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АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ НАПІРНОГО  
ПРОТОЧНОГО ТРАКТУ ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС ПО  
РЕЗУЛЬТАТАХ НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

В статті представлено інформацію про особливості натурних спо-
стережень за роботою залізобетонних конструкцій напірного про-
точного тракту ГАЕС, проаналізовано результати натурних спосте-
режень за напружено-деформованим станом підвідних водоводів, 
спіральних камер і відвідних водоводів Дністровської ГАЕС.  
Ключові слова: гідроакумулююча електростанція (ГАЕС), спіральна 
камера, контрольно-вимірювальна апаратура (КВА), напружено-
деформований стан (НДС), напірний проточний тракт, гранично до-
пустимі показники (ГДП). 
 

Дністровська ГАЕС розташована в середній частині р. Дністер і 
є невід’ємною складовою частиною енергетичної стратегії держави. 
На сьогодні ГЕС і ГАЕС допомагають стабілізувати ситуацію на енер-
гетичному ринку України, згідно зі стратегією розвитку енергетики 
до 2035 року передбачається збільшення їх потужностей в загаль-
ному обсязі генерації до 15%. 

ПрАТ «Укргідропроект» виконує комплекс робіт з натурних кон-
трольних спостережень за станом основних споруд Дністровсь-
кої ГАЕС відповідно до проектних вимог згідно з діючими норматив-
ними документами [1-6]. 

Оцінка основних діагностичних показників роботи, експлуата-
ційної надійності та безпеки ГАЕС виконується на основі аналізу ре-
зультатів інструментальних та візуальних спостережень, в розрізі ба-
гаторічних натурних контрольних досліджень. 

До складу напірного проточного тракту ГАЕС входять підвідний та 

відвідний водоводи і спіральна камера. 

7 ниток напірних підвiдних водоводів підходять від водоприй-
мача до агрегатних шахт будівлі ГАЕС, кожен з яких включає верти-
кальну ділянку із сталезалiзобетонним кріпленням заввишки близь-
ко 100 м, діаметром 7,5 м та горизонтальну ділянку діаметром 7,5 м, 
довжиною 450 м. 

Сталезалізобетонна конструкція спіральної камери складається 
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з сталевої оболонки, розміщеної в залізобетонному блоці. Частину 
зусиль сприймає оболонка з м’якої сталі товщини (20-40 мм), вико-
нана у вигляді спіралі, а частину зусиль частково сприймає армова-
ний залізобетонний блок. 

Конструкцію масиву спіральної камери приведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Трьохвимірне зображення масиву спіральної камери 

 

Відвідні водоводи довжиною 120-150 м діаметром 8,2 м прохо-
дять під кутом 14° до горизонту, кріплення із монолітного залізобе-
тону товщиною 500 мм.  

Напірний проточний тракт оборотних гідромашин при роботі в 
насосному і турбінному режимах перебуває під високим тиском і є 
відповідальною конструкцією, що вимагає постійної уваги і ретель-
ного контролю свого стану, для уникнення аварійних ситуацій, нас-
лідки яких можуть бути катастрофічними. 

Дистанційна контрольно-вимірювальна апаратура для інстру-
ментальних спостережень за НДС напірних проточних трактів вклю-
чає: 

- арматурні динамометри (ПСАС-28) – для вимірювання діючих 
в арматурі зусиль; 

- дистанційні термометри (ПТС-60) – для вимірювання темпера-
тури бетону і скелі; 

- телетензометри (ПЛДС-2000) – для вимірювання лінійних де-
формацій прилеглого скельного масиву; 

- п’єзодинамометри (ПДС-30П, ПДС-3П) – для вимірювання тис-
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ку води на кріплення водоводів. 
План-схема розміщення вимірювальних перерізів дистанційної 

КВА на водоводах приведена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. План-схема розміщення вимірювальних перерізів  

дистанційної КВА на підвідних і відвідних водоводах 
Контроль НДС підвідних водоводів 

 
В підвідних водоводах №№ 1-4 та № 6 спостереження за НДС 

залізобетонного кріплення проводяться за допомогою КВА, встанов-
леної в вимірювальних перерізах водоводів.  

Напруження в арматурі. При роботі гідроагрегату № 1 у насосно-
му та генераторному режимах характер зміни напружень залишаєть-
ся незмінним з початку експлуатації водоводу. Розтягуючі напру-
ження в арматурі залізобетонного кріплення не перевищують 
1100 кгс/см2 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Підвідний водовід № 1, вимірювальний переріз 10. 

Графіки напруження в арматурі кріплення 
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За показаннями арматурних динамометрів: 
- кріплення підвідного водоводу № 3 стискаючі напруження 

600 кгс/см2, розтягуючі – 1435 кгс/см2; 
- підвідного водоводу № 4, стискаючі напруження 205 кгс/см2; 
- підвідного водоводу № 6, напруження у перерізах 6-1, 6-2, 6-3 

розтягувальні 715 кгс/см2. 
Тиск ґрунтових вод. За показаннями п’єзодинамометрів: 
- у вимірювальному перерізі 1 водоводу № 1 при заповненому 

водоводі тиск ґрунтових вод на кріплення водоводу – 1,3-5,4 кгс/см2; 
- у вимірювальних перерізах 3а та 3 при заповненому водоводі 

№ 3, тиск ґрунтових вод на кріплення водоводу – 5,5-15,7 кгс/см2; 
- у вимірювальних перерізах 4 та 11 при заповненому підвідно-

му водоводі № 3, тиск ґрунтових вод на кріплення водоводу –  
1,8-5,5 кгс/см2. 

У підвідних водоводах № 4, № 6 тиск ґрунтових вод на кріплен-
ня та за кріпленням водоводу становить 0,1-0,8 кгс/см2, відповідно в 
для водоводу № 6 у перерізі 6-1 – 14,0 кгс/см2, у перерізі 6-2 –  
0,05 кгс/см2. 

Лінійні деформації скельного масиву. В цілому показання вста-
новленої КВА у вимірювальних перерізах 1 та 10 підвідного водоводу 
№ 1 відображають тенденцію стабілізації переміщень, деформації 
стиснення. 

За даними закладних тензометрів, установлених у вимірюваль-
ному перерізі, відносні деформації стискання – 390-905×10ˉ6, а в 
установлених у вимірювальних перерізах 4а, 11а напруження розтя-
гування складають від 470 до 1060 кгс/см2. 

У підвідному водоводі № 4 деформації розтягування склали 
0,10-0,80 мм. 

У підвідному водоводі № 6 напруження від 200 кгс/см2 стиснен-
ня до 200 кгс/см2 розтягнення. За показниками бетонних тензомет-
рів, деформації розтягнення становлять 0,01-0,19 мм. 

Контроль НДС спіральних камер. Інструментальний контроль за 
станом залізобетонних спіральних камер включає спостереження за 
НДС залізобетонних конструкцій та примикаючого до них скельного 
масиву гідроагрегатів № 1, № 2, № 3, № 4. 

Перетворювачі сили арматурні встановлені в 4 перерізах в кі-
лькості 26 штук на відмітках від +41,280 м. до +48,100 м. Типове роз-
міщення КВА в спіральній камері наведено на рис. 4. 

Напруження в арматурі. За показаннями дистанційних термоме-
трів температура бетону спіральної камери та у сполученні підвідно-
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го водоводу № 1 з шахтою гідроагрегату № 1 коливається в межах 
від плюс 4,8 до мінус 12,9° С. Розтягуючі напруження в арматурі 
складають від 200 до 950 кгс/см2. 

Розтягуючі напруження в арматурі спіральної камери гідроаг-
регату № 2 – 200-1000 кгс/см2. 

Напруження в арматурі спіральної камери гідроагрегату № 3, в 
основному, розтягувальні та складають 200-620 кгс/см2.  

У 2018 році розпочато спостереження за КВА, встановленою у 
спіральній камері гідроагрегату № 4. Напруження в арматурі від 
550 кгс/см2 розтягнення до 500 кгс/см2 стискання. 

            
Рис. 4. Схема розташування дистанційній КВА 

 
Лінійні деформації. За показаннями тензометрів, відносні дефо-

рмації сталевого облицювання спіральної камери становлять від мі-
нус 14,50×10-6 (стиснення) до плюс 26,70×10-6 (розтягування). По 
приладу ТЗ-13с, встановленому в вимірювальному перерізі 3 (сполу-
чення підвідного водоводу № 1 з шахтою гідроагрегату № 1, відміт-
ка +44,600 м) в меридіальному напрямку, відносні деформації розтя-
гування склали плюс 25,50×10-6. 

За показаннями тензометрів, встановлених у спіральній камері 
гідроагрегату № 2, напруження від мінус 500 кгс/см2 (стиснення) до 
плюс 1000 кгс/см2 (розтягування). 

У спіральній камері гідроагрегату № 3 напруження від мінус  
600 кгс/см2 (стиснення) до плюс 1160 кгс/см2 (розтягування). 

У 2018 році розпочато спостереження за тензометрами, які 
встановлені у спіральній камері гідроагрегату № 4. За показаннями 
тензометрів напруження склали від 48 до 1482 кгс/см2 розтягнення. 

Характер зміни кільцевих напружень в оболонці і арматурі спі-
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ральної камери, відмінний від характеру зміни гідростатичною нава-
нтаження. Це вказує на істотну роль температурних впливів у фор-
муванні НДС турбінного блоку. Максимальні виміряні кільцеві напру-
ги від гідростатичного навантаження і температури в сталевій обо-
лонці спіральної камери гідроагрегату № 1 і № 2 склали до 
1160 кгс/см2.  

За період нормальної експлуатації зростання кільцевих розтя-
гуючих напружень не спостерігається, напруження в кільцевій арма-
турі не значні і не перевищують 1000 кгс/см2. Зміни носять сезонний 
характер, обумовлений температурними коливаннями. Максимальні 
розтягуючі напруги в арматурі облицювання спіральної камери і в 
сполученні підвідного водоводу № 1 з шахтою гідроагрегату № 1 ста-
новлять 950 кгс/см2 (ГДП=2000 кгс/см2). Напруження в арматурі спі-
ральних камер шахт гідроагрегатів № 1 і № 2 значно нижче рекомен-
дованих гранично допустимих показників. 

За показниками тензометрів відносні деформації масиву спіра-
льної камери гідроагрегатів № 1 і № 2 невеликі і становлять від мінус 
17х10-6 стиснення до плюс 27х10-6 розтягнення. 

Контроль НДС відвідних водоводів 

Напруження в арматурі. За показаннями арматурних динамоме-
трів, встановлених в кільцевій арматурі кріплення відвідного водо-
воду № 1, при роботі гідроагрегату № 1 в насосному та генераторно-
му режимах розтягуючі напруження в арматурі 130-480 кгс/см2.  

У 2018 році розпочато спостереження за станом відвідного во-
доводу № 4. За показаннями арматурних динамометрів, напруження 
в арматурі становили: у вимірювальному перерізі 2н розтягувальні 
120-1000 кгс/см2, у вимірювальному перерізі 3 напруження стиснен-
ня складають 100-500 кгс/см2. 

Тиск ґрунтових вод. За показаннями п’єзодинамометрів харак-
тер зміни тиску ґрунтових вод на кріплення та за кріпленням відвід-
ного водоводу № 1 залишався незмінним протягом всього періоду 
спостережень. При роботі гідроагрегату № 1 тиск ґрунтових вод ста-
новив від 2,4 до 4,1 кгс/см2. 

За показаннями п’єзодинамометрів тиск ґрунтових вод на кріп-
лення та за кріпленням відвідного водоводу № 4 становить  
0,01-0,04 кгс/см2. 

Лінійні деформації скельного масиву. За показаннями телетен-
зометрів лінійні деформації застінного скельного масиву змінюються 
незначно, величини деформацій розтягування склали 0,03-0,24 мм. 
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За показаннями скельних тензометрів напруження застінного 
скельного масиву відвідного водоводу № 4 склали 20-370 кгс/см2 
стиснення та 30-1750 кгс/см2 розтягнення. 

Висновки 

1. Результати інструментальних натурних спостережень за НДС 
конструкцій свідчать про те, що поступово відбуваються процеси, які 
ведуть до перерозподілу напружень між металом і бетоном компози-
тної конструкції. 

2. Максимальні розтягуючі кільцеві напруги в металевій оболо-
нці, у внутрішній і зовнішній арматурі підвідних водоводів, спіраль-
них камер і відвідних водоводів не перевищують рекомендованих 
ГДП [2; 3]. 

3. Проектний розрахунковий характер розподілу напружень в 
арматурі напірного проточного тракту відповідає натурним даним.  

4. Стан конструктивів та елементів підвідних водоводів №№ 1-4 
і № 6 спіральних камер і відвідних водоводів № 1, № 4 є задовільним, 
стабільно контрольованим та задовольняє критеріям безпеки. 

5. Виконаний аналіз результатів візуальних спостережень та 
інструментальних вимірювань по КВА, з урахуванням ГДП, дозволяє 
зробити висновок – запроектовані побудовані і поставлені під робоче 
навантаження напірні проточні тракти ГАЕС відповідають критеріям 
безпеки, знаходяться в працездатному стані та дозволяють викону-
вати свої проектні функції у повному обсязі при роботі першої черги 
Дністровської ГАЕС. 
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ANALYSIS OF A STRESSED-DEFORMED STATE OF SURFACE 
PROTECTION TRACT DNISTROVSKA HAPP BY RESULTS OF FIELD 
RESEARCH 
 
The article presents information on the features of field research of 
the work of reinforced concrete structures of the pressure line of the 
HAPP. The results of field observations of the stressed-deformed 
state of the underwater conduits, spiral chambers and tap water 
conduits of the PSP are analyzed. The recommendations are made to 
improve the system of field observations of constructions of the 
pressure flow path of the PSP. 
Keywords: hydroaccumulating power plant (HAPP), spiral chamber, 
control equipment, stressed-deformed state, pressure flow path, 
maximum permissible values. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  
НАПОРНОГО ПРОТОЧНОГО ТРАКТА ДНЕСТРОВСКОЙ ГАЭС ПО  
РЕЗУЛЬТАТАМ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
В статье представлена информация об особенностях натурных на-
блюдений за работой железобетонных конструкций напорного 
проточного тракта ГАЭС. Проанализированы результаты натурных 
наблюдений за напряженно-деформированным состоянием подво-
дных водоводов, спиральных камер и отводящих водоводов ГАЭС. 
Приводятся рекомендации, к совершенствованию системы натур-
ных наблюдений за конструкциями напорного проточного тракта 
ГАЭС. 
Ключевые слова: гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС), 
спиральная камера, контрольно-измерительная аппаратура (КИА), 
напряженно-деформированное состояние (НДС), напорный проточ-
ный тракт, предельно допустимые показатели (ГДП). 
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