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Sprzêg³o ko³nierzowe umo¿liwiaj¹ce precyzyjne osiowanie
wa³ów hydrozespo³u1)

Doc. dr in¿. Olgierd Olszewski,
G&S EXPERT � Gdañsk
dr in¿. Artur Olszewski, mgr in¿. Rafa³ Gawarkiewicz
Wydzia³ Mechaniczny Politechniki Gdañskiej

Ci¹g³y postêp techniczny, coraz to wy¿sze wymaga-
nia stawiane przez u¿ytkowników i w³a�cicieli elektrow-
ni wodnych przy jednoczesnym zwiêkszaniu siê liczby
konkurencyjnych przedsiêbiorstw wytwórczych i remon-
towych, zmusza konstruktorów do szukania rozwi¹zañ
umo¿liwiaj¹cych zmniejszenie kosztów wytwarzania, re-
montów i utylizacji maszyn, przy zachowaniu wymaga-
nej wysokiej niezawodno�ci, trwa³o�ci i estetyki wyko-
nania.

Jednym z urz¹dzeñ wymagaj¹cych spe³nienia warun-
ków bardzo wysokiej niezawodno�ci s¹ turbiny elektrowni
wodnych. Wymagana niezawodno�æ jest w tym przypad-
ku zwi¹zana g³ównie z faktem, i¿ urz¹dzenia tego typu
pracuj¹ w trybie ci¹g³ym przy sprzyjaj¹cych warunkach
hydrologicznych i jedynie w okresach niskich dop³ywów
naturalnych zostaj¹ w sposób planowy odstawiane z ru-
chu w celu wykonania okresowego przegl¹du lub remon-
tu. Ka¿da natomiast godzina nie zaplanowanego przestoju
niesie za sob¹ okre�lone straty ekonomiczne zwi¹zane
z utracon¹ produkcj¹ energii, która mog³aby zostaæ sprze-
dana na rynku energii oraz zwi¹zane z niedotrzymaniem
zawartych umów bilateralnych na dostawê energii dla kon-
kretnego odbiorcy. Zagadnienie niezawodno�ci produkcji
energii ze �róde³ odnawialnych sta³o siê aktualnie spraw¹
szczególnie istotn¹ dla w³a�cicieli elektrowni wodnych.
Obowi¹zuj¹ce przepisy wykonawcze do Prawa energetycz-
nego nak³adaj¹ce na przedsiêbiorstwa obrotu energi¹ obo-
wi¹zek udzia³u w ogólnym obrocie okre�lonych wielko�ci
energii ze �róde³ odnawialnych, nie tylko podnios³y pew-
no�æ odbioru sprzeda¿y, lecz tak¿e pozwoli³y na wyra�ne
wywindowanie ceny tzw. energii zielonej.

Maj¹c powy¿sze na uwadze zespó³ technologów i kon-
struktorów Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Gdañskiej
i firmy konsultingowej G&S EXPERT postanowi³ zaprojek-
towaæ i wprowadziæ zmiany konstrukcyjne sprzêg³a wa³u
turbiny wodnej. W dotychczasowej praktyce remontowej
w³a�nie monta¿ sprzêg³a z jednoczesnym osiowaniem wa-
³ów stanowi jeden z najczê�ciej wymienianych czynników
wp³ywaj¹cych na wyd³u¿enie prowadzonych remontów
turbin wodnych.

Opis problemu

G³ównym problemem przy monta¿u hydrozespo³u jest
odpowiednio dok³adne i pewne wyosiowanie wa³u genera-
tora i turbiny w celu unikniêcia za³amania osi wa³u. Regula-
cja wspó³osiowo�ci odbywa siê zazwyczaj za pomoc¹ skro-
bania ko³nierzy lub podk³adania cienkich podk³adek, wsu-
wanych pomiêdzy ko³nierze sprzêg³a. Metoda skrobania
wymaga od pracowników du¿ego do�wiadczenia, a przy
tym jest bardzo czasoch³onna.

Metoda druga dodatkowo nie gwarantuje wymaganej pew-
no�ci po³¹czenia ko³nierzy. Jest to spowodowane tym, ¿e
ko³nierze sprzêg³a tylko czê�ciowo do siebie dolegaj¹ Wyso-
kie naciski w miejscach wystêpowania podk³adek s¹ bezpo-
�rednim powodem zmniejszenia po pewnym czasie  napiêcia
�rub i pogorszenie wspó³osiowo�ci,  na skutek relaksacji.

Eliminacja w praktyce eksploatacyjnej wymienionych
wy¿ej wad by³a mo¿liwa poprzez wprowadzenie radykal-
nych zmian konstrukcji sprzêg³a.

Zasadniczymi za³o¿eniami nowej koncepcji sprzêg³a by³y:
l mo¿liwo�æ dostosowania (modernizacji) ju¿ istniej¹cych

sprzêgie³,
l umo¿liwienie ³atwej i precyzyjnej regulacji za³amania

wa³ów poprzez zapewnienie odpowiedniej, kontrolowa-
nej podczas monta¿u, podatno�ci giêtnej sprzêg³a,

l zapewnienie co najmniej minimalnego zacisku ka¿dej �ru-
by i 100% dolegania ko³nierzy,

l nieprzekraczanie maksymalnych naprê¿eñ w �rubach
sprzêg³a,

l niezwiêkszanie kosztów wykonania i eksploatacji sprzêg³a.

1) Artyku³ opracowany na pro�bê Towarzystwa Elektrowni Wodnych w ra-
mach wdra¿ania postêpu technicznego w energetyce wodnej i promowa-
nia rozwi¹zañ technicznych stymuluj¹cych rozwój i podwy¿szanie pozio-
mu technicznego obiektów, urz¹dzeñ i uk³adów technologicznych elek-
trowni wodnych.

Rys. 1.
Model turbiny

Kaplana
1 � generator z wa³em,

2 � ³o¿ysko promieniowo-wzd³u¿ne, 3 � sprzêg³o ko³nierzowe z si³ownikiem
hydraulicznym do sterowania ³opatami wirnika,  4 � wa³ dolny turbiny,

5 � ³o¿ysko promieniowe (poni¿ej system sterowania natê¿eniem przep³ywu
wody tzw. kierownice), 6 � wirnik turbiny
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Istota przyjêtego rozwi¹zania

Analiza wystêpuj¹cych konstrukcji sprzêg³a oraz okre-
�lone odchy³ki wykonania wa³ów z ko³nierzami wskazuj¹ na
celowo�æ zastosowania oryginalnego rozwi¹zania konstruk-
cyjnego sprzêg³a, umo¿liwiaj¹cego korygowanie po³o¿enia
osi ³¹czonych wa³ów w trakcie monta¿u, bez skrobania ko³-
nierzy czy te¿ stosowania ró¿nego typu podk³adek. Istot¹
nowego rozwi¹zania jest kilkakrotne zmniejszenie sztywno-
�ci giêtnej sprzêg³a przez odpowiednie podciêcie tulei cylin-
dra (przy zachowaniu poprzednich wymiarów: zewnêtrznej
�rednicy powierzchni czo³owych ko³nierzy i �rednicy obwo-
dowego osadzenia �rub). Zmniejszenie sztywno�ci wzd³u¿-
nej sprzêg³a obni¿a czêsto�æ wzd³u¿nych drgañ w³asnych,
jednak dla wa³ów turbin wodnych nie wywo³uje to ¿adnego
problemu technicznego (rys. 2). Obni¿enie czêsto�ci po-
przecznych drgañ w³asnych jest nie wiêksza ni¿ 10%.

W analizie uwzglêdniono rzeczywiste warunki pracy
turbiny:
l si³a wynikaj¹ca z obci¹¿enia wod¹ = 600 kN,
l si³a wzd³u¿na pochodz¹ca od dzia³ania ci�nienia na t³ok

serwomotoru = 1180 kN,
l ciê¿ar dolnego wa³u i wirnika turbiny = 120 kN,
l ci�nienie dzia³aj¹ce w przestrzeni roboczej serwomotoru

= 6 MPa.
W celu uzyskania mo¿liwo�ci porównania nowego roz-

wi¹zania z dotychczasowym obliczenia wykonano dla sprzê-
g³a o dotychczasowej geometrii (rys. 4) oraz dla sprzêg³a
uelastycznionego (rys. 5).

Rys.2. Zasada dzia³ania sprzêg³a podatnego giêtnie,
na przyk³adzie sprzêg³a z tulej¹ si³ownika hydraulicznego

zmieniaj¹cego po³o¿enie ³opat wirnika

Geometria sprzêg³a zosta³a zamodelowana na pod-
stawie istniej¹cego hydrozespo³u (rys. 3).

Rys. 3. Przekrój modelu sprzêg³a u¿ytego
do analizy numerycznej w programie ANSYS

U¿yte elementy:  1 - SOLID73, 2 - LINK8, 3 - BEAM4

Rys. 4. Model sprzêg³a z tulej¹ bez podciêcia

Rys. 5. Model sprzêg³a z tulej¹ z podciêciem
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Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono odkszta³cenia sprzê-
g³a i wynik³e z tego przemieszczenia wa³u w kierunku pro-
mieniowym � dla obu rodzajów sprzêgie³.

Rys. 6. Odkszta³cenia sprzêg³a i przesuniêcie wa³u
w kierunku promieniowym w przypadku sprzêg³a z tulej¹

bez podciêcia

Rys. 7. Odkszta³cenia sprzêg³a i przesuniêcie wa³u
w kierunku promieniowym w przypadku sprzêg³a z tulej¹

z podciêciem
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Przemieszczenia osiowe dla sprzêg³a bez podciêcia po-
kazano na rysunku 8.

Weryfikacji podlega³a tak¿e wytrzyma³o�æ elementów
sprzêg³a w warunkach skrajnie du¿ego zró¿nicowania na-
piêcia �rub monta¿owych (rys. 9).

Oprócz sztywno�ci giêtnej sprzêg³a wyznaczono
charakter rozk³adu odkszta³ceñ i naprê¿eñ
powstaj¹ce w sprzêgle i w tulei dystansowej
sprzêg³a.

Rys. 8. Przyk³adowe wyniki obliczeñ.
Warto�ci przemieszczeñ osiowych sprzêg³a bez podciêcia

Rys. 9. Charakter rozk³adu naprê¿eñ
zredukowanych wg hipotezy Hubera
w zmodernizowanej tulei sprzêg³a

z podciêciem
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Wnioski, zalecenia i uwagi

Dokonana analiza numeryczna da³a bardzo obiecuj¹ce
rezultaty, wskazuj¹c na mo¿liwo�æ 4,5-krotnego zwiêksze-
nia podatno�ci giêtnej sprzêg³a turbiny. Umo¿liwia to ³atwe
i precyzyjne korygowanie po³o¿enia osi ³¹czonych wa³ów
w trakcie monta¿u, bez zastosowania skrobania ko³nierzy
przy zachowaniu minimalnego zacisku i 100% dolegania
ko³nierzy. Uzyskanie powy¿szych korzy�ci nie wymaga
zmiany konstrukcji hydrozespo³u. Konieczna jest jedynie
wymiana �rub na �ruby o znanej wysokiej wytrzyma³o�ci i
dokonanie odpowiedniego podtoczenia jednego z ko³nierzy
sprzêg³owych lub wstawienia specjalnej podk³adki z pod-
ciêciem (wtedy nie jest wymagany demonta¿ wa³u, a jedy-
nie rozsuniecie ko³nierzy). W celu zachowania prawid³owe-
go napiêcia wstêpnego w poszczególnych �rubach stosuje
siê  pomiary wyd³u¿enia �rub,  a wymagan¹ warto�æ napiê-
cia poszczególnych �rub odczytuje siê z nomogramu za³¹-
czonego do instrukcji monta¿u wa³u.

Kilkakrotne zmniejszenie sztywno�ci giêtnej wa³u, ale tyl-
ko w miejscu dotychczasowego sztywnego sprzêg³a ko³nie-
rzowego, praktycznie nie zmienia warto�ci obrotów krytycz-
nych wa³u. Projektuj¹c takie sprzêg³o nale¿y jednak dokonaæ
obliczeñ obrotów krytycznych nowego wa³u, aby mieæ pew-
no�æ, ¿e nie pogorszy siê stan dynamiczny hydrozespo³u.

Przy rozwi¹zywaniu tego zagadnienia niezbêdna jest
umiejêtno�æ korzystania z nowoczesnych metod i �rodków
projektowania. W szerokim zakresie wykorzystywane s¹

narzêdzia w postaci komputerowych programów komer-
cyjnych opartych na MES (ANSYS) b¹d� innych progra-
mów typu CAD, jak równie¿ licznych programów wykona-
nych przez autorów. Narzêdzia te znacznie przyspieszaj¹
pracê in¿yniera oraz pozwalaj¹ na niespotykan¹ dotych-
czas swobodê w optymalizacji konstrukcji.

W trakcie modelowania obiektów i jego otoczenia w
MES nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿no�æ. Narzêdzie
to, choæ posiada ogromne mo¿liwo�ci, potrafi tak¿e przed-
stawiæ wyniki b³êdne, a niekiedy wrêcz bezsensowne. Szcze-
gólnie gro�ne w skutkach s¹ b³êdy niedostrzegalne na pierw-
szy rzut oka przez niedo�wiadczonych konstruktorów. Pro-
jektowanie czê�ci maszyn na podstawie nieprawid³owych
wyników analizy numerycznej prowadzi do wykonania nie-
w³a�ciwej konstrukcji i w konsekwencji mo¿e doprowadziæ
do powa¿nej awarii hydrozespo³u. Mo¿na ustrzec siê ta-
kich pomy³ek przez najszersze, jak jest to mo¿liwe, rozpo-
znanie warunków pracy, konstrukcji wêz³a i oddzia³ywañ
zewnêtrznych na rozpatrywany wêze³ konstrukcyjny.

Uelastycznione sprzêg³o tarczowe zosta³o dotychczas
zastosowane w trzech elektrowniach wodnych. Hydroze-
spo³y z tymi sprzêg³ami pracuj¹ jak dotychczas bardzo do-
brze, a problemy z osiowaniem wa³u zosta³y praktycznie
ca³kowicie wyeliminowane.
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