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Energia wód

Rzeki:

•Przepływ
•Różnice poziomów

Oceany i morza:

•Pływy
•Fale
•Prądy

Duże elektrownie wodne
Małe elektrownie wodne





Elektrownie wodne w Polsce
Lp. Nazwa Rzeka 

Rok 
uruchomienia 

Moc (MW) 

1. Żarnowiec Piaśnica 1982 716

2. Porąbka-Żar Soła 1979 550

3. Włocławek Wisła 1970 162

4. Żydowo Radew 1971 156
5. Solina San 1969 200
6. Dychów Bóbr 1951 79
7. Rożnów Dunajec 1942 50
8. Koronowo Brda 1961 26
9. Tresna Soła 1966 21
10. Dębe Narew 1962 20
11. Porąbka Soła 1954 12,6
12. Niedzica Dunajec 1997 90

13. Brzeg Dolny Odra 1958 9,8

14. Żur Wda 1929 9,0

15. Myczkowce San 1962 8,4

16. Czchów Dunajec 1951 8,0

17. Pilchowice Bóbr 1912 7,9

18. Bielkowo Radunia 1924 7,5

19. Otmuchów Nysa Kłodz. 1933 4,8

20. Jeziorsko Warta 1994 4,8

21. Bobrowice Bóbr 1925 2,5



Zalety dużej energetyki wodnej: 

•Nie zanieczyszczają środowiska
•Nie zużywają paliw konwencjonalnych
•Tańsze w eksploatacji niż elektrownie konwencjonalne
•Stanowią bezpieczeństwo powodziowe

Elektrownie wodne w Polsce

Wady dużej energetyki wodnej:

•Ingerują w środowisko
•Duże nakłady inwestycyjne 

•Zmiany struktury hydrologicznej
•Zamulanie zbiorników



Rodzaje (typy) elektrowni wodnych 



Rodzaje elektrowni wodnych 

•Przepływowe
•Zbiornikowe
•Pompowe 
•Szczytowo pompowe
•Kaskadowe
•Derywacyjne 



•Duże koszty budowy
•Wielkość produkcji zależy od pory roku i o warunków meteorologicznych

Przepływowe 

Wykorzystują energię przepływu wody. Te typ 
nie zawiera zbiornika gromadzącego wody, a 
ilość wyprodukowanej wody zależy od płynącej 
wody w rzece w danym momencie. 
Elektrownie te mogą praktycznie pracować bez 
przerwy. 

Przepływowe



Z małym lub dużym zbiornikiem

Możliwa regulacja dobowa lub 
tygodniowa
Zbiornik stanowi zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe

Solina 472 Mm3
Włocławek 408Mm3
Czorsztyn – Nidzica 2121Mm3

Z małym zbiornikiem – regulacja w 
godzinach szczytu

Regulacyjne ( zbiornikowe) 
Przed elektrownią znajduje się zbiornik, 
wyrównuje sezonowe różnice w ilości płynącej 
wody. Elektrownia zbiornikowa może 
produkować energie o większej mocy, niż moc 
odpowiadającej chwilowemu dopływowi. 

Regulacyjne



Umożliwiają magazynowanie energii elektrycznej w 
postaci energii  potencjalnej  wody  i zwracaniu do sieci 
w godzinach szczytu

Żarnowiec
Porąbka Żar
Solina Myczkowice
Dychów

Szczytowo – pompowe



•wyposażone dodatkowo w odpowiedni kanał i rurociągi turbinowe, które doprowadzają wodę 
do elektrowni. 

•stosowane głównie na rzekach górskich. 

Derywacyjne 



Mała energetyka wodna MEW podział
•Produkcja energii elektrycznej na potrzeby lokalne

•Możliwość sprzedaży energii do sieci

•Mogą stanowić istotne ogniwo jako energetyka rozproszona

•Mogą polepszyć bilans energetyczny kraju



Zalety MEW:
 

•nie zanieczyszczają środowiska i mogą być instalowane w licznych miejscach na małych 
ciekach wodnych 

•mogą być zaprojektowane i wybudowane w ciągu 1-2 lat, wyposażenie jest dostępne 
powszechnie, a technologia dobrze opanowana 

•prostota techniczna powoduje wysoką niezawodność i długą żywotność 

•wymagają nielicznego personelu i mogą być sterowanie zdalnie 

•rozproszenia w terenie skraca odległości przesyłu energii i zmniejsza związane z tym koszty 



Budowa elektrowni wodnej





Zapora 

Przegradza dolinę rzeki z w celu spiętrzenia wody. Pełni 
również inne role jak: rekreacyjną, stawu hodowlanego, 
zbiornika przeciwpowodziowego. Można wyróżnić zapory 
ziemne, betonowe bądź kamienne. W Polsce istnieje obecnie 
ponad 30 zapór o wysokości przekraczającej  200 metrów, 
ponieważ jednak wysokie zapory mają niekorzystny wpływ na 
środowisko, coraz częściej rezygnuje się z nich na rzecz zapór 
mniejszych. Nie każda hydroelektrownia wyposażona jest w 
zaporę. 



Turbiny Reakcyjne (naporowe)  -woda 
doprowadzana jest do wirnika pod 
wyższym ciśnieniem niż ciśnienie 
atmosferyczne. Turbiny tego rodzaju 
wykorzystują energię ciśnienia wody, a 
także energię kinetyczną. 

Rodzaje turbin , postaci energia doprowadzana jest do  wirnika. 

Turbiny akcyjne (natryskowe) - woda jest doprowadzana do wirnika pod 
ciśnieniem atmosferycznym. Wykorzystuje się w niej energię kinetyczną 
wody. 

Turbina wodna 
przetwarza energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z łopatkami



Turbina wodna 

Turbiny wodne można podzielić na wiele sposobów: 

Ze względu na przepływ wody przez wirnik  

•promieniowe ( wolnobieżne turbiny Francisca)

•promieniowo osiowe, - diagonalne 
(szybkobieżne turbiny Francisca i Deriaza) 

•Osiowe( Kaplana i śmigłowe) 

Według zakresów parametrów 
energetycznych, zakresów szybkobieżności: 

• Wolnobieżne 
• Średniobieżne 
• Szybkobieżne 

System turbiny, wynikających z przyjętych 
szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych np.: 

Według położenia wału turbiny 
•Pozioma 
•Ukośna 
•Pionowa 

Podział turbin reakcyjnych jest uzależniony od sposobu przepływu wody przez wirnik, ilości 
wirników oraz ich szybkobieżności



Typ turbiny 



•stosowana  do najwyższych spadów -nawet do 2000 m

•czarki na obwodzie turbiny pełnią rolę łopatek.

•woda doprowadzana jest do dyszy turbiny rurociągiem ciśnieniowym 

•zmiana położenia iglicy w dyszy - płynna regulacja mocy

Woda po spłynięciu z czarki opada za pomocą grawitacji w komorze wirnika i odprowadzana 
jest do wody dolnej

Turbina Peltona 



Część przepływowa:

•kierownica - zapewnia dopływ określonej ilości wody do wirnika i 
odpowiednie ukierunkowanie strumienia wody),

• wirnik( składa się z dwóch wieńców zewnętrznego i wewnętrznego oraz 
z łączących ich łopatek), 

•rura ssąca 

•specjalnie ukształtowana obudowa spełniająca rolę elementu 
doprowadzającego wodę do kierownicy w postaci spirali, leja lub kotła. 

Wypływający strumień dyszy działa na dyszę siłami 
reakcji, które skierowane są przeciwnie do kierunku 
wypływu strumienia. Łopatki kierownicy mogą być 
obracane wokół swych osi, co powoduje, że dają w 
rożnych położeniach różne wartości strumienia i 
różne kierunki jej przepływu. 
Jednym z głównych problemów w turbinie Francisca 
jest zapewnienie małych przecieków przez szczeliny 
na obwodzie wirnika. Turbina ta stosowana jest do 
odpowiednio dużych spadów ok. 100-600 metrów. 

Turbina Francisca 

Woda, która płynie przez kierownice uzyskuje 
odpowiedni kierunek w stosunku do łopatek 
wirnika, gdzie następuje zasadnicza przemiana 
energii wodny na pracę mechaniczną, w skutek 
sił reakcji hydrodynamicznej (wywołanej 
naporem strugi wody przepływającej przez 
kanały łopatek wirnika). Zjawisko to następuje 
w dyszy. 

http://fundacjaenergia.pl/baza-wiedzy/technologie/energia-wod/turbiny-wodne



stosowana do niskich spadów  

dopasowanie do zmiennych przepływów, 

zmiana przepływu praktycznie nie wpływa na sprawność -  
śmigłowa turbina z nastawnymi łopatkami

stosowana  w układzie:
 poziomym lub ukośnym w obudowie rurowej - turbiny 
rurowe. 

Układ rurowy umożliwia:
• uproszczenie konstrukcji 
• zmniejszenie strat hydraulicznych dzięki   prawie 
prostoosiowemu przepływowi wody przez komorę wlotową, 
wirnik i rurę ssącą 

Turbina Kaplana (śmigłowa) 

http://www.hydroergia.pl/



Cechą charakterystyczną tej turbiny wodnej jest 
szeroki strumień wody o prostokątnym przekroju, 
który dwukrotnie przepływa przez palisadę łopatkową 
wirnika. 

Wirnik zasilany jest poprzez odpowiednio 
wyprofilowaną 1-łopatkową kierownicę. 

W części konstrukcji turbin wprowadzono podział 
wirnika i kierownicy na dwie części wąską w proporcji 
1/3 długości i szeroką w proporcji 2/3 długości. 

Poprzez ten podział dostosowano turbiny do trzech 
różnych natężeń przepływu. Turbiny są turbinami 
stosowanymi na spady od 2 do 50 m i używa się ich w 
małych elektrowniach wodnych 

Turbina Banki- Michella 

http://www.uwm.edu.pl/kolektory/turbiny-wodne/turbiny_banki_michella.html



Turbina Archimedesa – (ślimakowa)

•bezawaryjna, 
•stosunkowo łatwa w utrzymaniu,
•niedroga obsługa.

•przewidziana na niskie spady
•wolnoobrotowa 
•niski przepływ wody



Generator – źródło prądu i napięcia



Generator – źródło prądu i napięcia

Trójfazowe generatory synchroniczne

Trójfazowe generatory asynchroniczne



Generator jednofazowy prądu sinusoidalnie zmiennego 
(komutatorowy)

• Prąd sinusoidalnie zmienny można stosunkowo prosto  i tanio 
generować - prądnica

• Najprostsza prądnica prądu sinusoidalnie zmiennego…

… to ramka z drutu 
obracająca się w stałym polu 
magnetycznym (np. magnesu 
trwałego) z prędkością 
kątową ω…



Um– amplituda, ψ – faza , T – okres, f – częstotliwość, ω - pulsacja

W ogólnodostępnej sieci energetycznej f = 50 Hz.

Generator jednofazowy prądu sinusoidalnie zmiennego

u(t) = Um sin (ωt + ψ) 

u(t=0) = Umsin ψ

ω = 2πf = 2π/T



• Kąt przesunięcia fazowego pomiędzy prądem a napięciem φ 
(pomiędzy dwoma napięciami, dwoma prądami):

   

φ

Generator jednofazowy prądu sinusoidalnie zmiennego

I(t=0) = Imsin ψ 

i(t) = Im sin (ωt + ψ) 

                   u(t) = Um sin (ωt + ψu),   
i(t) = Im sin (ωt + 

ψi),
φ = ψu - ψi

Im

ω = 2πf = 2π/T



Generator jednofazowy prądu sinusoidalnie zmiennego

Wartość chwilowa prądu stałego i(t) = const

wartość chwilowa prądu sinusoidalnie 
zmiennego jest funkcją czasu i(t) = var … 
… w zależności od chwili czasowej pomiaru 
zarejestrujemy inną wartość.



Wartość średnia prądu sinusoidalnie zmiennego jest równa natężeniu zastępczego prądu 
stałego, który płynąc przez pół okresu, przeniesie taki sam ładunek jak dany prąd sinusoidalny

Generator jednofazowy prądu sinusoidalnie zmiennego



       Wartość skuteczna prądu sinusoidalnie zmiennego to wartość równoważnego 
zastępczego natężenia prądu stałego, który na rezystancji R = const, w czasie równym 
jednemu okresowi wydzieli tę samą ilość energii cieplnej co prąd sinusoidalny.

Generator jednofazowy prądu sinusoidalnie zmiennego



• Wartość skuteczna napięcia sinusoidalnie zmiennego

• Wartość skuteczna napięcia sinusoidalnie zmiennego w 
ogólnodostępnej sieci energetycznej wynosi 230 V. 

Generator jednofazowy prądu sinusoidalnie zmiennego



• W taki sposób powstaje przesunięcie fazowe pomiędzy 
dwoma napięciami:

Generator jednofazowy prądu sinusoidalnie zmiennego



Generator  trójfazowy synchroniczny



Generator  trójfazowy synchroniczny



Generator trójfazowy asynchroniczny - trójfazowy silnik indukcyjny 



Generator trójfazowy asynchroniczny - trójfazowy silnik indukcyjny 



Sieci energetyczne



Analiza istniejących systemów energetycznych

Energetyka zawodowa 
(scentralizowana)

Energetyczne systemy 
zdecentralizowane

Sieci energetyczne



Energetyka zawodowa (scentralizowana): 

•wielkie jednostki wytwórcze, 
•rozległe i potężne sieci przesyłowe
•decyzje podejmowane centralnie w 
nielicznych dużych organizacjach energetycznych

•łatwość zarządzania siecią
•monopol – cen, taryf, przesyłu, dostępności  energii

http://www.stacjapelplin.pl/krajowy-system-elektroenergetyczny.html

cechy charakterystyczne: 



Uwarunkowania sprzyjające powstaniu 
scentralizowanych systemów energetycznych:

• szybki wzrost zapotrzebowania na energię, spowodowany przede 
wszystkim:

❖  rozwojem przemysłów energochłonnych,
❖  gwałtownym wzrostem konsumpcji dóbr (wzrost populacji),  

• łatwy dostęp do pierwotnych nośników energii i traktowanie ich jako 
zasoby nie wyczerpywalne,

•dobrze opanowana technika przetwarzania pierwotnych nośników 
energii na wtórne



Wady systemów scentralizowanych:

•mało efektywne technologie przetwarzania energii, właściwe 
dla ogólnie niskiego poziomu techniki i skromnego zasobu 
wiedzy,

•brak ryzyka z tytułu planowania, zarządzania i obsługi systemu 
– nieuzasadnione koszty spycha się na przymusowych klientów,

•problem niezawodności dostaw energii, szczególnie w 
przypadku energii elektrycznej na obszarach wiejskich , 

Alternatywa

Sprawność elektrowni cieplnych 
nie przekracza 46% !!!



Energetyka rozproszona obejmuje bardzo duży zakres technologii energetycznych 
małej skali do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i paliw płynnych w sposób 
zdecentralizowany i do ich lokalnego wykorzystania.

 Liczne, rozproszone terytorialnie źródła wytwórcze, bazujące na średnim i małym 
rozproszonym kapitale, ze zdecentralizowanymi i niezależnymi od siebie ośrodkami 
decyzyjnymi;

Generacja rozproszona – systemy zdecentralizowane

Lokalne systemy energetyczne                       mogą lub bazują na     HSE

Generacja rozproszona (ang. distributed generation) obejmuje:

❖źródła energii współpracujące z siecią dystrybucyjną (do 110 kV) 
lub

❖ bezpośrednio zasilające odbiorcę (praca na sieć wydzieloną).  



Generacja rozproszona – Autonomiczne Regiony Energetyczne

funkcje interwencjonizmu państwowego realizowane są poprzez:

❖ prawo energetyczne,
❖prawo samorządowe,
❖ prawo o planowaniu przestrzennym 
❖prawo ochrony środowiska,
❖organa nadzoru takie jak Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów).

Czy mogę sam przyłączyć się do sieci?
Ile mogę włączyć?
Kiedy mogę włączyć?
Jaka jakość?

Lokalne systemy energetyczne                       mogą lub bazują na     HSE



• rozwój technologii wytwarzania energii i pojawienie się źródeł wysokosprawnych, o 
mniejszych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz krótkich cyklach budowy; 
dotyczy to zwłaszcza odnawialnych źródeł energii (OZE), stanowiących podstawę 
współcześnie rozwijanej generacji rozproszonej;

• demonopolizacja i prywatyzacja sektora energetycznego, umożliwiająca budowę 
źródeł w pobliżu odbiorców końcowych, wykorzystujących lokalne zasoby energii;

• konieczność poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie 
pewności zasilania, zmniejszenie strat sieciowych i obciążenia szczytowego, przy 
jednoczesnym ograniczeniu nakładów na rozbudowę i modernizację sieci przesyłowych;

• chęć zmniejszenia uzależnienia od zewnętrznych nośników energii, zwłaszcza ropy i 
gazu;

• sprzyjająca rozwojowi generacji rozproszonej polityka energetyczna i ochrony 
środowiska oraz różne formy wsparcia generacji rozproszonej, zwłaszcza z OZE.

Uwarunkowania sprzyjające generacji rozproszonej:

generacja 
rozproszona

system energetyczny  o 
charakterze lokalnym



MEW często wykorzystują potencjał niewielkich rzek, niewielkich zbiorników 
retencyjnych , systemów nawadniających, wodociągowych. MEW są bardzo przydatne, 
gdyż energia z nich pozyskiwana może być wykorzystywana przez lokalnych odbiorców 
przy minimalnej stracie przesyłu. 



Struktura sieci energetycznej w Polsce



Połączenie źródła w gwiazdę



Połączenie źródła w trójkąt



Odbiornik trójfazowy połączony w gwiazdę – 3 przewody



Odbiornik trójfazowy połączony w gwiazdę – 4 przewody



Odbiornik trójfazowy połączony w trójkąt – tylko 3 przewody



Podłączenie generatora do sieci



Podłączenie silnika asynchronicznego do sieci



• Moc w obwodach  prądu sinusoidalnie zmiennego 
• Moc czynna P [W] (energia zamieniana na na ciepło):

P = U I cos φ

• Moc bierna Q [var] (energia w polu elektrycznym lub 
magnetycznym):

Q = U I sin φ

• Moc pozorna S [VA]:
S = U I

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



• Trójkąt mocy

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



• Trzy podstawowe własności obwodów elektrycznych:

– Rezystancja (element: rezystor)

– Indukcyjność (element : cewka indukcyjna, induktor)

– Pojemność (element: kondensator)

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



• Rezystancja [Ω]
– Charakteryzuje  właściwość elementu biernego, 

powodującą przeciwstawianie się przepływowi prądu 
elektrycznego

– Dla przewodnika można rezystancję obliczyć ze wzoru:

– Rezystywność ρ [Ωm] to cecha materiału przewodnika 
(miedź: 1,7 x 10-8 Ωm, srebro: 1,59 x 10-8 Ωm, żelazo: 10 x 
10-8 Ωm)

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



– Prąd stały: Prawo Ohma

– Prąd zmienny:

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



• Pojemność [F]
– gromadzenie energii w polu elektrycznym

– Prąd stały płynie tylko do chwili naładowania pojemności

– Prąd przemienny płynący przez kondensator:

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



Obwody jednofazowe prądu sinusoidalnie 
zmiennego

– Reaktancja pojemnościowa Xc [Ω]

– Na kondensatorze (C) najpierw pojawia się prąd (P), a 
potem napięcie (N) → „CPN”

– Przesunięcie fazowe φ = (+)90°: „prąd wyprzedza 
napięcie o 90°”



Obwody jednofazowe prądu sinusoidalnie 
zmiennego

• Indukcyjność [H]
– gromadzenie energii w polu magnetycznym

– Dla prądu stałego idealna indukcyjność stanowi zwarcie
– Prąd przemienny płynący przez indukcyjność:



Obwody jednofazowe prądu sinusoidalnie 
zmiennego



– Reaktancja indukcyjna XL [Ω]

– Na indukcyjności (L) najpierw pojawia się napięcie (U), a 
potem prąd (I) → „LUI”

– Przesunięcie fazowe φ = -90°: „prąd opóźnia się w 
stosunku do napięcia o 90°” 

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



• Obwód szeregowy RLC

II Prawo Kirchoffa

… to są wartości chwilowe !!

Wartości skuteczne !!!

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



• Oporność pozorna obwodu – impedancja Z [Ω]

Prąd w obwodzie

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



Obwody jednofazowe prądu sinusoidalnie 
zmiennego

• Wykresy wektorowe

XL>XC XC>XL XC=XL

Rezonans napięć



• W obwodzie prądu sinusoidalnie zmiennego II prawo Kirchoffa 
dotyczy sumy geometrycznej wartości skutecznej napięć

• W szczególnym przypadku gdy 

XC=XL

… występuje rezonans napięć (rezonans szeregowy).
Napięcia na L i C mogą osiągać duże wartości, większe od 

napięcia zasilającego. Prąd w obwodzie ma wartość 
największą

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



Obwody jednofazowe prądu sinusoidalnie 
zmiennego

• Obwód równoległy RLC

I Prawo Kirchoffa

(wartości chwilowe)

Wartości skuteczne



• Przewodność pozorna obwodu – admitancja Y [S]

Napięcie w obwodzie

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



• Wykresy wektorowe

BL<BC BC<BL BC=BL

Rezonans prądów

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



• W obwodzie prądu sinusoidalnie zmiennego I prawo Kirchoffa 
dotyczy sumy geometrycznej wartości skutecznej prądów

• W szczególnym przypadku gdy 

BC=BL

… występuje rezonans prądów (rezonans równoległy).
Prądy L i C mogą osiągać duże wartości, większe od prądu 

pobieranego ze źródła. Prąd w obwodzie ma wartość 
najmniejszą

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



• Energia w obwodach  prądu sinusoidalnie zmiennego 

• Energia czynna W [J] lub [kWh]:

W = P t

• Energia bierna Wb [var*s]:

Wb = Q t

Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



Moc w układach trójfazowych



Moce w układach prądu sinusoidalnie zmiennego



Kompensacja mocy biernej



Pozostałe elementy MEW

Przekładnia turbina – generator (pasowa, zębata) 

Sterowanie

Komora turbiny



Zasada działania MEW



Zasada działania MEW

Energia strumienia wody 

W rzecznych elektrowniach wodnych energię elektryczną uzyskuje 
się z energii kinetycznej a zwłaszcza z energii potencjalnej wody – po 
przez wykorzystanie równania Bernoulliego: 

gdzie: 
c – prędkość wody [m/s] 
g – przyśpieszenie ziemskie [m/s2] 
h – wysokość [m] 
p – ciśnienie [Pa] 
ρ – gęstość wody [kg/m3] 

Zamiana energii strumienia wody na energię elektryczną

Możliwe jest obliczenie energii 
wody w każdym przekrojów  rzeki 



Jednostkowa energia użyteczna między dwoma przekrojami rzeki 
przekazywana turbinie 

Zasada działania MEW



Energia zamieniana na elektryczną 

Przy wyznaczaniu energii transformowanej na elektryczną, 
trzeba uwzględnić sprawność tego procesu. A zatem 
uzyskiwana energia wyniesie : 

Zasada działania MEW



gdzie: 
Q – przełyk turbiny, czyli objętość strumienia wody przepływającego przez turbinę w ciągu 
sekundy [m3/s] 

Jeśli cała różnica poziomów wody jest skoncentrowana na niewielkim obszarze, można 
pominąć spadki ciśnienia w przewodach doprowadzających wodę do turbiny. Na ogół 
prędkości wody przed i za spiętrzeniem są zbliżone, czyli c1 = c2. W takich przypadkach 
podstawową rolę w przemianie energii wody na elektryczną odgrywa energia potencjalna. 
Zatem wyrażenie jednostkowej energii użytecznej Au można uprościć do postaci: 

Moc elektrowni wodnej: 

Zasada działania MEW



Ostatecznie moc oddawana do sieci przez elektrownię wodną przy założeniu 
ρ=1000kg/m3, a g=9,81m/s2 wynosi: 

gdzie: 
- sprawność układu wyprowadzającego moc do systemu elektroenergetycznego  

Zasada działania MEW



Zasada działania MEW



Przykład



Mała elektrownia wodna na istniejącym 
zbiorniku o powierzchni 4,6 ha

Zbiornik zasilany jest z rzeki

Projekt elektrowni wodnej nr I

Pytanie:

jak oszacować nominalną moc turbiny ?



Długość rzeki wynosi 60,9 km, a powierzchnia 
jej zlewni 531,7 km2. 

 Głębokości 0,5 - 1,0 m przeplatają się z 
odcinkami głębszymi - nawet ponad 2 m. 

Projekt elektrowni wodnej nr I



Oszacowanie zasobów wodnych

Bilans 
wodny 
zbiornika

dopływem 
do 
zbiornika, 

Na potrzeby własne składają się parowanie z 
powierzchni lustra akwenu oraz przesiąki.

Przepływ 
dyspozycyjny 

rozbiory i potrzeby 
własne obiektu

W analizowanym przypadku gospodarka 
wodna nie przewiduje rozbiorów.

Wielkości średnich miesięcznych opadów obliczono z wykorzystaniem posterunku 
meteorologicznego IMGW

QBIOL = (0,5 – 1,0) QSNW

Przepływ 
biologiczny

Projekt elektrowni wodnej nr I



Średni roczny przepływ dyspozycyjny wynosi QDYSP = 0,486 m3/s. 
Jako przełyk instalowany przyjęto: Qt = 0,4 m3/s

Stopień wodny nie ma przepławki dla ryb. 
Wysoki spad na zasuwach i duże prędkości pod 
nimi uniemożliwiają migrację ichtiofauny 
również tą drogą. Natomiast przelew 
powodziowy uruchamia się jedynie w czasie 
przejścia wezbrania o przepływie większym niż 
możliwości hydrauliczne spustu. W tej sytuacji 
przepływ biologiczny może w całości być 
skierowany na turbinę.



Wymiary zewnętrzne w planie 2,8 m* 2,8 m
wysokość ok. 7 m

Efektywny spad w komorze turbiny wynosi:
H = 2,85 m.

- przełyk instalowany Qt = 0,4 m3/s 
- efektywny spad H = 2,85 m
- moc teoretyczna P = 9,81*Qt*H*q = 9,81*0,4*2,847 = 11,17 kW

q=1000 [kg/m3]



Proponuje się instalację turbiny lewarowej o mocy nominalnej 9[kW]

1. Przy przepływach w rzece większych niż 
przełyk instalowany turbina pracować będzie 
jako przepływowa.

2. W przypadku przepływów mniejszych 
turbina będzie pracowała z pełnym przełykiem 
pulsacyjnie.

Przewiduje się obniżenie poziomu górnej wody 
w czasie cyklu pracy turbiny o 0,2 m. 
Zakładając nawet całkowity brak dopływów 
przy przełyku 0,4 m3/s spracowanie zbiornika 
umożliwia nieprzerwaną pracę przez okres:

Algorytm pracy turbiny:



•Po obniżeniu wody górnej o 0,2 m turbina 
będzie automatycznie zatrzymywana, aż do 
czasy odtworzenia retencji. 

•Spracowana retencja będzie uzupełniana 
dopływem do zbiornika pomniejszonym o 
przepływ biologiczny, przepuszczany spustem. 
Po ponownym odtworzeniu normalnego 
poziomu piętrzenia turbina samoczynnie 
zostanie uruchomiona. 

•W pierwszej fazie rozruchu generator pracuje 
jako silnik, a turbina jak pompa zasilająca 
lewar, pobierając prąd z sieci. Po zassaniu 
lewara układ zaczyna pracować jako 
turbozespół, aż do osiągnięcia minimalnego 
poziomu górnej wody. 

•Zaleca się takie ustawienie automatyki turbiny, 
aby okresy pracy  pokrywały się z okresami 
zwiększonego zapotrzebowania w sieci na 
energię elektryczną.

Algorytm pracy turbiny:



Gospodarstwo rolnicze dysponuje stawem o 
powierzchni 4 ha. Stawy połączone między 
sobą za pomocą kanałów stanowią spójny 
system. Średnia głębokość wynosi 1,5 m

Projekt elektrowni wodnej nr II

Staw zasilany jest z rzeki



Konieczna jest analiza dostępnych zasobów wodnych – określenie przepływu dyspozycyjnego – 
operat wodno prawny



Charakterystyczne zmienności stanów wody w zlewni Łupi  
w ostatnich latach:

•od listopada (początek roku hydrologicznego) do stycznia obserwowane 
są nieznaczne amplitudy wahań stanów wody. 

•   od stycznia do końca kwietnia notowane są wysokie stany wody. 

•od lipca do września, a nawet do października występują najniższe stany 
wody

W czasie trwania długotrwałych susz 
hydrologicznych (występujących w zlewni w 
okresie czerwiec – lipiec i sierpień – wrzesień) 
częstym zjawiskiem na tym obszarze jest 
znaczne obniżenie pierwszego poziomu wód 
podziemnych, wysychanie źródeł oraz 
zanikanie mniejszych cieków na przestrzeni 
wielu kilometrów.



Dysponując przepływem dyspozycyjnym wody w rzece QDYSP = 0,92 m3/s,

 przyjęto przełyk instalowany siłowni Qt = 0,9 m3/s,
 

przy efektywnym spadzie H = 2,1 m.

 Można zatem określić moc teoretyczną turbiny:

P = 9,81*Qt*H = 9,81*0,9*2,1 = 18,5 kW



• praca ciągła elektrowni : październik – maj – przepływ: 0,8 – 1,3 
m3/s. 

• pozostałych miesiącach mogą wystąpić ograniczenia - okresowa 
praca elektrowni np.: po intensywnych opadach podnoszących 
poziom wody w stawach lub w okresach pomiędzy nawodnieniami, 
kiedy dopuszczane byłyby wahania lustra wody w stawach w 
granicach 35 cm. 

• uwzględniając przepływ biologiczny, elektrownia może pracować 
z mocą nominalną przy przepływach rzeki powyżej 0,9 m3/s - 
według średniej wieloletniej przez 150 dni czyli przez 3600 
godzin. 



Projekt elektrowni wodnej nr II



Pozostałe elementy MEW

Przekładnia turbina – generator (pasowa, zębata) 

Sterowanie

Komora turbiny





Dziękuję za uwagę


