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S Z A C O W A N I E  W Y TĘŻE N I A  R U R O C IĄG U  
D E R Y W A C Y J N E G O  T U R B I N Y  W O D N E J  

STRESZCZENIE 

W artykule przedstawiono ocenę wytężenia rurociągu dolotowego wody do turbiny hy-
droelektrowni dokonanej na podstawie symulacji komputerowej MES. Wskazano potencjalne 
miejsca największego wytężenia konstrukcji, odpowiadające im przemieszczenia oraz współczynniki 
bezpieczeństwa. Analiza numeryczna ma pomóc w określaniu rozkładu i wartości naprężeń wystę-
pujących w rzeczywistej konstrukcji oraz podjęciu właściwych decyzji dotyczących ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych rurociągu. Uzyskane wyniki obliczeń mogą również posłużyć do opraco-
wania koncepcji rozmieszczenia czujników w planowanych badaniach tensometrycznych. 

Słowa kluczowe:  
obciążenia hydrostatyczne, turbina wodna, MES. 

CEL I ZAKRES PRACY 

Elektrownia wodna Łapino na rzece Raduni1 została oddana do eksploatacji  
w 1927 roku. Jest ona wyposażona w dwa jednakowe hydrozespoły nr 1 i 2. Każdy  
z nich składa się z dwóch połączonych wspólnym wałem poziomych turbin Francisa 
(Producent: Schichau Elbląg, 1925) napędzających bezpośrednio sprzęgnięty gene-
rator synchroniczny (Producent: AEG, 1925). Podstawowe parametry eksploatacyjne  
i geometryczne hydrozespołu są następujące:  

― przepływ znamionowy 11 m3/s; 
― spad znamionowy  13,8 m; 
― moc znamionowa  1147 kW; 

                                                 
1 http://energa-hydro.pl/2,26,0,Galeria-Lapino.html. 
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― szybkość obrotowa  250 obr/min; 
― średnica wirnika  1,3 m. 

Celem niniejszego artykułu było ustalenie ewentualnych zagrożeń bezpie-
czeństwa pracy eksploatowanej od ponad osiemdziesięciu lat elektrowni w Łapinie. 
Z tego punktu widzenia bardzo ważna była ocena wytrzymałości takich elementów 
konstrukcyjnych naprawionego rurociągu, jakimi są jego rozgałęzienia, które ze 
względu na brak wzmocnień oraz postępujące procesy korozyjne są bardzo podatne 
na pęknięcia wskutek działania ciśnienia wywołanego zjawiskiem uderzenia hydrau-
licznego. Awaria rozerwania rurociągu w 1997 roku jest tego najlepszym przykła-
dem [1]. Miejscem rozerwania było połączenie króćca turbiny z główną nitką 
rurociągu zasilającego. Za bezpośrednią przyczynę rozerwania rurociągu uznano 
nadmierne uderzenie hydrauliczne wywołane zbyt szybkim odcięciem przepływu 
wody podczas przeprowadzanej próby zrzutu obciążenia turbozespołu nr 2 [1].  
Rozerwaniu sprzyjała niska wytrzymałość konstrukcji rurociągu, uwarunkowana 
głównie niską jakością złączy spawanych (stara technologia spawania) oraz brak 
wzmocnienia miejsc o dużej koncentracji naprężeń. 

Po naprawie rurociągu bardzo ważne było wskazanie elementów najbardziej 
wytężonych oraz zaproponowanie ewentualnych wzmocnień poszycia rurociągu 
zwiększających jego wytrzymałość. W tym celu wykonano symulację komputerową 
obciążenia rurociągu i na jej podstawie oszacowano wytężenie konstrukcji. Uzyska-
ne wyniki przedstawiono w niniejszym artykule. 

PRZEDMIOT BADAŃ 

Widok ogólny hydrozespołów omawianej elektrowni wodnej pokazuje ry-
sunek 1. Na rysunku 2. przedstawiono widok rurociągów dolotowych wody, które 
znajdują się pod hydrozespołami. Szkic z wybranymi wymiarami rurociągu i turbo-
zespołów jest na rysunku 3. 

Uzyskane z próby rozciągania próbek materiału rurociągu wartości granic 
plastyczności (Re) i wytrzymałości na rozerwanie (Rm) wyniosły (wartości średnie  
z trzech prób) [1]: 

― przy próbie rozrywania zgodnie z kierunkiem walcowania 
 Re = 280 MPa, Rm = 401 MPa; 

― przy próbie rozrywania prostopadle do kierunku walcowania 
 Re = 294 MPa, Rm = 431 MPa. 
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Rys. 1. Widok hydrozespołów ew. Łapino 

Źródło: http://energa-hydro.pl/2,26,0,Galeria-Lapino.html. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Widok rurociągów dolotowych wody 

Źródło: http://energa-hydro.pl/2,26,0,Galeria-Lapino.html. 
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Rys. 3. Widok rurociągów dolotowych wody 
Źródło: Adamkowski A. i in., Pomiar naprężeń najbardziej obciążonych elementów rurociągu dery-
wacyjnego w ew. Łapino w różnych warunkach obciążeń ciśnieniem wewnętrznym, IMP, Gdańsk 2009. 

SYMULACJA NUMERYCZNA 

Analizę stanu naprężenia w rurociągu przeprowadzono metodą elementów 
skończonych (MES). W obliczeniach przyjęto kształt i wymiary geometrii węzła ruro-
ciągu i wyznaczone w badaniach materiałowych własności wytrzymałościowe materiału. 
Obliczenia wykonano dla różnych wartości ciśnienia wewnętrznego. Składowe oblicza-
nego pola naprężeń zastępowano naprężeniem zredukowanym według hipotezy Hubera.  

Obliczenia nie wymagały realizacji zaawansowanej analizy nieliniowej, ponie-
waż ich celem było oszacowanie wartości ciśnienia niebezpiecznego i miejsc, w których 
wywołuje ono naprężenia na poziomie 55% granicy plastyczności, której to wartości 
nie powinno się przekraczać zgodnie z zaleceniami dla tego typu konstrukcji [1]. 

P r z y g o t o w a n i e  m o d e l u  o b l i c z e n i o w e g o  

Jednym z istotniejszych elementów wpływających na wiarygodność obli-
czeń jest poprawne odwzorowanie rzeczywistej konstrukcji w formie reprezentacji 
cyfrowej, co przekłada się bezpośrednio na jakość siatki elementów skończonych. 
Reprezentacja komputerowa konstrukcji nie może być ani zbytnim jej uproszcze-
niem, ani zawierać wszystkich szczegółów, takich jak na przykład podkładki, nakrętki 
itp. Model geometryczny musi być świadomym uproszczeniem obiektu rzeczywi-
stego, przy zachowaniu jego głównych cech konstrukcyjnych. Zadanie powyższe 

DOLOT WODY 
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wymaga doświadczenia i jest najbardziej czasochłonnym etapem przygotowywania 
symulacji komputerowej. 

Na podstawie dostępnych danych [1] wykonano model przestrzenny rozpa-
trywanego obiektu. Model ten, przedstawiony na rysunku 4., wykorzystano do ana-
lizy numerycznej, szacując poziom wytężenia konstrukcji. 

Grubość poszycia rurociągu wynosi 8 mm. Model geometryczny i oblicze-
nia MES zrealizowano jako powierzchniowe. 

 

 
Rys. 4. Model powierzchniowy rurociągu 

Źródło: opracowanie własne. 

O b c i ą ż e n i a  m o d e l u  

Na podstawie danych eksploatacyjnych przyjęto nominalne obciążenie hy-
drostatyczne rurociągu 0,12 MPa, co odpowiada ciśnieniu słupa wody o wysokości 
10,5 m, który występuje jako różnica poziomów wody górnej i dna rurociągu. Dla 
stanów obciążenia dynamicznego (rozruch), zgodnie z zaleceniami [1], przyjęto 
współczynnik przeciążenia 1,4 — wówczas wartość ciśnienia obciążającego konstruk-
cję wynosi 0,16 MPa. Wartość ciśnienia 0,16 MPa odpowiada rzeczywistemu ciśnie-
niu występującemu podczas uruchamiania turbozespołu [1]. W stanie awaryjnym 
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naprężenia muszą przekroczyć granicę wytrzymałości materiału. Warunek taki spełnia 
ciśnienie w rurociągu o wartości 0,21 MPa.  

Rozkład ciśnienia hydrostatycznego pokazany na rysunku 5. będzie zawsze 
taki sam. Odpowiednie skale odpowiadają obliczanym wariantom, które opatrzono 
komentarzem (obciążenie nominalne, przeciążenie, stan awaryjny). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Rozkład ciśnienia hydrostatycznego w rurociągu 

Źródło: opracowanie własne. 

S i a t k a  e l e m e n t ó w  s k oń c z o n y c h  o r a z  p r z y j ę t e  w a r u n k i  
b r z e g o w e  

Siatka elementów skończonych zbudowana jest z powierzchniowych elemen-
tów skończonych o sześciu stopniach swobody w każdym z ośmiu węzłów w elemencie 
(rys. 6.). Liczba węzłów przy takim podziale wyniosła 221231, a elementów 73388. 

Kolorem czerwonym (rys. 7.) zaznaczono krawędzie (węzły), którym ode-
brano wszystkie stopnie swobody. W ten sposób zasymulowano miejsca, w których 
konstrukcja nie może się przemieszczać. Generalnie są to miejsca zamocowania 
konstrukcji do fundamentów, ścian wlotów lub miejsca zamocowania kołnierzy 
wlotowych do podstaw turbin. 
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Rys. 6. Przyjęta siatka elementów skończonych 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Miejsca podparcia rozpatrywanego modelu 

Źródło: opracowanie własne. 
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WYNIKI 

Na rysunkach od 8. do 10. przedstawiono wyniki w postaci planów warstwi-
cowych funkcji. Naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera przedstawiono 
na rysunku 8. Skale odpowiadają, jak poprzednio, odpowiednio obciążeniom nomi-
nalnym, przeciążeniu oraz obciążeniu w stanie awaryjnym. Przy obciążeniu nomi-
nalnym naprężenia zredukowane w miejscach ich koncentracji kształtują się w zakresie 
80–150 MPa. Maksymalna wartość naprężeń to 208 MPa, którą można pominąć, 
ponieważ dotyczy wartości w punkcie na krawędzi, dla której odebrano stopnie 
swobody i jest to efekt błędu aproksymacji funkcji kształtu elementu skończonego. 
Naprężenia w karbach przy ciśnieniu 0,16 MPa osiągają wartości 220 MPa i są niższe 
od granicy plastyczności. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Naprężenia zredukowane Hubera — skale odpowiednio dla 0,12, 0,16 i 0,21 MPa 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Na rysunku 9. przedstawiono przemieszczenia wypadkowe. W stanie obcią-

żenia nominalnego maksymalna wartość przemieszczeń wyniosła 3,7 mm natomiast 
w stanie przeciążenia 5,4 mm. Wartość przemieszczenia w stanie awaryjnym wyniosła 
7,4 mm. Ostatnia wartość nie ma sensu fizycznego, ponieważ materiał przekroczył 
w tym stanie granicę wytrzymałości. 

65,488 
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W przypadku analizy liniowo-sprężystej rozkład obliczanej funkcji naprężeń 
i przemieszczeń również się nie zmienia, ponieważ w każdym z rozpatrywanych 
przypadków inny jest tylko poziom obciążenia, a nie jego charakter. Jest to zaleta 
analizy liniowo-sprężystej, wadą natomiast jest to, że sens mają tylko wyniki otrzy-
mywane poniżej granicy liniowej sprężystości materiału. W powyższej sytuacji nie 
można jednoznacznie określić miejsc uplastycznienia się materiału na podstawie 
obliczanych naprężeń. Można stwierdzić jedynie, że granica plastyczności lub nawet 
wytrzymałości materiału została przekroczona. Pomocne są w takich przypadkach 
obliczenia i analiza współczynnika bezpieczeństwa jako stosunek naprężeń odnie-
sienia (granica plastyczności) do naprężeń obliczonych.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 9. Przemieszczenia wypadkowe — skale odpowiednio dla 0,12, 0,16 i 0,21 MPa 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Na rysunku 10. przedstawione są rozkłady współczynników bezpieczeństwa 

przy obciążeniach kolejno 0,12, 0,16 i 0,21 MPa. Rozkład współczynników bezpie-
czeństwa będzie różny i trzeba analizować każdy przypadek osobno. Dla obciążenia 
nominalnego wartość minimalna to 1,4, dla przeciążenia 0,93, a w stanie awaryjnym 
wartość minimalna to 0,69. Wartości współczynnika bezpieczeństwa poniżej 1,0 
oznaczają przekroczenie granicy plastyczności w materiale rurociągu. 
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Rys. 10. Współczynnik bezpieczeństwa odpowiednio dla 0,12, 0,16 i 0,21 MPa 

Źródło: opracowanie własne. 
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WNIOSKI 

Otrzymane wyniki obliczeń uwidoczniły bardzo niekorzystny rozkład na-
prężeń w powłoce analizowanego rurociągu. Miejsca rozgałęzienia głównej gałęzi 
rurociągu charakteryzują się znaczną koncentracją naprężeń. Wysoki stopień kon-
centracji naprężeń występuje również w obszarze połączenia powłoki rurociągu  
z powłoką króćców dolotowych turbin elektrowni. 

Przy ciśnieniu 0,12 MPa nie została przekroczona granica plastyczności 
materiału, natomiast w pozostałych przypadkach tak. Poziom naprężenia w punktach 
jego spiętrzenia wymaga obniżenia, na przykład poprzez zastosowanie lokalnych 
wzmocnień.  

Szacowanie wytężenia rurociągu przy zastosowaniu wzmocnień będzie 
przedmiotem dalszych badań. 
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E V A L U A T I N G  D E R I V A T I V E  P I P E L I N E  E F F O R T  
I N  W A T E R  T U R B I N E  

ABSTRACT 

The paper presents an evaluation of the effort of a water intake pipeline in hydroelectric 
turbines using FEM computer simulation. It indicates potential places of the highest construction 
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effort, and corresponding coefficients of displacement and safety. Numerical analysis is expected 
to help determine the course and magnitues of stress in the actual design and take the most 
appropriate decisions concerning possible changes in pipeline construction. The results obtained 
can be used to work out how to distribute sensors in the tensometric investigations planned. 

Keywords: 
hydrostatic load, water turbine, FEM. 
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