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1. GENERALITĂŢI PRIVIND MĂSURAREA DEBITULUI  
LA CENTRALELE HIDROELECTRICE 

Hidroenergetica constituie una din componentele de bază ale sectorului 
energetic românesc, ea având o contribuţie importantă la balanţa producţiei de 
energie electrică a tării, centralele hidroelectrice având la 1 decembrie 2014 o 
putere instalată de 6781 MW, cu o producţie de energie într-un an mediu hidrologic 
de 18170 GWh/an.  

Dezvoltarea bazei energetice în condiţiile unei perfecţionări continue a 
exploatării şi funcţionării optime a centralelor hidroelectrice pentru satisfacerea 
cererii de energie cu costuri cât mai scăzute, este o problemă care preocupă în mod 
constant specialiştii în domeniu din toată lumea.  

Modernizarea şi dezvoltarea producţiei de energie în general şi a producţiei de 
hidroenergie în special este indiscutabil legată de perfecţionarea proiectării, a 
construcţiei şi exploatării amenajărilor hidroenergetice şi instalaţiilor hidroenergetice 
aferente.  

Amenajările hidroenergetice reprezită construcţii al căror scop constă în 
modificarea regimului natural al unor cursuri de apă în aşa fel încât să asigure o 
anumită utilizare în condiţii tehnico-economice optime a resursei de apă respective.  

Utilizarea optimă a acestei resurse se asigură atât prin proiectare cât şi prin 
exploatarea raţională (optimă) a instalaţiilor aferente amenajărilor hidroenergetice.   

Funcţionarea în orice moment a amenajării şi instalaţiilor hidroenergetice din 
centralele hidroelectrice este caracterizată prin anumite valori ale parametrilor 
caracteristici ai acestora, debit Q, cădere H, putere electrică P, randament η etc. 
Corelaţia dintre valorile acestor parametri în limitele întregului lor domeniu de 
variaţie, determinate de tipul, construcţia şi dimensiunile amenajării, este definită 
grafic prin aşa numitele curbe caracteristice ale amenajării sau ale hidroagregatelor 
ce echipează o centrală hidroelectrică (turbine, pompe etc).  

Curbele caracteristice, zonele sau liniile de funcţionare optime sunt determinate 
încă din procesul de poiectare. Datorită rezervelor acoperitoare luate în mod 
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obligatoriu în proiect şi datorită influenţei specificului execuţiei, curbele caracteristice 
reale diferă nu numai faţă de cele proiectate, ci şi de la hidroagregat la hidroagregat, 
chiar dacă acestea au fost executate de acelaşi executant după acelaşi poiect.  

Teoria şi tehnica modernă de măsurători permit determinarea individualităţii 
fiecărei unităţi în parte, ceea ce creează premizele necesare cunoaşterii şi folosirii 
atât a rezervelor interne rezultate din acoperirea proiectului faţă de hidroagregatul 
realizat, cât şi cele reprezentate de diferenţele dintre hidroagregatele aceleiaşi 
centrale hidroelectrice, orientând exploatarea spre utilizarea diferenţiată optimă a 
hidroagregatelor.    

Funcţionarea optimă a unui hidroagregat, a unei centrale, sau o unei cascade de 
centrale, este echivalentă cu un spor de energie sau cu existenţa unor amenajări 
(teoretice) ce ar avea o producţie de energie electrică suplimentară de minim 2 %.  

În vederea obţinerii unui maxim de producţie de energie electrică este necesar 
ca o centrală hidroelectrică cu mai multe grupuri să funcţioneze la parametrii 
optimi. Aceasta înseamnă o funcţionare a hidroagregatelor centralei în zonele de 
randament maxim (zone care de obicei nu se regăsesc la puterea maximă de 
funcţionare a unui hidroagregat) astfel încât centrala să funcţioneze cu pierderi de 
sarcină minime (cu un debit minim) în condiţiile unei puteri impuse pe centrală. 

Indicatorul primordial care dă o caracteristică generală a modului de funcţionare 
a hidroagregatelor unei centrale hidroelectrice este randamentul hidroagregatului, pe 
baza acestuia se poate estima starea maşinii dând informaţii asupra gradului de uzură 
pentru diferitele componentele ale maşinii (rotor, aparat director, ejector), se pot 
explica cauzele care determină nivelul vibraţiilor şi zgomotului, fiind de asemenea 
factorul principal care stă la baza elaborării strategiilor optime de exploatare şi un 
element important în analiza oportunităţii pentru schimbări sau adaptări ale 
anumitor echipamente, sau pentru reevaluarea performanţelor maşinii în vederea 
realizării unor oferte de energie cât mai realistă pe piaţa liberă de energie prin 
intermediul OPCOM.          

Urmărirea periodică a randamentului hidroagregatelor, este necesară, deoarece 
reprezintă un factor dinamic cu o evoluţie descrescătoare în timp. Cunoaşterea 
acestei evoluţii oferă o bază tehino-ştiinţifică în estimarea calităţii echipamentului 
şi a calităţii reparaţiilor efectuate.    

Dintre parametrii unei amenjări hidroenergetice, sau ai unui hidroagregat, 
parametrul a cărui măsurare pune problemele cele mai dificile este debitul. 
Măsurarea acestui parametru necesită o metodologie de măsurare complexă. 

La noi în ţară măsurarea debitului turbinat se face în conformitate cu standardul 
de măsurători internaţional CEI 41 respectiv cel naţional SR EN 60041, respectând 
condiţiile de realizare a măsurătorilor prevăzute în ISO 3354. Periodicitatea de 
efectuare a acestor măsurători este reglementată de prescripţia energetică PE 301. 
Pe plan internaţional în ultima perioadă tot mai multe măsurători de debite turbinate 
sunt efectuate în conformitate cu prevederile standardului internaţional CEI 62006 
şi a standardului american ASME PTC 18-2002. Cu toate acestea standardul de 
măsurători CEI 41 ramâne un standard de referinţă în domeniul măsurătorilor de 
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parametri reali de funcţionare ai hidroagregatelor şi pompelor din amenajările 
hidroenergetice.    

Pentru o valorificare energetică superioara a unui stoc de apă aferent unei 
amenajari hidroenergetice se fac analize în regim de curgere permanent şi în regim 
nepermanent.   

Aceste analize sunt elaborate pe baza unor modele matematice respectiv a unor 
programe de calcul ce au ca date de intrare puterea, căderea şi debitul unui 
hidroagregat. În mod frecvent debitul utilizat este extras din caracteristica de 
exploatare teoretică a hidroagregatului. Utilizare unor debite măsurate in situ ar 
face ca aceste modele matematice să fie mai exacte şi mai performante.     

Modelele matematice şi programele de calcul elaborate pentru determinarea 
funcţionării optime a amenajărilor hidroelectrice se pot face în funcţie de tipul 
centralei (centrală de înaltă cădere sau centrală de joasă cădere), ele putând fi 
particularizate în funcţie de specificul fiecărei amenajări hidroelectrice în parte dar 
şi de numărul hidroagreagatelor din fiecare centrală.          

Plecând de la premiza că un hidroagregat este poiectat în general pentru o durată 
de funcţionare de cel puţin 40 ani, cu o durată medie anuală de cel puţin 2000 de ore şi 
un număr de porniri opriri de 730/an şi ţinând cont că majoritatea hidroagregatelor din 
centralele hidroelectrice din românia au fost puse în funcţiune în ani 60’- 70’ se impune 
necesitatea determinării cu rigurozitate a randamentului de funcţionare şi a duratei de 
viaţă a hidroagregatelor în urma unor probe efectuate in situ.       

2. METODE DE MĂSURĂ A DEBITULUI TURBINAT  
CONFORM STANDARDELOR ÎN VIGOARE 

Cele mai utilizate metode de măsură a debitului turbinat în cadrul probelor de 
performanţă ale hidroagregatelor unei centrale hidraulice sunt: metoda explorării 
câmpului de viteze, metoda presiune-timp (metoda Gibson), metode cu trasori 
(metode considrate în standardul CEI 41 a fi metode absolute de măsură a 
debitului), metode acustice (metode considrate în standardul CEI 41 a fi metode 
opţionale de măsură a debitului) şi metoda termodinamică (metodă considrată în 
standardul CEI 41 a fi o metodă indirectă de măsură a debitului). 

2.1.  Metoda explorării câmpului de viteze (metoda moriştior 
hidrometrice)   

2.1.1. Noţiuni generale despre metoda explorării câmpului  
de viteze 

Metoda explorării câmpului de viteze este una dintre cele mai utilizate metode 
de măsură a debitului turbinat. În cadul centralele hidroelectrice de joasă cădere 
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este singura metodă de măsură a debitului turbinat acceptată de către standardul 
CEI 41.  

Deoarece principiul metodei explorării câmpului de viteze constă în amplasarea 
într-o secţiune de măsură de formă circulară (conductă forţată), dreptunghiulară sau 
trapezoidală  (nişele batardourilor amonte sau canal cu suprafaţă liberă) a unui anumit 
număr de traductori de măsură (morişti hidrometrice, tuburi Pitot sau traductori 
acustici) cu ajutorul cărora se determină viteza apei în punctele respective, metoda 
mai este cunoscută sub denumirea de metoda vitezelor punctuale sau mai popular 
sub denumirea de metoda moriştilor hidrometrice (CM - current meter) atunci când 
sunt utilizate morişti hidrometrice.   

Profilul real al curgerii poate fi trasat numai prin metoda explorării câmpului 
de viteze cu ajutorul moriştilor hidrometrice sau al tuburilor Pitot şi într-o anumită 
măsură prin metoda acustică, dar numai în cazul când sunt utilizate mai multe căi 
de măsurare. Utilizarea tuburilor Pitot pentru aplicarea acestei metode presupune 
măsurarea presiunii dinamice într-un număr suficient de mare de puncte de măsură 
ale secţiunii transversale de curgere pentru a putea deduce viteza locală în fiecare 
din aceste puncte de măsură şi pentru a putea calcula debitul prin metoda integrării 
câmpului de viteze. Presiunea dinamică variază în funcţie de pătratul vitezei, deci 
precizia de măsură se diminuează rapid pe măsură ce viteza descreşte. Având în 
vedere cele menţionate, utilizarea tuburilor Pitot este limitată la determinarea 
debitului numai pentru curgeri în conducte închise unde viteza este destul de mare. 
O altă limitare a măsurării debitului cu tuburi Pitot este aceea impusă de condiţia ca 
apa să nu conţină particule în suspensie.  

Metoda explorării câmpului de viteze poate fi utilizată în orice tip de secţiune 
de măsură adecvată reprezentată de: o conductă sub presiune sau o conductă forţată; 
o priză; un canal cu nivel liber. 

În cazul efectuării măsurătorilor într-un canal cu nivel liber amonte sau aval, 
acesta trebuie să fie un canal artificial cu secţiune transversală bine definită. Albiile 
naturale sunt excluse pentru efectuarea încercărilor în concordanţă cu standardul 
CEI 41.    

În măsurarea debitului sunt utilizate în mod frecvent morişti hidrometrice cu 
pală rotativă. Impulsurile electrice date în urma rotaţiei palei se transmit prin cablu 
către sistemul de numărare/ înregistrare. Moriştile hidrometrice trebuie să satisfacă 
cerinţele standardului ISO 2537. Moriştile hidrometrice utilizate în timpul unei 
măsurători trebuie să fie capabile să suporte presiunea apei în timpul submersie fără 
a altera calibrarea moriştii. 

2.1.2. Relaţii de calcul  

Pe baza valorilor obţinute în urma măsurătorilor şi aplicând o metodă de 
integrare (metoda Simpson, metoda trapezelor, metoda funcţiilor Splain sau altele) 
se determină valoarea vitezei medii normale vm, în secţiunea de măsură iar debitul 
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Q se determină pe baza faptului că debitul este direct proporţional cu viteza într-o 
secţiune uniformă conform relaţiei  

 




n

i
ii vAQ

1

, (2.1) 

unde n este numărul total de segmente de măsură dintr-o secţiune de măsură, 
Ai aria secţiuniisegmentelor de măsură, vi viteza medie pe fiecare segment de 
măsură i.  

Viteza în fiecare punct (viteza punctuală a apei) se calculează pe baza ecuaţiei 
de etalonare a moriştii. 

 v = a N + b ,  (2.2) 

unde: a, b, sunt coeficienţii ecuaţiei; N, turaţia moriştii determinată prin relaţia  
N = λ nimp / t; nimp numărul de impulsuri înregistrat în perioada t, iar λ o constantă ce 
reprezentă numărul de impulsuri ale palei ce corespund unei rotaţii complete a unei 
morişti.  

Pe baza prevederilor din ISO 3354 se pot elabora programe de calcul al 
debitului în Matlab, iar cu ajutorul acestor programe se poate calcul in situ debitul 
tranzitat printr-o secţiune de măsură. 

2.1.3. Determinarea debitului într-o secţiune trapezoidală  
sau rectangulară 

Debitul de apă într-o secţiune trapezoidală sau rectangulară (fig. 2.1) pentru o 
suprafaţă elemenetară dx·dy se poate scrie sub forma:  

 dQ = v (x,y)dxdy , (2.3) 

Pentru întraga suprafată de măsură debitul se calculează cu formula:  

 	 	 ∑ ∆ ∆ , (2.4) 
 

  
 
 
 
 
Fig. 2.1. Determinarea debitului pentru 
o secţiune dreptunghiulară de măsură 
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scrisă sub formă intergrală formula de calcul a debitului pentru întrega suprafaţă de 
măsură este:  

 

S

dxdyyxvQ ),( , (2.5) 

Relaţia (2.5) se poate exprima sub forma unei integrale simple în două moduri:  

 
 
x y

vdydxQ
0 0

 sau  
y x

vdxdyQ
0 0

. (2.6) 

Calculul integralei (2.6) se poate face cu ajutorul funcţiei de interpolare spline 
sau cubic spline, cu polinoame de interpolare Lagrange sau cu metoda de integrare 
Simpson. 

Pentru trasarea distribuţiei de viteze în zona de frontieră se ţine cont de faptul 
că de la pereţi până la prima morişcă viteza poate fi exprimată prin legea lui 
Kármán:  

 

n

ax a

x
vv

/1







 ,  (2.7) 

unde vxeste viteza în zona de extrapolare la distanţa x faţă de peretele secţiunii, va – 
viteza în punctul de măsură a cel mai apropiat faţă de peretele secţiunii, iar n –un 
coeficient care ţine seama de rugozitatea peretelui şi de condiţiile de curgere când 
nu există contraindicaţii speciale se poate considera n = 7. 

Secţiuni dreptunghiulare de măsură a debitului turbinat se găsesc în cadrul 
centralelor de mică cădere.  

 

    
 

Fig. 2.2 Determinarea debitului la o centrală de mică cădere 
 

După cum se poate observa din figura 2.2 la o centrală de mică cădere debitul 
se poate măsura într-o secţiune amonte în nişa batardourilor amonte sau într-o 
secţiune aval în nişa batardourilor aval. Moriştile hidrometrice se pot amplasa pe un 
cadru suport fix sau pe un cadru supor mobil ca în figura 2.2.  
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2.1.4. Determinarea debitului într-o secţiune circulară  

În cazul unei secţiuni circulare de măsură formula de calcul a debitului, nu 
poate fi aplicată riguros decât pentru un element dS de arie dA a secţiunii S în care 
debitul elementar dQ este:  

 dQ = v × dA (2.8) 

unde v este viteza în punctul de coordonate polare (r,α) situat în centrul suprafeţei 
elementare dS de arie dA şi de dimensiuni dr şi dα suficient de mici în aşa fel încât 
viteza v să poată fi considerată uniformă pe întreaga suprafaţă dS.  

În acest caz, debitul Q al întregii secţiuni 
normale circulare S de arie A se calculează cu 
ajutorul integralei  

  
R

S

ddrrvdAvQ
0

2

0



 . (2.9) 

 

Posibilitatea calculării integralei definite 
mai sus este funcţie de cea a cunoaşterii funcţiei  

 ,rvv  ,               (2.10) 

 
ce exprimă variaţia vitezei v în punctele 
suprafeţei S, respectiv a vitezei punctuale în 
limitele acestei suprafeţe.  

Practic, funcţia (2.10) nu poate fi cunoscută decât prin măsurarea vitezei v într-
un număr de puncte ale ei şi interpolarea între valorile măsurate.  

Operaţia de interpolare reprezintă admiterea unei funcţii  

 ( )ˆ ˆ ,v v r = ,  (2.11) 

definită grafic sau analitic care reprezintă funcţia anterioară în toate punctele 
acesteia.  

Integrala (2.9) se aplică în acest caz funcţiei (2.11) şi se obţine  

   
R

ddrrrvQ
0

2

0

,ˆ


 . (2.12) 

Precizia rezultatului obţinut este în funcţie de gradul de coincidenţă a funcţiei 
(2.11) cu funcţia reală (2.10). Aceasta la rândul ei depinde de precizia măsurării 
vitezelor v în punctele respective şi de precizia interpolării, adică de rigurozitatea 

 

 
 

Fig. 2.3. Determinarea debitului 
pentru o secţiune circulară de 

măsură. 
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coincidenţei funcţiilor (2.10) şi (2.11) între valorile vitezelor v corespunzătoare 
acestor puncte.  

Secţiuni circulare de măsură a debitului se găsesc la centralelor de medie şi 
mare căderă cu galerie/conductă de aducţiune şi galerie de fugă.  

 

 
 

Fig. 2.4. Determinarea debitului la o centrală de mare cădere 
 

În cadru unei centrale de mare cădere secţiune de măsură a debitului se poate 
amplasa fie în conducta/galeria de aducţiune sau în galeria de fugă a centralei. 
Amplasarea moriştilor hidrometrice se face pe un cadru suport fix (fig. 2.4), în 
formă de cruce ce poate avea două sau mai multe braţe.  

2.1.5. Incertitudinea de măsură  

În cadru măsurătorilor debitmetrice, precizia măsurării debitului prin metoda 
explorării câmpului de viteze cu morişti hidrometrice este afectată de anumiţi 
factorii care au legătură cu debitul măsurat prin regularitatea repartiţiei vitezelor, 
unghiul de înclinare al moriştilor hidrometrice, turbulenţa apei în secţiunea de 
măsură, fluctuaţiile periodice ce apar în timpul funcţionării centralei; cu calitatea 
măsurătorilor prin numărul şi distribuţia punctelor de măsură dar şi a efectului de 
ancombranţă;cu metoda de calcul folosită în calculul debitului precum şi cu eroarea 
de etalonare a moriştilor hidrometrice dar şi a întregului sistem de măsură. 

În condiţii de măsură şi de curgere bune, metoda de determinarea a debitului 
cu ajutorul moristilor hidrometrice are o incertitudine sistematică estimată la un 
nivel de încredere de 95 % astfel:  

− pentru conducte închise   ± 1 % până la ± 1,5 % ; 
− pentru dispozitivele de admisie cu racord de intrare ± 1 % până la ± 2 %;  
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− pentru dispozitivele de admisie fără racord de intrare  ± 1,2 % până la ± 2 %; 
− pentru canale deschise cu secţiune trapezoidală   ± 1,4 %  până la ± 2,3 %; 
− pentru canale deschise cu secţiune rectangulară   ± 1,2 % până la ± 2 %.  

2.2. Metoda presiune-timp (metoda Gibson)  

2.2.1. Noţiuni generale despre metoda presiune-timp  

Înainte de a prezenta principiile teoretice ale metodei presiune-timp, sunt 
necesare unele observaţii preliminare. Metoda presiune-timp poate fi utilizată în 
cazul în care schimbarea densităţii lichidului şi deformarea peretelui conductei ce 
rezultă prin creşterea presiunii cauzate de oprirea curgerii fluidului sunt neglijabile. 
Obiectivele de interes în cadrul acestei metode sunt ţevi non-elastice, ţevi de oţel 
sau beton (conducte forţate) şi lichide incompresibile cum ar fi, de exemplu, apa 
dar şi creşterea de presiune cauzată de oprirea curgerii fluidului din condută. 
Această creştere de presiune trebuie să fie relativ mică sau sau cel puţin mai mică 
decât valorile maxime ce sunt observate în condiţiile "de lovitură de berbec simplă" 
cauzate de o închidere foarte rapidă (a aparatului directorsau a vanei de închidere) 
într-un timp mai scurt decât cel necesar undei de presiune să strabată conducta. 
Atunci când această metodă este folosită, durata de închidere a dispozitivului de 
închidere ar trebui să fie mai mare decât timpul necesar parcurgerii conductei de 
către unda de şoc. 

2.2.2. Relaţii matematice ale metodei presiune-timp  

Metoda se bazează pe legile lui Newton şi ale mecanicii fluidelor, care dau 
relaţii între forţa corespunzătoare schimbării diferenţei de presiune între două 
secţiuni (secţiunea 1-1 şi secţiunea 2-2 figura 2.5) şi acceleraţia sau decelerarea 
masei de apă dintre aceste două secţiuni. 

Metoda are la bază următorul principiu: într-un fluid fără frecare ce curge 
printr-o conductă de secţiune transversală A, variaţia vitezei dv/dt a unei mase de 
fluid m = ρ L A, poate conduce la o diferenţă de presiune (numită şi presiune 
diferenţială) Δp între secţiunea transversală amonte şi secţiunea transversală aval a 
unui tronson de conductă de lungimea L  

 

d

d

v
LA A p

t
 = - D  (2.13) 

 av amp p pD = -  (2.14) 

unde: pameste presiunea în secţiunea transversală amonte, secţiunea 1-1; pav  – 
presiunea în secţiunea transversală aval, secţiunea 2-2 
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Fig. 2.5 Segment de conductă cu marcarea secţiunilor de măsură necesare  
baza teoretică a metodei presiune-timp  

 
În scopul obţinerii unei relaţii de calcul a debitului Q se consideră o conductă 

cu aria secţiunii de curgere A (arie care se poate schimba de-a lungul lungimii sale, 
figura 2.5). Se presupune că debitul de apă este oprit prin închiderea vanei sau a 
apararului director, luând în considerare un segment de conductă de lungime L, 
situat între secţiunea 1-1 şi secţiunea 2-2. Sepresupune că distribuţiile de viteză şi 
presiune în secţiunile transversale ale acestui segment sunt constante. De asemenea 
se presupune că densitatea fluidului şi aria secţiunii de curgere nu se schimbă ca 
urmare a efectului loviturii de berbec.  

Potrivit acestor ipoteze, relaţia dintre parametrii curgerii instabile între două 
secţiuni transversale (secţiunea 1-1 şi secţiunea 2-2) dintr-o conductă poate fi 
descrisă cu ajutorul relaţiei lui Bernoulli,  
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unde: α1 şi α2 sunt coeficienţii Coriolis pentru secţiunea 1-1 respectiv secţiunea 2-2; 
p1 şi p2 – presiunile în secţiunile 1-1 şi 2-2; z1 şi z2 – înălţimile piezometrice ale 
centrelor de greutate ale secţiunilor 1-1 şi  2-2; ρ – densitatea medie a lichidului; g – 
acceleraţia gravitaţională; ΔPf  – pierderea de presiune cauzată de pierderile prin frecare 
între cele două secţiuni transversale de măsură secţiunea 1-1 şi secţiunea 2-2.  

În ecuaţia (2.15) se introduc următorii termeni:  
− diferenţa de presiune statică între secţiunile 1-1 şi 2-2 din conductă,  

 Δp = p2 + ρgz2 – p1 – ρgz1  (2.16) 
 

− diferenţa de presiune dinamică între secţiunile 1-1 şi 2-2 din conductă,  
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− factorul geometric al segmentului de conductă examinat de lungime L 

 0

d

( )

L x
F

A x
= ò . (2.18) 

Utilizând notaţiile de mai sus se obţine ecuaţia  
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 = -D - D - D . (2.19) 

Termenul d

d

Q

t
 din relaţia (2.19) este un termen instabil, ce ia în considerare 

variaţia debitului volumetric Q, înregistrat în cursul curgerii tranzitorii. Acest 
termen reprezintă efectul de inerţie al lichidului în segmentul de conductă examinat. 

După integrarea ecuaţiei (2.19) în intervalul de timp (t0, tk), adică schimbul de 
debit între condiţiile iniţiale şi cele finale, se obţine diferenţa de debit între aceste 
condiţii:   
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 , (2.20) 

unde qk este debitul pierderilor datorat scurgerilor prin dispozitivul de închidere. 
Rezultatul integralei din partea dreaptă a ecuaţiei (2.20) se poate obţine prin 

planimetrare din diagrama presiune-timp – figura 2.6. Cu alte cuvinte calculul 
debitului se face printr-o înregistrare grafică sau numerică a variaţiei presiunii în 
timp, adică a funcţiei p = f(t) ce se poate obţine prin închiderea cu viteză constantă 
a vanei sau aparatului director.  

 

 
 

Fig. 2.6. Exemplu de diagramă presiune-timp conform CEI 62006. 
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Dacă se consideră că aria suprafeţei rezultate în urma planimetrării este AT 
atunci ecuaţia (2.20) se poate rescrie sub forma  

 
0 T k

g
Q A q

F
= +  . (2.21) 

În ecuaţia (2.21) dacă termenul qk, debitul pierderilor datorat scurgerilor prin 
dispozitivul de închidere, este diferit de zero, atunci el trebuie să fie măsurat sau 
evaluat utilizând o metodă de măsură separată. 

Din formula de integrare (2.20) se observă că, în vederea determinării debitul Q0, 
căderea de presiune ΔPf cauzată de pierderile hidraulice din segmentul de conductă 
examinat şi diferenţa de presiune dinamică Δpd între secţiunile conductei ar trebui să fie 
extrase din diferenţa de presiune statică Δp, măsurată între aceste secţiuni.  

Valorile parametrilor Δpd, ΔPf  se pot calcula pe baza dependenţei lor de 
pătratul debitului (relaţiile (2.17) şi (2.22)). 

 
2kQPf   .  (2.22) 

Există câteva variante ale metodei Gibson, diferenţa dintre ele constând în 
instrumentaţia şi tehnica de calcul folosită pentru integrarea diagramelor presiune-
timp (metoda traductorilor diferenţiali şi metoda diagramelor separate). 

Domeniul de aplicare al acestei metode rezultă din câteva condiţii care trebuie 
îndeplinite şi anume:  

– distanţa între două secţiuni de măsurare trebuie să fie mai mare de 10 m;  
– produsul dintre distanţa între cele două secţiuni de măsurare şi viteza medie 

în conductă, în momentul în care grupul funcţionează la întreaga sa capacitate, nu 
trebuie să fie mai mic de 50 m2/s;  

– zona dintre două secţiuni de măsură trebuie să fie orizontală şi de secţiune 
constantă;  

– nu trebuie să existe o suprafaţă liberă intermediară între cele două secţiuni de 
măsurare a presiunii;  

– pierderile de apă prin organul de obturare (vană de închidere sau aparat 
director) închis nu trebuie să depăsească 5 % din debitul măsurat, iar acest debit 
trebuie determinat cu o precizie de 0,2 % din debitul total.  

Din aceste condiţii rezultă că deşi teoretic metoda este valabilă atât pentru
măsurarea debitului turbinat cât şi pentru măsurarea debitului pompat, practic ea a 
fostfolosită în deosebi pentru măsurarea debitelor în regim de turbină pentru 
centralele hidroelectrice cu conducte forţate. 

2.2.3. Versiuni ale metodei Gibson  

Versiunea I – se bazează pe măsurarea directă a diferenţei de presiune între 
două secţiuni hidrometrice transversale ale conductei de măsură folosind un 
traductor de presiune diferenţială 
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Fig. 2.7. Măsurarea diferenţei de presiune  
cu un traductor diferenţial. 

 
Versiunea II – se bazează pe măsurători separate de presiune în două secţiuni 

hidrometrice transversale ale conductei de măsură utilizând două traductoare de 
presiune.  

 

  
   

Fig. 2.8. Măsurarea diferenţei de presiune  
cu două traductoare de presiune. 

 
Versiunea III - se bazează pe măsurători de presiune într-o singură secţiune 

de măsură şi compararea acestora cu măsurătorile dintr-un bazin cu suprafaţă liberă. 
Această metodă nu poate fi utilizată decât dacă nu există castel de echilibru şi în 
cazul în care lungimea tronsonului de conductă pentru care calculul factorului de 
conductă F este dificil nu depăşeşte 2% din lungimea totală a conductei.  

 

 
 

Fig. 2.9. Măsurarea diferenţei de presiune cu un singur traductor  
şi compararea ei cu presiunea dintr-un rezervor deschis. 

  
La efectuarea măsurătorii în condiţii favorabile se estimează incertitudinea 

măsurării debitului la ± 1,5 ¸ 2 % în cazul aplicării unei metode diferenţiale de 
calcul computerizat şi la ± 1,8¸ 2,3 % cu alte tehnici de măsurare, ambele cu un 
nivel de încredere de 95%.   
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2.3. Metode cu trasori 

2.3.1. Noţiuni generale despe metodele cu trasori 

Există trei metode de bază, două dintre ele, cunoscute sub numele de metoda 
de injecţie cu debit constant şi de metoda injecţiei instantanee, utilizează principiul 
diluţiei, în timp ce cea de-a treia metodă cunoscută sub numele de metoda timpului 
de tranzit, este bazată pe măsurarea timpului în care un trasor parcurge o distanţă 
dată, între două secţiuni ale unei conducte sau ale unui canal deschis.  

2.3.2. Metoda injecţiei cu debit constant  

Principiul metodei constă în introducerea continuă a unui debit constant de 
soluţie de o anumită concentraţie în masa de apă ce curge prin conductă şi 
determinarea concentraţiei rezultate într-o secţiune suficient de depărtată de 
secţiunea de injecţie încât amestecul să fie omogen şi complet. După ce se măsoară 
debitul de injecţie q, se determină concentraţia iniţială C1 şi C2 a amestecului final. 

Debitul Q de apă supus măsurării se calculează cu relaţia  

 Q = N q, (2.23) 

unde:  q este debitul soluţiei chimice injectate, în m3/s ; N –  raportul de diluţie; 
reprezintă raportul dintre concentraţia chimică a soluţiei injectate şi concentraţia 
amestecului în secţiunea aval în care amestecul s-a efectuat complet.   

Raportul de diluţie N se calculează cu relaţia  

 02

21

CC

CC
N




  , (2.24) 

unde: C0 este concentraţia iniţială a indicatorului în apa brută (nelimpezită); C1 – 
concentraţia indicatorului în soluţia injectată; C2 – concentraţia indicatorului 
secţiunii de eşantionare. 

Deoarece concentraţia indicatorului în apă naturală este neglijabilă în raport cu 
concentraţia indicatorului în soluţia injectată se poate considera C0 = 0 şi relaţia 
(2.24) devine 
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iar debitul Q se calculează cu relaţia  
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1   .  (2.26) 
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Cum debitul injectat q este mult mai mic decât debitul măsurat Q, (q � 0,02Q) 
rezultă formula de calcul  

 
q

C

C
Q

2

1 . (2.27) 

Acestă metodă are avantajul că nu necesită cunoasterea geometriei secţiunii 
conductei, dar este necesar să nu existe curgere inversă.  

 

 
 

Fig. 2.10. Instalaţia de injectare a soluţiei de bicromat de sodiu. 
 

În figura 2.10 este prezentată o instalaţie de injectare a unui soluţiei pe baza de 
crom; de obicei această soluţie este de bicromat de sodiu.   

În condiţii de măsurare şi de curgere bune, la un nivel de încredere de 95%, 
incertitudinea sistematică poate fi estimată conform CEI 41 la aproximativ   
±1,5 ¸  ± 2%.  

2.3.3. Metoda ecranului salin  

Metoda metoda ecranului salin (sau metoda Allen) este bazată pe măsurarea 
timpului parcurs de particule marcate ale fluidului între două secţiuni ale conductei 
separate printr-o distanţă cunoscută.  

Metoda constă din injectarea explozivă într-o perioadă de timp scurtă, sub o 
secundă, a unei cantităţi oarecare de soluţie ce modifică conductivitatea apei ce 
curge prin conductă. Sistemul de injecţie I, figura 2.11, este astfel construit - cu mai 
multe ştuţuri de injecţie - încît să asigure formarea unui „nor“ sau "ecran" de soluţie 
care să ocupe pe cât posibil întreaga secţiune transversală a conductei. Din acest 
motiv metoda se mai numeşte şi metoda ecranului salin. 
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Trecerea norului de soluţie prin dreptul perechii de electrozi E1 şi E2 situaţi la o 
distanţă cunoscută L, este semnalată în înregistrarea curbei de modificare în timp a 
conductivităţii apei ce trece prin conductă, solidar cu distanţa L. Viteza medie a 
apei în conductă v se calculează cu formula   

 t

L
v   . (2.28) 

Debitul Q este dat de relaţia  

 t

V
Q  ,  (2.29) 

unde: V este volumul conductei între secţiunile de detectare; t – timpul mediu de 
tranzit al particulelor marcate.  

 

 
 

Fig. 2.11 Sistemul de injecţie al soluţiei saline 
 

Caracteristicile geometrice ale conductei trebuie calculate cu precizie pentru a 
se obţine volumul V. Unul din avantajele acestei metode faţă de metoda diluţiei 
constă în faptul că nu este necesar să se cunoască concentraţia trasorului în 
conductă; trebuie însă cunoscută amplitudinea semnalului înregistrat în momentul 
trecerii particulelor marcate prin faţa fiecărui detector şi să fie proporţională cu 
concentraţia trasorului, coeficientul de proporţionalitate nefiind important.  

În condiţii de măsurare şi de curgere bună la un nivel de încredere de 95%, 
incertitudinea sistematică poate fi estimată la aproximativ ± 1% până la ± 2% .  

2.4. Metode acustice  

2.4.1. Noţiuni generale despre metodele acustice 

Cu toate că metodele acustice nu sunt considerate metode absolute de 
măsurare a debitului în standardul CEI 41, mai mult, sunt considerate a fi metode în 
curs de dezvoltare, ele reprezintă o bună alternativă de măsurare a debitului la 
centralele hidroelectrice. 
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În ultimele decenii au apărut mai multe metode de măsurare a debitului ce au 
la bază principiul măsurătorilor cu ultrasunete. În prezent sunt trei tipuri de astfel de 
metode de măsură a debitului:  

– metoda acustică a timpului de tranzit (bazată pe determinarea vitezei 
sunetului în fluid) respectiv metoda acustică a timpului de tranzit cu mai multe căi 
acustice cunoscută sub numele multitipath Acustic Discharge Method (ADM); 

– metoda scintilaţei acustice (determinare vitezelor turbulenţelor din fluid) 
cunoscută sub numele Acustic Scintillation Flow Meter (ASFM); 

– metoda Doppler (determinarea vitezei de particule individuale din fluid) 
cunoscută sub numele Acustic Doppler Curent Profiler (ADCP). 

Aceste metode au fost dezvoltate în special de inginerii din diferite companii ce 
efectuează măsurători debitmetrice la hidroagregatele din centralele hidroelectrice şi au 
fost preocupate de dezvoltarea unor metode de măsură noi, competitive din punct 
de vedere tehnic şi economic.  

2.4.2. Metoda acustică a timpului de tranzit 

Principiul de măsurare al acestei metode de măsurare a debitului este bazat pe 
faptul că viteza de propagare a unui semnal (în general ultrasonic) şi viteza curgerii pot 
să se adune vectorial. Rezultă că un semnal acustic transmis în amonte se deplasează cu 
o viteză absolut mai mică decât cea a unui semnal transmis în aval. Măsurând timpul de 
parcurgere a unui fascicul acustic după cele două direcţii, se obţine viteza axială medie 
a fluidului de-a lungul traseului acustic. În figura 2.12.a este redată shema de principiu 
utilizată la măsurarea debitului cu metoda acustică a timpului de tranzit. 

 

 
 

a) b) 
 

Fig. 2.12. Schema de principiu a metodei acustice cu una a)  
sau mai multe căi acustice b).  
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Timpul necesar unui fascicul acustic pentru a se deplasa pe o distanţă L este 
dat de relaţia:  

 cos


vc

L
T  , (2.30) 

iar C este viteza sunetului în fluid, v viteza de curgere şi � unghiul dintre calea 
acustică şi axa conductei; semnul + este pentru deplasarea pe direcţia aval.  

Presupunând două traductoare separate de o distanţă L care face un unghi � cu 
axa conductei, timpii de parcurgere în amonte T1 între punctele B şi A şi aval T2 
între punctele A şi B sunt  

 cos1 


vc

L
T ,  

cos2 


vc

L
T  . (2.31) 

Viteza medie de curgere v se poate obţine din ecuaţiile (2.31)  

 cos221

21





L

TT

TT
v    (2.32) 

Viteza medie de curgere pentru o cale acustică se determină cunoscând 
distanţa dintre cei doi traductori L, timpii de parcurgere T1 şi T2 şi unghiul � faţă de 
axa conductei.  

Pentru a putea aplica metoda la o centrală hidroelectrică, este necesară 
utilizarea mai multor căi acustice. Numărul de căi acustice este în funcţie de 
geometria secţiunii de măsură; cu cât geometria secţiunii de măsură este mai 
complexă; cu atât se folosesc mai multe căi acustice de măsură. Pentru un obstacol 
aflat în amonte la o distanţă de 10 diametre de conductăfaţă de secţiunea de măsură 
sunt necesare patru perechi de traductori. Debitul Q se obţine cu formula 
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unde R este raza conductei, wi un coeficient de pondere ce depinde de numărul 
de trasee acustice şi de metoda de integrare utilizată, n numărul de căi acustice 
utilizate şi vi este viteza medie de-a lungul unei căi acustice i. Numărul de căi 
acustice poate fi 1, 2, 4, 8 sau 16.  

Cele mai importante surse de erori sistematice sunt: existenţa componentelor 
transversale ale vitezei apei în secţiunea de măsură şi deformarea spectrului curgerii 
în zona traductorului.  

Pentru a reduce erorile sistematice datorate efectelor componentelor transversale 
ale curgerii, se folosesc două sau mai multe planuri de măsurare, figura 2.12.b. 

Domeniul de măsură depinde de viteza de curgere şi diametrul conductei care 
trebuie să fie suficent de mare pentru a permite o determinare exactă a diferenţei 
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timpilor de parcurgere a impulsurilor acustice. Este bine să se evite măsurări în 
cazul unor viteze mai mici de 1,5 m/s sau în conducte cu diametrul inferior valorii 
de 0,8 m.  

Utilizarea mai multor plane de măsurare ar trebui să permită reducerea 
incertitudinii sistematice, care poate fi presupusă a fi de ordinul ±1 % ¸  ±2 %. 

2.4.3. Metoda scintilaţiei acustice 

Metoda scintilaţiei acustice (ASFM – Acustic Scintillation Flow Meter) se 
bazează pe perturbaţiile produse unui impuls acustic de către structurile turbulente 
prezente în cadrul curgerii.  

În figura 2.13 este redat schematic un astfel de dispozitiv de măsură format din 
două emiţătoare amplasate într-o parte a secţiunii de măsură şi două receptoare 
amplasate în cealaltă parte a secţiunii de măsură. Amplitudinea semnalului 
recepţionat variază în funcţie de variaţia turbulenţei în lungul căilor de propagare a 
semnalului acustic.  

Căile acustice sunt suficient de apropiate la o distanţă Δx astfel încât 
turbulenţele considerate să rămână similare între cele două căi, cuo întârziere de 
timp Δt. Temporizarea este obţinută prin intercorelarea celor două semnale. Viteza 
medie perpendiculară pe căile acustice este v = Δx/Δt.  

 

 
 

Fig. 2.13. Schema de principiu a scintilaţiei acustice. 
 

Se recomandă utilizarea unui traductor cu trei emiţătoare şi cu trei receptoare 
la nivelul fiecărei căi pentru a putea permite determinarea magnitudinii vitezei şi a 
unghiului de curgere. De obicei se folosesc 10 căi pentru o nişă, însă se pot utiliza 
până la 30 de căi pentru o nişă.  

În figura 2.14 este prezentat un astfel de traductor cu trei emiţătoare şi trei 
receptoare utilizat pentru aplicarea acestei metode de măsură precum şi modul de 
amplasare al acestor traductoare în secţiunea de măsură.  
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Fig. 2.14. Senzorii şi cadrul suport utilizaţi în cadrul metodei scintilaţiei acustice. 
 

Metoda scintilaţiei acustice este o metodă în curs de dezvoltare. Pentru 
îmbunătăţirea preciziei de calcul a metodei, o mare parte a eforturilor făcute se 
concentrează asupra algoritmului de calcul. Metoda a fost recent testată la centrala 
hidroelectrică Kootenay Canal (fig. 2.15) obţinându-se o abatere de 0,5% faţă de 
metoda acustică a timpului de tranzit.  

 

     
  

Fig. 2.15. Centrala hidroelectrică Kootenay Canal. 
 

În figura 1.11 este prezentată o vedere în plan a centralei hidroelectrice 
Kootenay Canal locul unde a fost testată metoda scintilaţiei acustice de către 
ingineri canadieni de la BC Hydro. Testele ce au fost sponsorizate de CEATI 
(Centrul pentru Progresul Energie prin Inovații Tehnologice) și supravegheată de 
către Comitetul PTC-18 din ASME. 
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2.4.4. Metoda acustică bazată pe efectul Doppler  

Efectul Doppler se bazează pe faptul că frecvenţa ultrasunetelor reflectate de o 
particulă în mişcare diferă de frecvenţa ultrasunetelor emise de sursă, în funcţie de 
viteza particulei, adică o undă emisă este reflectată de particulele din apă aflată în 
mişcare, producând o frecvenţă proporţională cu viteza de curgere.  

Acest principiu poate fi utilizat pentru determinarea debitului turbinat la o 
centrală hidroelectrică folosind o sursă staţionară de sunet şi particulele mobile 
existente în apă. În acest caz există două componente: o undă sonoră emisă de o 
sursă staţionară de frecvenţăf, lungime de undă λ, cu o viteză vSşi o particulă mobilă 
în mişcare faţă de sursă cu o viteză vp. Frecvenţa detectată de particulă este  
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iar frecvenţa emisă de particulă este  
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Modificarea frecvenţei undei acustice se poate calcula cu fecvenţa dată de 
Doppler, 
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de aici se poate calcula viteza particulei  
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Metoda acustică bazată pe efectul Doppler- Acustic Doppler Curent Profiler 
(ADCP), este utilizată în principiu pentru măsurători debitmetrice în canale, însă în 
ultimul timp această metodă a fost adaptată şi utilizată experimental pentru 
măsurarea debitului la centralele hidroelectrice de mică cădere. Senzorii staţionari 
amplasaţi ca în figura 2.16 determină viteza particulelor din apă, configuraţia fiind 
similară cu cea de la metoda scintilaţiei acustice. 

Utilizarea efectului Doppler pentru determinarea debitului curgerii într-o 
centrală hidroelectrică cu ajutorul unor senzori montaţi pe pereţii centralei face din 
metoda ADCP, o metodă relativ nouă de determinarea a debitului.  

Cu toate că senzorii Doppler utilizaţi în măsurători fluviale au de obicei o 
acurateţe de 0,5¸ 1%, eroarea metodei este mai mare. Deocamdată nu există în 
literatura de specialitate un studiu al erorilor sistematice pentru această metodă.   
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Fig. 2.16. Configuraţia orizontală şi verticală a unui sistem Doppler  
de măsurare a debitului.  

2.5. Metoda termodinamică  

2.5.1. Noţiuni generale despre metoda termodinamică  

Metoda termodinamică este o metodă indirectă de determinare a debitului. 
Metoda are ca scop determinarea in situ a randamentului de funcţionare a turbinelor 
şi pompelor din amenajările hidroenergetice. 

Această metodă a început să fie utilizată în testele de performanţă ale maşinilor 
hidroenergetice începând cu anii 50’, însă din cauza performanţelor reduse ale 
aparaturii de măsură utilizate existau restricţii drastice în aplicarea ei.   

În trecut, datorită neuniformităţii valorilor măsurate în secţiunile de referinţă 
ale maşinii şi a limitărilor impuse de echipamentele de măsură precum şi a nivelului 
ridicat al termenilor de corecţie datoraţi condiţiilor imperfecte de măsură, aplicarea 
acestei metode era limitată, ea putea fi aplicată pentru centrale hidroelectrice cu 
căderi mari de peste 100 m şi cu energii hidraulice specifice mai mari de 1000 J/kg.  

Prin anii 90’ inginerul canadian Robert Karlicek a aratat că deşi metoda este 
aplicabilă în general la centralele cu turbine Francis şi Pelton ce au căderi mari, ea 
se poate aplica cu rezultate bune şi la centrale cu căderi mai mici de 50 m.  

În prezent, datorită apariţiei unor noi echipamente de măsură, aplicarea 
aceasteimetode poate fi extinsă şi pentru energii hidraulice specifice mai mici, 100 
J/kg corespunzătoare unor căderi mici de peste 10 m.  

2.5.2. Principiul metodei  

Principiul metodei teromodinamice rezultă din aplicarea principiului de 
conservare a energiei asupra transferului de energie dintre apă şi rotorul turbinei cu 
care apa interacţionează. Prin măsurarea mărimilor de funcţionare, presiune, 
temperatură, viteză şi cotă, precum şi din proprietăţile termodinamice ale apei se 
poate determina energia specifică transferată la rotor. 
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Randamentul hidraulic ηh prin această metodă este determinat conform CEI 41 
prin relaţia 
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adică randamentul hidraulic ηh este raportul dintre puterea mecanica Pm şi puterea 
hidraulică Ph. În relaţia (2.38) E este energia hidraulică masică a maşinii.   

Energia specifică masică a rotorului Em este legată de energia schimbată între 
apă şi rotor; prin definiţie, Emeste direct proporţională cu Pm conform relaţiei  

 Pm = ρ Q Em .   (2.39) 

În calculul energiei specifice masice trebuie luaţi în considerare şi anumiţi 
termeni de corecţie datoraţi condiţiilor de măsură imperfecte, fenomenelor 
secundare etc.; aceşti termeni sunt cuprişi în termenul δEm din relaţia (2.40). 
Expresia de calcul a energiei specifice masice Em este  
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unde: a  este un coeficient izoterm al apei;  pabs1 şi pabs2 – presiunile absolute în 

secţiunile amonte şi aval de turbină; pc  – căldura specifică a apei; T1 şi T2 –

temperaturile apei în secţiunile amonte şi aval de turbină; v1 şi v2 – vitezele în 
secţiunile amonte şi aval de turbină; z1 şi z2 – cotele secţiunilor amonte şi aval de 
turbină faţă de un plan de referinţă; δEm – un termen de corecţie. 

Prin măsurarea presiunii şi temperaturii se determină energia disponibilă şi 
energia disipată a curentului de apă ce trece prin maşină, obţinându-se eficienţa 
transformării energiei hidraulice în energie mecanică. În cazul turbinelor hidraulice 
expresia puterii turbinei Pt este  

 Pt = ρ g Q H η . (2.41) 

Valoarea efectivă a puterii turbinei se obţine măsurând puterea la bornele 
generatorului şi luând în considerare randamentul generatorului dat de firma 
constructoare sau măsurându-l efectiv 

 Pt = Pg ηg ,  (2.42) 

unde: ρ este densitatea apei la temperatura de lucru;  g – acceleraţia gravitaţională 
în locul de amplasarea al centralei hidroelectrice; Q – debitul turbinat; η – 
randamentul turbinei; ηg – randamentul generatorului electric; H – căderea turbinei.  
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Prin metoda termodinamică se determină randamentul turbinei şi căderea, iar 
debitul turbinat rezultă din relaţia 

 gH

P
Q t  .  (2.43) 

Conform CEI 41, incertitudinea sistematică de măsură relativă pentru fiecare 
dintre corecţiile datorate fenomenelor parazite poate fi presupusă în mod rezonabil 
de ordinul a 20%. Incertitudinea sistematică de măsură rezultată din absenţa 
controlului asupra repartiţiei de energie este de ± 0,2% din Empentru partea de înaltă 
presiune şi de ± 0,6% din Em pentru partea de joasă presiune. 

3. COMPARAŢIE ÎNTRE METODELE DE MĂSURARE  
A DEBITULUI TURBINAT  

În multe lucrări din literatura de specialitate pentru a realiza validarea 
rezultatelor obţinute cu diferite metode debitmetrice noi sau metode mai puţin 
ulilizate se recurge lacompararea rezutatelor obţinute cu aceste metode cu o metodă 
etalon. De multe ori această metodă de măsură utilizată ca metodă etalon de măsură 
a debitului turbinat este metoda moriştilor hidrometrice. 

3.1. Comparaţie între metoda moriştilor hidrometrice  
şi metoda Gibson  

Profesorul ceh Petr Sevcik face o comparaţie între randamentul turbinei 
hidraulice calculat cu debitul măsurat cu metoda Gibson şi randamentul calculat cu 
debitul măsurat cu ajutorul metodei moriştilor hidrometrice. Măsurătorile au fost 
efectuate la centrala hidroelectrică Dalesice. Măsurătorile debitmetrice cu morişti 
hidrometrice au fost efectuate în cadrul probelor de punere în funcţiune a centralei. 
Măsuratorile debitmetrice cu metoda Gibson au fost efectuate în anul 1998, înainte 
şi după retehnologizare. 

 În diagrama din figura 3.1, este redată comparaţia între randamentul turbinei 
obţinut cu metoda Gibson şi randamentul turbinei obţinut cu metoda moriştilor 
hidrometrice.  

Cercetătorii polonezi Janusz Steller şi Adam Adamowski fac şi ei o comparaţie 
între debitele măsurate la centrala hidroelectrică Zur, din Polonia cu metoda 
moriştilor hidrometrice şi metoda Gibson. Valorile debitelor măsurate prin metoda 
moriştilor hidrometrice şi metoda Gibson sunt redate în tabelul 3.1.  

Diferenţa între cele două metode a fost calculată cu formula  
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Fig. 3.1. Compararea randamentului turbinei determinat pe baza metodei Gibson cu cel 
determinat pe baza metodei moriştilor hidrometrice la centrala hidroelectrică Dalesice. 

 
Tabelul 3.1 

Comparaţie între debitele măsurate cu metoda moriştilor hidrometrice  
(current meter) şi metoda Gibson 

Morişti 
hidro. 
[m3/s] 

35,50 33,52 30,52 27,14 24,42 21,74 19,31 17,33 15,15 13,24 11,25 7,78 
 

6,39 

Gibson 
[m3/s] 

35,55 33,66 30,31 27,05 24,13 21,45 19,04 17,06 14,86 12,83 11,00 7,56 6,27 

ΔQ 0,14 0,41 -0,70 -0,35 -1,18 -1,32 -1,40 -1,53 -1,92 -3,10 -2,23 -2,80 -1,88 
 

În figura 3.1 este reprezentată diferenţa debitului obţinut cu metoda Gibson 
faţă de debitul obţinut cu metodă moriştilor hidrometrice metodă considerată a fi 
metodă etalon.    

Inginerul italian Fabio Murciaccia într-una din lucrările sale face de asemenea 
o comparaţie între rezultatele debitelor obţinute în urma măsuratorilor efectuate cu 
metoda Gibson şi a măsurătorilor efectuate cu metoda morişti hidrometrice.      

În figura 3.3 sunt trasate diagramele, randament funcţie de puterea la bornele 
generatorului (în partea stângă a fig. 3.3) şi randament funcţie de debitul turbinat 
(în partea dreaptă a fig. 3.3). Măsurătorile fiind efectuate pentru o turbină Francis 
cu o putere de 2,4 MW şi o cădere medie de 75 m.    

Tot din figura 3.3 se observă că randamentele determinate cu metoda Gibson 
sunt mai mari cu apoximativ 0,5 % decât randamentele obţinute în urma 
măsurătorilor de debite efectuate cu metoda moristilor hidrometrice.  
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Fig. 3.2. Diferenţa debitului măsurat cu metoda Gibson 
 faţă de debitul măsurat cu metoda moriştilor hidrometrice. 

 

 
 

Fig. 3.3.  Comparaţie între metoda Gibson şi metoda moriştilor hidrometrice . 

3.2.  Comparaţie între metoda moriştilor hidrometrice  
şi metoda scintilaţiei acustică      

Inginerul canadianul canadian Gilles Proulx de la Hydro-Quebec face o 
comparaţie între măsuratorile debitmetrice efectuate la centrala hidroelectrică La 
Grande-1prin metoda scintilaţiei acusticice (ASFM – Acustic Scintillation Flow 
Meter) şi metoda moriştilor hidrometrice (CM – current meter). Măsurătorile prin 
cele două metode au fost efectuate in situ în nişele batardourilor amonte. Pentru 
realizarea măsurătorilor s-a utilizat un cadru suport special conceput pentru centrala 
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respectivă; acesta a baleiat pe durata măsuratorilor toată înălţimea secţiunii de 
măsură.       

Secţiunea de măsură a fost situată la mai mult de 5 m în aval de grătarul 
amonte al centralei. Rezultatele obţinute în urma măsurătorilor, cu cele două metode, 
metoda ASFM şi metoda cu morişti hidrometrice au arătat clar influenţa datorată 
elementelor componente ale grătarului amonte. În figura 3.4 într-o simulare CFD se 
poate observa acestă influenţa a elementelor componente ale grătarul amonte asupra 
curgerii fluidului în secţiunea de măsură.  

 

 
 

Fig. 3.4. Distribuţia vitezelor medii în secţiune transversală (stânga) şi în 
secţiune laterală (dreapta). 

 
Datele obţinute în urma măsurătorilor in situ cu metoda scintilaţiei acustice 

ASFM au fost comparate cu datele obţinute cu metoda moriştilor hidrometrice.     
Rezultatul acestei comparaţii este prezentat în figura 3.5. a). 
În urma comparaţiei, în figura 3.5 s-a obţinut o curbă de forma liniară  

Qasfm = kd × Qcm  unde coeficientul kd are o valoare de 0,9823, ceea ce indică o 
valoare medie de sub 1,8% a debitului obţinut prin modelul ASFM. Deviaţia 
standard a fost în jurul valorii de 1%, ceea ce înseamnă o incertitudine de 2% a unei 
singure probe, eroare care este considerată mare.       

Au fost efectuate cercetări pentru a găsi posibilele cauze ale acestor erori şi pentru 
a reduce diferenţa faţă de rezultatele obţinute cu metoda moriştilor hidrometrice. Aceste 
cercetări au inclus o comparaţie cu simulări efectuate cu modelul CFD, reprelucrarea 
datelor cu ajutorul unor tehnici de filtrare a datelor, utilizarea mai multor metode de 
calcul a vitezei precum şi îndepărtarea rezultatelor periferice.    

Rezultatele operaţiei de filtrare sunt prezentate în figura 3.5. b); aceste rezultate 
sunt redatate pentru diferite lungimi ale blocului de măsură. Se observă că operaţia de 
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filtrare a datelor a crescut valoarea debitului calculat cu 0,5 %, astfel încât diferenţa 
dintre debitul măsurat cu metoda ASFM şi metoda CM a scăzut cu 0,5%, pentru 
toată lungimea blocului de măsură.     

 

 
 

a)                                         b) 
 

Fig. 3.5. Rezultatele comparaţiei între metoda scintilaţiei acustică (ASFM)  
şi metoda moriştilor hidrometrice (CM): 

 a) pentru date iniţiale; b) pentru date reprocesate cu filtru pentru diferite lungimi  
ale blocului de măsură. 

 
Creşterea lungimii blocului de măsură a avut, de asemenea, un efect semnificativ, 

deoarece diferenţa de debit a variază cu 1% de la 1024 eşantioane per bloc la 
8192 eşantioane per bloc. Pentru o mai bună comparare a rezultatelor, în figura 3.6 este 
reprezentată viteza medie pe orizontală măsurată cu metoda CM (cu negru), cu metoda 
ASFM înainte de filtrare (cu roşu) şi după aplicarea softului de filtrare ASFM pro plus 
(cu verde) precum şi vitezele medii pe orizontală obţinute cu modelul CFD.  

Profilul vitezelor astfel obţinute confirmă faptul că în partea de sus a profilului de 
viteze se obţine o valoare mai scăzută a vitezei şi o valoare mai mare a vitezei în partea 
inferioară a profilului de viteze. De asemenea, se pot observa deficienţele de viteze 
produse de curenţii datoraţi grătarului amonte. În general profilele de viteze obţinute 
prin intermediul celor patru metode utilizate este identic, unele neconcordanţe 
observându-se în partea inferioară, fapt datorat depunerilor de sedimente precum şi 
influenţei puternice a debitului recirculat datorată pragului amonte.     

Într-o altă lucrare privind testele de performanţă ale hidroagregatelor unei centrale 
hidroelectrice, pentru a îmbunătăţii precizia de măsură a debitului turbinat măsurat 
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la o centrală de mică cădere, canadienii de la Hydro-Quebec au utilizat mai multe 
metode de măsură a debitului turbinat.  

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.6. Comparaţie între rezultatele 
obţinute cu modelul CFD (cu albastru), 
cu metoda CM (cu negru) şi cu metoda 

ASFM (înainte, cu roşu şi după aplicarea 
softului de filtrare ASFM pro plus, cu 

verde). 
 
 
 
 
 
 
 

Secţiunea de măsură fiind sub forma unei conducte scurte şi având o structură 
neregulată, singura metodă care putea fi folosită în acest caz conform standardului 
CEI 41 era metoda moriştilor hidromatrice (CM). Cu toatea acestea standardul de 
încercări ASME PTC-18 nu recunoaşte nici o metodă de încercare valabilă pentru 
măsurarea debitului în astfel de condiţii.   

De aceea pentru măsurarea debitului a fost utilizată pentru comparaţie şi 
metoda scintilaţiei acusticice ASFM (Acustic Scintillation Flow Measurement). 
Acestă metodă a fost iniţial dezvoltată pentru măsurarea debitului în râuri, însă ea a 
fost adaptată ulterior pentru acest tip de măsurători. După un prim test comparativ 
efectuat cu metoda moriştilor hidrometrice (CM) şi metoda ASFM la centrala 
hidroelectrică Laforge-2, Hydro-Quebec a achiziţionat un nou sistem acustic pentru 
metoda ASFM cu ajutorul căruia a efectuat teste la încă cinci centrale hidroelectrice 
de mică cădere. Pentru unele centrale valorile debitelor obţinute cu cele două 
metode (CM şi ASFM) au avut valori apropiate.  

Comparaţii între debitul măsurat cu metoda CM şi metoda ASFM sunt realizate 
şi în lucrările inginerilor canadieni Gilles Proulx, Eric Cloutier de la Hydro-Quebec şi 
David Lemon de la ASL-AQFlow.   

Măsuratorile debitmetrice efectuate de cei de la Hydro-Quebec la cetrala 
hidroelectrică Laforge-2 au fost făcute cu metoda ASFM şi metoda CM, iar 
traductoarele acustice utilizate în au fost montate pe o grindă suport pe care s-au 
montat şi morişti hidrometrice utilizate în măsurarea debitului cu metoda CM. Pentru 
obţinerea unor rezultate cât mai bune, grătarul amonte a fost îndepărtat. Acest lucru a 
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redus nivelul turbulenţei la aproximativ 50% din valoarea normală. Rezultatele 
testelor efectuate la cetrala hidroelectrică Laforge-2 au indicat o diferenţă de 1,5% 
între debitele măsurate cu cele două metode, debitul măsurat cu metoda ASFM fiind 
sub valoarea debitului estimat cu metoda CM. Analiza semnalului acustic a prezentat 
fluctuaţii armonice care probabil au contribuit la apariţia erorilor şi creşterea deviaţiei 
standard între debitele măsurate cu cele două metode.     

În cadrul măsurătorilor efectuate la cetrala hidroelectrică Grande-1 traductoarele 
cu ultrasunete necesare metodei ASFM au fost montate în partea de sus a cadrului 
suport morişti hidrometrice. În acest caz, profilul vitezelor astfel obţinut a fost unul 
parţial.  

Rezultatele obţinute au arătat o diferenţă de 1,8% între cele două metode, valoarea 
debitului obţinută cu metoda ASFM fiind subevaluată faţă de cea a debitul obţinută cu 
metoda CM. Prin folosirea unor tehnici de filtrare pentru eliminarea efectului produs de 
vibraţiile cadrului suport şi prin schimbarea numărului de eşantioane utilizate pentru 
calcularea fiecărei viteze, diferenţa între valorile obţinute cu cele două metode a fost 
redusă la 0,5%.  

Măsurătorile efectuate la cetrala hidroelectrică Rocher de Grand-Mère au fost 
efectuate în nişele batardourilor amonte ale fiecărui grup. Datorită unghiului de admisie 
al apei ce a avut o valoare mare (450), pentru metoda moriştilor hidrometrice (CM) s-au 
utilizat morişti autocompozante. Traductoarele acustice utilizate în metoda ASFM au 
fost montate apoape de marginea amonte în partea de jos a fiecărui capăt de placă la 
aproximativ 30 cm deasupra rândului inferior de morişti hidrometrice (fig. 3.7).  

 

 
 

Fig. 3.7.  Grindă hidrometrică utilizată în măsurarea debitului  
la cetrala hidroelectrică Rocher de Grand-Mère. 

 
  O comparaţie a valorilor debitelor măsurate la cetrala hidroelectrică Rocher 

de Grand-Mère prin metoda CM şi metoda ASFM este realizată în figura 3.8.  
Din figura 3.8 se observă că în general diferenţa între debitele medii între cele 

două metode de măsură este mică. Cu toate acestea se pot observa diferenţe mai 
mari între valorile debitelor măsurate în nişa stângă şi în nişa dreaptă.  



188  EMERG 3 – 2016 Cristian PURECE 

 

 
 

Fig. 3.8. Comparaţie între debitele măsurate cu metoda CM şi metoda ASFM. 
 

În figura 3.9 este reprezentat profilul vitezelor obţinut în nişele batardourilor 
amonte ale centralei Rocher de Grand-Mère.  

 

    
                

Fig. 3.9  Profilul vitezelor măsurate la cetrala hidroelectrică Rocher de Grand-Mère. 
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La o analiză atentă a profilului vitezelor obţinut cu morişti hidrometrice şi 
prezentat în figura 3.9, se pot observa semne evidente de asimetrie cu mai multe 
viteze situate pe una din laturile nişei şi cu o zonă aproape moartă în partea de jos a 
secţiunii de măsură.  

Asimetria orizontală se datorează valorii mari (500) a unghiului de admisie al 
apei în zona amonte de secţiunea de măsură. Acest lucru poate provoca un nivel 
ridicat de turbulenţă şi o neuniformitate a profilului de viteze, ceea ce poate duce la 
o supraevaluare a vitezelor în unele porţiuni ale secţiunii de măsură.  

Analiza CFD a profilului de viteze a demonstrat de asemenea că există unele 
semnale de vibraţii datorate grinzii hidrometrice care pot duce la apariţia unor erori 
de măsură.                   

În partea de jos a figurii 3.9 este prezentat un profil al vitezelor medii verticale 
măsurate la cetrala hidroelectrică Rocher de Grand Mere.    

Ca şi în cazul altor lucări, şi în această lucrare metoda CM este folosită ca 
metodă etalon pentru a compara rezultatele măsuratorilor debitmetrice efectuate cu 
alte metode de măsură a debitului.         

3.3. COMPARAŢIE ÎNTRE METODA MORIŞTILOR 
HIDROMETRICE ŞI METODA TERMODINAMICĂ   

Metoda termodinamică a fost recent testată de canadienii de la Hydro-Quebec, 
în nordul Qebecului, Canada, la o centrală de mare cădere (330 m), echipată cu 
două turbine Francis cu o putere instalată de 440 MW şi un debit de 150 m3/s pe 
grup. Rezultatele obţinute au fost comparate cu cele obţinute cu ajutorul metodei 
moriştilor hidrometrice.     

În cadrul acestor probe a fost evaluată incertitudinea de măsură cauzată de 
distribuţia de energie şi au fost verificate ipotezele de aplicare ale metodei, astfel 
încât să se poată obţine o îmbunatăţire a modului de aplicare al acestei metode.  

Pentru realizara măsurătorilor cu metoda termodinamică s-au utilizat două   
secţiuni de măsură, o secţiune de înaltă presiune şi o secţiune de joasă presiune, ca 
în figura 3.10.   

Secţiunea de înaltă presiune. Senzorii de presiune şi de temperatură din această 
secţiune de măsură au fost intoduşi în interiorul unor sonde de măsură. Patru astfel de 
sonde de măsură au fost utilizate pentru a efectua măsurătorile în această secţiune de 
măsură situată în amonte de turbina hidraulică. Una din aceste sonde a fost mai mare 
pentru a putea verifica impactul avut de pereţi asupra măsurătorilor.  

În figura 3.11 este prezentată una din cele patru sonde de măsură utilizate în 
efectuarea probelor. Acestă sondă este prezentată în partea stângă a desenului, iar 
modul de izolare al conductei este prezentat în partea dreaptă a desenului.  

Cu ajutorul acestor sonde a fost măsurată temperatura şi presiunea apei în 
secţiunea de înaltă presiune. Senzorul de presiune a fost poziţionat la marginea 
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conductei, la capătul exterior al sondei. Toate conductele au fost izolate pentru a 
minimiza schimbul de căldură cu exteriorul.  

           

 
 

Fig. 3.10.  Poziţia secţiunilor de măsură. 
 

 
 

Fig. 3.11. Instalaţia de prelevat probe din secţiunea de înaltă presiune. 
 

Secţiunea de joasă presiune. Măsurătorile pentru secţiunea de joasă presiune 
au fost făcute în nişa batardourilor aval, la ieşirea din conul aspirator, cu ajutorul 
unei grinzi suport morişti. Alături de moriştile hidrometrice, pe grindă au fost 
amplaste şi opt termometre. Toate termometrele în afară de unul au fost băgate în 
tuburi de aluminiu care au înconjurat complet senzorul de temperatură şi au redus 
viteza apei în jurul acestuia. Termometrul rămas a fost echipat cu un dispozitiv de 
protecţie ce a permis o circulaţie liberă a apei în jurul senzorului de temperatură.         

În figura 3.12 este prezentată grinda suport morişti, în partea stângă a 
desenului, iar în partea dreaptă dreaptă este prezentată o morişcă hidrometrică şi un 
termometru.   

Pentru fiecare punct de măsură, grinda suport a explorat toată aria secţiunii de 
măsură de joasă presiune. Colectarea datelor de măsură (viteze, temperaturi) de pe 
toată suprafaţa secţiunii de măsură a permis un calcul al profilului de viteze şi de 
temperaturi pentru toată secţiunea de măsură. Temperatura a fost integrată şi ponderată 
cu profilul de viteze, obţinând astfel o temperatură medie pentru secţiunea de joasă 
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cădere. Presiunea a fost măsurată pe două prize de presiune statică amplasate pe pereţii 
laterali ai conului aspirator. 

 

 
 

Fig. 3.12. Grindă suport morişti hidrometrice amplasată în secţiunea  
de joasă presiune. 

 
Comparaţia rezultatelor. În figura 3.13 sunt prezentate caracteristicile de 

randament rezultate în urma testelor efectuate la hidroagregatul HA2 cu metoda 
termodinamică şi metoda moriştilor hidrometrice şi la hidroagregatul HA1 cu metoda 
termodinamică.     

Cele două caracteristici de randament obţinute de metoda temodinamică au 
aproximativ aceeaşi formă, având valoarea randamentului maxim situat la aceeaşi 
valoare a puterii. Cu toate acestea rezultatele indică faptul că hidroagregatul HA1 
este cu aproximativ 0,3 % mai eficient decât hidroagregatul HA2, pentru cea mai 
mare parte a domeniului de funcţionare.    

 

 
 

Fig. 3.13.  Comparaţie între rezultatele testelor efecuate cu metoda termodinamică  
şi cu metoda moriştilor hidrometrice. 
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De asemenea, din figura 3.13 se poate observa că randamentele obţinute cu 
metoda trmodinamică sunt mai mari decât cele obţinute cu metoda moriştilor 
hidrometrice pentru valori scăzute ale debitului, dar situaţia se schimbă după ce este 
atinsă valoare debitului optim. Valoarea randamentului pare să fie uşor supraevaluată 
pentru punctele de măsură din acestă zonă. Acestă diferenţă apare începând cu 
valoarea de 120 m3/s a debitului, sau o deschidere de 80 % a aparatului director. 
Pentru acestă valoare de 120 m3/s a debitului s-a obţinut o viteză medie de 15 m/s 
în secţiunea de măsură amonte, secţiunea de înaltă presiune. La o astfel de viteză a 
apei, frecarea produsă de apă poate încălzi uşor sonda de măsură ducând la o 
creştere a valorii temperaturii apei. Aceasta pare să fie cea mai plauzibilă explicaţie 
a ceea ce pare să fie o uşoară supraevaluare a valorilor randamentului din această 
zonă, randament determinat cu metoda termodinamică. Acestă abatere se încadrează 
totuşi în marja de incertitudine de măsură aşteptată pentru acestă metodă de 
determinare a randamentului unei turbine hidraulice.  

4. CONCLUZII REFERITOARE LA METODELE  
DE MĂSURARE A DEBITULUI TURBINAT 

O comparaţie interesantă între metodele de determinare a debitului turbinat în 
funcţie de starea de dezvoltare actuală a metodei şi costul estimativ de aplicare al 
metodei a fost realizat de către cercetătorii suedezi de la Swedish Hydropower 
Centre (Svenskt Vattenkraftcentrum, SVC), în tabelul 4.1. În acest tabel sunt 
prezentate metodele de măsură utilizate, starea de dezvoltate actuală a medodei 
utilizate şi costurile aferente de aplicare a metodei.     

Măsurătorile efectuate pentru testarea metodei acustice a timpului de tranzit în 
centrala hidroelectrică Kootenay Canal (fig. 2.15) au arătat o bună precizie a acestei 
metode ± 1%. Utilizarea acestei metode în realitate pentru secţiuni de măsură 
reprezentate de aducţiuni scurte cu secţiune variabilă, caracteristice centralelor 
hidroelectrice de joasă cădere, necesită un număr mare de căi acustice de măsură pentru 
a putea obţine o incertitudine bună a valorii debitului măsurat. Acest lucru duce la un 
preţ ridicat al acestei metode de măsură a debitului. Din tabelul 4.1 se poate observa 
preţul prohibitiv (preţul senzorilor de măsură, al cablurilor necesare pentru conexiuni şi 
al softului aferent) în momentul de faţă, pentru a putea aplica metoda acustică a 
timpului de tranzit în măsurarea debitului la o centrală hidroelectrică.  

Un alt dezavantaj al acestei metode îl reprezintă necesitatea golirii camerei de 
încărcare pentru a putea monta senzorii acustici de măsură, operaţie ce implică 
nefuncţionarea centralei timp de câteza zile (conform tabel 4.1, 3 zile).       

Tot din tabelul 4.1 se poate observa că metoda moriştilor hidrometrice este o 
metodă al cărei grad de dezvoltare/cunoaştere poate fi cuantificat ca fiind o valoare 
maximă, comparabilă doar cu cea a metodei studiului pe model, dar al cărei preţ 
este însă de câteva ori mai mare.       



 

 

 
                                                  

                                            
Tabelul 4.1  

Metode de măsură a debitului turbinat la o centrală hidroelectrică 

Metoda Tip  Stadiul de 
dezvoltate *1 

Stadiul de 
dezvoltare *2 

Estimarea 
nefuncţionare*3 

în zile 

Estimare cost 
(mii coroane 

suedeze) 

Estimare cost  
(mii euro) 

Estimare cost  
(mii lei) 

Winter-Kennedy relativă*4 2 2 1/2 200 23,364 103,8 

Gibson  absolută 4 1 1/2 200 23,364 103,8 

Timpului de tranzit absolută 5 3 3 1000 116,822 519 

Scintilaţiei absolută 3 2 3 1000 116,822 519 

Doppler absolută 2 1 3 1000 116,822 519 

Moriştilor 
hidrometrice 

absolută 5 5 0 �1000 116,822 519 

Diluţiei absolută 2 1 0 200 23,364 103,8 

Volumetrică absolută 1 1 1 200 23,364 103,8 

Test pe model absolută /model*5 5 5 0 5000 584,112 2 595 

Scala:  1 – foarte slab, 2 – slab, 3 – mediu, 4 – bun, 5 – foarte bun. 
*1 Stadiul de dezvoltare independent de cădere.  
*2 Stadiul de dezvoltare pentru centrale de mică cădere. 
*3 Estimarea timpului de producţie pierdut cu instalare grătare senzori şi măsurarea dimensiunilor specifice. 
*4 Presupunând că prizele de presiune sunt bune.  
*5 Măsurătoarea absolută pe model şi apoi scalată pe prototip. 
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În comparaţie cu alte metode de măsură a debitului, metoda moriştilor 
hidrometrice este metoda de măsură a debitului care oferă cea mai completă imagine 
a spectrului curgerii în secţiunea de măsură prin trasarea profilului real al vitezelor. 
Celelalte metode de măsură ale debitului au multe condiţii greu de acceptat, cum ar fi 
un grad ridicat de incertitudine şi mai ales configuraţia secţiunii de măsură (aducţiuni 
reprezentate de conducte scurte şi debit mare de apă). Acest gen de observaţii 
privind alegerea metodei de măsură a debitului la centralele hidroelectrice au făcute 
de către cercetătorii de la Ontario Power Generation şi New York Power Autority la 
conferinţa internaţională: International Group on Hydraulic Efficiency Measurement. 

Una din concluziile importante rezultate în urma comparaţiilor făcute în acest 
capitol, la care se adaugă şi încerările, eforturile depuse până în prezent de diverse 
echipe de cercetători de a dezvolta noi tehnici şi metode de măsură a debitului 
turbinat, este aceea că metoda moriştilor hidrometrice rămâne o metodă de bază în 
determinarea debitului turbinat la centralele hidroelectrice, de multe ori ea fiind 
folosită ca metodă etalon de comparaţie pentru alte metode debitmetrice.     

Însă cu toate acestea, conform aceloraşi suedezilor de la Swedish Hydropower 
Centre într-un viitor foarte apropiat metodele acustice vor putea reprezenta o bună 
alternativă pentru măsurarea debitului turbinat la o centrală hidroelectrică (de mică 
sau mare cădere), mai mult, se afirmă că într-o viitoare revizuire a standardului 
CEI 41, se va propune ca metoda acustică a timpului de tranzit să fie considerată o 
metodă absolută de măsură a debitului (în varianta actuală a standarului este 
considerată o metodă opţională de măsură a debitului), iar metoda scintilaţiei 
acustice (ASFM) să fie introdusă ca metodă opţională de măsură a debitului (în 
varinta actuală a standardului acestă metodă nu este prevăzută).  

O altă concluzie rezultată însă din literaturii de specialitate ar fi aceea că 
numeroasele metode de integrare a vitezei utilizate de către diferitele echipe de 
specialişti de-a lungul anilor în practică au dat rezultate mai bune decât metodele 
recomandate de standardele de măsurători CEI 62006, respectiv CEI 41. Acest 
lucru arată că unele recomandări şi prevederi din standardele actuale, chiar dacă sunt 
îndeplinite, ele nu sunt suficinte pentru a da un rezultat în conformitate cu realitatea 
şi aşteptările. De aceea, conform studiilor realizate de către cercetătorii polonezi de 
la Szewalski Institute of Fluid Flow Machinerzy of the Polisk Academy of Sciences 
unele prevederi din standardele actuale necesită o revizuire în conformitate cu 
rezultatele obţinute în urma măsurătorilor efectuate in situ.  
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