jeżeli dla uproszczenia pominąć wpływ siły tarcia N’ w sworzniu łopatki to wartość momentu 

działającego na łopatkę w zamkniętym położeniu kierownicy można określić równaniem [43]: 

𝑀3 = 𝑃3 ∙ 𝑏      (5.41) 
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gdzie ramie b jest opisane zależnością:  

𝑏 =
𝑏´´−𝑏´

2
      (5.42) 

Wartość odcinków b’ i b” można wyznaczyć na podstawie rys. 5.17: 

 

Rys. 5.17. Siły działające na łopatkę kierownicy i jej łącznik [43] 

Długości odcinków b’ i b” zmierzono na modelu narysowanym w programie SolidWorks.  

Wynoszą one:   

 b”= 100 [mm] 

 b’ = 72,6 [mm] 

Stąd 

𝑏 =
100 − 72,6

2
[𝑚𝑚] = 13,7 [𝑚𝑚] 

Znając wartości długości b” i b’ można sprawdzić poprawność projektu kierownicy obliczając ich 

stosunek. Prawidłowy wynik zawiera się w przedziale od 1,3 do 1,5 [43]. W rozpatrywanym 

przypadku stosunek ten wynosi: 

𝑏´´

𝑏´
= 1,38 

Oznacza to, że kierownica została poprawnie skonstruowana. 

Do wyznaczenia pozostaje siła P3 pochodząca od naporu wody. Działa ona w środku odcinka  

o długości b’ + b” i jest do niego prostopadła. Maksymalną wartość siły P3 działającej na łopatkę  

przy zamkniętej kierownicy można określi z zależności [43]: 

𝑃3𝑀𝑎𝑥 = 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ 𝐵 ∙ (𝑏´ + 𝑏´´)     (5.43) 

Stąd także maksymalny moment działający na jedną łopatkę to: 

𝑀3𝑀𝑎𝑥 = 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ 𝐵 ∙ (𝑏´ + 𝑏´´) ∙
𝑏´´−𝑏´

2
    (5.44) 
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Po zastosowaniu wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów wyrażenie (5.44) przyjmie 

postać: 

𝑀3𝑀𝑎𝑥 = 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ 𝐵 ∙
(𝑏´´)2−(𝑏´)2

2
     (5.45) 

Ponieważ podczas pracy kierownicy łopatki obracają się to zmieniają się także wartości siły P3  

i momentu M3. Maksymalne wartości siły i momentu występują przy łopatkach zamkniętych,  

a minimalne przy łopatkach całkowicie otwartych. Hipotetycznie, można otrzymać wartość siły równą 

0, gdy wartość kąta3 wynosi 90o. Nie jest to jednak możliwe ze względu na konstrukcję kierownicy 

turbiny wodnej. Takie otwarcie wcale nie poprawiłoby przepływu wody przez kierownicę, a wręcz 

przeciwnie wprowadzałoby zbyt duże zaburzenia w jej przepływie. Dlatego też wartości siły P 

wyznaczamy w zakresie działania kąta otwarcia łopatki kierowniczej 3 (rozdz. 5.7). Na tej podstawie, 

aby uzależnić siłę P3 a co za tym idzie i moment M3 od kąta 3 należy równanie (5.45) zapisać  

w bardziej ogólnej postaci: 

𝑀3(𝛼3) = 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ 𝐵 ∙
(𝑏´´)2−(𝑏´)2

2
∙
𝜋

2
−𝛼3
𝜋

2

    (5.46) 

Jeżeli teraz za 3 podstawimy wyznaczoną już zależność (5.35) pomiędzy kątem obrotu łopatki 

kierowniczej 3 a przemieszczeniem tłoka siłownika x to równanie (5.46) można zapisać w postaci: 

𝑀3(𝑥) = 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ 𝐵 ∙
(𝑏´´)2−(𝑏´)2

2
∙
2

𝜋
∙ (
𝜋

2
− 𝑘𝛼3 ∙ 𝑥 ∙

𝜋

180
)   (5.47) 

lub 

𝑀3(𝑥) = 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ 𝐵 ∙
(𝑏´´)2−(𝑏´)2

2
∙ (1 −

𝑘𝛼3

90
∙ 𝑥)    (5.48) 

 

Stąd siła P, która działa już bezpośrednio na tłoczysko siłownika wyraża się wzorem: 

𝑃(𝑥) = 𝑘𝛼3 ∙ 𝑧 ∙ 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ 𝐵 ∙
(𝑏´´)2−(𝑏´)2

2
∙ (1 −

𝑘𝛼3

90
∙ 𝑥)   (5.49) 

Dla uproszczenia zapisu można przyjąć, że:   

𝑘𝛼3′ =
𝑘𝛼3

90
      (5.50) 

oraz 

𝑈 = 𝑘𝛼3 ∙ 𝑧 ∙ 𝛾 ∙ 𝐵 ∙
(𝑏´´)2−(𝑏´)2

2
     (5.51) 

 

Ostatecznie więc wzór (5.49) przyjmie postać:  

𝑃(𝑥) = 𝑈 ∙ 𝐻 ∙ (1 − 𝑘𝛼3′ ∙ 𝑥)     (5.52) 

Podsumowując, wartości sumarycznej siły działającej na wszystkie łopatki kierownicze zależy  

w liniowy sposób od spadu H i od położenia tłoka siłownika x sterującego kierownicą turbiny. 

Wartość siły P ulegnie wzrostowi w dwóch przypadkach: jeżeli wzrośnie spad albo siłownik zacznie 

zamykać kierownicę. 
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5.9. Pole powierzchni przepływu między łopatkami kierowniczymi 

 W rozdziale 5.7 została wyprowadzona zależność pomiędzy kątem obrotu pojedynczej łopatki 

kierowniczej a przemieszeniem tłoka siłownika. Kąt ten wpływa na ilości wody przepływającej 

pomiędzy dwoma łopatkami. Profile każdych dwóch sąsiednich łopatek tworzą kanał,  

przez który wpływa woda na turbinę. Pole powierzchni tego kanału to iloczyn odległości między 

dwoma sąsiednimi łopatkami ak  i wysokością łopatki B:  

𝐴𝑘 = 𝐵 ∙ 𝑎𝑘     (5.53) 

Oczywiste jest, że wysokość łopatki B nie ulega zmianie. Dlatego, aby wyznaczyć pole powierzchni Ak 

wystarczy zmierzyć minimalną odległość miedzy jedna łopatką a druga przy końcu prostoliniowej 

części profilu jednej z nich. Jak pokazuje rys. 5.18 jest to zarazem najmniejsza odległość pomiędzy 

dwoma łopatkami. 

  

Rys. 5.18. Odległości miedzy łopatkami [43] 

Najlepszą metodą wyznaczenia tej odległości jest jej pomiar na modelu 3D w programie SolidWorks. 

Dla kolejnych ustawionych wartości wysunięcia siłownika (takich samych jakie zostały przyjęte  

w rozdziale 5.7) należy za każdym razem zmierzyć minimalną odległość między łopatkami. W tym celu 

używa się dostępnej w programie SolidWorks funkcji „zmierz odległość minimlaną”. Sposób pomiaru 

przestawiono na rys. 5.19. 

 

Rys. 5.19. Sposób pomiaru odległości między łopatkami w programie SolidWorks.  
Odległość minimalną reprezentuje odcinek w kolorze czarnym 
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Uzyskane w ten sposób dane przedstawiono w tabeli 5.12. Podobnie jak w rozdziale 5.7 zmienną x 

oznaczamy wysunięcie siłownika mierzone od jego położenia początkowego. 

Tabela 5.12. Zmiana odległości między dwoma łopatkami ak  podczas wysuwania tłoka siłownika x  

x ak 

[mm] [mm] 

0 0 

1 1,41 

6 9,63 

11 18,73 

16 28,59 

21 39,01 

26 49,71 

 

Na podstawie tabeli 5.12 można wykreślić charakterystykę poszukiwanej zależność odległości 

pomiędzy dwoma łopatkami a wysunięciem tłoka siłownika. Tak powstały wykres zamieszono  

na rys. 5.20. 

 

 

Rys. 5.20. Wykres zależności odległości między dwoma łopatkami ak w funkcji wysuniecie tłoka siłownika x 
przybliżony funkcją liniową wraz ze wzorem aproksymacyjnym 

Podsumowując, zależność odległości pomiędzy dwoma łopatkami ak a wysunięciem tłoka siłownika x 

można przyjąć z dużą dokładnością, jako funkcję liniową:   

𝑎𝑘(𝑥) = 𝑘𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑎𝑘0     (5.54) 

gdzie  

 ka = 1,91 

 ak0 = - 0,0011 

gdy x jest podstawiane w [m]. 

Pojawia się tu sytuacja podobna do tej rozpatrywanej podczas wyznaczania zależności kąta obrotu 

łopatki 3 od przemieszczenia tłoka siłownika x. Otóż, jeżeli x = 0 [m] to ak = - 0,0011 [m]. Problem 

ten można rozwiązać tak modyfikując wzór aproksymacyjny, aby przechodził przez początek układu 

współrzędnych. Tak zmodyfikowaną zależność przedstawiono na rys. 5.21. 
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Rys. 5.21. Wykres zależności odległości między dwoma łopatkami ak w funkcji wysuniecie tłoka siłownika x 

przybliżony funkcją liniową wraz ze wzorem aproksymacyjnym 

Zależność pomiędzy odległością miedzy dwoma łopatkami kierowniczymi ak a wysunięciem tłoka x 

można przyjąć, jako funkcję liniową określoną wzorem:   

𝑎𝑘(𝑥) = 𝑘𝑎 ∙ 𝑥     (5.55) 

gdzie:  

 ka = 1,85 

gdy x jest podstawiane w [m].  

 
W tabeli 5.13 przedstawiono zmierzone wartości odległości między dwoma łopatkami ak, wartości 
otrzymane na podstawie równania (5.54) (oznaczone jako ak-8.54) i wartości otrzymane na podstawie 
równania (5.55) (oznaczone jako ak-8.55). 
 
Tabela 5.13. Odległości między dwoma łopatkami kierowniczymi otrzymane różnymi metodami 

ak zmierzone a0-8.54 ak-8.55 

[m] [m] [m] 

0,0000 - 0,0011 0,0000 

0,0014 0,0008 0,0019 

0,0096 0,0103 0,0111 

0,0187 0,0199 0,0204 

0,0286 0,0294 0,0296 

0,0390 0,0390 0,0389 

0,0497 0,0485 0,0481 

 

 

Różnice pomiędzy dwoma wzorami aproksymującymi (5.54) i (5.55) nie są zbyt duże, więc w celu 

uproszczenia dalszych obliczeń, jako zależność pomiędzy odległością między dwoma łopatkami 

kierowniczymi ak a przesunięciem tłoka x można przyjąć funkcję liniową określoną wzorem (5.55). 

Jeżeli przemożny ją przez wysokość łopatki B to otrzymamy pole powierzchni przepływowej między 

dwoma łopatkami Ak. 
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Podsumowując, pola powierzchni przepływowej pomiędzy dwoma łopatkami Ak a przemieszczeniem 

tłoka siłownika x można przyjąć z dużą dokładnością, jako funkcję liniową:   

𝐴𝑘(𝑥) = 𝐵 ∙ 𝑘𝑎 ∙ 𝑥     (5.56)  

gdzie:  

 ka = 1,85 

gdy x jest podstawiane w [m].  

 

5.10. Przełyk turbiny wodnej  

 Przełyk turbiny Q jest to objętość strumienia wody przepływającego przez turbinę w ciągu 

pewnej jednostki czasu. Objętościowe natężenie przepływu w układzie jest zawsze wielkością stałą,  

a zatem ilość wody wpływająca do turbiny musi się równać ilości wody przez tę turbinę 

przechodzącej i z niej wypływającej. Dlatego też przełyk turbiny Q można najprościej wyrazić  

za pomocą jednego z podstawowych wzorów hydrauliki [25]: 

𝑄 = 𝐴0 ∙ 𝑣0      (5.57) 

Czyli jako objętościowe natężenie przepływu wody płynące ze zbiornika poprzez kanał dolotowy  

(rys. 5.22) [46]. 

 

Rys. 5.22. Wypływ cieczy ze zbiornika otwartego przez mały otwór [93] 

Prędkości wypływu cieczy ze zbiornika można określić używając twierdzenia Bernoulliego.  

Dla cieczy doskonałej ta zależność przyjmuje postać [93]: 

𝑣0 = √
2∙𝑔∙ℎ

1−(
𝐴0
𝐴𝑍
)
2      (5.58) 

Jednakże w przypadku turbin wodnych powierzchnia przepływowa kanału zasilającego A0 jest dużo 

mniejsza niż powierzchnia zbiornika Az można, więc przyjąć, że: 

𝐴0
𝐴𝑍

≈ 0 

Wtedy wzór (5.58) przyjmie postać zwaną wzorem Torricellego: 

𝑣0 = √2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ      (5.59) 
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Dopływ wody do łopatek kierowniczych turbiny Francisa odbywa się poprzez komorę spiralną 

zaprojektowana tak, aby utrzymać stałą wartość prędkości obwodowej w kolejnych jej przekrojach  

i zasilać kierownicę równomiernie na jej obwodzie [92]. W związku z tym można zapisać, że pole 

powierzchni przepływowej kanału A0 to suma pól powierzchni Ak pomiędzy łopatkami kierowniczymi.  

Przestrzeni miedzyłopatkowych jest dokładnie tyle, ile jest łopatek, a zatem: 

𝐴0 = 𝑧 ∙ 𝐴𝑘      (5.60) 

 

Wysokość h, mierzoną od powierzchni zbiornika do wylotu kanału w odniesieniu do turbin wodnych 

nazywamy spadem H. Objętościowe natężenie przepływu wody wpływającej na wirnik turbiny 

przyjmie, zatem postać: 

𝑄 = 𝑧 ∙ 𝐴𝑘 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻     (5.61) 

Jednakże dla cieczy rzeczywistej objętościowe natężenie przepływu będzie miało mniejszą wartość. 

We wzorze (5.62) pojawią się jeszcze dwa parametry: współczynnik prędkości uwzględniający 

rodzaj cieczy oraz  – współczynnik kontrakcji uwzględniający charakter zwężenia strugi.  

 

W rozpatrywanym przypadku można przyjąć: 

= 0,97dla wody 

 = 0,64  dla otworów ostrobrzeżnych 

 

Jeżeli teraz za pole przepływu między łopatkami Ak przyjmiemy wyprowadzoną wcześniej zależność 

(5.56) to wzór (5.61) przyjmie postać:   

𝑄(𝑥) = 𝜑 ∙ 𝜇 ∙ 𝑧 ∙ 𝐵 ∙ 𝑘𝑎 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 ∙ 𝑥   (5.62) 

 

Podsumowując, objętościowe natężanie przepływu zależy od dwóch parametrów: wykładniczo  

od spadu H i liniowo od przemieszczenia tłoka siłownika x. W zależności od tego, w jaki sposób mała 

elektrownia wodna pobiera wodę to możliwa jest sytuacja, gdy spad H pozostanie na stałym 

poziomie, a zmieniać się będzie wartość prędkość przepływu wody w kanale dolotowym turbiny. 

Zatem wzór (5.62) może zostać zapisany w postaci: 

𝑄(𝑥) = 𝜑 ∙ 𝜇 ∙ 𝑧 ∙ 𝐵 ∙ 𝑘𝑎 ∙ 𝑣0 ∙ 𝑥    (5.63) 

Ponieważ spad i prędkość przepływu łączy zależność opisana wcześniej przez wzór Torricellego (8.58) 

dlatego też nie ma potrzeby badać wpływu obu tych parametrów na pracę turbiny wodnej.  Wzory 

(5.62) i (5.63) można stosować wymiennie w zależności od posiadanych danych. 
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6. Badania układu regulacji prędkości obrotowej turbiny wodnej 

6.1. Model matematyczny układu regulacji 

 Równania opisujące pracę układu zmiany kąta obrotu łopatek kierownicy turbiny wodnej 

można opisać następującymi zależnościami: 

 Równanie ruchu tłoka siłownika: 

𝑑

𝑑𝑡
[𝑚(𝑥) ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
] + 𝑘 ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑘2 ∙ 𝑥 = 𝑝1 ∙ 𝐴1 − 𝑃(𝑥) + 𝑘1 ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑𝑥

𝑑𝑡
  (6.1) 

 Równanie ciągłości: 

𝑑𝑝1

𝑑𝑡
=

𝛽

𝑉1
∙ 𝑄𝑟 −

𝛽

𝑉1
∙ 𝐴1 ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
     (6.2) 

 Objętościowe natężenie przez rozdzielacz opisane jest wzorem (6.29): 

𝑄𝑟 = {

휀𝑄 ∙ 𝑄𝑝   𝑑𝑙𝑎   휀𝑄𝜖(0,1⟩

  0        𝑑𝑙𝑎   휀𝑄 = 0

   휀𝑄 ∙ 𝑄𝑑    𝑑𝑙𝑎  휀𝑄𝜖⟨−1,0)

 

 Objętościowe natężenie przepływu przez zawór dławiący: 

𝑄𝑑 = 𝜙 ∙ 𝑝1      (6.3) 

 Sygnał sterujący otwarciem rozdzielacza z regulatora PD opisany jest wzorem (6.35): 

휀𝑄 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑒 + 𝐾𝐷 ∙
𝑑𝑒

𝑑𝑡
 

 Uchyb prędkości kątowej opisany jest wzorem (6.24): 

𝑒 = 𝜔0 −𝜔 

 Prędkość kątowa turbiny wodnej opisana jest wzorem (6.22): 

𝜔 = 𝑊 ∙
𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝑥 

      gdzie zgodnie ze wzorem (6.21): 

𝑊 = 𝜂𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑧 ∙ 𝜑 ∙ 𝜇 ∙ 𝑧 ∙ 𝐵 ∙ 𝑘𝑎 ∙ √2 ∙ 𝑔 

 Zmiana objętości cieczy w komorze tłokowej siłownika:  

𝑉1 = 𝐴1 ∙ (𝑥 + 𝑥00)       (6.4) 

 Masa zredukowana opisana jest wzorem (5.25): 

𝑚(𝑥) = 𝑘𝑚 ∙ 𝑥 + 𝑚0 

 Siłę od naporu wody na łopatki opisana jest wzorem (5.52): 

𝑃(𝑥) = 𝑈 ∙ 𝐻 ∙ (1 − 𝑘𝛼3′ ∙ 𝑥) 

      gdzie zgodnie ze wzorami (5.50) i (5.51)  

  𝑘𝛼3′ =
𝑘𝛼3

90
 i  𝑈 = 𝑘𝛼3 ∙ 𝑧 ∙ 𝛾 ∙ 𝐵 ∙

(𝑏´´)2−(𝑏´)2

2
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Równanie (6.1) opisujące ruch tłoka siłownika można jeszcze uprościć, jeżeli wyrażenie 
𝑑

𝑑𝑡
[𝑚(𝑥) ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
] 

zapisze się, jako: 

𝑑

𝑑𝑡
[𝑚(𝑥) ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
] =

𝑑𝑚(𝑥)

𝑑𝑡
∙
𝑑𝑥

𝑑𝑡
+𝑚(𝑥) ∙

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
   (6.5) 

Podstawiając za: 

𝑚(𝑥) = 𝑘𝑚 ∙ 𝑥 + 𝑚0 

gdzie pierwsza pochodna to 

𝑑𝑚(𝑥)

𝑑𝑡
= 𝑘𝑚 ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
     (6.6) 

Otrzymuje się, że 

𝑑

𝑑𝑡
[𝑚(𝑥) ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
] = 𝑘𝑚 ∙ (

𝑑𝑥

𝑑𝑡
)
2
+ (𝑘𝑚 ∙ 𝑥 + 𝑚0) ∙

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
   (6.7) 

Jeżeli przyjąć: 

𝑘𝑚 ∙ 𝑥 ∙
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
≈ 0     (6.8) 

To po podstawieniu tak przekształconego wyrażenia do równania ruchu (6.1) i po uporządkowaniu 

otrzymuje się: 

𝑚0 ∙
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= 𝑝1 ∙ 𝐴1 − 𝑘𝑚 ∙ (

𝑑𝑥

𝑑𝑡
)
2
− 𝑘 ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
− 𝑘1 ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ (𝑈 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝛼3′ − 𝑘2) ∙ 𝑥 − 𝑈 ∙ 𝐻    (6.9) 

 

Uwzględniając informacje z tabeli 5.4 można ostatecznie rozpisać wzory potrzebne do opisu pracy 

układu sterowania kierownicą turbiny wodnej Francisa w postaci: 

 podczas wysuwania tłoka siłownika przybierają one postać:  

{
 
 
 

 
 
 𝑚0 ∙

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= 𝑝1 ∙ 𝐴1 − 𝑘𝑚 ∙ (

𝑑𝑥

𝑑𝑡
)
2
− 𝑘 ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ (𝑈 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝛼3′ − 𝑘2) ∙ 𝑥 − 𝑈 ∙ 𝐻 − 𝑘1

𝑑𝑝1

𝑑𝑡
=

𝛽

𝐴1∙(𝑥+𝑥00)
∙ 휀𝑄 ∙ 𝑄𝑝 −

𝛽

𝑥+𝑥00
∙
𝑑𝑥

𝑑𝑡

휀𝑄 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑒 + 𝐾𝐷 ∙
𝑑𝑒

𝑑𝑡

𝑒 = 𝜔0 −𝑊 ∙
𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝑥

 (6.10) 

 

 podczas wsuwania tłoka siłownika przybierają one postać: 

{
 
 
 

 
 
 𝑚0 ∙

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= 𝑝1 ∙ 𝐴1 − 𝑘𝑚 ∙ (

𝑑𝑥

𝑑𝑡
)
2
− 𝑘 ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ (𝑈 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝛼3′ − 𝑘2) ∙ 𝑥 − 𝑈 ∙ 𝐻 + 𝑘1

𝑑𝑝1

𝑑𝑡
=

𝛽

𝐴1∙(𝑥+𝑥00)
∙ 휀𝑄 ∙ 𝜙 ∙ 𝑝1 −

𝛽

𝑥+𝑥00
∙
𝑑𝑥

𝑑𝑡

휀𝑄 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑒 + 𝐾𝐷 ∙
𝑑𝑒

𝑑𝑡

𝑒 = 𝜔0 −𝑊 ∙
𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝑥

 (6.11) 
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Mając wyznaczone podstawowe wielkości i zależności można przystąpić do zbudowania układu 

sterującego łopatkami kierownicy turbiny wodnej Francisa [71], [72]. Na rys. 6.1 przedstawiono 

schemat blokowy takiego układu. Zawiera on algorytm realizacji kolejnych operacji wymaganych  

w procesie regulacji prędkość obrotowej turbiny wodnej. Z kolei rys. 6.2 przedstawia schemat układu 

hydraulicznego sterującego siłownikiem poruszającym kierownicą turbiny wodnej. 

regulator

PD 1/S

const

1/S 1/S (x)

M(t)

H(t)





0

x

-

+

Qp · /V1

Q

∑ 

+

-

A1 · /V1

x
.∑ x

..

-

-

-

+

p1

.
p1

A1 / m0

k1 / m0

k / m0

k2 / m + P / m0 

-

km / m0

pow
(x)2.

 

Rys. 6.1. Blokowy schemat układu regulacji turbiny wodnej 
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Rys. 6.2. Schemat układu hydraulicznego kierowicy turbiny wodnej: 1 – silnik elektryczny, 2 – filtr,  
  3 – pompa wyporowa, 4 – zawór zwrotny, 5 – zawór przelewowy, 6 – czujnik ciśnienia, 7 – zbiornik  
  z hydraulicznym czynnikiem roboczym (wodą), 8 – zawór podpierający (dławiący),  
  9 – proporcjonalny rozdzielacz 3/3 wykonany w technice zaworowej, 10 – siłownik jednostronnego 
  działania, 11 –  czujnik położenia tłoka siłownika, 12 – regulator PD 

 Zadaniem układu kontrolującego turbinę wodną przedstawionego na rys. 6.1 i 6.2 jest 

utrzymanie jej stałej prędkości obrotowej n i kompensowanie zakłóceń, które mogą spowodować 

zmiany tej wartości. Zakłóceniami tymi są zmiana wartości spadu H i/lub momentu obciążenia M. 

Prędkość kątowa turbiny wodnej  jest cały czas porównywana w regulatorze PD (12) z jej wartością 

zadaną 0. Pojawienie się różnicy pomiędzy nimi (uchyb e), np. na skutek zmniejszania się prędkości 

obrotowej  powoduje reakcję regulatora, który wysyła sygnał Q do rozdzielacza (9). Rozdzielacz 

otwiera się i woda z pompy (3) jest tłoczona przez niego do siłownika (10), który wysuwa się 

zwiększając otwarcie łopatek kierowniczych. Dzięki temu zwiększa się objętościowe natężenia 

przepływu Q wody wpływającej do turbiny, co powoduje ponowne zwiększenie się jej prędkości 

kątowej . Gdy różnica między prędkościami kątowymi mierzona i zadana zostanie zredukowana  

do zera, regulator (12) przestaje wysyłać sygnał do rozdzielacza (9). Rozdzielacz zamyka się a tłok 

siłownika się zatrzymuje. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy mierzona prędkość kątowa się zwiększa. 

Wtedy jednak otwarcie rozdzielacza powoduje upuszczenie cieczy z siłownika do zbiornika  

i domknięcie łopatek kierowniczych. Upuszczenie cieczy następuje przez zawór podpierający (8), 

który ogranicza prędkość, z jaką wsuwa się tłok siłownika (10). 
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 Poniżej przedstawiono metodę wyznaczania zależność na prędkość kątową turbiny wodnej, 

jako funkcji spadu, momentu obciążenia i przemieszczenia tłoka siłownika oraz metodę,  

doboru do układu z rys. 6.1 i 6.2 regulatora PD kotrolującego wartość tej prędkości. 

 

6.1.1. Prędkość kątowa turbiny wodnej 

 W danych podano (rozdz. 5.1), że turbina ma dostarczać moc Nd = 25 [kW] przy sprawności 

całkowitej c = 85 %. Na tej podstawie można wyliczyć moc potrzebną do zasilania turbiny Nw  

jako [77]: 

𝑁𝑤 =
𝑁𝑑

𝜂𝑐
=

25

0,85
= 29,41 [𝑘𝑊]    (6.12) 

Moc na wale turbiny można zapisać także, jako: 

𝑁𝑑 = 𝑀 ∙  𝜔0      (6.13) 

Stąd otrzymujemy, że nominalny moment na wale turbiny to: 

𝑀 =
𝑁𝑑

𝜔0
=

25000

26,18
= 954,93 [𝑁𝑚]    (6.14) 

A jego prędkość kątowa to: 

𝜔0 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛0 =  2 ∙ 𝜋 ∙ 250 = 1570 [
𝑟𝑎𝑑

𝑚𝑖𝑛
] = 26,18 [𝑟𝑎𝑑/𝑠]  (6.15) 

Moc wejściowa, jaka może zostać wykorzystana do napędu turbiny wodnej jest to moc hydrauliczna, 

którą określa się ogólnym wzorem [77]:  

𝑁𝑤 = 𝑝 ∙ 𝑄      (6.16) 

 gdzie: p - ciśnienie na wejściu do turbiny  

 

Ciśnienie to zależy od spadu H i może zostać zapisane wzorem [82]: 

𝑝 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻      (6.17) 

Po podstawieniu do wzoru (6.16) zależności (6.17) i (5.62) moc wejściową Nw można zapisać, jako: 

𝑁𝑤 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 ∙ 𝜑 ∙ 𝜇 ∙ 𝑧 ∙ 𝐵 ∙ 𝑘𝑎 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 ∙ 𝑥  (6.18) 

Na podstawie równań (6.12) i (6.13) możemy zapisać, że 

𝑁𝑤 =
𝑀∙ 𝜔

𝜂𝑐
      (6.19) 

Ostatecznie, więc prędkość kątowa  turbiny wodnej na podstawie równań (6.18) i (6.19) wyniesie: 

𝜔 =
𝜂𝑐

𝑀
∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 ∙ 𝜑 ∙ 𝜇 ∙ 𝑧 ∙ 𝐵 ∙ 𝑘𝑎 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 ∙ 𝑥   (6.20) 

Ponieważ większość wielkości występujących we wzorze (6.20) ma stałe wartości to dla uproszczenia 

zapisu można przyjąć zastępczy parametr W:   

𝑊 = 𝜂𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝜑 ∙ 𝜇 ∙ 𝑧 ∙ 𝐵 ∙ 𝑘𝑎 ∙ √2 ∙ 𝑔   (6.21) 
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W takim razie równania (6.20), przyjmie teraz postać: 

𝜔 = 𝑊 ∙
𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝑥       (6.22) 

Podsumowując, prędkość kątową turbiny  zależy od trzech parametrów: spadu H (lub prędkości 

przepływu), momentu obciążenia M oraz przemieszczenia tłoka siłownika x (czyli kąta obrotu łopatki 

kierowniczej). Z tym, że od pomieszczenia zależy w sposób proporcjonalny, od momentu odwrotnie 

proporcjonalny i potęgowy od spadu. Jeżeli przyjmiemy, że podczas pracy turbiny wodnej wartości 

tych parametrów zmieniają się w czasie to równanie (6.21) przyjmie postać: 

𝜔(𝑡) = 𝑊 ∙
𝐻(𝑡)

3
2

𝑀(𝑡)
∙ 𝑥(𝑡)    (6.23) 

Prędkości kątowa jest w tym wzorze wielkością stałą. Jej niewielkie odchyłki od zadanego stanu mogą 

zachodzić tylko w czasie przeregulowania się układu. Pod tym pojęciem rozumiemy taką zmianę 

położenia tłoka siłownika, która kompensuje zakłócenia prędkości obrotowej wywołane zmianą 

wartość spadu H lub momentu M. Spad i moment mogą się zmieniać niezależnie od siebie.  

 

6.1.2. Regulator PD 

W wielu zastosowaniach otwarte układy sterowania nie są w stanie zapewnić wymaganego poziomu 

dokładności doprowadzenia obiektu do żądanego stanu lub efektywności poprawy niekorzystnych 

właściwości obiektu regulowanego. W takich przepadkach stosuje się układy ze sprzężeniem 

zwrotnym, w których to sygnał wyjściowy, oddziałuje na sygnał wejściowy. To oddziaływanie 

następuje dzięki zastosowaniu w układzie regulatora, który generuje odpowiedni sygnał sterujący 

oddziałujący na obiekt w taki sposób, aby różnica pomiędzy sygnałem wejściowym  

i wyjściowym była jak najmniejsza w sensie przyjętego kryterium. 

 

W rozpatrywanym przypadku zadaniem regulatora jest wygenerowanie sygnału sterującego 

natężeniem przepływu cieczy roboczej, co jest związane z ustawieniem otwarcia rozdzielcza 

hydraulicznego w linii zasilania siłownika w taki sposób, aby możliwe było zredukowanie do zera 

różnicy pomiędzy zadaną wartością prędkości kątowej turbiny0 i aktualnie zmierzoną  

w rzeczywistych warunkach wartością tej prędkości 

Tę różnicę nazywa się uchybem i oznacza przez e: 

𝑒 =  𝜔0 −𝜔       (6.24) 

Powstawanie uchybu e w układzie sterowania turbiną wodną jest spowodowane zmianą prędkości 

obrotowej turbiny . Na podstawie zależności (6.22) mogą wywołać ją dwie odrębne przyczyny: 

 zwiększenie lub zmniejszenie zapotrzebowania na moc produkowaną przez turbinę  

a objawiające się zmianami wartości momentu obciążającego M, 

 zwiększenie lub zmniejszenie ilości wody napływającej na łopatki kierownicy, co można 

zobrazować zmiana wartości spadu H. 
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Dla porządku należy jeszcze dodać trzecią przyczynę, przemawiającą za tym, aby unikać podczas 

pracy turbiny odchodzenia od zadanej prędkości kątowej 0. Jednakże prędkość kątowa 0  

dostosowana jest do zintegrowanego z turbiną generatora prądu i właśnie ze względu na jego 

poprawne funkcjonowanie jej zmiana podczas pracy jest absolutnie wykluczona. Można dopuścić 

jedynie dwa wyjątki od tej zasady. Zmiana zadanej prędkości podczas rozruchu turbiny z wartość 0  

na wartość pożądaną 0i w odwrotnej sytuacji, czyli podczas jej wyhamowywania. Obie te sytuacje 

muszą jednak nastąpić przy odłączonym generatorze prądu. 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania najodpowiedniejsze wydaje się zastosowanie w układzie 

zmiany kąta otwarcia łopatek kierownicy turbiny Francisa regulatora typu PID. Algorytm obliczeń 

tego regulatora zawiera, działające w układzie równoległym trzy oddzielne człony, a mianowicie: 

proporcjonalny P, całkujący I, różniczkujący D. Działanie tych członów w odniesieniu do czasu można 

zinterpretować następująco: 

 człon P - kompensuje uchyb bieżący 

 człon I  - kompensuje akumulację uchybów z przeszłości 

 człon D - kompensuje przewidywane uchyby w przyszłości. 

 

Uwzględniając uchyb e sygnał sterujący wysyłany z regulatora Q można zapisać w postaci:  

휀𝑄 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑒 + 𝐾𝐼 ∙ ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝐷 ∙
𝑑𝑒

𝑑𝑡
    (6.25) 

lub inaczej jako: 

휀𝑄 = 𝐾𝑃 ∙ [𝑒 +
1

𝑇𝐼
∙ ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑇𝐷 ∙

𝑑𝑒

𝑑𝑡
]    (6.26) 

 

Regulator kontroluje zatem wielkość objętościowego natężnia przepływu Qr przez rodzielacz.  

Podczas wysuwania tłoka siłownika zjawisko to można opisać wzorem: 

𝑄𝑟 = 휀𝑄 ∙ 𝑄𝑝      (6.27) 

Należy pamietać, że generowany przez regulator sygnał sterujacy należy w tym przypadku tak 

ograniczyć przed podaniem go na rozdzielacz, aby jego wartość nie była większa niż 1. Objętościowe 

natężenie przepływu Qr nie może być większe niż wydajność pompy Qp. Regulator steruje wielkością 

otwarcia rozdzielacza nie tylko podczas wysuwania, ale także podczas powrotu tłoka dlatego słuszne 

wydaje się przyjęcie założenia, że:  

휀𝑄𝜖〈−1,1〉      (6.28) 

Z tym, że podczas wsuwania za natężenie przepływu przez rozdzielacz odpowiadać będzie wartość 

otwarcia zaworu podpierającego (wzór 6.3). Ogólnie wzór (6.27) można zapisać jako: 

𝑄𝑟 = {

휀𝑄 ∙ 𝑄𝑝   𝑑𝑙𝑎  휀𝑄𝜖(0,1⟩

0          𝑑𝑙𝑎    휀𝑄 = 0

휀𝑄 ∙ 𝑄𝑑     𝑑𝑙𝑎  휀𝑄𝜖⟨−1,0)

    (6.29) 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82on_proporcjonalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82on_ca%C5%82kuj%C4%85cy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82on_r%C3%B3%C5%BCniczkuj%C4%85cy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uchyb_regulacji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uchyb_regulacji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uchyb_regulacji
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Parametry regulatora P, I oraz D, należy tak dobrać, aby przesterowanie rozdzielacza nie było zbyt 

gwałtowne, ani nie było zbyt długie. W tym celu można skorzystać np. z metody Zieglera – Nicholsa. 

Opracowali ją w 1940 r. John G. Ziegler (amerykański inżynier systemów kontroli, 1909 – 1997)  

i Nathaniel Nichols (amerykański fizyk, 1914 – 1977).  

Przebieg doboru parametrów regulatora PID według metody Zieglera – Nicholsa wygląda 

następująco: 

1) Ustawić regulator tylko na działanie proporcjonalne poprzez wyłączenie członu całkującego  

i różniczkującego.  

2) Zwiększać wzmocnienie, aż do momentu osiągnięcia granicy stabilności (na wyjściu obiektu 

pojawiają się niegasnące oscylacje) (rys. 6.3).  

 

Rys. 6.3. Przykładowy przebieg obrazujący wynaczanie parametrów Kkr i Tkr 

 
3) Zmierzyć okres oscylacji Tkr. 

4) Zmierzyć współczynnik wzmocnienia krytycznego Kkr regulatora, przy którym wystąpiły 

niegasnące oscylacje. 

5) Dobrać nastawy wg poniższych wzorów: 

𝐾𝑃 = 0,6 ∙ 𝐾𝑘𝑟      (6.30) 

𝑇𝐼 = 0,5 ∙ 𝑇𝑘𝑟      (6.31) 

𝑇𝐷 = 0,125 ∙ 𝑇𝑘𝑟     (6.32) 

 

Powyższą procedurę przeprowadzono na modelu symulacyjnym wykonanym w programie VisSim,  

w którym regulator opisany jest równaniem (6.25).  Nastawy KI i KD zostały ustawione, jako równe 

zero, a następnie zwiększano nastawę KP, aż osiągnięto w odpowiedzi układu niegasnące oscylacje 

wokół zadanego przebiegu.  Są one widoczne na rys. 6.4. 
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Rys. 6.4. Wykres prędkości obrotowej zadanej (czerwony) i prędkości obrotowej ustawianej przez regulator PID 

(niebieski) po osiągnięciu granicy stabilności dla nominalnych warunków pracy  

 

Niegasnące oscylacje otrzymano dla warunków nominalnych (M = 955 [Nm], H = 12 [m])  

przy wzmocnieniu krytycznym regulatora: 

𝐾𝑘𝑟 = 4,9 

Jednakże utrata stabilności pojawia się jeszcze w innych przypadkach. Gdy zmianie ulegnie spad H  

lub moment M to wtedy drgania pojawiają się przy dużo niższych wzmocnieniach krytycznych 

regulatora. Najniższe wzmocnienie powodujące powstanie niegasnących oscylacji (rys. 6.5) 

występuje, gdy wartość momentu jest na dolnej granicy zakresu pracy czyli M = 300 [Nm] i spadu  

na górnej granicy, czyli H =  16 [m]. Wzmocnienie krytyczne osiąga wtedy wartość: 

𝐾𝑘𝑟 = 1 

 

 

Rys. 6.5. Wykres prędkości obrotowej zadanej (czerwony) i prędkości obrotowej ustawianej  
przez regulator PID (niebieski) po osiągnięciu granicy stabilności, gdy M = 300 [Nm], H = 16 [m] 
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Następnie na powiększonym fragmencie wykresu z rys. 6.5 zmierzono okres oscylacji. Sposób 

pomiaru okresu przedstawiono na rys. 6.6. 

 

Rys. 6.6. Fragment wykresu prędkości obrotowej zadanej (czerwony) i prędkości obrotowej ustawianej  
przez regulator PID (niebieski) po osiągnieciu granicy stabilności dla potrzeb pomiaru okresu oscylacji 

 

Okres oscylacji drgań powstałych po przekroczeniu przez układ granicy stabilności wynosi:  

𝑇𝑘𝑟 = 0,00464 

 

W związku z tym zgodnie ze wzorami (6.30) do (6.32) na regulatorze PID należy ustawić następujące 

nastawy: 

𝐾𝑃 = 0,6 ∙ 𝐾𝑘𝑟 = 0,6 

𝑇𝐼 = 0,5 ∙ 𝑇𝑘𝑟 = 0,00232 

𝑇𝐷 = 0,125 ∙ 𝑇𝑘𝑟 = 0,000580 

 

lub jeśli tak jak w rozpatrywanym regulatorze zastosowano wzór (6.25) to: 

𝐾𝑃 = 0,6 ∙ 𝐾𝑘𝑟 = 0,6 

𝐾𝐼 = 𝐾𝑃 /𝑇𝐼 = 259 

𝐾𝐷 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑇𝐷 = 0,000348 

 

Mimo, że dobór nastaw regulatora PID przeprowadzono zgodnie z procedurą podaną przez Zieglera  

i Nicholsa to nie otrzymano prawidłowej odpowiedzi układu (rys. 6.7). 

 

Tkr 
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Rys. 6.7. Wykres prędkości obrotowej zadanej (czerwony) i prędkości obrotowej ustawianej  
przez regulator PID (niebieski) dla nastaw otrzymanych metodą Zieglera – Nicholsa 

 
Po przeprowadzonej dokładnej analizie modelu symulacyjnego wykonanego w programie VisSim 

ustalono, że za powstawanie takiej odpowiedzi opowiadają dwa z trzech ograniczeń zastosowanych 

w modelu symulacyjnym. Wprowadzono je, aby dokładniej odwzorować zachowanie modelu 

symulacyjnego w stosunku do rzeczywistego układu sterowania. Pierwsze z nich opisane zależnością 

(6.29) to ograniczenie wielkości natężenia przepływu nałożone na sygnał sterujący wychodzący  

z regulatora. Drugie to ograniczenie nałożone na przemieszenie tłoka siłownika do wartości 

odpowiadającej maksymalnemu kątowi otwarcia łopatek kierownicy. Trzecie zostało nałożone  

na obliczanie wartości natężenie przepływu na rozdzielaczu, gdy turbina jest wyłączona. Oznacza to, 

że nie występuje przepływ cieczy przez rozdzielacz, gdy turbina nie pracuje (czyli zadana prędkość 

kątowa 0jest równa 0). Analiza literatury [56], [57] na temat regulatorów wykazała,  

że za zaistniałe zjawisko odpowiedzialny jest człon całkujący, w którym występuje tzw. 

magazynowanie błędu. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest wyłączenie tego członu.  

Jak widać na rys. 6.8 oscylacje wtedy zanikają. 

 

 

Rys. 6.8. Wykres prędkości obrotowej zadanej (czerwony) i prędkości obrotowej ustawianej przez regulator PID 
bez członu I (niebieski), gdy M = 300 [Nm], H = 16 [m]  
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Po wyłączeniu członu całkującego zastosowany regulator staje się regulatorem PD. W związku z tym 

wzory na nastawy regulatora przyjmą postać:  

𝐾𝑃 = 0,8 ∙ 𝐾𝑘𝑟      (6.33) 

𝑇𝐷 = 0,125 ∙ 𝑇𝑘𝑟     (6.34) 

Równanie opisujące zachowanie regulatora PD można zapisać w postaci:  

휀𝑄 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑒 + 𝐾𝐷 ∙
𝑑𝑒

𝑑𝑡
     (6.35) 

lub 

휀𝑄 = 𝐾𝑃 ∙ [𝑒 + 𝑇𝐷 ∙
𝑑𝑒

𝑑𝑡
]     (6.36) 

A zgodnie ze wzorami (6.33) i (6.34) na regulatorze PD należy ustawić następujące nastawy: 

𝐾𝑃 = 0,8 ∙ Kkr = 0,8 

TD = 0,125 ∙ Tkr = 0,0006 

lub jeśli tak jak w rozpatrywanym regulatorze zastosowano wzór (6.34) to: 

𝐾𝑃 = 0,8 ∙ 𝐾𝑘𝑟 = 0,8 

𝐾𝐷 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑇𝐷 = 0,000464 

 

Dla porównania na rys. 6.9 i 6.10 przedstawiono wpływ działania regulatora PD (kolor zielony)  

i regulatora PID z wyłączonym członem całkującym (kolor niebieski) na uzyskanie zadanej prędkości 

obrotowej turbiny dla różnych wartości spadu i momentu. Różnice pomiędzy nimi nie są zauważalne.  

 

 

Rys. 6.9. Wykres prędkości obrotowej zadanej (czerwony), prędkości obrotowej ustawianej przez regulator PID 
 bez członu I (niebieski) i prędkości obrotowej ustawianej przez regulator PD (zielony),  
 gdy M = 300 [Nm], H = 16 [m]  
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Rys. 6.10. Wykres prędkości obrotowej zadanej (czerwony), prędkości obrotowej ustawianej przez regulator 
  PID bez członu I (niebieski) i prędkości obrotowej ustawianej przez regulator PD (zielony), 
  dla nominalnych warunków pracy, gdy M = 955 [Nm], H = 12 [m]  

 
Podsumowując, do układu sterowania mechanizmem zmiany kąta obrotu łopatek kierowniczych 

turbiny wodnej małej mocy został przyjęty regulator typu PD. Po dobraniu dla niego nastaw dzięki 

wykorzystaniu metody Zieglera – Nicholsa drgania w odpowiedzi układu regulacji nie wystąpiły 

zarówno dla nominalnych jak i skrajnych wartości momentu i spadu. Jednakże czas, w jakim prędkość 

obrotowa turbiny osiąga wartość zadaną jest bardzo krótki. Może to być niekorzystne dla układu 

regulacji oraz samej turbiny i powodować zakłócenia, które nie zawsze można przewidzieć na drodze 

symulacji. Obniżając współczynnik członu proporcjonalnego KP do wartości 0,08 uzyska się gładszą 

charakterystykę narastania prędkości obrotowej turbiny wodnej. Przestawiona została ona  

na rys. 6.11. Czas uzyskania wartości zadanej wydłużył się z 2 (rys. 6.10) do 7 sekund. 

 

Rys. 6.11. Wykres prędkości obrotowej zadanej (czerwony) i prędkości obrotowej ustawianej przez regulator PD 
(niebieski) dla wartości współczynnika Kp = 0,08 i nominalnych warunków pracy gdy M = 955 [Nm],  
 H = 12 [m] 

Posiadając wszystkie dane i równania opisujące pracę układu zmiany kąta obrotu łopatek kierownicy 

turbiny wodnej można przystąpić do jego badania. Polegają one na badaniu stabilności układu  

oraz na określeniu wpływu zmiany wartości spadu H i momentu M na takie parametry układu  

jak prędkość obrotowa turbiny n, przemieszczenie tłoka siłownika x czy ciśnienie w jego komorze 

tłokowej p1. 
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6.2.  Badanie stabilność układu regulacji 

 W rozdziale 6.1.2 przedstawiono dobór nastaw dla regulatora PD oraz wyjaśniono, dlaczego 

obniżono wartość współczynnika proporcjonalności KP. Należy sprawdzić czy dla tak przyjętych 

wartości współczynników KP = 0,08 i KD = 0,000464 układ pozostaje stabilny. Zgodnie z definicją: 

stabilność jest właściwością układu polegającą na powrocie do stanu równowagi stałej po ustaniu 

działania wymuszenia, które wytrąciło układ z tego stanu, lub osiągnięciu nowego stanu równowagi 

stałej, jeśli wymuszenie pozostało na stałym poziomie [57]. 

 Stabilności układu określa się dla położenia tłoka siłownika x0, które ustala się  

przy nominalnych warunkach pracy turbiny (H = 12 [m], M = 955 [Nm]). Oznacza to, że we wzorach 

początkowego wysunięcia tłoka x00 zostaje zastąpione przez x0. W nowym układzie współrzędnych 

wartość ta wynosi x0 = 0,0197 [m] (rys. 6.12).  

 

 
Rys. 6.12. Położenie punktów x00 i x0 w pierwotnym (kolor czarny)  

i nowym układzie współrzędnych (kolor niebieski) 

Należy jednak uwzględnić fakt, że niektóre zależności zostały wyprowadzone w nowym,  

a inne w pierwotnym układzie współrzędnych. W równaniu ciągłości (6.2), aby prawidłowo policzyć 

ciśnienie p1 w komorze tłokowej siłownika uwzględniono początkowe wysunięcie siłownika x00 

wynoszące 0,009 [m]. Dlatego dla potrzeb badania stabilności wartość x0 musi być skorygowana  

o to wysunięcie. Tak, więc nowa wartość x0 wyniesie:  

𝑥0 = 0,0287[𝑚] 

Jednakże inne zależności np. wzór (6.22) na prędkość kątową  został wyznaczony w nowym układzie 

współrzędnych, czyli z pominięciem x00. Dlatego stabilizuje się dla x0 = 0,0197 [m]. Należałoby  

więc odpowiednio skorygować to równanie do postaci:  

𝜔 = 𝑊 ∙
𝐻
3
2

𝑀
∙ (𝑥 − 𝑥00)    (6.37) 

Taki zapis nie wnosi jednak żadnych nowych informacji do obliczeń, a tylko dodatkowo je komplikuje. 

Można pominąć korygowanie wszystkich równań do wspólnego układu współrzędnych pamiętając 

jednocześnie podczas interpretacji wyników, w którym układzie współrzędnych dana zależność 

została wyznaczona. 



93 
 

 Podczas osiągania stabilnego położenia tłok siłownika może na skutek dynamiki układu 

wsuwać się lub wysuwać. Zakładając pewne uproszczenia można oba układy równań (6.10) i (6.11) 

sprowadzić do jednego, jeżeli:  

 wpływ tarcia suchego zostanie pominięty, ponieważ jego wartość zależy od zwrotu 

wektora prędkości tłoka siłownika, 

 objętościowe natężanie przepływu przez zawór dławiący zostanie przyjęte, jako stałe  

i co do wartości równe wydajności pompy Qd = Qp. 

Układ równań opisujących działanie układu sterowania kierownicą turbiny wodnej, który posłuży  

do rozważania stabilności metodami Hurwitza i Lapunowa przyjmie, zatem następującą postać: 

{
 
 
 

 
 
 𝑚0 ∙

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= 𝑝1 ∙ 𝐴1 − 𝑘𝑚 ∙ (

𝑑𝑥

𝑑𝑡
)
2
− 𝑘 ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ (𝑈 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝛼3′ − 𝑘2) ∙ 𝑥 − 𝑈 ∙ 𝐻

𝑑𝑝1

𝑑𝑡
=

𝛽

𝐴1∙(𝑥+𝑥00)
∙ 휀𝑄 ∙ 𝑄𝑝 −

𝛽

𝑥+𝑥00
∙
𝑑𝑥

𝑑𝑡

휀𝑄 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑒 + 𝐾𝐷 ∙
𝑑𝑒

𝑑𝑡

𝑒 = 𝜔0 −𝑊 ∙
𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝑥

 (6.38) 

 

6.2.1. Pierwszy sposób - kryterium Hurwitza 

 Kryterium Hurwitza (niemiecki matematyk, 1859 – 1919) pozwala stwierdzić stabilność 

układu na podstawie postaci wielomianowej równania charakterystycznego, a ściślej, na podstawie 

zależności, jakie powinny istnieć między jego współczynnikami. Z punktu widzenia algebry kryterium 

Hurwitza pozwala sprawdzić, czy wszystkie pierwiastki równania charakterystycznego leżą w lewej 

półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s, co pozwala stwierdzić, że układ jest stabilny [50], [112]. 

 Przekształcając równanie ruchu występujące w układzie równań (6.38), pomijając wyrażenie 

gdzie pochodna przemieszczenia x występuje w drugiej potędze oraz pomijając wartości stałe 

otrzymuje się: 

𝑚0 ∙
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑘 ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
− (𝑈 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝛼3′ − 𝑘2) ∙ 𝑥 = 𝑝1 ∙ 𝐴1   (6.39) 

Przekształcając je następnie przy użyciu transformacji Laplace’a otrzymuje się równanie w postaci: 

𝑚0 ∙ 𝑠
2 ∙ 𝑥 + 𝑘 ∙ 𝑠 ∙ 𝑥 − (𝑈 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝛼3′ − 𝑘2) ∙ 𝑥 = 𝑝1 ∙ 𝐴1  (6.40) 

Także za pomocą transformacji Laplace’a można zapisać równanie (6.35) na stopień otwarcia 

rozdzielacza Q:  

휀𝑄 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑒 + 𝐾𝐷 ∙ 𝑠 ∙ 𝑒    (6.41) 

oraz równanie ciągłości (6.2):  

 𝑝1 ∙ 𝑠 =
𝛽

𝐴1∙(𝑥+𝑥00)
∙ 휀𝑄 ∙ 𝑄𝑝 −

𝛽

𝑥+𝑥00
∙ 𝑠 ∙ 𝑥   (6.42) 

W równaniu (6.42) wyrażenie 
𝛽

𝑥+𝑥00
 można zapisać, jako: 

𝛽

𝑥+𝑥00
=

𝛽

𝑥00∙(1+
𝑥

𝑥00
)
  



94 
 

Ruch siłownika względem położenia równowagi x00 jest niewielki, więc można złożyć, że x << x00  

a to oznacza z kolei, że x/x00 ≈ 0. Można, zatem pominąć ten składnik otrzymując: 

𝛽

𝑥+𝑥00
≈

𝛽

𝑥00
      (6.43) 

Po uwzględnieniu tego uproszczenia równanie ciągłości (6.42) przyjmie postać: 

𝑝1 ∙ 𝑠 =
𝛽

𝐴1∙𝑥00
∙ 휀𝑄 ∙ 𝑄𝑝 −

𝛽

𝑥00
∙ 𝑠 ∙ 𝑥    (6.44) 

Po podstawieniu do tak zapisanego wzoru (6.44) równań: (6.41) na stopień otwarcia rozdzielacza Q, 

(6.24) na uchyb e oraz (6.22) na prędkość kątową  otrzymuje się równanie na ciśnienie po stronie 

tłokowej siłownika w postaci: 

𝑝1 =
1

𝑠
∙ [

𝛽

𝐴1∙𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ (𝐾𝑃 + 𝐾𝐷 ∙ 𝑠) ∙ (𝜔0 −𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝑥) −

𝛽

𝑥00
∙ 𝑠 ∙ 𝑥]  (6.45) 

Następnie podstawiając tak wyznaczone równanie (6.45) do równania (6.39) otrzymuje się: 

𝑚0 ∙ 𝑠
2 ∙ 𝑥 + 𝑘 ∙ 𝑠 ∙ 𝑥 − (𝑈 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝛼3′ − 𝑘2) ∙ 𝑥 = 

=
1

𝑠
∙ [

𝛽

𝐴1∙𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ (𝐾𝑃 + 𝐾𝐷 ∙ 𝑠) ∙ (𝜔0 −𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝑥) −

𝛽

𝑥00
∙ 𝑠 ∙ 𝑥] ∙ 𝐴1  (6.46) 

Stąd można wyliczyć wartość przemieszczenia tłoka x siłownika w zależności od zadanej prędkości 

kątowej 0  turbiny wodnej Francisa: 

𝑥 =

𝛽

𝑥00
∙𝑄𝑝∙(𝐾𝑃+𝐾𝐷∙𝑠)

𝑚0∙𝑠
3+𝑘∙𝑠2+(−𝑈∙𝐻∙𝑘𝛼3

′ +𝑘2+
𝛽

𝑥00
∙𝐴1+

𝛽

𝑥00
∙𝑄𝑝∙𝑊∙

𝐻
3
2

𝑀
∙𝐾𝐷)∙𝑠+

𝛽

𝑥00
∙𝑄𝑝∙𝑊∙

𝐻
3
2

𝑀
∙𝐾𝑃

∙ 𝜔0 (6.47) 

gdzie wyrażenie w mianowniku jest równaniem charakterystycznym, o którym mówi kryterium 

Hurwitza: 

𝑚0 ∙ 𝑠
3 + 𝑘 ∙ 𝑠2 + (−𝑈 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝛼3

′ + 𝑘2 +
𝛽

𝑥00
∙ 𝐴1 +

𝛽

𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝐾𝐷) ∙ 𝑠 +    

+
𝛽

𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝐾𝑃 = 0                                                    (6.48) 

Na podstawie tego kryterium, aby układ regulacji był asymptotycznie stabilny ma posiadać 

pierwiastki w lewej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s, czyli że muszą zostać spełnione 

następujące warunki: 

Warunek I: Wszystkie współczynniki równania charakterystycznego muszą być większe od zera. 

 

W rozpatrywanym przypadku równanie charakterystyczne (6.48) przyjmuje ogólną postać:  

𝑎3 ∙ 𝑠
3 + 𝑎2 ∙ 𝑠

2 + 𝑎1 ∙ 𝑠 + 𝑎0 = 0    (6.49) 

gdzie poszczególne współczynniki wynoszą:  

𝑎3 = 1 > 0 

𝑎2 =
𝑘

𝑚0
= 88,24 > 0 
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𝑎1 =
−𝑈 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝛼3

′ + 𝑘2 +
𝛽
𝑥00

∙ 𝐴1 +
𝛽
𝑥00

∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝑊 ∙
𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝐾𝐷

𝑚0
= 3,29 ∙ 107 > 0 

𝑎0 =

𝛽

𝑥00
∙𝑄𝑝∙𝑊∙

𝐻
3
2

𝑀
∙𝐾𝑃

𝑚0
= 4,70 ∙ 107 > 0      

Wszystkie współczynniki są większe od zera, zatem pierwszy warunek został spełniony.  

 

Warunek II : Wszystkie minory wyznacznika głównego muszą być większe od zera. 

∆1= |𝑎2| = 𝑎2 = 88,24 > 0       (6.50) 

∆2= |
𝑎2 𝑎3
𝑎0 𝑎1

| = 𝑎2 ∙ 𝑎1 − 𝑎3 ∙ 𝑎0 = 2,84 ∙ 10
9 > 0    (6.51) 

Wszystkie minory są większe od zera, zatem drugi warunek został spełniony. 

Podsumowując, oba warunki postawione w kryterium Hurwitza zostały spełnione. Dla nominalnych 

warunków pracy turbiny i dla nastaw regulatora KP = 0,08 i KD = 0,000464 układ regulacji prędkości 

turbiny wodnej jest stabilny. 

 

6.2.2. Drugi sposób - pierwsza metoda Lapunowa  

 Metoda Lapunowa (rosyjski matematyk, 1857 – 1918) pozwala na ocenę stabilności 

względem warunków początkowych. Polega na linearyzacji układu nieliniowego wokół wybranego 

punktu równowagi xr i ocenie stabilności tak uzyskanego modelu liniowego [18]. 

 

Przekształcając przedstawiony wcześniej układ czterech równań (6.38) otrzymuje się następujący 

układ dwóch równań: 

{
 

 𝑚0 ∙
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= 𝑝1 ∙ 𝐴1 − 𝑘𝑚 ∙ (

𝑑𝑥

𝑑𝑡
)
2
− 𝑘 ∙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ (𝑈 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝛼3′ − 𝑘2) ∙ 𝑥 − 𝑈 ∙ 𝐻

𝑑𝑝1

𝑑𝑡
=

𝛽

𝐴1∙(𝑥+𝑥00)
∙ 𝑄𝑝 ∙ [𝐾𝑃 ∙ (𝜔0 −𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝑥) − 𝐾𝐷 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
∙
𝑑𝑥

𝑑𝑡
] −

𝛽

𝑥+𝑥00
∙
𝑑𝑥

𝑑𝑡

 (6.52) 

 

Następnie, aby wyeliminować z tych równań drugą pochodną stosuje się następujące podstawienie:  

𝑥 = 𝑥1      (6.53) 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑥2     (6.54) 

𝑝1 = 𝑥3     (6.55) 
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Układ równań (6.52) przyjmie postać:  

{
 
 

 
 

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
= 𝑥2

𝑚0 ∙
𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= 𝑥3 ∙ 𝐴1 − 𝑘𝑚 ∙ 𝑥2

2 − 𝑘 ∙ 𝑥2 + (𝑈 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝛼3′ − 𝑘2) ∙ 𝑥1 − 𝑈 ∙ 𝐻

𝑑𝑥3

𝑑𝑡
=

𝛽

𝐴1∙(𝑥1+𝑥00)
∙ 𝑄𝑝 ∙ [𝐾𝑃 ∙ (𝜔0 −𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝑥1) − 𝐾𝐷 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝑥2] −

𝛽

𝑥1+𝑥00
∙ 𝑥2

  (6.56) 

Po rozwinięciu wyrażenia 
𝛽

𝑥1+𝑥00
 w szereg Taylora i uwzględnieniu dwóch pierwszych wyrazów 

otrzymuje się, że: 

𝛽

𝑥1+𝑥00
=

𝛽

𝑥0∙(1+
𝑥1
𝑥00

)
≈

𝛽

𝑥00
∙ (1 −

𝑥1

𝑥00
)    (6.57) 

Tak przekształconą zależność podstawia się do układu równań (6.56) i stąd otrzymuje się układ trzech 

równań różniczkowych nieliniowych w postaci: 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
= 𝑥2

𝑑𝑥2

𝑑𝑡
=

𝑈∙𝐻∙𝑘𝛼3′−𝑘2

𝑚0
∙ 𝑥1 −

𝑘𝑚

𝑚0
∙ 𝑥2

2 −
𝑘

𝑚0
∙ 𝑥2 +

𝐴1

𝑚0
∙ 𝑥3 −

𝑈∙𝐻

𝑚0

𝑑𝑥3

𝑑𝑡
=

𝛽

𝐴1∙𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝜔0 ∙ 𝐾𝑃 −

𝛽

𝐴1∙𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ (

𝜔0

𝑥00
+𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
) ∙ 𝐾𝑃 ∙ 𝑥1 −

−
𝛽

𝑥00
∙ (1 + 𝑄𝑝 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝐴1∙𝑀
∙ 𝐾𝐷) ∙ 𝑥2 +

+
𝛽

𝑥00
2 ∙ (1 + 𝑄𝑝 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝐴1∙𝑀
∙ 𝐾𝐷) ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2 +

𝛽

𝐴1∙𝑥00
2 ∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝐾𝑃 ∙ 𝑥1

2

  (6.58) 

 

Dla układu równań (6.58), który można oznaczyć, jako f(x) należy wyznaczyć punkt równowagi xr,  

dla którego zachodzi związek f(xr) = 0. W tym celu wszystkie wyrażenia z powyższego układu równań 

przyrównuje się do zera:  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0 = 𝑥2

0 =
𝑈∙𝐻∙𝑘𝛼3′−𝑘2

𝑚0
∙ 𝑥1 −

𝑘𝑚

𝑚0
∙ 𝑥2

2 −
𝑘

𝑚0
∙ 𝑥2 +

𝐴1

𝑚0
∙ 𝑥3 −

𝑈∙𝐻

𝑚0

0 =
𝛽

𝐴1∙𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝜔0 ∙ 𝐾𝑃 −

𝛽

𝐴1∙𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ (

𝜔0

𝑥00
+𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
) ∙ 𝐾𝑃 ∙ 𝑥1

−
𝛽

𝑥00
∙ (1 + 𝑄𝑝 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝐴1∙𝑀
∙ 𝐾𝐷) ∙ 𝑥2 +

+
𝛽

𝑥00
2 ∙ (1 + 𝑄𝑝 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝐴1∙𝑀
∙ 𝐾𝐷) ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2 +

𝛽

𝐴1∙𝑥00
2 ∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝐾𝑃 ∙ 𝑥1

2

 (6.59) 

A po uproszczeniu przyjmują one następujące postaci:  

{
 
 

 
 

0 = 𝑥2
0 = (𝑈 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝛼3′ − 𝑘2) ∙ 𝑥1 + 𝐴1 ∙ 𝑥3 − 𝑈 ∙ 𝐻

0 =
𝛽

𝐴1∙𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝐾𝑃 ∙ [𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀∙𝑥00
∙ 𝑥1

2 − (
𝜔0

𝑥00
+𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
) ∙ 𝑥1 +𝜔0]

   (6.60) 
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Trzecie równanie z układu równań (6.60) jest równe 0 wtedy, gdy wyrażenie w nawiasie jest  

równe 0, czyli: 

𝑊 ∙
𝐻
3
2

𝑀∙𝑥00
∙ 𝑥1

2 − (
𝜔0

𝑥00
+𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
) ∙ 𝑥1 +𝜔0 = 0   (6.61) 

Jest to równania kwadratowe, dla którego należy wyznaczyć wyróżnik tej funkcji aby określić  

ilość miejsc zerowych: 

∆ = (
𝜔0

𝑥00
+𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
)

2

− 4 ∙ 𝑊 ∙
𝐻
3
2

𝑀∙𝑥00
∙ 𝜔0 = (

𝜔0

𝑥00
−𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
)

2

   (6.62) 

Po postawieniu danych liczbowych wyróżnik wynosi: 

∆ = 1,74 ∙ 105 > 0 

To oznacza, że rozwiązaniem są dwa pierwiastki: 

𝑥11 =

𝜔0
𝑥00

+𝑊∙
𝐻
3
2

𝑀
+
𝜔0
𝑥00

−𝑊∙
𝐻
3
2

𝑀

2∙𝑊∙
𝐻
3
2

𝑀∙𝑥00

=
𝜔0∙𝑀

𝑊∙𝐻
3
2

    (6.63) 

oraz 

𝑥12 =

𝜔0
𝑥00

+𝑊∙
𝐻
3
2

𝑀
−
𝜔0
𝑥00

+𝑊∙
𝐻
3
2

𝑀

2∙𝑊∙
𝐻
3
2

𝑀∙𝑥00

= 𝑥00    (6.64) 

Po postawieniu danych liczbowych pierwiastki wynoszą: 

𝑥11 = 0,0197 

𝑥12 = 0,0287 

W związku z tym na podstawie drugiego równania z układu równań (6.60) mamy także dwie  

wartości dla x3:  

𝑥31 = −
𝑈∙𝐻∙𝑘𝛼3′−𝑘2

𝐴1
∙
𝜔0∗𝑀

𝑊∗𝐻
3
2

+
𝑈∙𝐻

𝐴1
    (6.65) 

𝑥32 = −
𝑈∙𝐻∙𝑘𝛼3′−𝑘2

𝐴1
∙ 𝑥00 +

𝑈∙𝐻

𝐴1
    (6.66) 

Po postawieniu danych liczbowych wartości dla x3 wynoszą odpowiednio: 

𝑥31 = 10,57 ∙ 10
6 

𝑥32 = 9,59 ∙ 10
6 

Uzyskano, więc dwa punkty równowagi o następujących współrzędnych: 

{

𝑥11 = 0,0197
𝑥21 = 0

𝑥31 = 10,57 ∙ 10
6

   lub  {

𝑥12 = 0,0287
𝑥22 = 0

𝑥32 = 9,59 ∙ 10
6
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Kolejnym krokiem w metodzie Lapunowa jest linearyzacja nieliniowego układu równań 

różniczkowych (6.60) w pewnym otoczeniu punktu xr. W tym celu należy rozwinąć układ równań f(x) 

w szereg Taylora [57]: 

𝑓(𝑥) = 𝐽 ∙ 𝑥 + 𝑅(𝑥)     (6.67) 

gdzie: J – macierz Jacobiego, R(x) – reszta z rozwinięcia w szereg Taylora (czyli wszystkie wyrazy  

o stopniu wyższym od pierwszego) 

 

Macierz Jacobiego J przybiera następującą postać: 

𝐽 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
=

[
 
 
 
 
𝜕𝑓1

𝜕𝑥1

𝜕𝑓1

𝜕𝑥2

𝜕𝑓1

𝜕𝑥3
𝜕𝑓2

𝜕𝑥1

𝜕𝑓2

𝜕𝑥2

𝜕𝑓2

𝜕𝑥3
𝜕𝑓3

𝜕𝑥1

𝜕𝑓2

𝜕𝑥2

𝜕𝑓3

𝜕𝑥3]
 
 
 
 

     (6.68) 

Elementy tej macierzy to pochodne każdego równania z układu (6.61) przez poszczególne zmienne. 

Stąd, pochodne cząstkowe dla pierwszej funkcji to: 

𝜕𝑓1

𝜕𝑥1
= 0       (6.69) 

𝜕𝑓1

𝜕𝑥2
= 1       (6.70) 

𝜕𝑓1

𝜕𝑥3
= 0      (6.71) 

Pochodne cząstkowe dla drugiej funkcji to: 

𝜕𝑓2

𝜕𝑥1
=

𝑈∙𝐻∙𝑘𝛼3′−𝑘2

𝑚0
      (6.72) 

𝜕𝑓2

𝜕𝑥2
= −

𝑘

𝑚0 
      (6.73) 

𝜕𝑓2

𝜕𝑥3
=

𝐴1

𝑚0
      (6.74) 

Pochodne cząstkowe dla trzeciej funkcji to: 

𝜕𝑓3

𝜕𝑥1
= −

𝛽

𝐴1∙𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ (

𝜔0

𝑥00
+𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
) ∙ 𝐾𝑃 + 2 ∙

𝛽

𝐴1∙𝑥00
2 ∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
∙ 𝐾𝑃 ∙ 𝑥1 (6.75) 

𝜕𝑓3

𝜕𝑥2
= −

𝛽

𝑥00
∙ (1 + 𝑄𝑝 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝐴1∙𝑀
∙ 𝐾𝐷) ∙ (1 −

𝑥1

𝑥00
)    (6.76) 

 
𝜕𝑓3

𝜕𝑥3
= 0         (6.77) 

Podstawiając do równań na pochodne cząstkowe (6.75) i (6.76) za x1 pierwszy punkt równowagi x11 

opisany wzorem (6.63) otrzymuje się te pochodne w postaci: 

𝜕𝑓3

𝜕𝑥1
=

𝛽

𝐴1∙𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝐾𝑃 ∙ (

𝜔0

𝑥00
−𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
)     (6.78) 

𝜕𝑓3

𝜕𝑥2
= −

𝛽

𝑥00
∙ (1 + 𝑄𝑝 ∙ 𝐾𝐷 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝐴1∙𝑀
) ∙ (1 −

𝜔0∙𝑀

𝑥00∙𝑊∙𝐻
3
2

)  (6.79)  
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A jeżeli podstawi się za x1 drugi punkt równowagi x12 opisany wzorem (6.64) otrzymuje się pochodne 

w postaci:  

𝜕𝑓3

𝜕𝑥1
=

𝛽

𝐴1∙𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝐾𝑃 ∙ (𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
−

𝜔0

𝑥00
)     (6.80) 

𝜕𝑓3

𝜕𝑥2
= 0        (6.81) 

Po pominięciu reszty R z rozwinięcia w szereg otrzyma się linowe przybliżenie układu równań 

różniczkowych nieliniowych f(x) w postaci:  

𝑓(𝑥) = 𝐽 ∙ 𝑥     (6.82) 

Następnie, aby móc rozważać stabilność układu po dokonanej linearyzacji należy obliczyć wartości 

własne  macierzy J z równania:  

𝑑𝑒𝑡𝐽𝜆 = 𝑑𝑒𝑡(𝐽 − 𝜆 ∙ 1) = 0    (6.83) 

gdzie: 1 – macierz jednostkowa 

Stąd: 

(𝐽 − 𝜆 ∙ 1) =

[
 
 
 
−𝜆 1 0
𝜕𝑓2

𝜕𝑥1

𝜕𝑓2

𝜕𝑥2
− 𝜆

𝜕𝑓2

𝜕𝑥3
𝜕𝑓3

𝜕𝑥1

𝜕𝑓3

𝜕𝑥2
−𝜆]
 
 
 

    (6.84) 

Zatem wyznacznik macierzy Jprzyjmie postać: 

𝑑𝑒𝑡𝐽𝜆 = −𝜆
3 +

𝜕𝑓2

𝜕𝑥2
∙ 𝜆2 + (

𝜕𝑓2

𝜕𝑥3
∙
𝜕𝑓3

𝜕𝑥2
+

𝜕𝑓2

𝜕𝑥1
) ∙ 𝜆 +

𝜕𝑓2

𝜕𝑥3
∙
𝜕𝑓3

𝜕𝑥1
= 0 (6.85) 

 

Podstawiając do wyznacznika współrzędne punktu równowagi xr można wyliczyć jego pierwiastki, 

które są wartościami własnymi  macierzy J. Znając ich wartości w oparciu o poniższe twierdzenie 

można wnioskować o stabilności układu regulacji prędkości turbiny wodnej: 

Układ równań różniczkowych liniowych jest stabilny, jeżeli wszystkie wartości własne 

macierzy mają niedodatnie części rzeczywiste. Układ równań różniczkowych liniowych jest 

stabilny asymptotycznie, jeżeli wszystkie wartości własne macierzy mają ujemne części 

rzeczywiste[18]. 

Ponieważ występują dwa punkty równowagi to, aby układ był stabilny wystarczy, że powyższe 

twierdzenie będzie spełnione tylko dla jednego z nich. 

 

Zatem dla pierwszego punktu równowagi wyznacznik macierzy J przyjmie postać: 

𝜆3 +
𝑘

𝑚0 
∙ 𝜆2 + [

𝐴1

𝑚0
∙
𝛽

𝑥00
∙ (1 + 𝑄𝑝 ∙ 𝐾𝐷 ∙ 𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝐴1∙𝑀
) ∙ (1 −

𝜔0∙𝑀

𝑥00∙𝑊∙𝐻
3
2

) −
𝑈∙𝐻∙𝑘𝛼3′−𝑘2

𝑚0
] ∙ 𝜆 −     

−
𝐴1

𝑚0
∙

𝛽

𝐴1∙𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝐾𝑃 ∙ (

𝜔0

𝑥00
−𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
) = 0   (6.86) 

Po podstawieniu odpowiednich danych liczbowych wyniesie on: 

𝜆3 + 56,75 ∙ 𝜆2 + 1,02 ∙ 107 ∙ 𝜆 + 1,03 ∙ 107 = 0   (6.87) 
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A jego rozwiązaniem są następujące pierwiastki: 

𝜆1 = −43,40 + 3201,11 ∙ 𝑖 

𝜆2 = −1,44 

𝜆3 = −43,40 − 3201,11 ∙ 𝑖 

Dla pierwszego punktu równowagi układ jest stabilny, ponieważ wszystkie wartości własne  

macierzy J mają ujemne części rzeczywiste. 

 

Z kolei dla drugiego punktu równowagi wyznacznik macierzy J przyjmie postać: 

−𝜆3 −
𝑘

𝑚0 
∙ 𝜆2 +

𝑈∙𝐻∙𝑘𝛼3′−𝑘2

𝑚0
∙ 𝜆 +

𝐴1

𝑚0
∙

𝛽

𝐴1∙𝑥00
∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝐾𝑃 ∙ (𝑊 ∙

𝐻
3
2

𝑀
−

𝜔0

𝑥00
) = 0 (6.88) 

Po podstawieniu odpowiednich danych liczbowych wyniesie on: 

−𝜆3 − 56,75 ∙ 𝜆2 + 46107,52 ∙ 𝜆 + 1,03 ∙ 107 = 0   (6.89) 

A jego rozwiązaniem są następujące pierwiastki: 

𝜆1 = 274,84 

𝜆2 = −181,54 + 143,96 ∙ 𝑖 

𝜆3 = −181,54 − 143,96 ∙ 𝑖 

Dla drugiego punktu równowagi układ nie jest stabilny, ponieważ jedna z wartości własnych  

macierzy J ma dodatnią część rzeczywistą. 

 

Podsumowując, układ regulacji prędkości turbiny wodnej za pomocą zmiany kąta łopatek 

kierowniczych jest stabilny dla pierwszego punktu równowagi. Właściwość ta zachodzi dla nastaw 

regulatora PD wynoszących: KP = 0,08 i KD = 0,000464. Zastosowanie metody Lapunowa potwierdza 

wcześniej otrzymane na podstawie kryterium Hurwitza informacje o stabilności rozważanego układu. 

 

6.3. Badania symulacyjne układu regulacji 

 Po dobraniu odpowiednich nastaw regulatora i sprawdzeniu stabilności układu zmiany kąta 

otwarcia łopatek w kierownicy turbiny Francisa dla jej nominalnych warunków pracy należy określić, 

jaki wpływ mają zewnętrzne czynniki na działanie tego układu regulacji. W rozdziale 6.1.1 

wyznaczono, że prędkości kątowa turbiny zależy od momentu obciążenia M oraz od spadu H. Należy, 

więc odpowiednio zamodelować zmianę spadu H oraz momentu M w pewnym okresie czasu t. 

Najwięcej informacji o działaniu układu uzyskuje się, jeżeli testuje się go w skrajnych przypadkach, 

czyli gdy podda się go zmianom skokowym. W rzeczywistości jednak zmiany takie występują bardzo 

rzadko, dlatego układ poddano także wymuszeniom, w których uzyskanie odpowiedniej zmiany 

parametru trwało przez pewien założony okres czasu. Zakresy zmian spadu H i momentu M zostały 

poddane w tabeli 5.2. 
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W zależności od zastosowanego rodzaju wymuszenia zmiany momentu M i spadu H można opisać 

następującym wzorami: 

 

 Wymuszenie skokowe: 

o Wartość spadu H ulega zwiększeniu  𝐻(𝑡) = {
𝐻0       𝑑𝑙𝑎 𝑡 ≤ 𝑡1
𝐻𝑚𝑎𝑥  𝑑𝑙𝑎 𝑡 > 𝑡1

  (6.90) 

o Wartość spadu H ulega zmniejszeniu 𝐻(𝑡) = {
𝐻0       𝑑𝑙𝑎 𝑡 ≤ 𝑡1
𝐻𝑚𝑖𝑛  𝑑𝑙𝑎 𝑡 > 𝑡1

  (6.91) 

o Wartość momentu M ulega zwiększeniu 𝑀(𝑡) = {
𝑀0       𝑑𝑙𝑎 𝑡 ≤ 𝑡1
𝑀𝑚𝑎𝑥  𝑑𝑙𝑎 𝑡 > 𝑡1

  (6.92) 

o Wartość momentu M ulega zmniejszeniu 𝑀(𝑡) = {
𝑀0       𝑑𝑙𝑎 𝑡 ≤ 𝑡1
𝑀𝑚𝑖𝑛  𝑑𝑙𝑎 𝑡 > 𝑡1

  (6.93) 

  

 gdzie: t1 – czas, w którym zostaje zmieniona wartość parametru 

 

 

 Wymuszenie liniowe: 

o Wartość spadu H ulega zwiększeniu  𝐻(𝑡) = {

𝐻0 𝑑𝑙𝑎 𝑡 ≤ 𝑡1
𝐾𝐻 ∙ 𝑡 𝑑𝑙𝑎 𝑡1 < 𝑡 ≤ 𝑡2
𝐻𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑙𝑎 𝑡 > 𝑡2

 (6.94) 

o Wartość spadu H ulega zmniejszeniu 𝐻(𝑡) = {

𝐻0 𝑑𝑙𝑎 𝑡 ≤ 𝑡1
−𝐾𝐻 ∙ 𝑡 𝑑𝑙𝑎 𝑡1 < 𝑡 ≤ 𝑡2
𝐻𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑙𝑎 𝑡 > 𝑡2

 (6.95) 

o Wartość momentu M ulega zwiększeniu 𝑀(𝑡) = {

𝑀0 𝑑𝑙𝑎 𝑡 ≤ 𝑡1
𝐾𝑀 ∙ 𝑡 𝑑𝑙𝑎 𝑡1 < 𝑡 ≤ 𝑡2
𝑀𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑙𝑎 𝑡 > 𝑡2

 (6.96) 

o Wartość momentu M ulega zmniejszeniu 𝑀(𝑡) = {

𝑀0 𝑑𝑙𝑎 𝑡 ≤ 𝑡1
−𝐾𝑀 ∙ 𝑡 𝑑𝑙𝑎 𝑡1 < 𝑡 ≤ 𝑡2
𝑀𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑙𝑎 𝑡 > 𝑡2

 (6.97) 

 

gdzie: t1 – czas, w którym rozpoczyna się zmiana wartość parametru, t2 – czas, w którym 

kończy się zmiana wartość parametru, KH, KM – współczynniki określające szybkość tych 

zmian 

 

 

6.3.1. Wpływ zmiany wartości spadu 

Na rysunkach od 6.13 do 6.16 przedstawiano odpowiedź układu w postaci zmiany prędkości 

obrotowej turbiny n, przemieszczenia tłoka siłownika x sterującego kierownicą turbiny i ciśnienia  

w komorze tłokowej p1 tego siłownika w zależności od skokowego i liniowego zmniejszenia wartości 

spadu H. 
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Rys. 6.13. Wykres skokowej (niebieski) i liniowej (zielony) zmiany spadu w czasie 

 

 

Rys. 6.14. Wykres prędkości obrotowej turbiny dla skokowej (niebieski) i liniowej (zielony)  
zmiany spadu oraz zadanej prędkości obrotowej (czerwony) 

 

 

Rys. 6.15. Wykres przemieszczenia tłoka siłownika dla skokowej (niebieski) i liniowej (zielony)  
zmiany spadu oraz maksymalny skok siłownika (czerwony) 
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Rys. 6.16. Wykres ciśnienia w komorze tłokowej siłownika dla skokowej (niebieski) i liniowej (zielony)  
zmiany spadu oraz maksymalna wartość ciśnienia w układzie hydraulicznym (czerwony) 

 
Na rysunkach od 6.17 do 6.20 przedstawiano odpowiedź układu w postaci zmiany prędkości 

obrotowej turbiny n, przemieszczenia tłoka siłownika x sterującego kierownicą turbiny i ciśnienia  

w komorze tłokowej p1 tego siłownika w zależności od skokowego i liniowego zwiększenia wartości 

spadu H. 

 

Rys. 6.17. Wykres skokowej (niebieski) i liniowej (zielony) zmiany spadu w czasie 

 

Rys. 6.18. Wykres prędkości obrotowej turbiny dla skokowej (niebieski) i liniowej (zielony)  
zmiany spadu oraz zadanej prędkości obrotowej (czerwony) 
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Rys. 6.19. Wykres przemieszczenia tłoka siłownika dla skokowej (niebieski) i liniowej (zielony)  
zmiany spadu oraz maksymalny skok siłownika (czerwony) 

 

Rys. 6.20. Wykres ciśnienia w komorze tłokowej siłownika dla skokowej (niebieski) i liniowej (zielony)  
zmiany spadu oraz maksymalna wartość ciśnienia w układzie hydraulicznym (czerwony) 

 

6.3.2. Wpływ zmiany wartości momentu 

Na rysunkach od 6.21 do 6.24 przedstawiano odpowiedź układu w postaci zmiany prędkości 

obrotowej turbiny n, przemieszczenia tłoka siłownika x sterującego kierownicą turbiny i ciśnienia  

w komorze tłokowej p1 tego siłownika w zależności od skokowego i liniowego zmniejszenia wartości  

momentu M. 

 
Rys. 6.21. Wykres skokowej (niebieski) i liniowej (zielony) zmiany momentu w czasie 
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Rys. 6.22. Wykres prędkości obrotowej turbiny dla skokowej (niebieski) i liniowej (zielony)  
zmiany momentu oraz zadanej prędkości obrotowej (czerwony) 

 

 

Rys. 6.23. Wykres przemieszczenia tłoka siłownika dla skokowej (niebieski) i liniowej (zielony)  
zmiany momentu oraz maksymalny skok siłownika (czerwony) 

 

 

Rys. 6.24. Wykres ciśnienia w komorze tłokowej siłownika dla skokowej (niebieski) i liniowej (zielony)  
zmiany momentu oraz maksymalna wartość ciśnienia w układzie hydraulicznym (czerwony) 
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Na rysunkach od 6.25 do 6.28 przedstawiano odpowiedź układu w postaci zmiany prędkości 

obrotowej turbiny n, przemieszczenia tłoka siłownika x sterującego kierownicą turbiny i ciśnienia  

w komorze tłokowej p1 tego siłownika w zależności od skokowego i liniowego zwiększenia wartości 

momentu M. 

 

Rys. 6.25. Wykres skokowej (niebieski) i liniowej (zielony) zmiany momentu w czasie 

 

Rys. 6.26. Wykres prędkości obrotowej turbiny dla skokowej (niebieski) i liniowej (zielony)  
zmiany momentu oraz zadanej prędkości obrotowej (czerwony) 

 

Rys. 6.27. Wykres przemieszczenia tłoka siłownika dla skokowej (niebieski) i liniowej (zielony)  
zmiany momentu oraz maksymalny skok siłownika (czerwony) 
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Rys. 6.28. Wykres ciśnienia w komorze tłokowej siłownika dla skokowej (niebieski) i liniowej (zielony)  
zmiany momentu oraz maksymalna wartość ciśnienia w układzie hydraulicznym (czerwony) 

 

6.4. Podsumowanie badań symulacyjnych 

 Na wykresach 6.13, 6.17, 6.21 i 6.25 przedstawiono zmiany wartości spadu H i momentu 

obciążenia M do chwili, gdy zostały osiągnięte ich wartości graniczne. Podczas pracy turbiny takie 

sytuacje zachodzą bardzo rzadko lub w ogóle. Ewentualne zmiany to raczej niewielkie odchyłki 

wymagające tylko drobnej korekty prędkości ze strony układu sterowania kierownicą turbiny wodnej. 

 Zmiana wartości spadu w sposób skokowy powoduje gwałtowną reakcję układu. Prędkość 

obrotowa turbiny bardzo szybko się zmienia oraz powstają drgania ciśnienia w komorze tłokowej 

siłownika. Spowodowane jest to tym, że spad wpływa nie tylko na zmianę prędkości (wzór 6.22),  

ale także na wartość siły naporu wody na łopatki kierownicy, a przez to na wartości siły na tłoczysku 

siłownika (wzór 5.52). Z kolei łagodna zmiana spadu nie powoduje tak dużych zakłóceń ciśnienia,  

a zwiększenie lub zmniejszenie wartości prędkości jest nieznaczne i wynosi w obu przypadkach około 

20 [obr/min], czyli około 8 %. Przykładowo dla porównania w artykule [14] przedstawiono dla turbiny 

o trochę mniejszej prędkości obrotowej dopuszczalny zakres zmiany tej prędkości na 30 % poniżej 

wartości zadanej i 6 % ponad tę wartość. 

 Czas powrotu układu do zadanej wartości prędkości obrotowej podczas zmniejszania wartości 

spadu dla obu rodzajów wymuszeń jest podobny. Ale podczas zwiększenia wartości spadu do granicy 

zakresu czas powrotu układu do żądanej wartości prędkości w przypadku zmiany liniowej jest ponad 

dwa razy dłuższy niż dla zmiany skokowej.  

 Skokowa zmiana momentu podobnie jak w wypadku zmiany spadu także wprowadza 

gwałtowną odpowiedź układu. Najbardziej ekstremalna sytuacja zachodzi w momencie zmniejszania 

momentu z 955 [Nm] do 300 [Nm], gdy to prędkość obrotowa turbiny nawet 3 krotnie przekracza jej 

wartość zadaną. Zmiana momentu nie wpływa bezpośrednio na parametry samego siłownika,  

więc nie wywołuje tak gwałtownych reakcji ciśnienia jak to jest w przypadku zmiany spadu. 

 Czas powrotu układu do zdanej wartości prędkości obrotowej podczas zmiany wartości 

momentu dla obu rodzajów wymuszeń jest inny. Podczas łagodnego zmniejszania momentu czas ten 

jest ponad 26 razy dłuższy niż dla zmiany skokowej, a podczas zwiększania jest 3 razy dłuższy. 

Dodatkowo dla zmiany liniowej jest on dłuższy niż czas powrotu podczas zmiany wartości spadu. 
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 Zmiany skokowe, które wywołują gwałtowną odpowiedź układu mogą być niebezpieczne 

dla układu i jego elementów a także dla obsługi. Elementy poddawane są wtedy dużym 

przeciążeniom, co może skracać ich żywotność, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do ich 

uszkodzenia. Porównując powyższe wykresy można zauważyć, że najgorszy scenariusz występuję 

podczas skokowego zmniejszenia się momentu o dużą wartość. Teoretycznie taka sytuacja może 

wystąpić np. gdyby odłączyły się odbiorniki mocy. Należy jednak pamiętać, że turbina ma swoją masę 

a co za tym idzie i bezwładność. Dlatego pomimo tego, co przestawia wykres z rys. 6.22 nie zmieni 

ona nagle prędkości z 250 na 800 [obr/min]. Turbina zacznie się powoli rozpędzać i dzięki temu układ 

zdąży odpowiednio szybko zareagować rozpoczynając zamykanie łopatek kierowniczych  

i ograniczając tym wzrost prędkości obrotowej turbiny. Podobnie jak w przypadku momentu  

do nagłych zmian spadu także nie dochodzi. Najbardziej zbliżoną sytuację do przedstawionej mogłyby 

wywołać gwałtowne i obfite opady deszczu. Ale nawet wtedy wody przybywałoby stopniowo. 

 Zmiany liniowe momentu obciążenia nie wpływają bardzo na prędkość obrotową turbiny 

wodnej. Układ regulacji nadąża reagować. Natomiast w przypadku łagodnej zmiany wartości spadu 

różnice pomiędzy wartością zadaną i mierzoną prędkości obrotowej są widoczne. Spowodowane jest 

to faktem, że prędkość obrotowa turbiny zależy od spadu w sposób potęgowy, a od momentu 

liniowy. Nadal jednak te wartości mieszczą się w dopuszczalnych granicach chwilowej zmiany 

prędkości obrotowej turbiny [22]. 

 Należy zwrócić jeszcze uwagę na sytuacje, gdy zostaje osiągnięta górna granica ciśnienia  

(rys. 6.20) lub skoku siłownika (rys. 6.15 i rys. 6.27). Przykładowo, zmniejszenie spadu do wartości 

przedstawionej na rys. 6.13 odpowiada maksymalnemu wysunięciu tłoka siłownika (rys. 6.15). 

Dlatego po niej nie może zajść zmiana wymagająca zwiększenia prędkości obrotowej turbiny  

przez wysunięcie tłoka i zwiększenie kąta otwarcia łopatek. Może natomiast wystąpić taka,  

która redukuje prędkość obrotową, czyli zwiększenie spadu lub zmniejszenie momentu. Dlatego 

konieczne jest monitorowanie pracy systemu przez pomiar ciśnienia w układzie hydraulicznym  

i przemieszczenia tłoka siłownika oraz wdrożenie odpowiednich procedur zabezpieczających przed 

wystąpieniem opisanych powyżej skrajnych sytuacji. 
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7. Podsumowanie i wnioski końcowe 

7.1. Podsumowanie 

 W pracy przedstawiono zagadnienie modyfikacji układu sterowania hydraulicznego kątem 

obrotu łopatek kierownicy, który jest niezbędny dla utrzymania stałej prędkości obrotowej turbiny 

zainstalowanej w małej elektrowni wodnej, przy zmiennym spadzie i momencie obciążenia 

zewnętrznego turbiny.  

Wprowadzenie przedstawia najważniejsze akty prawne odnoszące się do energetyki, 

wykorzystującej odnawialne źródła, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni wodnych.  

W rozdziale 2 opisano cel i zakres pracy. Rozdział 3 zawiera opracowany na podstawie 

literatury stan wiedzy odnoszący się do małych elektrowni wodnych i turbin w nich 

wykorzystywanych.  

W rozdziale 4 opisano wady i zalety wody, jako czynnika roboczego w układach hydraulicznych 

oraz przedstawione zostały wyniki badań stanowiskowych siłownika i rozdzielacza, wykonanych  

w nowatorskiej technologii pokryć zapobiegających szkodliwemu wypływowi wody na elementy 

konstrukcji układów hydraulicznych.  

Rozdział 5 zawiera zestaw założeń dotyczących turbiny wodnej i układu regulacji kąta obrotu 

łopatek kierownicy. Podstawowe wymiary i dane do analizy i obliczeń elementów sterujących turbiną 

zostały przyjęte na podstawie podobnych rozwiązań prezentowanych w literaturze. Dla kierownicy 

turbiny sprzężonej z mechanizmem zmiany kąta obrotu łopatek przedstawione zostały zależności 

dotyczące kinematyki, a także sposoby redukcji masy i siły, jako parametrów mających wpływ na ruch 

tłoka w siłowniku hydraulicznym.  

Rozdział 6 poświęcony został opracowaniu modelu układu sterowania prędkością obrotową 

turbiny poprzez wykorzystanie układu z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Przedstawione zostało 

nieliniowe równanie różniczkowe ruchu, opisujące przemieszczenie tłoka siłownika jednostronnego 

działania z uwzględnieniem siły tarcia, siły hydrostatycznej, siły sprężyny i obciążenia zewnętrznego.  

Aby jak najdokładniej odwzorować w nim działanie układu regulacji prędkości obrotowej turbiny 

wodnej małej mocy wykorzystano dane pozyskane z badań stanowiskowych.  

Przedstawiona została procedura doboru parametrów regulatora typu PD. Zamieszczone 

zostały wyniki badania stabilności układu regulacji prędkości obrotowej turbiny otrzymane na drodze 

obliczeń numerycznych w programie Maple z wykorzystaniem dwóch kryteriów, tj. kryterium 

Hurwitza i ze względu na nieliniowość układu I metody Lapunowa oraz wyniki badań symulacyjnych  

w przypadku zmiany momentu obciążającego turbinę lub zmiany spadu. Wykorzystano w tym celu 

program VisSim. 

W badaniach symulacyjnych wpływu czynników zewnętrznych, takich jak spad i moment 

obciążenia wykorzystano program SimulationX, w którym trójwymiarowy model kierownicy turbiny 

wodnej małej mocy był w interakcji z układem hydraulicznym kontrolowanym przez dobrany 

wcześniej regulator prędkości obrotowej tej turbiny. Wyniki tych symulacji przedstawiono w formie 

wykresów czasowych.  

Na  zakończenie przedstawione zostały wnioski końcowe oraz kierunki dalszych prac. 
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7.2. Wnioski 

Analiza przedstawionych w pracy wyników obliczeń analitycznych i numerycznych oraz badań 

symulacyjnych i stanowiskowych pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

1) Możliwe jest zbudowanie hydraulicznego układu poruszającego łopatki kierownicy turbiny,  

a więc układu sterującego prędkością obrotową turbiny o uproszczonej strukturze  

przy zredukowaniu liczby czujników bez szkody, dla jakości sterowania. Liczbę czujników można 

ograniczyć do: czujnika prędkości obrotowej turbiny, ciśnienia roboczego w hydraulicznym 

układzie sterowania kierownicą turbiny i położenia tłoka siłownika. Pierwszy z nich jest niezbędny 

z racji działania całego układu regulacji. Mierzy aktualną wartość prędkości obrotowej turbiny  

i przekazuje informacje do regulatora PD, który na tej podstawie odpowiednio ustawia kąt 

otwarcia łopatek kierownicy. Czujniki ciśnienia i położenia tłoka w siłowniku są wymagane,  

ze względu na ograniczenia, jakie należy wprowadzić z uwagi na bezpieczeństwo działania 

turbiny.  

2) Przez przystosowanie układu hydraulicznego do pracy z wodą, jako czynnikiem roboczym 

podniesiona zostaje ekologiczność oraz podwyższone bezpieczeństwo eksploatacji małej 

elektrowni wodnej. Mniejsza niż dla oleju hydraulicznego lepkość wody w połączeniu  

z samosmarującymi właściwościami użytych powłok zmniejsza opory przepływu w zaworach  

i przewodach zwiększając całkowitą sprawność układu hydraulicznego i redukując tym straty 

energii potrzebnej do jego zasilania. 

3) Zastosowanie w układzie sterowania kątem obrotu łopatek kierownicy siłownika jednostronnego 

działania oraz rozdzielcza zaworowego umożliwia znaczące uproszczenie układu hydraulicznego, 

a więc podwyższona zostaje jego niezawodność. Rozdzielacz 3/3 wykonany w technice 

zaworowej zapewnia nie tylko łatwiejszy montaż, ale także szybsze i tańsze serwisowanie. 

Zbudowany jest z trzech oddzielnych zaworów grzybkowych zamontowanych w jednym korpusie, 

dzięki czemu w razie awarii można wymienić jeden z nich. 

4) Woda ma większy niż olej hydrauliczny moduł ściśliwości, przez co układ, w którym 

wykorzystywana jest woda jako ciecz robocza wykazuje większą sztywność, a w konsekwencji 

zapewniony jest większy zapas stabilności, ponieważ częstości drgań własnych są wyższe  

niż w przypadku układów z olejem, jako cieczą roboczą.  

5) Istotną cechą rozważanego układu sterowania prędkością obrotową turbiny wodnej jest 

nieliniowość modelu matematycznego spowodowana uwzględnieniem siły tarcia suchego  

w równaniu opisującym ruch tłoka siłownika, uzależnieniem wartości masy zredukowanej  

do tłoczyska siłownika i siły działającej na tłoczysko wywołanej naporem wody na łopatki 

kierownicy od przemieszczenia tłoka oraz zmienną objętością cieczy roboczej w komorze 

siłownika. W obliczeniach analitycznych konieczne jest dla wyznaczenia rozwiązania 

zastosowanie linearyzacji nieliniowości, co jest dopuszczalne w przypadku wstępnej oceny pracy 

układu. W modelu symulacyjnym uwzględnienie nieliniowości jest możliwe, a więc możliwa była 

ocena wpływu nieliniowości na charakter zmian poszczególnych wielkości. 

6) Po dokonaniu analizy kinematycznej mechanizmu, którego struktura i parametry zostały opisane 

w rozdziale 5 zależność pomiędzy kątem obrotu łopatki kierownicy 3 a przemieszczeniem tłoka 

w siłowniku x można przyjąć, jako funkcję liniową. Przyjęto, że przy całkowitym zamknięciu 

kierownicy przemieszczenie tłoka wynosi 0 a kąt obrotu łopatki też jest równy 0. Graniczna 

wartość kąta obrotu łopatki kierownicy wynosi 20,96 [o] dla przemieszczenia x = 26 [mm].  
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7) Masę zredukowaną układu, jaki tworzą łopatki kierownicy, mechanizm przeniesienia ruchu  

od łopatki do tłoka siłownika wyznaczono wykorzystując podejście energetyczne. Energia 

kinetyczna ruchu obrotowego łopatek, ogniw mechanizmu zarówno w ruchu obrotowym i ruchu 

płaskim porównana została z energią kinetyczną masy zredukowanej w ruchu postępowym tłoka 

siłownika. Zależność pomiędzy masą zredukowaną układu i wysunięciem tłoka siłownika x można 

przyjąć z dużą dokładnością jako funkcję liniową, przy czym wartość masy zredukowanej jest 

znacząca w porównaniu do masy tłoka i tłoczyska siłownika, która przyjęta została jako równa  

10 [kg]. Dla przyjętych wartości parametrów masowych i geometrycznych przy przemieszczeniu 

tłoka równym zero masa zredukowana jest równa 18,8 [kg] a przy wysunięciu tłoczyska  

o 26 [mm] wartość masy zredukowanej wzrasta do 30 [kg]. 

8) Wartość siły, jaka działa na tłoczysko siłownika zależy od wartości siły wywieranej przez wodę  

na wszystkie łopatki kierownicy, co należy powiązać z nie tylko z wysokością spadu H,  

ale także z kątem otwarcia łopatek kierownicy 3. Wyznaczenie tej zależności można dokonać 

wykorzystując zasadę prac przygotowanych. Wykazano, że wartość siły działającej na tłoczysko 

siłownika zależy w liniowy sposób od spadu H i od położenia tłoka siłownika x sterującego 

kierownicą turbiny. Wiele pozycji literaturowych z dziedziny energetyki wodnej bardzo upraszcza 

zjawisko naporu wody na łopatkę kierowniczą sprowadzając je do wyznaczania znanej z podstaw 

hydromechaniki reakcji strugi swobodnej działającej na płaską nieruchomą przegrodę. 

Zmodyfikowany wzór na siłę naporu uzależnia ją od kąta otwarcia i wymiarów łopatki, co pozwala 

na dokładniejsze wyznaczanie sił działających na tłoczysko siłownika sterującego kierownicą 

turbiny wodnej. 

9) W modelu symulacyjnym przyjęto, że prędkość obrotowa turbiny zależy od trzech parametrów: 

spadu H – determinującego prędkości przepływu wody przez kierownicę, momentu obciążenia 

wirnika turbiny M, przemieszczenia tłoka siłownika x – czyli kąta obrotu łopatki kierowniczej. 

Prędkość obrotowa wirnika turbiny jest proporcjonalna do pomieszczenia tłoka siłownika, 

odwrotnie proporcjonalna do wartości momentu oraz zależy od spadu w potędze 3/2.  

Nie uwzględnia się wpływu bezwładności wirnika turbiny oraz sprzęgniętego z nim wirnika 

generatora elektrycznego na wartość prędkości obrotowej w stanach nieustalonych. 

10) Zastosowanie w układzie sterowania prędkością obrotową turbiny ujemnego sprzężenia 

zwrotnego z regulatorem typu PD przy nieliniowych równaniach opisujących wektor stanu 

układu, tj. przemieszczenie tłoka siłownika x(t), jego prędkość dx(t)/dt oraz ciśnienie cieczy  

w komorze siłownika p1(t) wymaga sprawdzenia stabilności z wykorzystaniem odpowiedniego 

kryterium. Dla uproszczonego układu liniowego najbardziej dogodne jest zastosowanie kryterium 

Hurwitza, natomiast dla układu nieliniowego możliwe jest badanie stabilności stosując pierwszą 

metodę Lapunova. Okazało się, że w układzie występują dwa punkty równowagi i dla nastaw 

regulatora wynoszących: KP = 0,08 i KD = 0,000464 układ jest stabilny dla pierwszego punktu 

równowagi, natomiast niestabilny dla drugiego punktu równowagi. 

11) Badając skokową odpowiedź układu regulacji prędkości obrotowej turbiny stwierdzono,  

że po dobraniu nastaw regulatora PD wykorzystując metodę Zieglera – Nicholsa oscylacje  

nie wystąpiły zarówno dla nominalnych jak i skrajnych wartości momentu i spadu, czyli efekty 

dynamiczne w układzie sterowania nie są zauważalne. Jednocześnie czas, w jakim prędkość 

obrotowa turbiny osiąga zadaną wartość jest bardzo krótki.  

12) Badania symulacyjne obejmujące wyznaczenia odpowiedzi układu, obejmującej przede 

wszystkim prędkość obrotową turbiny n, przemieszczenie tłoka siłownika sterującego kierownicą 

turbiny x, ciśnienie w komorze tłokowej siłownika p1 w funkcji czasu w zależności od skokowych  



112 
 

i liniowych zmian wartości momentu obciążenia M i spadu H wykazały, że dla przyjętych wartości 

parametrów układu przebiegi czasowe są aperiodyczne, przy czym zakres zmian wartości 

prędkości obrotowej turbiny okazuje się znaczący, szczególnie w przypadku skokowych zmian 

ww. parametrów. 

13) Czas powrotu prędkości obrotowej turbiny do zadanej wartości podczas zmniejszania wartości 

spadu dla obu rodzajów zmian jest podobny. Podczas zwiększenia wartości spadu do granicy 

zakresu czas powrotu układu do żądanej wartości prędkości obrotowej w przypadku zmiany 

liniowej jest ponad 2 razy dłuższy niż dla zmiany skokowej. 

14) Czas powrotu układu do zdanej wartości prędkości obrotowej podczas zmiany wartości momentu 

dla obu rodzajów wymuszeń jest inny. Podczas łagodnego zmniejszania momentu czas ten jest 

ponad 26 razy dłuższy niż dla zmiany skokowej, a podczas zwiększania jest 3 razy dłuższy. 

Dodatkowo dla zmiany liniowej jest on dłuższy niż czas powrotu podczas zmiany wartości spadu. 

15) Przedstawiony w pracy model symulacyjny układu hydraulicznego regulacji kąta obrotu łopatek 

kierownicy turbiny wodnej działa poprawnie. Proponowany układ regulacji prędkości obrotowej 

turbiny będzie szczególnie przydatny - ze względu na jego prostotę do zastosowania w małych 

elektrowniach wodnych, takich jak zasilanie w prąd prywatnych gospodarstw czy małych 

zakładów (tartak, młyn), oddalonych od głównych linii zasilających i chcących się od niej 

uniezależnić lub szukających awaryjnych źródeł energii.  

 

7.3. Kierunki dalszych badań 

Opracowany został w pracy model symulacyjny hydraulicznego układu regulacji kąta obrotu 

łopatek kierownicy turbiny wodnej, co jest jednoznaczne z możliwością stabilizacji prędkości 

obrotowej przy zmianie wartości podstawowych parametrów mających wpływ na prędkość obrotową 

turbiny. Można przeprowadzać na tym modelu kolejne badania symulacyjne, bez stosowania 

przybliżeń liniowych w zależnościach pomiędzy takimi wielkościami jak kąt obrotu łopatki, masa 

zredukowana, siła na tłoczysku siłownika itp. a przemieszczeniem tłoka siłownika. Dla takich 

zależności należałoby określić wpływ nastaw regulatora PD na stabilność układu regulacji oraz czas  

i wartość przeregulowania. 

Kolejnym krokiem będzie rozwinięcie tego modelu o dynamiczny model turbiny Francisca  

w połączeniu z napędzanym przez nią generatorem prądu, w celu określenia wpływu sumarycznej 

bezwładności mas wirujących na pracę układu. Ten parametr powinien mieć zauważalny wpływ  

na wartość zmiany prędkości obrotowej i czas powrotu do zadanej wartości tej prędkości w czasie 

trwania zakłócenia wywołanego zmianą spadu lub momentu obciążenia.  Co za tym idzie modyfikacji 

ulegnie także wyprowadzony wzór na zależność pomiędzy prędkością kątową turbiny, spadem, 

momentem i przemieszczeniem tłoka siłownika.     
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Załącznik 1:  
Narzędzia do obliczeń i symulacji użyte w pracy 

Bardzo szybki rozwój nauki techniki a przy tym dążenie do ciągłego obniżania kosztów 

spowodował zapotrzebowanie na programy do wirtualnego budowania układów i maszyn. Pozwalają 

one na darmowe, (jeśli nie liczyć kosztów samego oprogramowania) przebadanie maszyny  

czy sytemu zanim zostaje wdrożony do produkcji. W łatwy sposób można układ zaprojektować, 

wirtualnie zbudować czy przebudować tak, aby dobrać najbardziej odpowiednie elementy  

i parametry zanim przystąpi się do budowy prototypu. Do programów, które mogą w taki sposób być 

wykorzystane można zaliczyć m.in.: Maple stworzony w 1981 r. przez Symbolic Computation Group 

na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie, a od 1988 r. rozwijany i sprzedawany komercyjnie  

przez Waterloo Maple Inc. (znane również, jako Maplesoft), VisSim firmy Visual Solutions z Westford  

w Massachusetts, czy Simulation X firmy ITI GmbH z Drezna [73]. 

Maple 

 Maple jest programem komputerowym typu CAS (ang. Computer Algebra System) służącym  

do wykonywania obliczeń symbolicznych. Język programowania Maple jest językiem 

interpretowanym o dynamicznych typach danych. Wyrażenia symboliczne przechowywane są  

w pamięci, jako skierowane grafy acykliczne. Program operuje z wyrażeniami zbudowanymi  

z wielomianów jednej lub wielu zmiennych, funkcji elementarnych, lub macierzy, całek i pochodnych. 

Przeprowadza obliczenia algebraiczne na abstrakcyjnych strukturach grupowych, obliczenia związane 

z teorią liczb oraz obliczenia dotyczące modelowania, statystyki matematycznej oraz możliwość 

graficznej prezentacji wykresów funkcji. Umożliwia rysowanie wykresów dwu i trójwymiarowych 

funkcji jednej i dwu zmiennych. 

 

 

Rys. 1. Ogólny widok na interfejs programu 
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VisSim 

 VisSim jest językiem, który poprzez tworzenie schematów blokowych służy do modelowania, 

symulacji i analiz modeli dynamicznych. Zawiera bloki dla modelowania funkcji matematycznych, 

logicznych, przestępnych, jak i filtrów cyfrowych, transmitancji, całkowania i interaktywnego 

tworzenia wykresów. Zazwyczaj używa się go to modelowania systemów i układów związanych  

z aeronautyką, biologią, medycyną, elektroniką, elektrycznością, hydrauliką, mechaniką, 

termodynamiką i ekonometrią.  

 ViSim jest językiem programowania blokowego do tworzenia kompleksowych nieliniowych 

modeli dynamicznych. Model tworzy się poprzez umieszczenie odpowiedniego bloku w przestrzeni 

roboczej i połączenie go z innym za pomocą specjalnego łącznika. Po uruchomieniu symulacji 

opowiedź jest natychmiastowa. Odpowiedź może być przedstawiona w formie wykresów dwu  

i trójwymiarowych, wykresów słupkowych, wyświetlaczy cyfrowych czy nawet animacji 3D [67]. 

 

 

Rys. 2. Ogólny widok na interfejs programu 
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Simulation X  

 SimulationX jest oprogramowaniem CAE (ang. Computer Aided Engineering) służącym  

do projektowania, modelowania, symulacji, analizy i wirtualnego testowania złożonych systemów 

mechatronicznych. Oprogramowanie to symuluje współdziałanie różnych procesów fizycznych takich 

jak mechanika 1D, układy mechaniczne składające się z wielu ciał (MBS), hydraulika, pneumatyka, 

termodynamika, elektryka, magnetyka a także analogowa i cyfrowa automatyka. SimulationX 

dysponuje gotowymi bibliotekami, które klasyfikują obiekty modeli według ich cech fizycznych,  

a także według cech odnoszących się do ich zastosowania [90]. Biblioteki oferują sprawne i intuicyjne 

modelowanie nie tylko układów czy systemów napędowych, ale także pojedynczych elementów  

bez potrzeby układania dodatkowych równań, wykresów czy funkcji. Elementy takie jak: sprężyna, 

masa, powierzchnia suwaka zaworu mogą być rozmieszczane i graficznie połączone,  

jako odzwierciedlenie fizycznej struktury zespołu zaworów, pomp lub silników. Parametry wejściowe 

każdego z elementów możemy ustawić indywidualnie tak, aby dany element był na tyle zbliżony  

do rzeczywistego, na ile wymaga tego specyfika projektowanego systemu. Podczas przebiegu 

obliczeń możliwe jest obserwowanie i analizowanie zachowania wszystkich elementów i systemów a 

także dopasowanie parametrów w czasie rzeczywistym [72]. 

Sam interfejs jak i obsługa programu są bardzo intuicyjne i proste, co pozwala rozpatrywać 

nawet bardzo złożone stany fizycznego zachowania się elementów i układów [91]. 

 

 

Rys. 3. Ogólny widok na interfejs programu  
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Rys. 4. Model układu sterowania kierownicą turbiny wodnej razem z modelem samej kierownicy  
wykonany w programie SimulationX  
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Załącznik 2:  
Przyrządy pomiarowe użyte podczas badań stanowiskowych 

Podczas badań elementów hydrauliki wodnej przedstawionych w rozdziale 4 
wykorzystano czujniki pomiarowe przedstawione w tabeli 1. Analogowe sygnały z czujników 
były zbierane przez kartę analogowo – cyfrową, przetwarzane na sygnały cyfrowe,  
a następnie archiwizowane w plikach na dysku komputera.  

  
 

Tabela 1. Wykorzystane czujniki pomiarowe 

Rodzaj Typ Parametry 

czujnik ciśnienia 
STS: ATM.ECO 

3.1711.01.47.21.U 

zakres: 0 ÷ 250 [MPa]  
dokładność: ± 0,1 % od wartości mierzonej 
ciśnienie maksymalne: 85 [MPa] 
sygnał wyjściowy: 0 ÷ 10 [V]  
stopień ochrony: IP65  
temperatura medium: - 40 ÷  + 125 [°C] 

linkowy czujnik przemieszczenia  
Wobit 

WDS-3000-P96-SR-SSI 

sygnał wyjściowy: SSI 
zakres pomiarowy: 3000 [mm] 
liniowość: ± 0,6 [mm] 
rozdzielczość: 0,032 [mm] 

przepływomierz turbinkowy 
Kobold 

SFL-1220 R10 

medium: woda wodociągowa 
zakres pomiarowy: 0,5 ÷ 20 [l/min] 
dokładność: ± 1 % od wartości końcowej 
powtarzalność: ± 0,3 % od wartości mierzonej 
ciśnienie maksymalne: 250 [MPa] 
temperatura medium: - 20 ÷  + 90 [°C] 

czujnik siły 
Wobit 

EMS 150-50kN 

zakres pomiaru: 50 [kN] 
przeciążenie użytkowe: 130 %  
przeciążenie graniczne: 200 %  
stała charakterystyczna: 2 [mV/V] ± 2 %  
tolerancja zera: 2 %  
tolerancja liniowości: 0,1 %  
histereza: 0,1 %  
stopień ochrony: IP 65  

czujnik temperatury PT 100 zakres temp.:  - 50 ÷ + 200 [°C] 
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