
MAŁE
ELEKTROWNIE
WODNE

NIEMIERYCZÓW
(woj. mazowieckie)

Na rzece Iłżanka (lewy dopływ Wisły) na istniejącym jazie zasuwowym powstała mała elektrownia
wodna. Jedną z zasuw zastąpiono nową zasuwą z zamontowanymi turbozespołami prądotwórczymi
produkcji firmy "DR ZĄBER". Przy spadzie 1,5 m i średnim rocznym przepływie 2,84 m3/s za-
montowano 4 turbiny o mocy 7,5 kW każda. MEW o łącznej mocy 30 kW zainstalowano dla firmy
BUDAM A.G. z Warszawy i podłączono do sieci dystrybucyjnej Zakładu Energetycznego.

MIASTO
Mała miejscowość Niemieryczów znajduje
się w województwie mazowieckim, w powie-
cie lipskim, w gminie Chotcza. Gmina zaj-
muje powierzchnię 8,88 ha, z czego użytki
rolne stanowią 6,64 ha, a zamieszkuje ją
ok. 2 900 osób. Gmina Chotcza, położona
w dolinie rzeki Wisły u ujścia dwóch bar-
dzo czystych rzek: Iłżanki i Zwolenki, jest
atrakcyjna dla turystów ze względu na poło-
żenie, czystość powietrza i wód. Znaczna
część gruntów na terenie gminy pokryta
jest lasami bogatymi w grzyby, jagody i je-
żyny. Gmina ma charakter typowo rolniczy,
w 17 wioskach zlokalizowanych jest 610 go-
spodarstw rolnych, niektóre z nich to gospo-
darstwa specjalistyczne zajmujące się hodowlą bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu.
W produkcji rolnej w gminie dominuje uprawa zbóż, tj. żyta i owsa. W gminie zarejestrowano
63 podmioty gospodarcze, z których 25 zajmuje się działalnością handlową, a pozostałe
usługami.
Rzeka Iłżanka jest lewym dopływem Wisły. Średnioroczny przepływ w miejscu lokalizacji
elektrowni wynosi 2,84 m3/s.

TŁO PROJEKTU

Małe elektrownie wodne (MEW) są jeszcze w Polsce nieliczne (ok. 300) i budowane wg
tradycyjnych metod. Znaczną część kosztów budowy tych elektrowni pochłania zrealizowa-
nie piętrzenia wody wymagające inwestowania w drogą i czasochłonną budowę obiektów
hydrotechnicznych. Ponadto niemal każdorazowo konieczne jest przebrnięcie przez skom-
plikowaną procedurę zmiany planu zagospodarowania danej gminy. Dla większości gmin
projektanci urbaniści nie uwzględniali terenów pod MEW. Można wręcz stwierdzić, że odpo-
wiednie plany niemal nie istnieją.

Opracowując projekty MEW można zauważyć naturalne w tej sytuacji dążenie inwestorów
do wykorzystania piętrzeń już istniejących, a energetycznie niezagospodarowanych. Naj-
liczniejszą grupę (ponad 300) takich piętrzeń stanowią jazy zasuwowe budowane w trakcie
regulacji rzek nizinnych. Jazy te piętrząc wodę służą (a właściwie służyły) do nawodnienia
okolicznych pól. Cechą charakterystyczną takich piętrzeń jest niski spad (1÷3 m) oraz do-
syć znaczy przepływ rzeki sięgający niekiedy kilkunastu m3/s. Pozwala to na zbudowanie
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elektrowni o mocy od kilku do kilkuset kW. Jednakże wybudowanie MEW na takim piętrzeniu
metodą tradycyjną pociąga za sobą konieczność:

1. wykupienia terenu obok jazu, co nie zawsze jest możliwe,
2. dokonania zmian w planie zagospodarowania gminy (MEW na terenie rolniczym),
3. wybudowania budynku elektrowni z wykorzystaniem istniejącego jazu.

Powyższe dane i doświadczenia wykonawców pozwoliły sformułować następujące zadanie
dla projektantów. Należyzaprojektować MEW dla jazów zasuwowych o takiej konstrukcji, by
można było zgodnie z obowiązującym prawem nie realizować postulatów ujętych powyżej
w trzech punktach, jednocześnie zachowując dotychczasową funkcję jazów.

OPIS PROJEKTU

W wyniku różnych analiz przyjęto koncepcję zabudowania turbozespołów w jednej lub kilku
zasuwach jazu. Woda zamiast bezproduktywnie przelewać się przez piętrzące zasuwy prze-
puszczana jest przez turbogeneratory śmigłowe produkujące prąd elektryczny. Koncepcja ta
przedstawiona jest na rys. 1 oraz fot. 1, 2 i 3. Zasuwa (poz. 1) połączona jest elastycznym
łączem energetyczno-sygnałowym (poz. 2) z szafą sterującą (poz. 3) umieszczoną na filarze
mostu. Z szafy prąd elektryczny przesyłany jest do transformatora i dalej do sieci SN.

Rys. 1. Przekrój MEW zainstalowanej w zasuwie jazu
1. Zasuwa jazu
2. Kable elastyczne
3. Aparatura elektryczna i sterująca
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Fot. 1. MEW zabudowana w zasuwie jazu (widok od strony wylotu)

Fot. 2. Widok MEW od strony wody górnej
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Fot. 3. Elektrownia wodna wbudowana w zasuwę jazu

Dane techniczne obiektu

Spad geometryczny 1,5 m
Średni roczny przepływ w rzece 2,84 m3/s
Rok oddania do eksploatacji 1998
Prognozowana roczna produkcja energii 140 000 kWh
Moc zainstalowana 30 kW
Liczba turbozespołów 4
Moc elektryczna turbozespołu 7,5 kW każdy
Przełyk turbiny 0,71 m3/s
Rodzaj turbiny Zatapialny turbozespół śmigłowy,

przekładniowy
Prognozowana roczna produkcja energii 140 000 kWh
Inwestor BUDAM A.G.

Warszawa
Generalny wykonawca „DR ZĄBER” Spółka z o.o

ul. Magazynowa 1
33-300 Nowy Sącz
tel. 018 547 41 00÷01 fax w. 1

Turbozespół śmigłowy zatapialny
Dla MEW instalowanych w zasuwach jazu zaprojektowano zatapialne turbozespoły śmi-
głowe. Turbozespół taki składa się z wirnika o nieprzestawialnych łopatkach, przekładni
zębatej oraz generatora asynchronicznego fot. 4. Całość tworzy zwartą konstrukcję modu-
łową zamontowaną w kryzie. Turbozespoły pracują w pobliżu optimum swoich charaktery-
styk. Liczba pracujących w danym momencie turbozespołów uzależniona jest od wielkości
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przepływu wody w rzece. Układ sterowania na podstawie pomiaru poziomu wody górnej
włącza lub wyłącza odpowiednią liczbę turbozespołów.

Fot. 4. Zatapialny turbozespół śmigłowy firmy „DR ZĄBER”

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zasuwa z turbozespołami jest podnoszona jak dotychczas. Nie zmniejsza to prześwitu jazu
dla wód powodziowych. Zamknięcie dolotu do turbin powoduje, że zasuwa może być trakto-
wana jak zasuwa stalowa pełna, stosowna poprzednio. Tak więc dotychczasowe funkcje jazu
są w pełni realizowane. Rozwiązanie powyższe jest powtarzalne dla danego typu i wielkości
jazui łatwe do zaadaptowania do każdego jazu zasuwowego o innych wymiarach. Niemal
wszystkie prace związane z taką MEW wykonywane są w fabryce, a prace budowlane spro-
wadzone zostają do instalacji zasuwy, szafy elektrycznej oraz stacji trafo (nie zawsze jest
konieczna) w terenie. Wszystko to znacznie skraca czas realizacji projektu oraz obarczone
jest mniejszym ryzykiem finansowym.

Przy realizacji tradycyjnej MEW największym ryzykiem w oszacowaniu kosztów projektu jest
obarczona niemal zawsze budowla hydrotechniczna. W przedstawianym rozwiązaniu ten
problem nie występuje. Jazy zasuwowe realizując dotychczasową funkcję piętrzyły wodę
jedynie w okresie nawodnień. Wprowadzona modyfikacja zastawek oraz odpowiednie nimi
sterowanie pozwalają na całoroczne piętrzenie. Tak piętrzący jaz stanowi element małej
retencji, zatrzymuje wodę oraz bywa, że pełni funkcje rekreacyjne.

Skromne środki, jakimi dysponują państwowe instytucje zarządzające jazami, zwykle nie
pozwalają na utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Przejęcie ich w dzierżawę
przez inwestora, zainteresowanego dobrym stanem technicznym jazu,radykalnie zmienia
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sytuację tych budowli wodnych. Zasuwa z turbozespołami jawi się jako nowy produkt , który
może być powielany dla jazów o rozmaitej lokalizacji.

Przy tak poważnej inwestycji jak elektrownia wodna zawsze doradza się inwestorowi wyko-
nanie Założeń Techniczno Ekonomicznych (ZTE), obejmujących:
• dojazd na miejsce przyszłej lokalizacji,
• zebranie informacji w odpowiednich urzędach,
• dokonanie niezbędnych pomiarów,
• przy pomocy programów komputerowych stworzenie 3-wymiarowego modelu stanu ist-

niejącego i propozycji konstrukcji elektrowni,
• przeprowadzenie doboru turbin, generatorów, zaworów, rur ssawnych itd.,
• prognozowanie produkcji energii elektrycznej,
• obliczanie składników kosztów inwestycji, które są równocześnie zobowiązaniem, że

koszt budowy elektrowni nie przekroczy zaplanowanej wartości,
• przedstawienie kilku wariantów rozwiązań, zoptymalizowanych tak, aby czas zwrotu na-

kładów przyjął wartość minimalną.

Opracowanie takie (ZTE) pomaga inwestorowi w podjęciu decyzji odnośnie sensowności
budowy MEW. Z doświadczeń wynika, że takie opracowania są pomocne przy ubieganiu się
o dofinansowanie lub kredyt.

WIĘCEJ INFORMACJI

Marek Brzeziński
Wiceprezes
„DR ZĄBER” Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1
tel./fax: 018 547 41 00 do 01, wew. 103
e-mail: biuro@zaber.com.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez firmę „DR ZĄBER” POLSKA SIE Ć

(realizator tego obiektu) w ramach projektu pt. „Energia
odnawialna jako wyzwanie dla samorządów lokalnych.
Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach
Unii Europejskiej” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć „Energie Cités”. Środki finansowe pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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