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Abstract. The pumped-storage plants (PSPs) are a highly efficient solution in terms of 
balancing load within the overall power system during a day, with quick intervention 
capacity in the national electric power system, depending on the supply and demand of 
energy. Unlike conventional hydroelectric plants, a pumped storage system requires two 
water reservoirs located at different elevations, an upper and a lower reservoir. When the 
electricity demand in the system is low (usually at night) water is pumped up to the 
upper reservoir and during higher demand periods, water is released back into the lower 
reservoir through turbines, to produce electric power. Although the energy losses during 
the pumping process diminishes the efficiency, the system increases revenue by the low-
cost surplus off-peak electric power. Several possible sites were considered and thus, the 
Tarniţa - Lăpuşteşti site on the Someșul Cald River was chosen and, as an alternative, 
the Topolog Arges – Stâna Mare site. A complex hydraulic transients analysis in the 
water pipes and diversion tunnels of the two plants was performed both in the absence of 
protection devices and in the presence of a surge tank on the low-pressure diversion 
tunnels and of a pressurized surge tank on the high-pressurized pipe. Two basic 
components of the hydropower construction scheme, a penstock and a pressure shaft 
were analysed. In case of pressure shaft, an open level surge tank must be provided 
instead of a pressurized surge tank. The paper summarizes the obtained results and the 
envisaged pumping storage solution. 
Keywords: energy storage, pumped-storage plants, hydraulic transients, protection 
devices. 
 
Rezumat. Centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare (CHEAP) oferă o soluție 
de acumulare și redistribuire a energiei electrice disponibile la un moment dat, cu 
posibilități de intervenție rapidă în sistemul energetic național, în funcţie de cererea și 
oferta de energie. Spre deosebire de centralele hidroelectrice clasice, este necesară 
realizarea a două acumulări de apă, la altitudini diferite. Între cele două rezervoare, apa 
este pompată în momentele când cererea de energie electrică în sistem este scăzută (de 
regulă noaptea) și turbinată, pentru a produce energie electrică în momentele în care 
cererea este foarte mare. Randamentul diminuat ca urmare a unor transformări succesive 
de energie este compensat de prețul diferențiat dintre energia de zi și cea de noapte. Au 
fost studiate mai multe variante de amplasament. S-a reținut ca cel mai probabil 
amplasamentul Tarnița – Lăpuștești, pe râul Someșul Cald, iar ca alternativă 
amplasamentul Argeș –Topolog - Stâna Mare. În cadrul studiilor hidraulice efectuate s-
au analizat regimurile tranzitorii complexe ale apei în conductele şi galeriile celor două 
uzine, atât în ipoteza absenței mijloacelor de protecţie, cât şi în ipoteza protecției galeriei 
de joasă presiune cu un castel de echilibru şi a galeriei de înaltă presiune cu un hidrofor. 

mailto:ijelev@yahoo.com
http://energystorage.org/energy-storage/glossary/#351
https://en.wikipedia.org/wiki/Revenue
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S-au studiat două scheme de amenajare, cu galerie de aducțiune, respectiv cu puț forțat. 
În varianta cu puț forțat, conducta de înaltă presiune este prevăzută cu un castel de 
echilibru, în locul rezervorului cu pernă de aer. Se prezintă sintetic rezultatele obținute și 
soluția de acumulare prin pompaj preconizată. 

Cuvinte cheie: stocarea energiei, acumulare prin pompare-acumulare, regimuri tranzitorii, 

mijloace de protecție  

INTRODUCERE 

Pentru folosirea complexă a potențialului hidroenergetic al țării şi asigurarea bunei 

funcționări a sistemului energetic național se preconizează realizarea în următorii ani 

a unor centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare (CHEAP). Aceste centrale 

permit acumularea indirectă a energiei electrice în orele golului de sarcină și redarea 

ei în orele de vârf ale graficului energetic de consum
1
. Acumularea de energie este 

necesară ca urmare a imposibilității opririi sau pornirii rapide a unor uzine 

termoelectrice sau nucleare, fapt ce impune funcționarea permanentă a acestora, 

indiferent de consumul real din sistemul energetic național.  

CHEAP reprezintă o soluție de acumulare și redistribuire a energiei electrice 

disponibile la un moment dat, în funcție de situația concretă a cererii și disponibilității 

de energie. Soluția presupune realizarea a două acumulări de apă, una inferioară, la o 

altitudine mai joasă și una superioară, la altitudine mai mare. Între cele două 

rezervoare, apa este pompată în momentele când cererea de energie electrică în 

sistem este scăzută și turbinată pentru a produce energie electrică în momentele în 

care cererea este foarte mare. Dintre numeroasele variante studiate, în etapa actuală s-

a reținut ca cea mai probabilă pentru a fi executată după anul 1990, amplasamentul 

Tarnița – Lăpuștești, pe râul Someșul Cald. Ca alternativă s-a studiat și soluţia 

realizării unei astfel de uzine pe amplasamentul Argeș -Topolog - Stâna Mare. 

În cadrul studiilor hidraulice efectuate s-au analizat regimurile tranzitorii ale 

apei în conductele şi galeriile CHEAP Tarnița și Argeș (proiectant ISPH București), 

atât în ipoteza absenței mijloacelor de protecţie, cât şi în ipoteza protecției galeriei 

de joasă presiune cu un castel de echilibru şi a galeriei de înaltă presiune, cu un 

castel de echilibru și/sau hidrofor. În prealabil au fost analizate un număr mare de 

astfel de centrale, regimurile de funcționare și soluțiile de protecție preconizate pe 

plan internațional
2
.   

S-au studiat două scheme de amenajare, cu galerie de înaltă presiune înclinată, 

respectiv cu puț forțat. În varianta cu puț forțat, conducta de înaltă presiune este 

prevăzută şi cu un castel de echilibru. În lucrare se prezintă câteva aspecte legate de 

soluțiile preconizate pentru protecția la șoc hidraulic. 

                                                      
1
 Pavel & Zarea, 1968 

2
 Beducci & Vesligaj, 1988; Fahlbusch, 1987; Goodall et al., 1988; Janda, 1986; NHC, 

1987; Nose & Kondo, 1988; Odvárko, 1988; Peiovici & Krasmanovici, 1988; Warnock & 

Bennett, 1984).  
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DATE UTILIZATE 

CHEAP Tarnița, cu o putere instalată de 1000 MW, este amplasată pe Someșul 

Cald. Viitoarea centrală cu acumulare prin pompare va avea ca rezervor inferior 

actualul lac de acumulare Tarnița (Vutil = 15 mil. m
3
), iar rezervorul superior (Vutil = 

17,5 mil m
3
) va fi amenajat prin îndiguirea unei incinte în zona Lăpuștești (Fig. 1). 

Centrala urmează să fie echipată cu patru grupuri de turbine-pompă de tip 

Francis, fiecare cu o putere de 250 MW. Debitul total la turbinare este de circa 200 

m
3
/s, iar la pompare de circa 160 m

3
/s. În cazul alegerii a două conducte forțate cu 

câte două agregate reversibile, debitul pe o conductă este de circa 100 m
3
/s la 

turbinare și de 80 m
3
/s la pompare. Viteza de rotaţie la pompare și turbinare este de 

circa 52 rad/s (500 rot/min)
1
 . 

Cele două variante de amenajare analizate sunt prezentate în Figura 2. 
 

 
 

Fig. 1. Planul de situație al CHEAP Tarnița. 

 

Schema de bază cu galerie înclinată constă într-o priză în lacul superior, o 

conductă de racord de 25 m, o galerie orizontală de 150 m, o galerie înclinată de 

1000 m, hidrofor, clădirea centralei, castel de echilibru, urmat de o galerie de fugă 

de 1230 m și diametru de 5,8 m (Fig. 2). 

      Schema de bază cu puț forțat constă într-o priză în lacul superior, o conductă 

de racord de 25 m, urmată de o galerie orizontală de 150 m, un castel de echilibru, 

puțul forțat de 550 m şi 4,4 m diametru, opțional hidrofor la baza puțului forțat şi o 

galerie, aproximativ orizontală, de 360 m lungime, până în clădirea centralei (Fig. 2 

și 3a). Galeria de fugă are lungimea de 2050 m și diametrul de 5,8 m și este 

prevăzută cu un castel de echilibru imediat după centrala electrică. 

                                                      
1
 ICH, 1988 
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Fig. 2. Profil longitudinal pentru schema de calcul  

cu galerie înclinată, respectiv cu puț forțat – Tarnița. 

 

 
 

Fig. 3. Diferite scheme analizate. 
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În urma calculelor efectuate, schema cea mai potrivită s-a dovedit a fi cea cu puț 

forțat. Pentru varianta cu puț forțat, pe lângă schema de bază, au mai fost analizate 

trei variante alternative. 

Varianta I constă dintr-o galerie de racord de 25 m lungime, o galerie orizontală 

de 830 m, castel de echilibru, puț forțat de 550 m şi 4,4 m (5,0 m) diametru, urmat 

de două conducte orizontale cu diametrul de 3,2 m, (o conductă de 5,0 m) şi 

lungimea de 100 m. Galeria de fugă are lungimea de 1500 m și diametrul de 5,8 m, 

cu un castel de echilibru în amonte (Fig. 3b). 

Varianta II constă dintr-o conductă de racord de 25 m, o galerie orizontală de 

150 m, castel de echilibru, puț forțat de 550 m şi din nou galeria orizontală de 100 

m, cu diametrul de 4,4 m, (eventual două galerii de 100 m cu diametrul de 3,2 m). 

Galeria de fugă are lungimea de 2150 m și diametrul de 5,8 m, fiind prevăzută cu 

un castel de echilibru în amonte (Fig. 3c). 

Varianta III constă dintr-o conductă de racord de 25 m, o galerie orizontală de 

150 m, puț forțat de 550 m şi 4,4 m diametru, două galerii de 400 ÷ 500 m cu 

diametrul de 3,2 m, clădirea centralei şi galeria de fugă de 1850 ÷ 1750 m și 

diametrul de 5,8 m, fiind prevăzută cu un castel de echilibru în amonte (Fig. 3d). 

Dintre cele trei variante la schema de bază, 

din punct de vedere al mişcării nepermanente, 

cea mai recomandabilă este varianta I 

(Fig. 3b). În cazul adoptării ei este necesară o 

analiză mai amănunțită, în care să se țină 

seama şi de caracteristicile definitive ale 

agregatelor reversibile. În ordine, urmează 

varianta de bază (Fig. 3a). Variantele II şi mai 

ales III sunt cel mai puțin recomandabile. 

Alegerea diametrului optim al conductelor 

forțate este rezultatul unui calcul de optimizare 

tehnico-economică în care variaţia diametrului, 

reflectată în costul investiției, este contra-

balansată de consumul energetic, astfel încât, în 

final, se obține un diametru pentru care an-

samblul cheltuielilor de investiție şi energetice 

este minim. 

În Figura 4 se prezintă caracte-risticile 

mașinii hidraulice în patru cadrane (variația 

debitului și cuplului unitar în funcție de viteza 

de rotaţie unitară) folosite pentru modelul 

matematic, având în vedere funcționarea 

complexă a agregatului, atât ca turbină, cât și 

 

Fig. 4. Curbele caracteristice ale 

agregatelor reversibile. 
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ca pompă. 

În ceea ce privește varianta CHEAP Argeș
1
, aceasta este preconizată a se 

amplasa în bazinul râului Argeș, la nord-vest de lacul de acumulare Vidraru. 

Rezervorul inferior se va realiza prin bararea râului Topolog, în timp ce rezervorul 

superior va fi obținut prin îndiguirea unei incinte amplasate în zona Stâna Mare 

(Fig. 5). Legătura apei între rezervorul superior şi clădirea centralei aflată în 

apropierea acumulării de pe râul Topolog se realizează printr-o galerie înclinată de 

1430 m lungime şi 5,5 m diametru (Fig. 6). Galeria de fugă are lungimea de 700 m 

şi diametrul de 6,8 m. Schema a fost gândită ca având în prima etapă o putere 

instalată de 500 MW, iar în etapa finală, 1000 MW. În prima etapă, galeria de înaltă 

presiune se ramifică la cele două agregate reversibile, având fiecare o putere 

instalată de 250 MW. 

În etapa următoare, pentru atingerea puterii finale de 1000 MW se vor mai 

monta încă două agregate reversibile de câte 250 MW, alimentate printr-o a doua 

galerie de înaltă presiune. De asemenea, se va mai construi o a doua galerie de fugă 

identică cu prima.  

Pentru protecția galeriei de joasă presiune la suprapresiunile şi depresiunile ce 

apar ca urmare a fenomenului de șoc hidraulic s-a prevăzut realizarea unui castel de 

echilibru ale cărui dimensiuni principale se prezintă în Figura 6. Debitul instalat la 

turbinare pentru două grupuri este de 95 m
3
/s şi de 190 m

3
/s pentru 4 grupuri. La 

pompare, debitul este de 68 m
3
/s pentru două grupuri şi de 136 m

3
/s pentru 4 

grupuri.                                                             
 

 
 

Fig. 5. Planul de situație al UHEAP Argeș. 

                                                                                    

Căderea brută medie în cazul compensării săptămânale cu o zi este de 653 m, 

respectiv 643 m în cazul compensării săptămânale cu 2 zile (P = 500 MW). Pentru 

                                                      
1
 ICH, 1989 
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puterea instalată de 1000 MW, căderea brută medie în cazul compensării săptămânale 

cu o zi este de 641 m, iar în cazul compensării săptămânale cu 2 zile, de 628 m. 

Pentru calculul regimului tranzitoriu s-a luat în considerație căderea de 668 m 

(corespunzătoare diferenței maxime între nivelul apei din rezervorul amonte şi cel 

din rezervorul aval). Pentru a evidenția efectul momentului de inerţie asupra 

fenomenelor tranzitorii s-au efectuat calcule pentru GD
2
 = 1500, respectiv 

2000 tfm
2
. 

 

 
 

Fig. 6. Profil longitudinal – schema de calcul Argeș. 

METODE FOLOSITE 

Studiul mișcării nepermanente a apei în conductele și galeriile CHEAP Tarnița 

și Argeș s-a realizat prin modelare matematică, cu ajutorul a trei programe de calcul 

elaborate în cadrul ICH București. Programul "REȚEA" 
1
 este destinat calculului 

regimului permanent și nepermanent al apei în reţele de conducte ramificate, inelare 

şi mixte prin rezolvarea cu ajutorul metodei caracteristicilor a sistemului de ecuaţii 

ce descrie mişcarea nepermanentă a apei cu nivel liber şi sub presiune. Este un 

program complex, care permite studiul hidraulic al ansamblului sistemului 

hidraulic, incluzând toate tipurile de dispozitive și instalații de protecție cum ar fi: 

rezervor de aer; castel de echilibru; supape de suprapresiune, dispozitive de 

aerisire-dezaerisire, sisteme de reglare automată etc. Pentru verificare și comparație 

au mai fost utilizate două programe de calcul: ”CASTEL” și ”HIDROFOR”
2
, 

programe dedicate și specializate numai pentru calculul și dimensionarea sistemului 

de protecție cu ajutorul unui castel de echilibru sau al unui rezervor de aer. 

                                                      
1
 Jelev, 1987 

2
 ICH, 1988 
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Programul ”REȚEA” utilizează un algoritm de integrare numerică a sistemului 
de ecuații cu derivate parțiale de tip hiperbolic care descrie mișcarea nepermanentă 
a apei sub presiune și cu nivel liber: 

 

∂v

∂t
+ v

∂v

∂x
+ g

∂h

∂x
+ g(I − i0) = 0 ; 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕ℎ

𝜕𝑥
+

𝑢2

𝑔

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝑢2

𝑔

𝑣

𝐴
(
𝜕𝐴

𝜕𝑥
)
ℎ=𝑐𝑡

= 0;                                                  (1) 

𝑢 =
√𝜀/𝜌

√1 + [𝜀/𝛾𝛼]
𝑑𝐴
𝑑ℎ

 , 

 

unde x este spațiul măsurat în lungul conductei; t - timpul; g - acceleraţia 
gravitaţiei; v - viteza de curgere a apei; h - sarcina în nodurile de calcul; u - viteza 
de propagare a unei perturbaţii în apă; A - secţiunea conductei; I - panta hidraulică; 
i0 - panta conductei; ε - coeficientul de elasticitate cubică a apei; E - modulul de 
elasticitate al pereților conductei; γ - greutatea specifică a apei; ρ - densitatea apei.  

În cazul mișcării sub presiune într-o conductă circulară, dA/dh = (γπD
3
)/(4eE), 

astfel încât viteza de undă se identifică cu celeritatea. Condiţiile iniţiale sunt 
reprezentate de valorile presiunilor și debitelor la timpul t = 0. 

Programul își calculează singur regimul permanent, pornind de la un set de 
valori stabilite arbitrar. Condiţiile la limită sunt concretizate fizic de prezența în 
reţea sau la capetele acesteia a unor instalaţii, dispozitive şi armături, iar matematic 
prin curbele şi ecuaţiile caracteristice acestor instalaţii şi dispozitive. Prin 
completarea ecuațiilor (1) cu aceste ecuaţii caracteristice pot fi determinate, cu 
ajutorul programului "REŢEA", mărimile necunoscute pentru un număr mare de 
tipuri de noduri întâlnite în rețelele de conducte sub presiune, în funcție de 
dispozitivele sau instalațiile branșate în acele noduri (mașini hidraulice, rezervoare 
de aer, castele de echilibru, vane, supape de suprapresiune etc.). 

Programul "CASTEL” este destinat calculului regimului nepermanent al apei în 
conducte unifilare prevăzute cu castel de echilibru. În astfel de situații, fenomenul 
hidraulic dominant este oscilația în masă a apei, compresibilitatea acesteia fiind 
practic neglijabilă. Mişcarea lent variabilă a apei în sistemele sub presiune echipate 
cu castel de echilibru este descrisă de următoarele ecuaţii: 

 

L

gf

dQ

dt
− Z + PQ|Q| + MQc|Qc| = 0 ; 

Qp = F
dZ

dt
+ Q ;                                                                        (2) 

 𝑄𝑝 = 𝑄𝑝(𝑡) , 
 

unde Z este cota nivelului apei din castel față de nivelul din rezervorul de refulare, 
socotită pozitivă în sus, Q - debitul în conductă, Qc - debitul de intrare-ieșire din 
castel, Qp - debitul pompat, L - lungimea conductei, f - aria secţiunii conductei, F - 
aria secțiunii orizontale a castelului la oglinda apei, P - coeficient de pierdere de 
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sarcină longitudinală pe conductă, M - coeficient de pierdere de  sarcină locală în 
diafragma castelului, t - timpul, g - accelerația gravitaţiei. 

În cazul unui sistem hidraulic prevăzut cu hidrofor, ecuaţia (2) devine: 
 

L

gf

dQ

dt
− (H + Z) + PQ|Q| + MQR|QR| = 0 ; 

Qp = F
dZ

dt
+ Q ;                                                                       (3) 

(H + ha)V = (H0 + ha)V0 = K ; 
𝑄𝑝 = 𝑄𝑝(𝑡), 

 

unde, în plus, s-au făcut notaţiile: Z - cota nivelului apei din hidrofor față de nivelul 
din rezervorul de refulare, socotită pozitivă în sus, QR - debitul de intrare-ieșire din 
hidrofor, F - aria secțiunii orizontale a hidroforului la oglinda apei, H - presiunea 
relativă a pernei de aer, V - volumul pernei de aer, ha - presiunea atmosferică în 
m.c.a. 

Cu ajutorul programelor de calcul menționate a fost studiat prin simulare 
numerică un mare număr de cazuri de funcționare a CHEAP Tarnița și Argeș în 
regim permanent și nepermanent, ceea ce a permis stabilirea soluției de protecție, 
dimensionarea corespunzătoare a sistemelor de protecție la șoc hidraulic și 
determinarea suprapresiunilor și depresiunilor maxime, în vederea dimensionării 
corespunzătoare a conductelor și galeriilor celor două uzine hidroelectrice. Au fost 
determinate și diametrele cele mai potrivite pentru puțul forțat sau galeria de 
aducțiune a apei din punct de vedere al consumului de oțel utilizat pentru blindaj, 
dar și a obținerii unor viteze de curgere a apei în întregul sistem, care să se înscrie 
în limitele optime din punct de vedere hidraulic. 

REZULTATELE LUCRĂRII 

În ipoteza realizării unei scheme cu două galerii înclinate sau puțuri forțate 
independente, studiul s-a realizat pentru un fir la care se branșează două dintre cele 
patru turbine-pompă. Complexitatea funcționării uzinelor cu acumulare prin pompare 
derivă din multitudinea regimurilor și combinațiilor posibile de funcționare cum ar fi: 

6. Ambele agregate funcționează ca turbine pe o singură conductă forțată. 
7. Ambele agregate funcționează ca pompe pe o singură conductă, de data 

aceasta de refulare. 
8. Un agregat funcționează ca pompă, celălalt ca turbină și invers.  
9. Agregatele funcționează în regim de compensator sincron, cu generatorul pe 

post de motor sincron și rotirea turbinei hidraulice în aer, fără apă. 
Studierea regimurilor tranzitorii a avut în vedere toate aceste situații, pentru 

combinații posibile de pornire și oprire bruscă a agregatelor, inclusiv ca urmare a 
căderii de sarcină, trecere bruscă din regim de turbinare în regim de pompare și invers 
etc. În toate aceste situații rezultă variații foarte mari de presiuni și depresiuni, inclusiv 
fenomene de cavitație care trebuie atenuate și aduse la valori acceptabile din punct de 
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vedere al rezistenței instalațiilor din circuitul hidraulic, prin dimensionarea cores-
punzătoare a mijloacelor de protecție și a timpilor de manevră a aparatului director. 

 
C.H.E.A.P. Tarnița 

 
S-au analizat un număr mare de variante de protecţie pentru ambele scheme de 

amenajare (cu puț forțat şi cu galerie înclinată de înaltă presiune). Pentru fiecare 
variantă s-au analizat diferite legi liniare și neliniare de închidere a aparatului 
director, pentru a determina varianta care conduce la suprapresiunile și depresiunile 
cele mai reduse. S-au calculat regimurile tranzitorii atât în ipoteza funcționării 
uzinei în regim de turbinare, cât şi a funcționării în regim de pompare, pentru timpi 
de închidere a aparatului director cuprinși între 2 şi 20 s. S-au studiat, de asemenea, 
şi ipoteze de pornire în timp de 10 s a pompelor sau turbinelor de la zero la întreaga 
capacitate. 

În Figura 7 se prezintă dimensiunile orientative ale castelelor de echilibru şi ale 
hidroforului studiat. Rezistența de racord hidrofor galerie a fost R = 0,0016 atât la 
intrarea apei în hidrofor, cât şi la ieșirea ei. Au fost analizate efectele produse 
asupra suprapresiunilor și depresiunilor maxime, pentru diferite volume ale pernei 
de aer cuprinse între 1000 și 4000 m

3
. Schema de protecție recomandabilă din punct 

de vedere al comportării în regim tranzitoriu este cea cu puț forțat (Fig. 3b), urmată 
îndeaproape de cea din Figura 3a. 
 

 
 

Fig. 7. Sisteme de protecție în varianta puț și galerie. 

 

În Figura 8 se prezintă înfășurătoarea presiunilor maxime și minime pentru diferite 
volume ale pernei de aer, la oprirea bruscă a turbinelor sau pompelor, precum și 
impactul asupra presiunilor maxime și minime ale diferitelor valori ale rezistenței 
hidraulice de racord ale puțului forțat la rezervorul de aer (R1=0,0245; R2=00613; 
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R3=0,00194; R4=0,00160). Creșterea valorii rezistenței hidraulice a racordului 
contribuie la diminuarea suprapresiunilor maxime, precum și la accentuarea 
depresiunilor. 

Un alt element, prin a cărui variație se influențează semnificativ valoarea 
presiunilor minime și maxime, îl constituie timpul de închidere a aparatului director 
și legea de variație a secțiunii de curgere a aparatului director.  

 

 

 
 

 
 

Fig. 8. Variantele cu galerie și puț forțat. Înfășurătoarea 

presiunilor maxime și minime pentru diferite volume ale 

pernei de aer, la oprirea bruscă a turbinelor sau pompelor. 
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A fost studiat efectul asupra regimului tranzitoriu a unor legi de închidere liniară 

în timp de 5, 10, 15 s.  
În Tabelul 1 se prezintă valorile presiunilor maxime obținute în metri coloană de 

apă pentru cei trei timpi de închidere.  
 

Tabelul 1 

 Valorile presiunilor maxime în metri coloană de apă în cazul unei legi de variație 

liniară a secţiunii aparatului director şi pentru diferiți timpi de închidere 

Regimul de 

funcționare 

Schema cu puț forțat 

H (at) 

Schema cu galerie de înaltă 

presiune H (at) 

Timpi de închidere (s) Timpi de închidere (s) 

Ti<5 s Ti<10 s Ti<15 s Ti<5 s Ti<10 s Ti<15 s 

Turbinare fără protecție 131 110 90 137 110 90 

Turbinare cu hidrofor 88 85 80 89 86 81 

Pompare fără protecție 97 94 97 110 108 107 

Pompare cu hidrofor 73 77 83 74 77 82 

 

Pentru timpul de închidere de 10 s au fost studiate și patru legi de variație a 
secțiunii de scurgere a aparatului director, în două trepte de viteză. Astfel, în prima 

treaptă de închidere, secțiunea de scurgere relativă s-a redus foarte repede de la 
deschis complet la 0,15 din secțiunea de scurgere în timp de 4s, 3s, 2s, 1s, pentru 

legile 1, 2, 3 respectiv 4.  
A doua treaptă de închidere a condus la reducerea secțiunii de scurgere relative, 

de la 0,15 la 0 în timp de 6s, 7s, 8s, 9s, pentru aceleași legi de închidere. Se pune 
astfel în evidență faptul că determinant pentru suprapresiunile apărute este 

închiderea mai îndelungată a aparatului director pe ultima porțiune.  
În Tabelul 2 se prezintă valorile presiunilor maxime și minime în carcasa spirală şi 

aspirator, în cazul unor legi de închidere a aparatului director, în două trepte de 
viteză, în timp de 10 s, atât în regim de turbinare, cât și de pompare. De asemenea, se 

prezintă vitezele de rotaţie de ambalare ale turbinei la căderea de sarcină, pentru legile 
respective de închidere ale aparatului director, precum și turația inversă maximă atinsă 

la pompare, ca urmare a căderii bruște a alimentării cu energie electrică. 
Se observă că aceste valori sunt practic egale și anume de 670 turații/minut în regim 

de turbină, respectiv o turație inversă de 480 turații/min în regim de pompă (comparativ 

cu turația nominală de 500 turații/min atât pentru turbină cât și pentru pompă).  
Având în vedere depresiunile accentuate care pot apărea în aspirator, precum și 

faptul că zona cuprinsă între aspirator și castelul de echilibru aval este mai puțin 
protejată, se recomandă realizarea unei protecții cu un bypass de ocolire între zona 

carcasei spirale şi aspirator, prevăzut cu un ventil sincron, în cazul adoptării uneia din 
legile de închidere 1 ÷ 4, sau a unei legi intermediare, din domeniul delimitat de legile 1 

şi 4. 
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Tabelul 2 

Valorile presiunilor maxime și minime în carcasa spirală şi aspirator, în cazul unor 

legi de închidere în două trepte de viteză a aparatului director, în timp de 10 s  

Legea de 

închidere 

VARIANTA CU PUȚ FORȚAT Turația de 

ambalare la 

turbinare 

(rot/min) 

Turația 

inversă 

la pompare 

(rot/min) 

CARCASA SPIRALĂ ASPIRATOR 

Hmax(at) Hmin(at) Hmax(at) Hmin(at) 

Turb. Pomp. Turb. Pomp. Turb. Pomp. Turb. Pomp. 

Legea1 87 77 50 10 10 14 -1 -1 -670 -480 

Legea2 85 77 50 10 10 14 -1 -1 -670 -480 

Legea3 80 77 50 10 10 14 -1 -1 -670 -480 

Legea4 77 77 50 10 10 14 -1 -1 -670 -480 

 

CHEAP Argeș 
 
În regim de turbinare, situația cea mai dezavantajoasă se obține la oprirea bruscă 

a agregatelor reversibile, ca urmare a căderii sarcinii electrice. Fenomenul este 
urmat de ambalarea rapidă a turbinei. Pentru limitarea ambalării agregatului este 
necesară închiderea cât mai rapidă a aparatului director. Închiderea trebuie făcută 
astfel încât suprapresiunea maximă şi ambalarea agregatului să fie menținute 
simultan în limitele admisibile. Ca și în cazul CHEAP Tarnița, s-au analizat patru 
legi practice de închidere, numerotate de la 1 la 4, precum şi o lege teoretică 
apropiată de legea 4

1
. Legea 1 se caracterizează printr-o închidere mai lentă a 

aparatului director în primele secunde după căderea sarcinii (Tabelul 3), unde cu T 
s-a notat timpul total de închidere al aparatului director, iar cu Sc secţiunea curentă 
de curgere a apei prin aparatul director, în timp ce legea 4 presupune o închidere 
rapidă în prima perioadă şi o închidere mai lentă în a doua perioadă. 
 

Tabelul 3 

Variația secțiunii relative de curgere la diferite procente  

din timpul total de închidere T 

TIMPUL 0 T/10 2T/10 3T/10 4T/10 5T/10 6T/10 7T/10 8T/10 9T/10 

Legea 1 1,0 Sc 0,77 0,55 0,33 0,10 0,085 0,065 0,045 0,030 0,017 

Legea 4 1,0 Sc 0,13 0,12 0,105 0,10 0,085 0,065 0,045 0,030 0,017 

 

Deși legea de închidere 1 este mai convenabilă din punct de vedere mecanic, ea 
conduce la suprapresiuni mari, așa încât se recomandă adoptarea legii practice 4 

(Tabelul 3). Din acest motiv, pentru CHEAP Argeș s-a analizat în detaliu legea de 
închidere 4, legea de închidere 1 fiind verificată numai ca element de comparație. 

                                                      
1
 ICH, 1989 
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Pentru a evidenția efectul timpului total de închidere asupra suprapresiunilor 

maxime (pentru legea optimă de închidere 4) s-au studiat manevre de închidere ale 

aparatului director în 10 s, 15 s şi 20 s. Comparând valorile maxime ale presiunilor 

obţinute pentru închiderea aparatului director în 10 s, 15 s şi 20 s se observă un 

efect relativ redus asupra diminuării suprapresiunilor la oprirea bruscă a turbinelor. 

Astfel, presiunea maximă se reduce de la 916 mca la 894 mca, deci numai cu 2,2 at. 

Valorile maxime şi minime ale presiunilor în carcasa spirală şi în aspiratorul 

turbinei se prezintă în Tabelul 4. 

În cazul funcționării uzinei în regim de pompare s-a analizat situația opririi 

bruște a pompelor, din cauza căderii alimentării cu energie electrică. Această 

ipoteză conduce la regimurile tranzitorii cele mai nefavorabile din punct de vedere 

a presiunii maxime şi minime. S-au studiat trei timpi de închidere ai aparatului 

director (10 s, 15 s şi 20 s), în cazul legii de închidere 4 şi a unui moment de inerţie 

total al rotorului pompei-turbine şi generatorului reversibil de 1500 tfm
2
. Momentul 

de inerţie are o influență neglijabilă asupra valorilor suprapresiunilor, dar are un 

efect favorabil asupra limitării depresiunilor. 
 

Tabelul 4 

Valorile presiunilor maxime și minime în carcasa spirală şi aspirator, în cazul unor 

legi de închidere în două trepte de viteză a aparatului director, în timp de 20 s  

Legea de 

închidere 

Carcasa spirală Aspirator 

Hmax (at) Hmin (at) Hmax (at) Hmin (at) 

 Turb. Pomp. Turb. Pomp. Turb. Pomp. Turb. Pomp. 

Ti=10s 91,6 87 67 42 6,0 8,8 2,0 3,0 

Ti=15s 90 81,5 67 42 6,0 8,8 2,0 3,0 

Ti=20s 89,4 79,7 67 42 6,0 8,8 2,0 3,0 

 

Ca şi în cazul turbinării, rezultatele obţinute s-au reprezentat sintetic în sub 

forma înfășurătorilor presiunilor maxime şi minime în lungul galeriei de înaltă şi 

joasă presiune. Variația nivelului apei în castelul de echilibru aval este prezentată în 

Figura 10. 

Se constată că în cazul pompării, timpul total de închidere al aparatului director 

influențează valoarea presiunilor maxime. Astfel, pentru închiderea în 10 s a 

aparatului director, presiunea maximă este de 870 mca, în timp ce la închiderea în 20 

s, presiunea este de numai 797 mca (Tabelul 4). Se obține deci o diminuare a presiu-

nii maxime cu 7,3 at. În schimb, alura legilor de închidere are un efect important 

asupra presiunilor maxime obţinute la oprirea bruscă a turbinelor. 

Comparativ cu UHEAP Tarnița, unde legea de închidere 4 a condus la valori 

acceptabile ale presiunilor maxime pentru timpul total de închidere de 10 s, la CHEAP 

Argeș se recomandă adoptarea timpului total de închidere de 20 s atât la turbinare, cât şi 

la pompare.  
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Fig. 10. Variația în timp a nivelului apei în castelul aval. 

 

Valorile mai ridicate ale presiunilor maxime sunt datorate presiunilor de regim 

mai ridicate cât și lungimii mai mari a galeriei de înaltă presiune. Presiunile de 

regim mai mari şi traseul optimizat în plan vertical au în schimb un efect favorabil 

asupra distribuției presiunilor minime în galeriile centralei Argeș, comparativ cu 

CHEAP Tarnița (la Tarnița s-au evidențiat prin calcul zone de vacuum în lungul 

galeriei de mare presiune la oprirea bruscă a pompelor). 

În cazul în care va fi necesară diminuarea suprapresiunii maxime de 89,4 at, se 

impune analizarea mai detaliată a unor soluții de protecție cu rezervor de aer pe 

galeria de înaltă presiune (un rezervor de aer de cca. 5000 m
3
 reduce valoarea 

presiunii maxime de la 89,4 at la cca. 85 at, la un timp total de închidere al 

aparatului director de 10 s). 

CONCLUZII 

Au fost studiate variantele de protecție în regim tranzitoriu ale CHEAP Tarnița 

și Argeș (variantă alternativă). Pentru CHEAP Tarnița s-au studiat două scheme: 

cu puț forțat, respectiv galerie înclinată sub presiune. Soluția optimă constă în 

protecția aducțiunii sub presiune cu un rezervor cu pernă de aer și/sau castel de 

echilibru și a galeriei de fugă cu un castel de echilibru. În urma calculelor efectuate 

s-au desprins următoarele concluzii pentru CHEAP Tarnița: 

La galeriile de joasă presiune: Castelul de echilibru, racordat la o distanță de 

cel mult 25 m de uzina hidroelectrică, asigură protecția galeriei de joasă presiune 

pentru ambele scheme de amenajare în condițiile blindării galeriei pe această zonă. 

În cazul amplasării castelului de echilibru la o distanță mai mare față de centrala 

hidroelectrică, pentru ambele scheme de amenajare, crește considerabil lungimea şi 

grosimea blindajului. Întrucât în această situație există pericolul apariției pe lângă 

presiuni relativ mari (7 până la 16 at.) şi a unor depresiuni accentuate (vacuum), 
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este necesară analizarea şi dimensionarea unui sistem de alimentare cu apă din 

castel pentru prevenirea apariției unor depresiuni accentuate. 

La galeriile de înaltă presiune: S-au reținut mai multe variante de protecție la 

șoc hidraulic a puțului forțat, respectiv a galeriei înclinate de înaltă presiune şi 

anume: castel de echilibru în nodul 30, cu hidrofor în nodul 22 sau fără hidrofor 

(pentru schema cu puț forțat), respectiv hidrofor în nodul 14 (pentru schema cu 

galerie înclinată de înaltă presiune). 

Pentru varianta de protecţie cu hidrofor s-au analizat volume ale pernei de aer 

cuprinse între 1000 m
3
 şi 4000 m

3
, precum şi valori ale rezistenței de racord 

hidrofor - galerie cuprinse între 0,0245 şi 0,0016. Distanța de amplasare a 

hidroforului este de 25 ÷ 30 m amonte de centrala hidroelectrică. Se recomandă 

adoptarea valorii minime pentru rezistența de racord hidrofor-galerie. 

În varianta fără hidrofor s-au analizat legi de închidere liniară şi neliniară a 

aparatului director. Acestea din urmă sunt recomandate pentru a fi adoptate, ele 

conducând la suprapresiuni mai mici în comparație cu legile liniare.             

În cazul adoptării soluției de protecţie cu hidrofor sunt necesare măsuri de 

prevenire a pătrunderii aerului din hidrofor în galerie şi de consolidare 

corespunzătoare a conductei de legătură şi a zonelor de racord ale acesteia la 

hidrofor, respectiv la galerie. 

Atât în cazul adoptării variantei de protecţie cu hidrofor, cât şi în varianta fără 

hidrofor, sunt necesare măsuri de prevenire a formării vacuumului în porțiunea 

superioară a galeriei de înaltă presiune (între nodurile 21 ÷ 26) şi a puțului forțat 

(între nodurile 29 ÷ 33). În prima variantă, aerarea se poate face cu dispozitive de 

aerisire - dezaerisire, în cea de-a doua variantă, prevenirea vacuumului se face ca 

urmare a prezenței castelului de echilibru din nodul 30.  

Dintre variantele preconizate pentru schema de bază cu puț forțat, schema cu un 

castel de echilibru amonte şi aval este cea mai indicată (Fig. 3b). 

Valorile presiunilor maxime şi minime, atât pentru variantele fără hidrofor, cât 

şi pentru cele cu hidrofor, sunt cuprinse în Tabelul 2 pentru CHEAP Tarnița 

(Tabelul 4, pentru CHEAP Argeș). Aceste valori vor fi considerate definitive după 

o analiză mai amănunțită, în care să se țină seama şi de caracteristicile finale ale 

agregatelor reversibile.           
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