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Elektrownia wodna nowej generacji

M
a a elektrownia wodna 

(MEW) w miejscowo ci Wo-

lica zlokalizowana jest w 10 

+ 240 km rzeki Czarna Nida w s -

siedztwie istniej cego m yna. W roku 

2001 rozpocz a produkcj  energii 

elektrycznej, wykorzystuj c ener-

gi  potencjaln  spi trzonej przez jaz 

wody (spad niwelacyjny 2,2 m, prze-

p yw redni normalny 4,14 m3/s), 

przy u yciu turbiny Francisa o red-

nicy 1000 mm i prze yku instalowa-

nym 1,43 m3/s. Obiekt dysponowa  

wówczas moc  instalowan  32 kW. 

Fakt, i  du e ilo ci wody rzeki Czar-

na Nida by y w dalszym ci gu ja owo 

przepuszczane przez jaz, stanowi c 

niewykorzystany potencja  hydroener-

getyczny, doprowadzi  do doposa enia 

elektrowni dwa lata pó niej w dodat-

kow  turbin  mig ow . Drugi hydro-

zespó  z wa em pionowym o rednicy 

832 mm i prze yku 1,83 m3/s umiesz-

czono w zabudowie lewarowej. Nowa 

turbina dysponowa a moc  26 kW, 

przez co moc instalowana ca ego 

obiektu wzros a do 58 kW. Roczna 

produkcja energii elektrycznej w tym 

okresie kszta towa a si  na poziomie 

180 MWh. 

W 2012 r. podj to decyzj  o instalacji 

w MEW Wolica nowych hydrozespo-

ów w celu ponownego zwi kszenia 

produkcji energii elektrycznej, a tak e 

mo liwo ci prowadzenia bada  nad in-

nowacyjnymi rozwi zaniami dotycz -

cymi turbin. Zespó  in ynierów z In-

stytutu OZE zaproponowa  wówczas 

wiele rozwi za  dotycz cych zarówno 

konstrukcji, jak i systemu sterowania 

oraz pracy hydrozespo ów, których 

nigdy dot d nie stosowano w ener-

getyce wodnej. Jednym z nich by o 

j	
���	��	 wykorzystanie turbin 

o odmiennej konstrukcji i charakte-

rystyce – turbiny Kaplana oraz ruby 

Archimedesa. Urz dzenia te zapro-

jektowano specjalnie dla warunków 

hydrologicznych wyst puj cych w po-

wy szej lokalizacji. 
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Prace budowlane realizowano eta-

powo, w korycie rzeki, przy zamkni -

ciu wydzielonego odcinka robót za 

pomoc  szczelnego nasypu z gliny. 

W pierwszej kolejno ci dokonano roz-

biórki istniej cej stalowej konstrukcji 

turbinowni MEW wraz z demonta em 

starych hydrozespo ów. Ze wzgl -

du na specyÞ k  pracy turbiny typu 

Kaplan (której ca o  wylotu znajdu-

je si  pod powierzchni  wody dolnej) 
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zdjęcia Michał Lis Połączenie dwóch hydrozespołów o odmiennej konstrukcji 

i charakterystyce umożliwiło zwiększenie efektywności 

energetycznej elektrowni wodnej, zmniejszenie jej 

oddziaływania na środowisko i optymalizację kosztów 

eksploatacyjnych.

p yty fundamentowej. Warunki geo-

techniczne, w jakich prowadzone 

by y wspomniane prace, w znacznym 

stopniu u atwia y roboty ziemne. Wy-

st puj ce w pod o u grunty skaliste 

nie tylko wyeliminowa y problem zale-

wania wykopu na skutek Þ ltracji wody, 

ale tak e znacz co ograniczy y koszty 

prac zwi zanych z zabezpieczeniem 

Þ ltracji wody pod obiektem w czasie 

jego pó niejszej eksploatacji.

Kolejnym etapem budowy by  monta  

rury ss cej w ca o ci wykonanej ze 

stali. Stanowi ona integraln  cz  

hydrozespo u, której zadaniem jest 

odzyskanie cz ci energii kinetycznej 

wody wyp ywaj cej z wirnika. Rura 

ss ca pe ni a równie  funkcj  szalunku 

traconego dla dalszych elbetowych 

konstrukcji  wsporczych, a samo jej 

betonowanie, ze wzgl du na mo li-

wo  wyporu przez beton, zosta o 

przeprowadzone w trzech etapach.

Zwa ywszy na ograniczon  szero-

ko  kana u nap ywowego (z jednej 

strony przeszkod  stanowi  budynek 

m yna, z drugiej za  istniej cy jaz), 

"� ynierowie stan li przed zadaniem 

optymalizacji nap ywu w celu zapew-

nienia odpowiedniego rozdzia u wody 

na poszczególne hydrozespo y z jed-

noczesnym zapewnieniem w a ciwych 
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Przekładania wraz z generatorem zainstalowane na turbinie Kaplana

p= dko ci przep ywu. Wiele analiz 

i symulacji uk adu hydraulicznego 

z wykorzystaniem zaawansowanego 

oprogramowania FLOW-3D dowiod o, 

e najlepszym rozwi zaniem b dzie 

wspó dzielenie nap ywu przez obie 

turbiny.

Miejsce instalacji hydrozespo u typu 

Kaplan stanowi a elbetowa komora 

spiralna. ruba Archimedesa (zwana 

te  turbin  rubow  b d  limako-

w ) zosta a natomiast zamontowa-

na w elbetowej konstrukcji w formie 

koryta o pionowych cianach i wypro-

Þ lowanym dnie, z zachowaniem 22o 

nachylenia w stosunku do poziomu. 

Nad komor  turbiny Kaplana oraz 

cz ci  nap ywu wykonano elbetow  

p yt  stropow . P yta ta stanowi a 

domkni cie komory spiralnej, a tak-

e punkt podparcia górnego o yska 

ruby Archimedesa. Ze wzgl du na 

fakt, e przewa aj ca cz  obiektu 

jest poddawana sta emu dzia aniu 

wody, ca  konstrukcj  budowli wyko-

nano, stosuj c beton hydrotechnicz-

ny, co zagwarantowa o jego nale yt  

wodoszczelno  i mrozoodporno . 

Zespó  wyposa enia elektrotechnicz-

nego elektrowni zosta  umieszczony 

w budynku MEW, wspartym bezpo-

rednio na p ycie stropowej. ciany 

budynku wykonano z bloczków beto-

nowych. W celu zachowania spójno-

ci architektonicznej z s siaduj cym 

m ynem w przysz o ci zostan  one 

obudowane naturalnym kamieniem 

wapiennym.

>��?�lne połączenie 
hydrozespołów
W ma ej elektrowni wodnej Wolica 

zast piono dotychczas dzia aj ce 

tur biny szybkobie ne (turbin  Francisa 

i mig ow ) hydrozespo ami o odmiennej 
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konstrukcji i charakterystyce. Po mo-

dernizacji w sk ad wyposa enia elek-

trowni wesz y: szybkobie na turbina 

Kaplana oraz wolnoobrotowa ruba 

Archimedesa. Nowe hydrozespo y ci-

le ze sob  wspó pracuj . Dzi ki wy-

korzystaniu nowoczesnego systemu 

sterowania mog  pracowa  zarówno 

razem, jak i osobno, by maksymalnie 

wykorzysta  przep ywy w rzece. 

Turbina Kaplana zbudowana jest z wir-

nika o rednicy 1,1 m z czterema o-

patami, który obraca si  w komorze 

wirnikowej. Wirnik osadzony jest na 

pionowym wale, za pomoc  którego 

moment obrotowy przekazywany jest 

do asynchronicznego generatora pr -

dotwórczego. Wa  ten podparty jest 

na dwóch w z ach o yskowych. Uk ad 

przeniesienia nap du jest wyposa-

ony w przek adni  z bat  dostoso-

wuj c  pr dko  obrotow  turbiny 

i generatora. Hydrozespó  o mocy 

instalowanej elektrycznej 45 kW ma 

dwa stopnie regulacji: regulacj  k ta 

nachylenia opat wirnika oraz opat 

kierownicy, która s u y do nakierowa-

nia strumienia wody na opaty wirnika 

pod optymalnym k tem. Dzi ki takie-

mu rozwi zaniu turbina ta zapewnia 

wysokie parametry sprawno ci nawet 

przy niskich (wzgl dem nominalnego) 

przep ywach. Ponadto przez zastoso-

wanie nowoczesnych technologii z za-

kresu komputerowego modelowania 

przep ywu dobrano optymalny kszta t 

opat, co dodatkowo zwi kszy o 

sprawno  ca ego hydrozespo u.

Drug  turbin  wykorzystan  w elek-

trowni w Wolicy jest ruba Archime-

desa o mocy instalowanej elektrycz-

nej 30 kW. Turbina wykonana jest jako 

limacznica czterozwojowa o przesu-

ni ciu k towym zwojów wynosz cym 

90o. Ko ce rury za lepione s  dekla-

mi. Do nich przytwierdzone s  wa y, 

na których osadzono w z y o ysko-

we stanowi ce osie obrotu turbiny. 

Tak skonstruowana turbina pracuje 

w obetonowanym stalowym korycie 

minimalizuj cym przecieki. rednica 

zewn trza turbiny wynosi 2,6 m, na-

tomiast rednica rury wewn trznej 

ok. 1,2 m. Ca o  ustawiona jest pod 

k tem 22o w stosunku do poziomu 

wody. Moc wytwarzana przez turbin  

przenoszona jest przez wa  nap dowy 

do przek adni walcowej trzystopnio-

wej, a nast pnie do generatora mon-

towanego ko nierzowo na przek adni. 

czna moc elektryczna obu turbin 

wynosi 75 kW.

A������B�� system 
sterowania
Ma a elektrownia wodna w Wolicy po-

siada dwa tryby sterowania – r czny 

oraz automatyczny. W pierwszym 

trybie mo liwe jest indywidualne usta-

wienie ka dego z parametrów pracy 

turbin przez operatora. W drugim 

– trybie automatycznym – wszystkimi 

parametrami kieruje w sposób zopty-

malizowany sterownik na podstawie 

zaprogramowanych algorytmów oraz 

sygna ów pobieranych z urz dze  po-

miarowych. Liczba stopni regulacji 

w przypadku obu turbin jest wi ksza 

ni  zazwyczaj stosowana w MEW. 

Dzi ki zastosowaniu uk adu falowniko-

wego mo liwe jest równie  sterowa-

nie obrotami hydrozespo ów. 

Odpowiednie za czanie i odstawia-

nie poszczególnych turbin, powi za-

ne z ich szerokim zakresem regulacji 

oraz odmienn  charakterystyk , po-

zwala na wykorzystywanie praktycz-

nie wszystkich zakresów przep ywów 

z maksymaln  sprawno ci . Re im 

pracy hydrozespo ów przedstawia 

si  nast puj co: p=�$ �"�k"C p=�	p y-

wach pracuje tylko ruba Archimede-

sa; przy przep ywach rednich ruba 

Archimedesa zostaje odstawiona, 

89:; D

Elektrownia wraz z jazem od strony wody 

dolnej
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�nF�G"n�F w czona zostaje turbina 

Kaplana; przy przep ywach wysokich 

do pracuj cej turbiny Kaplana do cza 

si  ruba Archimedesa i obydwa hy-

drozespo y pracuj  wówczas razem. 

Ze wzgl du na rozbudowany uk ad 

sterowania, posiadaj cy równie  

mo liwo  nastaw r cznych, MEW 

Wolica mo e by  wykorzystywana 

jako stanowisko badawcze. Elektrow-

nia pozwala bowiem na optymalizacj  

zastosowanych w niej rozwi za  kon-

strukcyjnych, sterowania itp., które 

mog  by  nast pnie u yte w innych 

nowo budowanych obiektach.

 ��B�H������
W wyniku przeprowadzonej moderni-

zacji w miejscowo ci Wolica powsta a 

nowoczesna ma a elektrownia wodna. 

Dzi ki zastosowaniu niespotykanego 

dot d zestawienia dwóch hydrozespo-

ów o odmiennej konstrukcji i charak-

terystyce, po czonego z zaawanso-

wanym systemem sterowania, roczna 

produkcja energii elektrycznej obiektu 

wzros a o blisko 50%, ze 180 do 270 

MWh/rok. Wytworzenie takiej ilo ci 

energii pozwoli unikn  emisji ok. 222 

ton CO
2
 w skali roku.

Zrealizowane prace doprowadzi y nie 

tylko do zwi kszenia efektywno ci 

energetycznej MEW Wolica, ale te  

do zmniejszenia oddzia ywania hy-

droelektrowni na rodowisko i opty-

malizacji kosztów eksploatacyjnych. 

Przez po czenie dwóch technologii 

(turbiny Kaplana i ruby Archimede-

sa) oraz odpowiednie dobranie ich 

parametrów uzyskano bardzo dobre 

dopasowanie prze yku ca ej MEW do 

zmiennych warunków przep ywowych. 

Ró nice w konstrukcji obu turbin po-

woduj  ich wzajemne uzupe nianie 

si  i bardzo dobr  wspó prac . Wy-

korzystanie jednej z nich jako turbiny 

wolnoobrotowej ( ruba Archimede-

sa) umo liwi o ponadto minimalizacj  

wp ywu ca ego obiektu na ichtiofau-

n . Ze wzgl du na lokalizacj  elek-

trowni konieczne by o zapewnienie 

najwy szych standardów poszano-

wania rodowiska. Ma a elektrownia 

wodna Wolica znajduje si  na terenie 

parku krajobrazowego oraz w grani-

cach dwóch obszarów Natura 2000. 

Dzi ki wyposa eniu ca ej elektrowni 

w nowoczesny, rozbudowany system 

sterowania MEW Wolica pe ni tak e 

funkcj  obiektu badawczego, umo li-

wiaj cego testowanie i doskonalenie 

typów hydrozespo ów w niej zastoso-

wanych w skali 1:1.  
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krótko

Z [\]^_`]a ba[cdebfg h]i moqrcsb]``f taua_c` v^_c`c\a`]a
wiaduktu nad ul. Słowackiego w Gdańsku. Obiekt powstaje 
w ramach inwestycji Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM). 
Betonowanie było prowadzone przy użyciu dwóch pomp jedno-
cześnie, które były ustawione przy obu przyczółkach wiaduktu. 
To zapobiegło zablokowaniu ruchu na ul. Słowackiego przez 
betonomieszarki. 
Ze względów konstrukcyjnych obydwa dźwigary łukowe wia-
duktu wraz z centralną górną płytą zostały wykonane bez 
żadnych przerw technologicznych. Betonowanie trwało 24 
godziny, zużyto 800 m3 betonu, które dostarczyło 100 beto-
nomieszarek. 300 ton stali zbrojeniowej ułożono wcześniej 
wewnątrz konstrukcji.
Żelbetowy wiadukt łukowy WK 11 jest czwartym pod wzglę-
dem wielkości obiektem inżynieryjnym na trasie Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej, a pierwszym pod względem rozpięto-

ści łuku, który wynosi 80 m. Wszystkie prace w ramach PKM 
mają się zakończyć 15 kwietnia 2015 r., całkowity koszt pro-
jektu to 949 mln zł. 

Źródło: www.pkm-sa.pl

Fot. © Kara - Fotolia.com


