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Połączenie dwóch hydrozespołów o odmiennej konstrukcji
i charakterystyce umożliwiło zwiększenie efektywności
energetycznej elektrowni wodnej, zmniejszenie jej
oddziaływania na środowisko i optymalizację kosztów
eksploatacyjnych.
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aîa
elektrownia
wodna
(MEW) w miejscowoĂci Wolica zlokalizowana jest w 10
+ 240 km rzeki Czarna Nida w sÇsiedztwie istniejÇcego mîyna. W roku
2001 rozpoczÙîa produkcjÙ energii
elektrycznej, wykorzystujÇc energiÙ potencjalnÇ spiÙtrzonej przez jaz
wody (spad niwelacyjny 2,2 m, przepîyw Ăredni normalny 4,14 m3/s),
przy uĝyciu turbiny Francisa o Ărednicy 1000 mm i przeîyku instalowanym 1,43 m3/s. Obiekt dysponowaî
wówczas mocÇ instalowanÇ 32 kW.
Fakt, iĝ duĝe iloĂci wody rzeki Czarna Nida byîy w dalszym ciÇgu jaîowo
przepuszczane przez jaz, stanowiÇc
niewykorzystany potencjaî hydroenergetyczny, doprowadziî do doposaĝenia
elektrowni dwa lata póěniej w dodatkowÇ turbinÙ ĂmigîowÇ. Drugi hydrozespóî z waîem pionowym o Ărednicy
832 mm i przeîyku 1,83 m3/s umieszczono w zabudowie lewarowej. Nowa
turbina dysponowaîa mocÇ 26 kW,
przez co moc instalowana caîego
obiektu wzrosîa do 58 kW. Roczna
produkcja energii elektrycznej w tym
okresie ksztaîtowaîa siÙ na poziomie
180 MWh.
W 2012 r. podjÙto decyzjÙ o instalacji
w MEW Wolica nowych hydrozespo-

îów w celu ponownego zwiÙkszenia
produkcji energii elektrycznej, a takĝe
moĝliwoĂci prowadzenia badað nad innowacyjnymi rozwiÇzaniami dotyczÇcymi turbin. Zespóî inĝynierów z Instytutu OZE zaproponowaî wówczas
wiele rozwiÇzað dotyczÇcych zarówno
konstrukcji, jak i systemu sterowania
oraz pracy hydrozespoîów, których
nigdy dotÇd nie stosowano w energetyce wodnej. Jednym z nich byîo
wykorzystanie turbin
o odmiennej konstrukcji i charakterystyce – turbiny Kaplana oraz Ăruby
Archimedesa. UrzÇdzenia te zaprojektowano specjalnie dla warunków
hydrologicznych wystÙpujÇcych w powyĝszej lokalizacji.
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Prace budowlane realizowano etapowo, w korycie rzeki, przy zamkniÙciu wydzielonego odcinka robót za
pomocÇ szczelnego nasypu z gliny.
W pierwszej kolejnoĂci dokonano rozbiórki istniejÇcej stalowej konstrukcji
turbinowni MEW wraz z demontaĝem
starych hydrozespoîów. Ze wzglÙdu na specyÞkÙ pracy turbiny typu
Kaplan (której caîoĂÉ wylotu znajduje siÙ pod powierzchniÇ wody dolnej)
îo obniĝenie istniejÇcej
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fundamentowej. Warunki geotechniczne, w jakich prowadzone
byîy wspomniane prace, w znacznym
stopniu uîatwiaîy roboty ziemne. WystÙpujÇce w podîoĝu grunty skaliste
nie tylko wyeliminowaîy problem zalewania wykopu na skutek Þltracji wody,
ale takĝe znaczÇco ograniczyîy koszty
prac zwiÇzanych z zabezpieczeniem
Þltracji wody pod obiektem w czasie
jego póěniejszej eksploatacji.
Kolejnym etapem budowy byî montaĝ
rury ssÇcej w caîoĂci wykonanej ze
stali. Stanowi ona integralnÇ czÙĂÉ
hydrozespoîu, której zadaniem jest
odzyskanie czÙĂci energii kinetycznej
wody wypîywajÇcej z wirnika. Rura
ssÇca peîniîa równieĝ funkcjÙ szalunku
traconego dla dalszych ĝelbetowych
konstrukcji wsporczych, a samo jej
betonowanie, ze wzglÙdu na moĝliwoĂÉ wyporu przez beton, zostaîo
przeprowadzone w trzech etapach.
Zwaĝywszy na ograniczonÇ szerokoĂÉ kanaîu napîywowego (z jednej
strony przeszkodÙ stanowiî budynek
mîyna, z drugiej zaĂ istniejÇcy jaz),
ĝynierowie stanÙli przed zadaniem
optymalizacji napîywu w celu zapewnienia odpowiedniego rozdziaîu wody
na poszczególne hydrozespoîy z jednoczesnym zapewnieniem wîaĂciwych
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przepîywu. Wiele analiz
i symulacji ukîadu hydraulicznego
z wykorzystaniem zaawansowanego
oprogramowania FLOW-3D dowiodîo,
ĝe najlepszym rozwiÇzaniem bÙdzie
wspóîdzielenie napîywu przez obie
turbiny.
Miejsce instalacji hydrozespoîu typu
Kaplan stanowiîa ĝelbetowa komora
spiralna. ¤ruba Archimedesa (zwana
teĝ turbinÇ ĂrubowÇ bÇdě ĂlimakowÇ) zostaîa natomiast zamontowana w ĝelbetowej konstrukcji w formie
koryta o pionowych Ăcianach i wyproÞlowanym dnie, z zachowaniem 22o

nachylenia w stosunku do poziomu.
Nad komorÇ turbiny Kaplana oraz
czÙĂciÇ napîywu wykonano ĝelbetowÇ
pîytÙ stropowÇ. Pîyta ta stanowiîa
domkniÙcie komory spiralnej, a takĝe punkt podparcia górnego îoĝyska
Ăruby Archimedesa. Ze wzglÙdu na
fakt, ĝe przewaĝajÇca czÙĂÉ obiektu
jest poddawana staîemu dziaîaniu
wody, caîÇ konstrukcjÙ budowli wykonano, stosujÇc beton hydrotechniczny, co zagwarantowaîo jego naleĝytÇ
wodoszczelnoĂÉ i mrozoodpornoĂÉ.
Zespóî wyposaĝenia elektrotechnicznego elektrowni zostaî umieszczony

w budynku MEW, wspartym bezpoĂrednio na pîycie stropowej. ¤ciany
budynku wykonano z bloczków betonowych. W celu zachowania spójnoĂci architektonicznej z sÇsiadujÇcym
mîynem w przyszîoĂci zostanÇ one
obudowane naturalnym kamieniem
wapiennym.

>?lne połączenie
hydrozespołów

W maîej elektrowni wodnej Wolica
zastÇpiono dotychczas dziaîajÇce
turbiny szybkobieĝne (turbinÙ Francisa
i ĂmigîowÇ) hydrozespoîami o odmiennej
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Przekładania wraz z generatorem zainstalowane na turbinie Kaplana
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Elektrownia wraz z jazem od strony wody
dolnej

konstrukcji i charakterystyce. Po modernizacji w skîad wyposaĝenia elektrowni weszîy: szybkobieĝna turbina
Kaplana oraz wolnoobrotowa Ăruba
Archimedesa. Nowe hydrozespoîy ĂciĂle ze sobÇ wspóîpracujÇ. DziÙki wykorzystaniu nowoczesnego systemu
sterowania mogÇ pracowaÉ zarówno
razem, jak i osobno, by maksymalnie
wykorzystaÉ przepîywy w rzece.
Turbina Kaplana zbudowana jest z wirnika o Ărednicy 1,1 m z czterema îopatami, który obraca siÙ w komorze
wirnikowej. Wirnik osadzony jest na
pionowym wale, za pomocÇ którego
moment obrotowy przekazywany jest
do asynchronicznego generatora prÇdotwórczego. Waî ten podparty jest
na dwóch wÙzîach îoĝyskowych. Ukîad
przeniesienia napÙdu jest wyposaĝony w przekîadniÙ zÙbatÇ dostosowujÇcÇ prÙdkoĂÉ obrotowÇ turbiny
i generatora. Hydrozespóî o mocy
instalowanej elektrycznej 45 kW ma
dwa stopnie regulacji: regulacjÙ kÇta
nachylenia îopat wirnika oraz îopat
kierownicy, która sîuĝy do nakierowania strumienia wody na îopaty wirnika
pod optymalnym kÇtem. DziÙki takiemu rozwiÇzaniu turbina ta zapewnia
wysokie parametry sprawnoĂci nawet

przy niskich (wzglÙdem nominalnego)
przepîywach. Ponadto przez zastosowanie nowoczesnych technologii z zakresu komputerowego modelowania
przepîywu dobrano optymalny ksztaît
îopat, co dodatkowo zwiÙkszyîo
sprawnoĂÉ caîego hydrozespoîu.
DrugÇ turbinÇ wykorzystanÇ w elektrowni w Wolicy jest Ăruba Archimedesa o mocy instalowanej elektrycznej 30 kW. Turbina wykonana jest jako
Ălimacznica czterozwojowa o przesuniÙciu kÇtowym zwojów wynoszÇcym
90o. Koðce rury zaĂlepione sÇ deklami. Do nich przytwierdzone sÇ waîy,
na których osadzono wÙzîy îoĝyskowe stanowiÇce osie obrotu turbiny.
Tak skonstruowana turbina pracuje
w obetonowanym stalowym korycie
minimalizujÇcym przecieki. ¤rednica
zewnÙtrza turbiny wynosi 2,6 m, natomiast Ărednica rury wewnÙtrznej
ok. 1,2 m. CaîoĂÉ ustawiona jest pod
kÇtem 22o w stosunku do poziomu
wody. Moc wytwarzana przez turbinÙ
przenoszona jest przez waî napÙdowy
do przekîadni walcowej trzystopniowej, a nastÙpnie do generatora montowanego koînierzowo na przekîadni.
Çczna moc elektryczna obu turbin
wynosi 75 kW.

AB system
sterowania

Maîa elektrownia wodna w Wolicy posiada dwa tryby sterowania – rÙczny
oraz automatyczny. W pierwszym
trybie moĝliwe jest indywidualne ustawienie kaĝdego z parametrów pracy
turbin przez operatora. W drugim
– trybie automatycznym – wszystkimi
parametrami kieruje w sposób zoptymalizowany sterownik na podstawie
zaprogramowanych algorytmów oraz
sygnaîów pobieranych z urzÇdzeð pomiarowych. Liczba stopni regulacji
w przypadku obu turbin jest wiÙksza
niĝ zazwyczaj stosowana w MEW.
DziÙki zastosowaniu ukîadu falownikowego moĝliwe jest równieĝ sterowanie obrotami hydrozespoîów.
Odpowiednie zaîÇczanie i odstawianie poszczególnych turbin, powiÇzane z ich szerokim zakresem regulacji
oraz odmiennÇ charakterystykÇ, pozwala na wykorzystywanie praktycznie wszystkich zakresów przepîywów
z maksymalnÇ sprawnoĂciÇ. Reĝim
pracy hydrozespoîów przedstawia
siÙ nastÙpujÇco:
îywach pracuje tylko Ăruba Archimedesa; przy przepîywach Ărednich Ăruba
Archimedesa zostaje odstawiona,
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wîÇczona zostaje turbina
Kaplana; przy przepîywach wysokich
do pracujÇcej turbiny Kaplana doîÇcza
siÙ Ăruba Archimedesa i obydwa hydrozespoîy pracujÇ wówczas razem.
Ze wzglÙdu na rozbudowany ukîad
sterowania, posiadajÇcy równieĝ
moĝliwoĂÉ nastaw rÙcznych, MEW
Wolica moĝe byÉ wykorzystywana
jako stanowisko badawcze. Elektrownia pozwala bowiem na optymalizacjÙ
zastosowanych w niej rozwiÇzað konstrukcyjnych, sterowania itp., które
mogÇ byÉ nastÙpnie uĝyte w innych
nowo budowanych obiektach.

BH
W wyniku przeprowadzonej modernizacji w miejscowoĂci Wolica powstaîa
nowoczesna maîa elektrownia wodna.
DziÙki zastosowaniu niespotykanego

dotÇd zestawienia dwóch hydrozespoîów o odmiennej konstrukcji i charakterystyce, poîÇczonego z zaawansowanym systemem sterowania, roczna
produkcja energii elektrycznej obiektu
wzrosîa o blisko 50%, ze 180 do 270
MWh/rok. Wytworzenie takiej iloĂci
energii pozwoli uniknÇÉ emisji ok. 222
ton CO2 w skali roku.
Zrealizowane prace doprowadziîy nie
tylko do zwiÙkszenia efektywnoĂci
energetycznej MEW Wolica, ale teĝ
do zmniejszenia oddziaîywania hydroelektrowni na Ărodowisko i optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.
Przez poîÇczenie dwóch technologii
(turbiny Kaplana i Ăruby Archimedesa) oraz odpowiednie dobranie ich
parametrów uzyskano bardzo dobre
dopasowanie przeîyku caîej MEW do
zmiennych warunków przepîywowych.

Róĝnice w konstrukcji obu turbin powodujÇ ich wzajemne uzupeînianie
siÙ i bardzo dobrÇ wspóîpracÙ. Wykorzystanie jednej z nich jako turbiny
wolnoobrotowej (Ăruba Archimedesa) umoĝliwiîo ponadto minimalizacjÙ
wpîywu caîego obiektu na ichtiofaunÙ. Ze wzglÙdu na lokalizacjÙ elektrowni konieczne byîo zapewnienie
najwyĝszych standardów poszanowania Ărodowiska. Maîa elektrownia
wodna Wolica znajduje siÙ na terenie
parku krajobrazowego oraz w granicach dwóch obszarów Natura 2000.
DziÙki wyposaĝeniu caîej elektrowni
w nowoczesny, rozbudowany system
sterowania MEW Wolica peîni takĝe
funkcjÙ obiektu badawczego, umoĝliwiajÇcego testowanie i doskonalenie
typów hydrozespoîów w niej zastosowanych w skali 1:1.

krótko
JKLMNKL OLPQRQSTRKL S UVTWXNY
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 jednocześnie, które były ustawione przy obu przyczółkach wiaduktu.
To zapobiegło zablokowaniu ruchu na ul. Słowackiego przez
betonomieszarki.
Ze względów konstrukcyjnych obydwa dźwigary łukowe wiaduktu wraz z centralną górną płytą zostały wykonane bez
żadnych przerw technologicznych. Betonowanie trwało 24
godziny, zużyto 800 m3 betonu, które dostarczyło 100 betonomieszarek. 300 ton stali zbrojeniowej ułożono wcześniej
wewnątrz konstrukcji.
Żelbetowy wiadukt łukowy WK 11 jest czwartym pod względem wielkości obiektem inżynieryjnym na trasie Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej, a pierwszym pod względem rozpięto-
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ści łuku, który wynosi 80 m. Wszystkie prace w ramach PKM
mają się zakończyć 15 kwietnia 2015 r., całkowity koszt projektu to 949 mln zł.
Źródło: www.pkm-sa.pl
Fot. © Kara - Fotolia.com

