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Summary 
One of the major tasks In the field of hydraulic power engineering refers to machines and equipment's 

modernization In the hydropower plants and pumped storage power plants commissioned more than 20 years 
ago. The Increase of hydraulic units' operation efficiency will allow In a number of cases to substantially reduce 
the specific water consumption and to drive the output of electric energy up. In these cases it is crucial to find 
out the operational efficiency of system's Individual elements and to precisely focus the modernization 
endeavours on such elements where the energy losses go beyond all admissibly limits. Besides, the 
determination of the energy losses in the hydroenergy turbosystem will allow validly defining hydraulic units' 
operational scope. 

This work treats the methods of balance study of a hydraulic unit with Pelton water turbine. The 
experimental results of the balance study of Belmeken pumped storage power plant's hydraulic unit No 5 under 
turbine operational mode are presented further on. 

Въведение 

Една от важните задачи в областта на хидроенергетиката е модернизацията на 
машините и съоръженията във ВЕЦ и ПАВЕЦ, които са пуснати в експлоатация преди 20 
и повече години. Повишаването на ефективността на работния процес на 
хидроагрегатите позволява в редица случаи да се намали съществено специфичния 
разход на вода и да се увеличи производството на електроенергия. В тези случаи е важно 
да се установи ефективността в работата на отделните елементи на системата и усилията 
при модернизацията да се насочат към тези от тях, в които енергийните загуби са 
недопустима големи. Освен това определянето на енергийните загуби в 
хидроенергийната система позволява обосновано да бъде дефиниран експлоатационния 
диапазон на хидроагрегатите. 

В тази работа е разгледана методика за балансово изследване на хидроагрегат с 
Пелтонова водна турбина. Представени са експериментални резултати от балансово 
изследване на хидроагретгат №5 от ПАВЕЦ"Белмекен" (турбинен режим). 

1. Определяне на енергийните загуби в системата 
С цел диференциране на загубите в системата се дефинират следните мощности: 

• Разполагаема мощност: Р„ = pgQHn, kW, където # „ е геодезичния напор; 

• Загубена мощност в тръбопровода: Pp=pgQhv, kW, където hy са 

хидравличните загуби в тръбопровода; 
• Ефективна мощност на турбината (мощност на вала й): Pcf,kW; 

• Активна мощност на шините на генератора: P K , kW; 
Възможностите за анализиране на процесите в системата се улесняват, ако се 

намери зависимостта на относителните енергийни загуби при различните режими на 
работа. Относителните загуби могат да бъдат определени по следния начин: 

Р 
• Относителни загуби в тръбопровода: £ = — ; 

Ро 
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p _ p _ p 
• Относителни загуби в турбината: = — -

Ъ 
P., - Pv • Относителни загуби в генератора: £ = — 

/'о 
• Сумарни относителни загуби: + • 

2. Енергиен баланс на хидроагрегат №5 в ПАВЕЦ'Белмекен" 
Опитните изследвания, проведени с хидроагрегат №5 в ПАВЕЦ"Белемекен" 

позволяват да бъде съставен енергийния баланс на системата. Енергийните загуби в 
напорния тръбопровод се определят като разлика между геодезичния напор и енергията 
на входа на колектора на турбината. 

Определянето на енергийните загуби в турбината е направено чрез измерване на 
к.п.д. по термодинамичния метод [1]. 

Данните от изследването на мощностите са систематизирани в табл.1, а 
резултатите са представени на фиг.1. 

Таблица 1. 

№ 
Q Poi Ppi Реп Pt> 

№ m3/s MW 
1. 3,579 25,126 0,00924 22,60 21,9 
2. 5,229 36,711 0,05796 33,04 32,1 
3. 6,563 46,076 0,11514 41,53 40,5 
4. 8,224 57,737 0,26822 52,03 50,9 
5. 9,826 68,984 0,39677 62,13 60,9 
6. 11,186 78,532 0,46893 70,64 69,3 
7. 12,279 86,205 0,55610 77,39 75,9 

4 5 6 7 в 9 10 11 12 

Q, m'/s 

Фиг.1. 
Резултатите от изчислението на относителните загуби са представени в табл.2, а 

зависимостта на тези загуби от дебита (режима на работа на турбината) са показани на 
фиг.2. 

439 



Таблица 2. 

№ 
Q 

№ m3/s • 

1. 3,579 0,00037 0,10019 0,02786 0,12841 
2. 5,229 0,00158 0,09850 0,02452 0,12559 
3. 6,563 0,00250 0,09616 0,02235 0,12102 
4. 8,224 0,00465 0,09420 0,01957 0,11842 
5. 9,826 0,00575 0,09360 0,01783 0,11719 
6. 11,186 0,00597 0,09452 0,01706 0,11756 
7. 12,279 0,00645 0,09581 0,01728 0,11954 
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3. Оптимален режим на работа 
Оптималния режим на работа на един хидроагрегат се характеризира с 

минималната стойност на енергийните загуби. На фиг.2 с прекъсната линия е показан 
този режим. За него стойността на дебита е Q*9.7m3/s. Уместно е да се отбележи, че 
Пелтоновите турбини по принцип запазват ниско ниво на енергийните загуби в много 
широк диапазон от режими. Това се дължи на особеностите на работния процес [2]. 

На фиг.З е показано изменението на относителните загуби в турбината и в 
системата при различни стойности на активната мощност на генератора. Оптималната 
зона за работа на хидроагрегата (в нея загубите нарастват с 5%) е при мощности от 37 до 
75MW. 
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Резултатите от изследванията показват, че в интервала (0.3 + 1.0)Рта* общите 
енергийни загуби в системата се изменят с 9.6%, а само в турбината със 7%. Това 
означава, че този хидроагрегат може да се използва ефективно при товари в диапазона 
от 22MW до 75 MW. 

Заключение 
Разгледана е методика за балансово изследване на хидроагрегат с Пелтонова 

турбина. Представени са резултати от балансово изследване на хидроагрегат №5 от 
ПАВЕЦ'Белмекен". Резултатите от тези изследвания показват висока ефективност на 
процеса на енергопреобразуване в хидроенергийната система. На основата на 
резултатите от изследванията е дефиниран оптималния диапазон за експлоатация на 
хидроагрегата. 
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