
MAŁE
ELEKTROWNIE
WODNE

WRÓBLIK
SZLACHECKI

(woj. podkarpackie)

W okolicach Rymanowa w miejscowości Wróblik Szlachecki na rzece Tabor znajduję się jaz piętrzący
wodę. Obok jazu dla prywatnego inwestora wybudowano elektrownię wodną o łącznej mocy 30 kW.
Wodę ujęto w górnej części jazu i rurociągiem doprowadzono do budynku małej elektrowni wodnej.
Zainstalowano 4 turbiny o mocy 7,5 kW i przełyku 0,21 m3/s każda. Podłączone są do sieci dystrybu-
cyjnej Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego. Elektrownia sterowana jest mikroprocesorem i nie
wymaga stałego dozoru.

MIEJSCOWOŚĆ
Miejscowość Wróblik Szlachecki położona
w dolinie rzeki Tabor, 4 km od Rymanowa,
liczy około 1000 mieszkańców. Najstarsze
dokumenty o osadzie pochodzą z 1494 r.
Wieś tą, podobnie jak cztery sąsiednie, le-
żące na Pogórzu Strzyżowskim, zamieszki-
wali Łemkowie, zwani Górniakami (Hornia-
kami). Stanowiły one ruskie enklawy et-
niczne wśród morza wsi polskich na tym te-
renie. Po II wojnie światowej ludność łem-
kowska, stanowiąca większość mieszkań-
ców wsi, została przesiedlona do ZSRR,
a w jej miejsce osiedlili się repatrianci ze
wschodu, a także ludność okolicznych wsi.
W latach osiemdziesiątych XIX wieku miej-
scowość stanowiła stację załadunkową ropy naftowej z okolicznych kopalń. W miejscowości
na uwagę zasługuje dawna drewniana cerkiew z XIX wieku, obecnie kościół.

TŁO PROJEKTU

Znalezienie istniejącego jazu w bardzo dobrym stanie stało się początkiem marzeń o wy-
budowaniu małej elektrowni wodnej. Dodatkowo fakt, iż istniejące piętrzenie było wcześniej
wykorzystywane do napędu młyna świadczyło sensowności inwestycji. Potwierdziły to póź-
niejsze wyliczenia. Tak powstała Mała Elektrownia Wodna Tabor (rys. 1 i 2).
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Małe elektrownie wodne Wróblik Szlachecki (woj. podkarpackie)

Rys. 1. Widok budynku MEW i jazu.

OPIS PROJEKTU

W MEW Tabor (rys. 1 i 2) zastosowano ujecie wody typu tyrolskiego. Jest to konstrukcja be-
tonowa w kształcie koryta, które jedną ścianą przylega do progu wejściowego poprowadzone
jest przez całą szerokość rzeki. Dno koryta pochylone jest ze spadkiem 1,5% w kierunku po-
boru wody do elektrowni. W przekroju poprzecznym jego wymiary wewnętrzne to: wysokość
1 m, szerokość 1,2 m. Od góry przykryte segmentami (kratą stalową).

Z koryta ujętą wodę poprowadzono rurociągiem do budynku elektrowni. W budynku MEW
rura kończy się kolektorem do którego podczepione są turbozespoły (rys. 3). Woda prze-
pływając przez turbinę powoduje obrót śmigła, które za pośrednictwem wału napędza wirnik
generatora.

Liczba pracujących turbin oraz moc rozwijana przez elektrownie ściśle związana jest z ak-
tualnym przepływem w rzece. Układ czterech niezależnych turbin pozwala na racjonalne
wykorzystanie ilości wody płynącej w cieku.

Charakterystyka budowli:

Spad geometryczny 5,2 m
Przepływ średni roczny w rzece 0,8 m3/s
Rok oddania do eksploatacji 2000
Prognozowana roczna produkcja energii 150 000 kWh
Moc zainstalowana 30 kW
Liczba turbozespołów 4
Moc elektryczna turbozespołu 7,5 kW każdy
Przełyk turbiny 0,21 m3/s
Rodzaj turbiny Zatapialny turbozespół śmigłowy,

bezprzekładniowy.
Inwestor TABOR Spółka z o.o.

Wróblik Szlachecki
Generalny wykonawca „DR ZĄBER” Spółka z o.o

ul. Magazynowa 1
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 547 41 00÷01 fax. w. 1
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Małe elektrownie wodne Wróblik Szlachecki (woj. podkarpackie)

Rys. 2 Zatapialny turbozespół śmigłowy firmy „DR ZĄBER”

Sposób regulacji:

MEW Tabor wyposażona została w komputerowy układ sterowania. Praca elektrowni nie
wymaga ciągłego nadzoru człowieka. Mikroprocesorowy system sterowania realizuje ko-
lejne włączenia lub wyłączenia turbozespołów w zależności od aktualnego poziomu wody
w rzece. W przypadkach awaryjnych system sterowania zatrzymuje elektrownię lub wyłącza
poszczególne turbozespoły wyświetlając odpowiedni komunikat. Z warunkami awaryjnymi
mamy do czynienia między innymi gdy:
• nie osiągana jest moc turbozespołów wynikająca z obliczeń dla pomierzonej różnicy po-

ziomów wody górnej i dolnej,
• turbozespół przekroczy dopuszczalną prędkość obrotową,
• generator przekroczy dopuszczalną temperaturę pracy.

Zamknięcie zaworów powoduje przepływ wody przez próg jazu do dolnego stanowiska, nie
zaś przez elektrownię.
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Małe elektrownie wodne Wróblik Szlachecki (woj. podkarpackie)

Rys. 3. Turbozespół śmigłowy zatapialny produkcji firmy „DR ZĄBER”
(widok poglądowy)

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Przedstawiona zabudowa MEW w postaci 4 małych turbin jest nowatorskim rozwiązaniem
dla rzek o charakterze górskim. Zrealizowana inwestycja pozwoliła maksymalnie wykorzy-
stać energetyczne zasoby wody niesione przez rzekę Tabor.
Cenną zaletą tego rozwiązania jest, że praca elektrowni jest prawie całkowicie bezobsłu-
gowa. (Jedyna interwencja, to utrzymanie drożności ujęcia po przejściu wielkiej wody.)

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.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 2004
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WIĘCEJ INFORMACJI

Marek Brzeziński
Wiceprezes
„DR ZĄBER” Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1
Tel/fax: (18) 547 41 00 do 01, wew. 103.
e-mail: biuro@zaber

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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