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Drodzy Czytelnicy! W tym roku przy-
szło nam wydać międzynarodowy 
numer „Energetyki Wodnej” w nie-

spotykanych dotąd okolicznościach. W cza-
sie, kiedy cały świat jest pochłonięty walką 
z COVID-19, cała branża hydroenergetyczna 
musiała się dostosować do nowych, pande-
micznych realiów. Ucierpieli między innymi 
organizatorzy targów i konferencji, którzy 
byli zmuszeni odwołać planowane wydarze-
nia lub zmienić ich formułę na online. 

Z tego powodu nasza redakcja również 
musiała poczynić stosowne zmiany i w tym 
roku anglojęzyczna edycja międzynarodowa 
„Energetyki Wodnej” będzie dostępna jedynie 
w wersji elektronicznej. Co prawda, nic nie 
zastąpi spotkań biznesowych i dyskusji twa-
rzą w twarz, czy lektury tradycyjnego, dru-
kowanego czasopisma, jednak dopatrujemy 
się w tym również pozytywnych aspektów. 
W pełni elektroniczna dystrybucja pozwoliła 
nam znacznie zwiększyć zasięg czasopisma 
i pokonać fizyczne bariery związane z dys-
trybucją, dzięki czemu zdecydowanie szersza 
niż dotychczas grupa odbiorców będzie miała 
dostęp do „Energetyki Wodnej”.

Bieżące wydanie oscyluje wokół zagadnień 
związanych z suchym zbiornikiem przeciwpo-
wodziowym Racibórz Dolny. W zamieszczo-
nych publikacjach przybliżamy specyfikę naj-
większej inwestycji hydrotechnicznej w Polsce, 
ukończonej w ostatnim czasie, jak również 
analizujemy przebieg inwestycji z punktu 
widzenia dostawców systemów napędów 
zasuw przelewu i spustu. Dr Włodzimierz Bra-
mowicz w swoim artykule wskazuje problemy 
związane z porównywaniem charakterystyk 
wyposażenia w oparciu o różne standardy ISO, 
na przykładzie wymogów ochrony przeciw-
korozyjnej siłowników hydraulicznych, pracu-
jących w środowisku wody rzecznej.

Drugi blok tematyczny dotyczy problematyki 
związanej z niespójnością przepisów Ramo-
wej Dyrektywy Wodnej i Polityki klimatycznej 
wobec energetyki wodnej. Unia Europejska 
z jednej strony widzi w hydroenergetyce ważne 
narzędzie skierowane do walki ze zmianami 
klimatu, a z drugiej strony za sprawą RDW 
hamuje jej rozwój na terenie wspólnoty. 

Na ten temat wypowiada się Dirk Hendricks, 
Sekretarz generalny EREF w kontekście dzia-
łań prowadzonych przez Europejską Fede-
rację Energii Odnawialnej na rzecz hydro-
energetyki. Z kolei Amina Kadyrzhanova, 
Młodszy specjalista ds. Zrównoważonego 
rozwoju z Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Energetyki Wodnej wskazuje główne 
zadania, jakie stoją przed energetyką wodną 
w globalnej transformacji energetycznej i pre-
zentuje narzędzia dla deweloperów ułatwia-
jące realizację nowych inwestycji.

Prezentujemy również wpływ Ramowej 
Dyrektywy Wodnej na hydroenergetykę 
i gospodarkę wodną w poszczególnych kra-
jach członkowskich UE. Na przykładzie Esto-
nii i Litwy dr Egidijus Kasiulis z Uniwersytetu 
Witolda Wielkiego w Kownie opisuje ruch na 
rzecz usuwania zapór, a Ilona Biedroń, Mate-
usz Grygoruk, Paweł Pawlaczyk z firmy Mul-
ticonsult Polska omawiają program renatury-
zacji wód powierzchniowych w Polsce. 

Jest to ważny dokument, który może mieć 
wpływ na losy sektora MEW, a może i całej 
energetyki oraz gospodarki wodnej w naszym 
kraju. Szczególne kontrowersje może budzić 
sprawa rozbiórki niektórych piętrzeń i zanie-
chania udrażniania cieków wodnych. Jak 
wynika z materiałów zamieszczonych na stro-
nach Wód Polskich, dokument ma charakter 
kierunkowy, a jego przygotowanie wynika 
z implementacji RDW. Szczegółowe działa-
nia zostaną ujęte w II aPGW.

Na zakończenie pragnę podziękować 
wszystkim  naszym autorom, reklamodaw-
com i partnerom, dzięki którym udało nam 
się stworzyć kolejne międzynarodowe wyda-
nie o urozmaiconej tematyce i szerokim 
zasięgu dystrybucyjnym. Życząc udanej 
lektury, zapraszam czytelników do aktyw-
nego uczestnictwa przy tworzeniu kolejnych 
wydań naszego czasopisma i tym samym 
prowadzenia globalnego dialogu na rzecz 
rozwoju hydroenergetyki.
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W opublikowanym przed rokiem 
projekcie dokumentu pt. Poli-
tyka Energetyczna Polski do roku 

2040 (PEP2040) Ministerstwo Energii wska-
zało cel zwiększenia udziału zielonej ener-
gii w miksie energetycznym Polski w 2030 
roku na poziomie 21 proc., sugerując, że 
moglibyśmy osiągnąć wyższy cel rzędu 23 
proc. – ale pod warunkiem, że dostaniemy 
więcej unijnych funduszy. 

Poziom 23 proc. udziału energii odnawialnej 
w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. 
miałby się przełożyć na 31,8 proc. udziału 
OZE w produkcji energii elektrycznej netto. 
Jeśli chodzi o perspektywę na 2040 rok, 
autorzy poprzedniej wersji PEP2040 przyjęli 
zwiększenie udziału OZE w krajowym zuży-
ciu energii do 28,5 proc. (przy tym w roku 
2035 mamy osiągnąć poziom 25,8 proc.). 
W tym udział źródeł odnawialnych w elek-
troenergetyce miałby wzrosnąć z postulo-
wanego poziomu 22,1 proc. w 2020 roku, 
do 31,8 proc. w roku 2030, a także do 39,7 
proc. w roku 2040. 

Prognoza wskazana w ubiegłorocznej wersji 
PEP2040 mówi o zwiększeniu zainstalowa-
nego potencjału elektrowni fotowoltaicz-
nych do 2285 MW do roku 2020, następ-
nie do 4935 MW w roku 2025, do 7270 MW 
w roku 2030 oraz do 16062 MW w roku 
2040. Całkowita moc morskich farm wiatro-
wych w 2025 roku miała wynieść 725 MW, 
następnie 3815 MW w roku 2030, 5650 MW 
w roku 2035 oraz 7985 MW w roku 2040. 

Natomiast moc farm wiatrowych na lądzie 
w okresie 2020-2040 miała utrzymać się 
na zbliżonym poziomie około 9,5-9,7 GW.  
Ubiegłoroczna wersja PEP2040 nie prze-
widywała też znacznego wzrostu zainsta-
lowanego potencjału elektrowni wodnych, 
które miałyby w 2040 roku zachować moc 
zbliżoną do obecnej (995 MW w roku 2020 
oraz 1230 MW w roku 2040).  Moc elek-
trowni i elektrociepłowni biomasowych 
miała wzrosnąć z około 658 MW w roku 
2020 do 1272 MW w roku 2040, natomiast 

moc elektrowni biogazowych miała się 
zwiększyć z 305 MW w roku 2020 do 1094 
MW w 2040 r. 

W 2040 roku największy udział w krajo-
wym miksie OZE miała zachować energe-
tyka wiatrowa (61,5 proc. wobec 59,9 proc. 
w roku 2020), udział fotowoltaiki miał wzro-
snąć do 16,5 proc., udział elektrowni bio-
masowych miał spaść do 11,5 proc. wobec 
24,4 proc. w roku 2020, natomiast udział 
biogazowni miał wynieść 6,5 proc., a elek-
trowni wodnych 3,5 proc. Dodatkowe 0,5 
proc., czyli tyle, ile w roku 2020, miałyby 
zapewnić odnawialne odpady komunalne. 

Ubiegłoroczną wersję PEP2040 przygoto-
wali urzędnicy z Ministerstwa Energii kie-
rowanego przez Krzysztofa Tchórzewskiego. 
Za opracowanie najnowszej wersji PEP2040, 
której streszczenie przedstawiono wczo-
raj, odpowiada Ministerstwo Klimatu pod 
kierownictwem Michała Kurtyki. W nowej 
wersji dokumentu ma zostać zapisany cel 
OZE na 2030 rok na poziomie minimum 23 
proc. w finalnym zużyciu energii brutto. Nie 
ma więc już mowy o celu 21 proc. i możli-
wości wzrostu do 23 proc. pod warunkiem 
otrzymania dodatkowych pieniędzy z Unii 
Europejskiej. W tym udział OZE w produkcji 
energii elektrycznej miałby wynieść mini-
mum 32 proc. w roku 2030. Zielonej ener-
gii w ciepłownictwie ma być w tym czasie 
28 proc., a w transporcie 14 proc. Tak więc 
w każdym z tych sektorów są powtarzane 
poziomy zapisane w ubiegłorocznej wersji 
PEP. W najnowszej wersji PEP2040 przyjęto 
cel wzrostu potencjału morskich farm wia-
trowych do 2030 roku do 5,9 GW, moc elek-
trowni wiatrowych na lądzie ma wrosnąć do 
8-10 GW, a fotowoltaiki do 5-7 GW. 

Ministerstwo Klimatu podkreśla, że szcze-
gólną rolę odegra wdrożenie do polskiego 
systemu elektroenergetycznego morskiej 
energetyki wiatrowej i uruchomienie elek-
trowni jądrowej. Mają to być dwa strate-
giczne, nowe obszary i gałęzie przemysłu, 
które zostaną zbudowane w Polsce. – To 

szansa na rozwój krajowego przemysłu, 
rozwój wyspecjalizowanych kompetencji 
kadrowych, nowe miejsca pracy i genero-
wanie wartości dodanej dla krajowej gospo-
darki – komentuje minister klimatu Michał 
Kurtyka. 

Szef resortu klimatu podkreśla, że rów-
nolegle do wielkoskalowej energetyki, 
rozwijać się będzie oparta na lokalnym 
kapitale energetyka rozproszona i obywa-
telska. W nowej wersji PEP2040 przyjęto, 
że w 2030 roku w Polsce będziemy mieć 
300 obszarów zrównoważonych energe-
tycznie, a energię będzie dodatkowo pro-
dukować 1 mln prosumentów. Obecnie 
ich liczba wynosi około 260 tys. Jeśli przyj-
miemy średnią moc prosumeckiej insta-
lacji fotowoltaicznej na poziomie 5,6 kW 
– taka jest przeciętna moc domowych insta-
lacji PV realizowanych w programie Mój 
Prąd, wówczas uwzględniając podaną przez 
resort klimatu liczbę miliona prosumentów, 
otrzymujemy wartość 5,6 GW. 

Biorąc pod uwagę podaną przez Minister-
stwo prognozę 5-7 GW zainstalowanej 
fotowoltaiki do 2030 roku i moc 5,6 GW 
w źródłach prosumenckich, które obecnie 
w ponad 99-procentach bazują właśnie na 
tej technologii, w rządowych kalkulacjach 
pozostaje niewiele miejsca na inwestycje 
np. w naziemne farmy PV. 

Autorzy nowej wersji PEP2040 przyjęli, że 
w 2040 roku ponad połowę mocy zainstalo-
wanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. 
Udział węgla w produkcji energii elektrycz-
nej do 2030 roku ma spaść z obecnego 
poziomu około 70 proc. do 37 proc. w roku 
2030 w scenariuszu wysokich cen praw do 
emisji CO₂ lub do 56 proc. przy niskich 
cenach uprawnień. W roku 2040 udział 
węgla ma spaść odpowiednio do 11 proc. 
lub 28 proc. 

Ministerstwo Klimatu zaprezentowało streszczenie aktualizacji rządowej strategii energetycznej pt. Po-
lityka Energetyczna Polski do roku 2040. Dokument podtrzymuje cele w zakresie energii odnawialnej 
zapisane w wersji dokumentu przedstawionej przed rokiem.

NOWY PROJEKT POLITYKI ENERGETYCZNEJ 
POLSKI DO 2040 ROKU

gramwzielone.pl
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Kontrakt obejmuje sprzedaż zielonej 
energii do 538 punktów poboru, czyli 
oddziałów banku i centrów wspiera-

nia biznesu Santander Bank Polska. 
– Coraz więcej firm chce mieć wpływ na to, 
z jakich źródeł pochodzi wykorzystywana 
przez nie energia – mówi Wojciech Igna-
cok, prezes zarządu TAURON Polska Energia. 
– Cieszę się, że Zielony Zwrot TAURONA 
inspiruje naszych klientów, a nasza oferta 
produktowa odpowiada na ich potrzeby 
w zakresie wprowadzania konkretnych 
i wymiernych rozwiązań ekologicznych – 
dodaje prezes TAURONA.

EKO Premium to produkt chętnie wybie-
rany przez klientów biznesowych TAURONA. 
Energia elektryczna oferowana w ramach 
tego produktu pochodzi przede wszystkim 
z jednostek wytwórczych Grupy TAURON  
– 9 farm wiatrowych i 34 elektrowni wod-
nych. 5 farm wiatrowych o łącznej mocy 180 

Energa OZE będzie korzystać z systemu 
cyfrowej łączności radiowej na tere-
nie obiektów we Włocławku, Żydowie 

oraz w Straszynie.
 
Usługa składać się będzie nie tylko z gło-
sowej komunikacji w standardzie cyfro-
wym, ale pozwoli także na rejestrację roz-
mów oraz transmisję krótkich wiadomości 
tekstowych. Energa OZE będzie miała też 
możliwość połączeń z sieciami stacjonar-
nymi i komórkowymi, jak również bezpo-
średnio w ramach sieci TETRA, z podmio-
tami takimi jak Polskie Sieci Energetyczne 
oraz Energa Operator.

Dostawcą usługi dla Energa OZE będzie 
firma Enspirion, która oferuje kompleksową 
usługę łączności dyspozytorskiej w europej-
skim standardzie TETRA, w oparciu o infra-

MW, TAURON kupił w 2019 roku. Klienci, 
którzy decydują się na EKO Premium, zyskują 
nie tylko pewność zakupu 100 proc. energii 
z OZE (w przepływie handlowym), ale także 
możliwość wyboru źródła lub źródeł ener-
gii. Na zakup energii produkowanej w elek-
trowniach wodnych TAURONA zdecydował 
się również Santander Consumer Bank, który 
jest częścią Grupy Kapitałowej Santander 
Bank Polska.
– Jednym z filarów realizowanej strategii 
odpowiedzialnej bankowości Santander 
Bank Polska są „zielone finanse”. Chcemy nie 
tylko aktywnie uczestniczyć w transformacji 
polskiego sektora energetycznego na zrów-
noważony, poprzez dostarczanie produktów 
i rozwiązań finansowych, które to umożli-
wią, ale również sami korzystać z produktów 
przyjaznych dla środowiska. Bardzo waż-
nym wyzwaniem jest zmniejszanie naszego 
śladu środowiskowego i węglowego. Decyzja 
o korzystaniu z zielonej energii była dla nas 

strukturę sieci zbudowanej przez Energa 
Operator. Spółka dystrybucyjna Grupy 
Energa wybrała ten standard, jako najbar-
dziej zaawansowany funkcjonalnie i dojrzały 
technologicznie. Jego wdrożenie przyczyniło 
się do istotnej poprawy niezawodności zasi-
lania klientów (mierzonej wskaźnikami SAIDI 
i SAIFI). Obecnie jedynym podmiotem w Pol-
sce, świadczącym komercyjnie usługę tele-
komunikacyjną TETRA jest spółka Enspirion.

Na potrzeby komunikacji Energi OZE aktu-
alny zasięg sieci zostanie rozbudowany 
o dwie dodatkowe lokalizacje stacji bazo-
wych: Elektrownię Wodną we Włocławku 
oraz Elektrownię Szczytowo-Pompową 
w Żydowie, gdzie niezawodna łączność 
jest kluczowa w sytuacjach kryzysowych, 
a także w codziennej pracy, mając nieba-
gatelny wpływ na bezpieczeństwo energe-

naturalnym krokiem na drodze do osiągnię-
cia zeroemisyjności. Dlatego od początku 
2020 roku korzystamy wyłącznie z prądu, 
którego produkcja nie powoduje wprowa-
dzania do atmosfery dwutlenku węgla – 
zaznacza Paweł Dziedzina, Dyrektor Depar-
tamentu Zarządzania Środowiskiem Pracy 
w Santander Bank Polska.

Polityka Zielonego Zwrotu TAURONA to 
działania nastawione zarówno na zwiększe-
nie mocy produkcyjnej ekologicznych źródeł 
energii, jak i oferowanie klientom bogatej 
gamy zielonych produktów i usług. W ofercie 
TAURONA są ekologiczne produkty i usługi 
przeznaczone dla różnych grup klientów. 
Mogą z nich korzystać zarówno największe 
przedsiębiorstwa, jak i podmioty z sektora 
MSP oraz klienci indywidualni.

tyczne. Komercyjne udostępnianie łączności 
krytycznej w standardzie TETRA to przy-
kład racjonalnego współdzielenia zasobów. 
Przyjęty model biznesowy, podyktowany 
jest względami ekonomicznymi. Budowa 
sieci łączności, spełniającej wymogi „Mis-
sion Critical”, pochłania stosunkowo duże 
nakłady środków finansowych i wymaga 
czasu. Z punktu widzenia mniejszych pod-
miotów bardziej opłacalne jest skorzystanie 
z oferowanej usługi sprawdzonego systemu.

Każdy kolejny podmiot, który rozpoczyna 
korzystanie z sieci TETRA, przyczynia się do 
poprawy bezpieczeństwa energetycznego 
czy publicznego, a jednocześnie do stworze-
nia ogólnokrajowej sieci łączności krytycznej.

Santander Bank Polska kupił zieloną energię od TAURONA. Tym samym do końca 2021 roku bank będzie 
korzystał z prądu wytwarzanego w 100 procentach w elektrowniach wodnych TAURONA. Pochodzenie 
energii gwarantuje certyfikat wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE).

Nowoczesny system cyfrowej łączności TETRA będzie wdrożony w kolejnej spółce Grupy Energa,  
w celu zapewnienia niezawodnej łączności w bieżącej komunikacji i sytuacjach kryzysowych, związa-
nych z bezpieczeństwem energetycznym.

PRĄD Z ELEKTROWNI WODNYCH TAURONA PŁYNIE  
DO SANTANDER BANK POLSKA

ENERGA OZE WPROWADZA DO UŻYTKU SYSTEM TETRA

Biuro prasowe 
TAURON Polska Energia S.A.

Biuro Prasowe 
Energa SA
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W 2015 r. zakończono przebudowę 
ujścia Wisły, a badania mode-
lowe pozwolą ocenić efekty 

tamtej inwestycji i określić możliwości kolej-
nych prac. Przeprowadzono je na obszarze 
Przekopu Wisły oraz na stożku usypowym, 
tworzącym się na wodach Zatoki Gdań-
skiej. Jak poinformował gdański oddział 
Wód Polskich, zbudowano matematyczne 
modele, dla różnych wariantów działań 
w obrębie ujścia Wisły, pod kątem skutecz-
nego utrzymania oczekiwanej głębokości 
ujścia w 10-letnim horyzoncie czasowym.

Zakończona pięć lat temu przebudowa 
ujścia Wisły miała na celu zapobieganie 
tworzeniu się powodzi zatorowych: m.in. 

Wykonawcą inwestycji realizo-
wanej przez Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu była firma ETP S.A. 
z Katowic. Modernizacja suchego zbior-
nika przeciwpowodziowego, który może 
zgromadzić nawet milion metrów sześcien-
nych wody, rozpoczęła się w drugiej poło-
wie 2018 roku i pierwotnie miała trwać do 
końca 2020 roku. Prace udało się jednak 
już zakończyć i wyremontowany obiekt jest 
gotowy do użytkowania. 

W czasie robót modernizacyjnych cały ekran 
zapory został wzmocniony zbrojoną płytą 
betonową i wzbogacony o granitowe okła-
dziny kamienne, podobnie stało się z cał-
kowicie nową konstrukcją wieży przelewu 
wraz z płytą denną, wybudowano rów-
nież nowy budynek gospodarczy na koro-
nie zapory. W ramach remontu wykonano 

odbudowano kierownice zachodnią (na 
długości 550 m) oraz wschodnią (600 m; 
wydłużono ją też o 200 m). Do odbudowy 
wykorzystano betonowe segmenty wypeł-
nione kamieniami i piaskiem (sięgają 6 m 
pod poziom wody), wielkością przypomina-
jące małe domy jednorodzinne. Kierownice, 
stąd właśnie taka nazwa, kierują nurtem 
rzeki, a wraz z nim niesionym materiałem, 
dalej w morze. Dzięki tym budowlom zimą 
mogą pracować lodołamacze (swobodnie 
odpływa kra).

Jak poinformowano w zeszłym roku, kiedy 
podpisywano umowę na opracowanie 
wspomnianej dokumentacji, każdego roku 
Wisła niesie od 0,4 do 1,5 mln m3 osadów, 

także między innymi: remont korony zapory 
wraz z wymianą nawierzchni drogi; remont 
kładki i pomostów do obsługi mechani-
zmów obiektu; remont oświetlenia, dre-
nażu, schodów, płyt i pozostałych elemen-
tów konstrukcji wraz ze sztolnią wylotową 
budowli zrzutowej zbiornika. Prace objęły 
również koryto rzeki Kaczawy, na odcinku 
150 metrów od zapory w górę rzeki oraz na 
odcinku 150 metrów od zapory do mostu 
poniżej zapory, a także remont rowów opa-
skowych, piezometrów, wykonanie sieci 
kontrolno-pomiarowej oraz uporządkowa-
nie i zagospodarowanie terenu w obszarze 
inwestycji. Koszt prac to około 15 milionów 
złotych. Dzięki nim ogólnodostępny obiekt 
stał się bezpieczniejszy dla odwiedzających, 
między innymi dzięki wykonaniu nowych 
zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości 
i wyremontowaniu tych istniejących. Przypo-
mnijmy, że suchy zbiornik Kaczorów został 

z czego około 0,3 mln m3 zwiększa stożek 
usypowy, przez co ogranicza się drożność 
ujścia. Teraz, po zakończeniu badań napi-
sano, że brano pod uwagę wydłużenie, 
istniejących kierownic ujścia Wisły, prace 
pogłębiarskie i dobudowę kinety. Ponadto 
w raporcie końcowym wskazano rozwiąza-
nia dotyczące planowania nowych inwe-
stycji w obszarze ujścia Wisły. Zawiera on 
jakościową i ilościową analizę porównaw-
czą wyników modelowania uzyskanych dla 
poszczególnych wariantów działań tech-
nicznych w odniesieniu do obecnej sytuacji.

wybudowany w latach 1929–1930 w przewę-
żeniu doliny rzeki Kaczawy. Zapora ziemna 
czołowa zbiornika ma konstrukcję trapezową 
o długości niemal 175 metrów, a szerokość 
korony to około 4 metry. W najwyższym 
punkcie obiekt ma prawie 15 metrów. Zbior-
nik podczas ewentualnego wezbrania może 
zgromadzić nawet milion metrów sześcien-
nych wody, a powierzchnia zalewu wyniesie 
ponad 23 hektary.

Na początku lipca br. zakończył się remont suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kaczorów na Dol-
nym Śląsku. Inwestycja zrealizowana przez Wody Polskie pozwoli na zwiększenie ochrony przeciwpowo-
dziowej mieszkańców kilkunastu miejscowości położonych w dolinie rzeki Kaczawy. Prace zakończono 
pół roku przed czasem.

Gotowa jest już dokumentacja techniczna pn. „Ujście Wisły – Modelowanie – 2019-2020”. Została przygo-
towana przez Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Prace trwały 
rok. Badania modelowe dotyczyły zapewnienia drożności ujścia Wisły (Przekop Wisły) i na jego przedpolu 
w wodach Zatoki Gdańskiej.

ZMODERNIZOWANY ZBIORNIK KACZORÓW  
ZWIĘKSZYŁ OCHRONĘ PRZECIWPOWODZIOWĄ

JAK ZAPEWNIĆ DROŻNOŚĆ UJŚCIA WISŁY?  
JEST WAŻNY DOKUMENT

Łukasz Madej 
inzynieria.com

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej 
RZGW we Wrocławiu

Źródło: ETP S.A.
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• ZRÓWNOWAŻONE WYTWARZANIE ENERGII

• TURBINY PELTONA, TURGO I FRANCISA

• INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

• PAKIETY TYPU „WATER TO WIRE”

• SIECI WYDZIELONE NA POTRZEBY ELEKTRYFIKACJI 
TERENÓW WIEJSKICH

• MODERNIZACJA I OPTYMALIZACJA PRACY  
ELEKTROWNI WODNYCH

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA MAŁEJ ENERGETYKI WODNEJ

BIURA W WIELKIEJ BRYTANII, JAPONII I AMERYCE PÓŁNOCNEJ
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4SUSTAINABLE POWER GENERATION

4PELTON, TURGO & FRANCIS TURBINES

4CUSTOMISED ENGINEERED SOLUTIONS

4WATER TO WIRE PACKAGES

4MINI GRID SYSTEMS FOR RURAL ELECTRIFICATION

4PLANT MODERNISATION & OPTIMISATION

 

CUSTOMISED ENGINEERED SOLUTIONS FOR SMALL HYDROPOWER

OFFICES IN THE UK, JAPAN & NORTH AMERICA
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W ramach dof inansowania , 
w ciągu niespełna trzech lat 
przeprowadzony zostanie sze-

reg działań, które usprawnią funkcjonowa-
nie trzech obiektów. Co ważne, inwestycje 
będą przyjazne dla środowiska naturalnego 
– na obiektach m.in. wybudowane zostaną 
przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych. 
Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 
pół miliarda zł, z czego 470 mln zł stanowi 
dofinansowanie z Unii Europejskiej.
– Wszystkie obecnie realizowane z Wodami 
Polskimi inwestycje są wyrazem komplek-
sowego spojrzenia na zadania, które służą 
nie tylko żegludze, ale też przeciwdziałają 
skutkom suszy – powiedziała Anna Moskwa 
z MGMiŻŚ. Prace związane z modernizacją 
dróg wodnych mają wpływ na poprawę 
bilansu wodnego, m.in. poprzez zwiększenie 
retencji rzecznej, a tym samym przeciwdzia-
łają również suszy. – Realizowane inwestycje 
dowodzą ogromnego przeskoku w infra-
strukturze transportowej na Odrze – dodała 
Anna Moskwa. Wiceminister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podzięko-
wała też za sprawne i szybkie przygotowa-
nie dokumentacji i pokonanie ścieżki proce-
duralnej, dzięki czemu możliwe jest szybkie 
przystąpienie do realizacji zadań.
– Dzisiejsze inwestycje to nie tylko poprawa 
bezpieczeństwa i transportu rzecznego, ale 
projekty liniowe poprawiające infrastruk-
turę rzeczną i warunki na szlakach wodnych 
– powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedy-
nak – Minister Ministerstwa Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej.

Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Pol-
skich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą 
również podkreślił kompleksowość działań 
Wód Polskich w zakresie realizowanych 
inwestycji. – Wody Polskie drogę wodną 
traktują kompleksowo, podejmując jak naj-
szybciej działania na odcinkach kluczowych 
dla poprawy warunków nawigacyjnych, 
co jest równie istotne dla dróg wodnych 
o znaczeniu międzynarodowym – podkre-
ślił Krzysztof Woś. – Uzyskane dofinanso-
wanie pozwoli Wodom Polskim realizować 
inwestycje poprawiające warunki nawi-

gacyjne na Odrzańskiej Drodze Wodnej  
– podsumował.

Na stopniu wodnym Januszkowice nastąpi 
przebudowa sterowni oraz obiektów socjal-
nych. Ponadto przebudowana zostanie dolna 
tama rozdzielcza oraz przeprowadzona 
zostanie regulacja prawego brzegu. Zmoder-
nizowane zostaną również awanporty. Stwo-
rzone zostaną miejsca postojowe dla statków 
oraz place manewrowe. Co jednak najważ-
niejsze, przewiduje się budowę komory śluzy 
o wymiarach 190/12 m, z głową pośrednią 
i przebudowę istniejącej komory pociągo-
wej o wymiarach 187/9,6 m. Zakres przed-
sięwzięcia pozwoli na zapewnienie ciągłości 
żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze 
Wodnej w przypadku ewentualnej awarii 
jednej ze śluz. Podobny zakres obejmują 
prace w obrębie śluzy i sterowni stopnia 
wodnego w Krapkowicach.

Z kolei na Ujściu Nysy zbudowany zosta-
nie jaz klapowy z napędem hydraulicznym 
i automatycznym systemem sterowania, 
który zastąpi wysłużony jaz kozłowo-igli-
cowy. W czasie rozbiórki jazu kozłowo-
-iglicowego zachowana zostanie m.in. 
zabytkowa przepławka. Powstanie też 
nowa przepławka dla ryb dwuśrodowisko-
wych. Realizacja inwestycji obejmie budowę 
kładki komunikacyjnej oraz przebudowę 
budynków osiedla przystopniowego, tamy 
rozdzielczej, brzegów Odry w pobliżu jazu, 
a także poszurów jazowych, dróg dojaz-

dowych i obiektów energetycznych i tele-
technicznych.
– W dobie postępujących zmian klimatu, 
intensywnie podejmowanych działań 
na rzecz przeciwdziałania suszy z jednej 
strony i minimalizowania skutków powo-
dzi z drugiej, równie ważne są inwesty-
cje na rzecz rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych i utrzymanie istniejących obiek-
tów, służących transportowi śródlądo-
wemu w pełnej sprawności. Za sprawą 
realizacji trzech projektów, na które dziś 
uzyskaliśmy dofinansowanie: modernizacji 
śluz oraz sterowni na stopniach wodnych 
w Krapkowicach i Januszkowicach, a także 
na budowę jazu klapowego na stopniu 
wodnym Ujście Nysy, żegluga po Odrze 
będzie efektywna, bezpieczna dla użyt-
kowników oraz obsługi, a administrator 
szlaku - Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach zyska pew-
ność co do sprawności i niezawodności 
infrastruktury. Dzięki dofinansowaniu unij-
nemu potencjał Odrzańskiej Drogi Wod-
nej na odcinku zarządzanym przez Wody 
Polskie w Gliwicach, zostanie optymalnie 
wykorzystany, przy wykazaniu pełnej tro-
ski i dbałości o środowisko naturalne” – 
zaznaczył w czasie podpisywania umów 
Marcin Jarzyński, Zastępca Dyrektora Wód 
Polskich w Gliwicach ds. Ochrony Przed 
Powodzią i Suszą.

Wody Polskie podpisały umowy o dofinansowanie modernizacji śluz oraz sterowni na stopniach wod-
nych w Krapkowicach i Januszkowicach, a także na budowę jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście 
Nysy. Modernizacja potrwa od września 2020 do lipca 2023 r. 

WODY POLSKIE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE  
NA ROZWÓJ ODRZAŃSKIEJ DROGI WODNEJ

Biuro prasowe 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Równolegle z realizowanymi działa-
niami związanymi z uregulowaniem 
kwestii środowiskowych i pracami 

modelowymi, RZGW w Rzeszowie w 2019 
roku zlecił przygotowanie dwóch kolejnych 
opracowań: Koncepcji urbanistycznej oraz 
Koncepcji przesiedleń, których celem było 
wybranie optymalnego sposobu nabywa-
nia nieruchomości planowanych do zaję-
cia pod czaszę zbiornika. Dokumentacja ta 
pozwoliła również na wskazanie potencjal-
nych miejsc przesiedleń na terenach stano-
wiących własność Skarbu Państwa. W 2020 r. 
Wody Polskie – RZGW w Rzeszowie bazu-
jąc na ww. dokumentach przygotował har-
monogram prac do 2027 r. – związanych 
z opracowaniem dokumentacji projektowej 
i wykonaniem robót budowlanych. Propo-
zycję przedstawiono Bankowi Światowemu. 
Zaproponowane rozwiązania oraz pozy-
tywna ocena zaawansowania wykonanych 
do tej pory prac, zyskały akceptację Banku 
Światowego, który zatwierdził włączenie 
tego zadania do Projektu Ochrony Prze-

Cieszę się, że finalizujemy kolejny etap 
starań, podjętych przez Wody Pol-
skie, aby Nowy Dwór był bezpieczny 

od powodzi. Budowa wrót sztormowych na 
Tudze jest jedną z ważniejszych inwestycji 
finansowanych ze środków Unijnych i realizo-
wanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku – powiedziała po podpi-
saniu umowy dyrektor Aleksandra Bodnar.

Głównym celem inwestycji jest ochrona 
Nowego Dworu Gdańskiego oraz tere-
nów położonych między miastem a wro-
tami przeciwpowodziowymi, przed powo-
dzią, pochodzącą od wezbrań sztormowych 

ciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. 
Potwierdzeniem tego jest opublikowany 
na stronie Banku Światowego tzw. Procure-
ment Plan, zgodnie z którym (str. 5-6 Kon-
trakty od 5.8.1 do 5.8.7) alokacja środków 
dla tego projektu wynosi 10,738 mln USD, 
tj. ponad 34 mln PLN. Przyznane z Banku 
Światowego środki pozwolą na zlecenie 
kolejnych niezbędnych opracowań, w tym 
m.in. aktualizacji koncepcji rozwiązań tech-
nicznych, projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, wraz ze 
studium uwarunkowań i zagospodarowa-
nia przestrzennego, opracowanie sondażo-
wych powierzchniowych badań archeolo-
gicznych, wraz z określeniem koniecznego 
zakresu badań archeologicznych, wykona-
nie wymaganego politykami Banku Świa-
towego Planu Pozyskania Nieruchomości 
i Przesiedleń, a finalnie opracowanie pro-
jektu budowlanego i wykonawczego, który 
będzie podstawą do wystąpienia o pozwole-
nie na realizację inwestycji. Głównym celem 
budowy zbiornika "Kąty-Myscowa" jest prze-

z Zalewu Wiślanego. Wrota przeciwpo-
wodziowe będą budowlą trójprzęsłową, 
z dwoma przęsłami o szerokości po 6,5 m 
oraz jednym przęsłem o świetle 3,0 m. 
W normalnych warunkach wrota sztor-
mowe będą stale otwarte, a cały przepływ 
wód Tugi zostanie przeprowadzany przez 
budowlę. Mechanizmy wrót będą umoż-
liwiały sterowanie zamknięciami zarówno 
w trybie automatycznym, jak i ręcznym. 
W momencie zamknięcia wrót sztormowych, 
a tym samym zamknięcia ujściowego odcinka 
rzeki Tugi do Szkarpawy, przewiduje się moż-
liwość odprowadzenia nadmiaru naturalnego 
przepływu wód rzeki Tugi do kanału Pryżnik 

ciwdziałanie skutkom suszy w 20 gminach 
leżących w dolinie Wisłoki. Przewiduje się, 
że w wyniku pracy zbiornika będzie możliwe 
zabezpieczenie przepływu gwarantowanego 
w rzece Wisłoce przez 6 miesięcy. Będzie 
to miało strategiczne znaczenie w walce ze 
skutkami suszy w związku z powtarzającymi 
się coraz częściej cyklicznymi niedoborami 
wodnymi. Nie bez znaczenia jest też funkcja 
przeciwpowodziowa obiektu. Po wykonaniu 
zbiornika nastąpi aż 4-krotna redukcja prze-
pływów powodziowych w przekroju zapory. 
Współdziałając z już wykonanymi i z plano-
wanymi do realizacji towarzyszącymi inwe-
stycjami, budowa zbiornika Kąty Myscowa 
pozwoli maksymalnie ograniczyć zagrożenie 
powodziowe w zlewni rzeki Wisłoki. W przy-
padku miasta Jasła nastąpi praktycznie cał-
kowite wyeliminowanie ryzyka powodzio-
wego. Zmniejszenie stref zalewu wodami 
powodziowymi będzie również zauważalne 
w Dębicy i Mielcu.

przez budowlę przerzutową i dalej poprzez 
koryto Linawy do przepompowni Chłod-
niewo. W tym celu, na lewym brzegu rzeki 
Tugi zaprojektowano budowlę przerzutową 
(przelew boczny).

Zakres inwestycji obejmuje, oprócz budowy 
wrót przeciwsztormowych, budowę prze-
lewu bocznego (budowli przerzutowej) do 
kanału Pryżnik oraz przebudowę kanału 
Pryżnik na odcinku ok. 2500 m dla potrzeb 
przepuszczenia nadmiaru wód z Tugi 
w sytuacji zamknięcia wrót.

W 2019 r. Wody Polskie rozpoczęły prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedprojektowej 
zbiornika Kąty Myscowa. Do chwili obecnej opracowany został min.: układ hydrauliczny tj. jak przewiduje 
się układ poszczególnych budowli i którędy będzie płynąć woda. Na ukończeniu są prace związane z in-
wentaryzacją przyrodniczą, która objęła pełny, roczny okres wegetacyjny fauny i flory.

WODY POLSKIE POZYSKAŁY Z BANKU ŚWIATOWEGO 
ŚRODKI NA ZBIORNIK KĄTY MYSCOWA

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało umowę na budowę wrót sztormowych na 
rzece Tudze. Wykonawcą wrót jest przedsiębiorstwo B&W Usługi Ogólnobudowlane z Pruszcza Gdań-
skiego. Wartość umowy to 33 mln zł. Termin ukończenia budowy zaplanowany jest na koniec maja 2022 r.

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ WRÓT SZTORMOWYCH 
NA RZECE TUDZE

Biuro prasowe 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Biuro prasowe 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Prace remontowe mają ruszyć na 
początku 2022 roku i potrwają od 3 do 
4 lat, zależnie od wybranego wariantu 

modernizacyjnego – o wyborze metody 
oczyszczenia zbiornika zdecydują względy 
środowiskowe. Szacunkowy koszt rewitaliza-
cji Zalewu Zemborzyckiego będzie wynosił 
od 200 do 500 mln zł. Szczegóły dotyczące 
lubelskiego przedsięwzięcia przedstawił Prze-
mysław Daca, Prezes Wód Polskich, podczas 
briefingu prasowego poświęconego inwesty-
cji. W spotkaniu uczestniczyli: Lech Sprawka, 
Wojewoda Lubelski i Sebastian Trojak Członek 
Zarządu Województwa Lubelskiego, jak rów-
nież Blanka Rdest-Dudak Zastępca dyrektora 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta Lublin oraz Tomasz Pitucha i Piotr Popiel 
– Radni Rady Miasta Lublin.
– Najważniejsze jest uwzględnienie całościo-
wego spojrzenia na Zalew Zemborzycki, czyli 
na jego funkcję przeciwpowodziową, prze-
ciwsuszową, przyrodniczą oraz rekreacyjną – 
powiedział Przemysław Daca. – Właśnie takie 
są założenia rewitalizacji zbiornika – dodał.
Wody Polskie zarządzają Zalewem Zembo-
rzyckim od stycznia 2018 r. Miejsce jest bar-
dzo atrakcyjne pod względem turystycznym 
i rekreacyjnym, ale jego zanieczyszczenie spo-
wodowało, że ani mieszkańcy, ani potencjalni 
turyści nie mogą w pełni z niego korzystać. 
Przyczyny pogarszającego się stanu ekologicz-

nego wód zbadał zespół ekspertów z lubel-
skiego środowiska naukowego. Okazało się, 
że główny problem wynika z tego, że zlewnia 
rzeki Bystrzycy jest wykorzystywana rolniczo, 
w związku z czym zarówno do rzeki, a tym 
samym i do zalewu, wpływają duże ilości 
fosforu i azotu. Oprócz tego na dnie zalewu 
zalega ok. 6 mln m3 torfu i mułu, co wpływa 
na rozwój sinic w zbiorniku. Po zapoznaniu 
się z opinią ekspertów oraz przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych, władze Wód Polskich 
stwierdziły, że konieczne jest oczyszczenie 
i zrewitalizowanie Zalewu Zembrzyckiego. 
Szczegóły można znaleźć w publikacji: https://
www.wody.gov.pl/aktualnosci/730-spotkanie-
-w-ramach-konsultacji-spolecznych

W połowie kwietnia 2019 r. rozpoczęto prace 
nad projektem pn. „Rewitalizacja i przebu-
dowa Zalewu Zemborzyckiego”. Z uwagi na 
szeroki zakres planowanych inwestycji, Wody 
Polskie musiały ogłosić i rozstrzygnąć kilka 
przetargów. Pierwszy, który rozstrzygnięto 
pod koniec kwietnia br., wygrała firma WTU 
Kraków. Ma opracować dokumentację pro-
jektową dotyczącą m.in. przebudowy zapory 
czołowej zbiornika oraz odbudowy ogroblo-
wania wstecznego lewego i wstecznego pra-
wego Bystrzycy. Opracowanie dokumentacji 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ma 
nastąpić w grudniu 2021 r.

Pod koniec lipca br. nastąpiło natomiast roz-
strzygnięcie drugiego przetargu. Dotyczył on 
dwóch inwestycji: pogłębienia czaszy zbior-
nika na powierzchni 280 ha oraz budowy Cen-
trum Operacyjno-Edukacyjnego Wód Polskich 
„Lublin – Zemborzyce”. Dokumentację projek-
tową dotyczącą pogłębiania czaszy zbiornika 
opracuje firma Haskoning DHV Polska. Myśląc 
o oczyszczeniu Zalewu Zembrzyckiego Wody 
Polskie rozważają dwie koncepcje: wybranie 
z dna namułu lub wybranie namułu razem 
z torfem (wtedy trzeba by było zdecydować, 
co zrobić z torfem). Obie wersje zakładają, że 
przed zbiornikiem głównym trzeba wybudo-
wać dodatkowy zbiornik, który będzie zbierał 
zanieczyszczenia wpływające do zalewu. Nie 
wiadomo jeszcze, która z ww. koncepcji zosta-
nie zrealizowana. Władze Wód Polskich uza-
leżniają ostateczną decyzję od opinii Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Przetarg na wykonanie dokumentacji projek-
towej Centrum Operacyjno-Edukacyjne Wód 
Polskich „Lublin – Zemborzyce” wygrała firma 
BIM Process Kraków. Miałby to być dwukondy-
gnacyjny budynek o powierzchni ok. 1,2 tys. m2. 
Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę ma nastąpić w poło-
wie grudnia 2021 r.

Wody Polskie podpisały umowę na wykonanie kompleksowej modernizacji Zalewu Zemborzyckiego  
w Lublinie. W ramach prac przeprowadzony zostanie remont zapory czołowej, w tym budowy prze-
pławki dla ryb. Konieczne jest również odmulenie zbiornika. Zaplanowana została także budowa prze-
dzbiornika, przepompowni oraz Centrum Operacyjno-Edukacyjnego. Łączny koszt projektów dotyczą-
cych modernizacji zbiornika wynosi 3,5 mln zł. Etap przygotowywania dokumentacji projektowej wraz  
z uzyskaniem zgód środowiskowych ma zostać zrealizowany do końca 2021 roku.

RUSZYŁY PRACE ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ 
ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE

Rys. Realizacja projektu „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Biuro prasowe 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Źródłem krajowych dotacji jest pro-
gram NFOŚiGW „Adaptacja do 
zmian klimatu oraz ograniczanie 

skutków zagrożeń środowiska”, który po 
modyfikacji zakłada finansowanie samo-
rządowych zadań w zakresie małej reten-
cji na obszarach wiejskich¹, m.in. budowę 
zastawek i małych zbiorników retencyjnych, 
przy czym nie przewidziano limitu finanso-
wego dla pojedynczego wniosku o dota-
cję, dzięki czemu mogą być realizowane 
zarówno małe jak i duże inwestycje.

Ogłoszony właśnie nabór dotyczący finan-
sowania retencji na wsi wpisuje się w szer-
sze działania resortu klimatu i NFOŚiGW, 
których celem jest m.in. łagodzenie skut-
ków suszy w Polsce. Program „Adaptacja 
do zmian klimatu oraz ograniczanie skut-
ków zagrożeń środowiska” (finansowanie 
retencji na wsi) jest jednym z 26 progra-
mów uwzględnionych w tzw. pakiecie zie-
lonych inwestycji, który jest skierowany do 
różnych beneficjentów i opiewa na łączną 
kwotę blisko 7,8 mld zł. Jednym z elemen-
tów małej retencji na terenach wiejskich jest 
tworzenie przydomowych i śródpolnych 
oczek wodnych.

Jednostki samorządu terytorial-
nego od 22 lipca br. mogą sięgać 
po pomoc na realizację zadań  
w zakresie retencji na obszarach 
wiejskich. Na ten cel przezna-
czono łącznie 50 mln zł w formie 
dotacji. Samorządy mogą ubie-
gać się o dofinansowanie do 70 
proc. kosztów kwalifikowanych. 
Nabór potrwa aż do 17 grudnia 
przyszłego roku lub do wyczer-
pania budżetu.

PROGRAM 
RETENCJI NA WSI 
– 50 MLN ZŁ DLA 
SAMORZĄDÓW

Biuro prasowe 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

¹  Według Strategii Rozwoju Wsi, Rolnictwa I Rybactwa 
2030 przyjętej 15 Października 2019 r. przez Radę Mini-
strów – za obszar wiejski uznaje się obszar kraju z wyłą-
czeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
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Pojemność zbiornika w Krosnowicach, 
budowanego na górskim potoku 
Duna Dolna, wyniesie 1,9 mln m3, 

a powierzchnia zalewu przy maksymal-
nym piętrzeniu 44 ha. Zbiornik na potoku 
Goworówka w Roztokach będzie miał 
2,7 mln m3 pojemności (zapora zamknie 
zlewnię o powierzchni 34,55 km2). Zbior-
nik budowany w Boboszowie, na górskim 
odcinku Nysy Kłodzkiej, będzie miał pojem-
ność 1,4 mln m3 (zapora zamknie zlewnię 
o powierzchni 18,03 km2) i będzie nieco więk-
szy od zbiornika w Międzygórzu (1 mln m3  
pojemności). Z kolei maksymalna pojem-
ność zbiornika w Szalejowie, na górskiej rzece 
Bystrzyca Dusznicka, wyniesie 9,9 mln m3, 
a powierzchnia zalewu przy maksymalnym 
piętrzeniu 118,7 ha. 

Budowa zbiornika w Krosnowicach pochło-
nie 82 mln zł. Umowę z wykonawcą podpi-
sano w kwietniu 2018 r., a pod koniec sierpnia 
tego samego roku przekazano teren budowy. 
Zakończono już przygotowywanie terenu 
pod budowę zbiornika, ściągnięto warstwę 
humusu, przełożono również koryto rzeki. 
Obecnie trwa budowa dróg dojazdowych 
w czaszy zbiornika, powstaje wykop funda-
mentowy zapory oraz platforma robocza 
pod palownicę. Ponadto rozpoczęto realiza-
cję przesłony przeciwfitracyjnej w technolo-
gii VDW. Koszt budowy zbiornika w Rozto-
kach to z kolei 175 mln zł: umowę podpisano 
w grudniu 2017 r., a roboty trwają od lutego 
2018 r. Obecne prace związane są z formo-
waniem korpusu zapory, odbywają się także: 
roboty żelbetowe na urządzeniu spustowym, 
regulacja koryta dopływowego oraz budowa 
budynku administracyjnego. Zakończono 

już przebudowę drogi powiatowej i wyko-
nano wodoszczelną przesłonę podłoża. Prace 
przy budowie zbiornika w Boboszowie roz-
poczęto w styczniu 2018 r. (umowę parafo-
wano w grudniu 2017 r.), pochłoną 122 mln 
zł. Powstały już wykopy, zakończono też zwią-
zane z nimi prace fundamentowe w zakre-
sie palowania (technologia CFA). Obecnie 
trwa budowa żelbetowej konstrukcji prze-
lewu stokowego, prowadzone są też roboty 
palowe pod urządzenia spustowe oraz pierw-
szy etap budowy przesłony wodoszczelnej 
w technologii iniekcji niskociśnieniowej. Kon-
trakt na budowę zbiornika w Szalejowie Gór-
nym podpisano 16 kwietnia 2018 r. (148 mln 
zł), a teren budowy wykonawcy przekazano 
pod koniec sierpnia tego samego roku. Od 
tamtej pory zakończono już badania arche-
ologiczne, rozpoznanie saperskie, ponadto 
teren przygotowano pod budowę, uporano 
się też z przełożeniem koryta rzeki. Obec-
nie wykonywana jest przesłona przeciwfil-
tracyjna w technologii VDW, prowadzone 
są też roboty ziemne związane z wykopem 
fundamentowym zbiornika. Równolegle trwa 
przebudowa instalacji elektroenergetycznej 
i stacji transformatorowej. Kończy się budowa 
dróg dojazdowych w czaszy zbiornika. Roboty 
w ramach każdego z tych zbiorników monito-
rowane są przez zespół przyrodników, w któ-
rego skład wchodzi min.: fitosocjolog, ichtiolog, 
herpetolog, entomolog, chiropterolog, orni-
tolog oraz teriolog. Jeszcze zanim rozpoczęto 
prace, wykonawcy, przed ewentualnym znisz-
czeniem zabezpieczyli granice siedlisk przy-
rodniczych.  Budowa suchych zbiorników na 
Ziemi Kłodzkiej to element Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły 
(POPDOW). Ich zadaniem będzie przechwyce-

nie i zredukowanie fali wezbraniowej spływa-
jącej ze źródeł, potoków i rzek całego regionu. 
Dzięki nim dramat, jak ten, który miał miejsce 
1997 r. w trakcie tzw. powodzi tysiąclecia, ma 
już się nie zdarzyć. W sytuacji wezbrania prze-
kraczającego możliwości przeprowadzenia 
wody przez koryto odpływowe, które znaj-
duje się za korpusem zapory, następuje pro-
ces piętrzenia wody w czaszy zbiornika. Dzięki 
temu tereny za zaporą są chronione przed 
wystąpieniem powodzi. Po ustaniu zagroże-
nia woda ze zbiornika jest sukcesywnie odpro-
wadzana w bezpieczny sposób przez upust 
denny, aż do całkowitego opróżnienia akwenu. 
W przypadku całkowitego wypełnienia zbior-
nika oraz dopływu wód przekraczającego 
możliwości upustu dennego, przelew awa-
ryjny chroni przed przelaniem się wody przez 
koronę zapory – tłumaczy Anna Tarka, rzecz-
nik prasowy wrocławskiego oddziału Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  
Budowane zbiorniki będą zautomatyzowane 
i wyposażone w innowacyjny system prze-
kazywania danych z możliwością lokalnego 
sterowania z centrum zarządzania zbior-
nikami na Ziemi Kłodzkiej, jak i z centrali 
we Wrocławiu. Czasze zbiorników tworzą 
dogodne warunki dla fauny i flory, napeł-
niając się tylko okresowo w czasie wezbrań. 
Dodatkowo konstrukcja suchych zbiorników 
zapewnia ciągłość korytarza ekologicznego 
przez stale otwarte upusty, których wymiary 
są zbliżone do koryta głównego i nie stano-
wią przeszkody dla ryb i innych organizmów 
– dodaje rzecznik.

Stan prac na czerwiec 2020 r.

Ponad pół miliarda złotych pochłonie budowa czterech suchych zbiorników, które mają ograniczyć 
ryzyko powodziowe na terenie Kotliny Kłodzkiej. Obiekty w miejscowościach Krosnowice, Szalejów 
Górny, Roztoki Bystrzyckie oraz Boboszów powstają już od około dwóch lat.

NA DOLNYM ŚLĄSKU POWSTAJĄ SUCHE ZBIORNIKI 
ZA PÓŁ MILIARDA 

Łukasz Madej 
inzynieria.com

KALENDARIUM
15-18.02.2021 

Wydarzenie online 
6th IAHR Europe Congress
Organizator – The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR)

www.iahr2020.pl

15-18.03.2021 
Wydarzenie online

Power Week Asia
Organizator – Infocus International

www.power-week.com

20-23.04.2021 
Wydarzenie online

Power Week Africa
Organizator – Infocus International

www.power-week.com
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„

ENFINI – wielokrotnie nagradzany nor-
weski dostawca mobilnych elektrowni 
wodnych dla obszarów pozbawionych 
zasilania siecią elektroenergetyczną.

Firma ENFINI opracowała elektrownie wodne korzystają-

ce z energii prądów rzecznych i wodospadów, w oparciu 

o zmodyfi kowaną technologię turbiny Kaplana i genera-

torów synchronicznych z magnesami trwałymi. To nowe 

i wydajne rozwiązanie w zakresie energii odnawialnej 

może pomóc w zaspokojeniu rosnącego światowego 

zapotrzebowania na energię elektryczną, które wedle 

szacunków wzrośnie o 60 proc. do 2040 r. Z kolei 1,2 mi-

liarda ludzi żyje bez elektryczności z powodu braku infra-

struktury i niepewnych źródeł energii elektrycznej.

Wizją ENFINI jest objęcie pozycji światowego lidera 

w dostarczaniu rozwiązań służących produkcji energii 

elektrycznej z wody płynącej za pomocą z mobilnych 

elektrowni mikro- i małoskalowych. Ze względu na nie-

wielkie rozmiary i małą wagę, nasze elektrownie wodne 

można instalować w miejscach, w których innych roz-

wiązań nie można zastosować. Kluczowymi wyróżnika-

mi naszych elektrowni wodnych są hub energetyczny 

i standard plug-and-play. Elektrownie są konkurencyj-

ne cenowo i zbudowane z wysokiej jakości komponen-

tów, wymagających minimalnej konserwacji w ciągu 15 

lat planowanego czasu eksploatacji. Nasze elektrownie 

działają lokalnie, są stabilne, zrównoważone i przyja-

zne dla środowiska”.

W ramach Mechanizmu Finansowe-

go EOG i Funduszy Norweskich ENFINI 

może być idealnym partnerem w kon-

taktach dwustronnych, ukierunkowanych 

na projekty innowacyjnych mobilnych 

elektrowni wodnych przeznaczonych dla 

obszarów bez zasilania z sieci elektro-

energetycznej. Kluczowymi elementami 

wyróżniającymi nasze elektrownie wod-

ne spośród innych dostępnych na rynku 

rozwiązań pod względem opłacalności, 

dłuższej żywotności i łatwości instalacji 

w różnych lokalizacjach są: hub energe-

tyczny i standard plug-and-play.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami:
tel.: +47 40 41 02 88

e-mail: post@enfi ni.no

www.enfi ni.noReidar Vestby
Dyrektor operacyjny

Astrid Green 
CEO



Mimo wielu lat starań, dziesiątek 
pism i spotkań z władzami na 
najwyższym szczeblu państwo-

wym nie udało się uniknąć tej sytuacji i dziś 
wielu producentów zielonej energii stoi 
przed problemem dalszego utrzymania 
swoich obiektów. 

Stowarzyszenie TRMEW ma pomysły jak 
wybrnąć z tej nieciekawej sytuacji i z silnym 
wsparciem Ministerstwa Klimatu i Środo-
wiska wydaje się, że jest na najlepszej dro-
dze, aby rozwiązać problem wsparcia dla 
elektrowni wodnych. Pierwszym rozwią-
zaniem jest przedłużenie okresu, na jaki 
przysługuje korzystanie z systemu stałych 
taryf FIT/FIP o dwa lata. Branża liczy na to, 
że w tym czasie uchwalony i notyfikowany 
zostanie docelowy system wsparcia opera-
cyjnego w postaci premii gwarantowanej 
dla tych technologii OZE, dla których upły-
nął okres podstawowego wsparcia, a któ-
rych koszty operacyjne uniemożliwiają 
funkcjonowanie w oparciu o rynkowe, hur-
towe ceny energii. 

Premie gwarantowane mają zostać przy-
dzielone na okres 10-letni po zakończe-
niu podstawowego systemu wsparcia 
i w konsekwencji nie dopuścić do zamknię-
cia elektrowni wodnych. Stowarzysze-

nie TRMEW nawiązało współpracę z Bie-
głymi Rewidentami z firmy Avanta Audit 
Sp. z o.o. w celu przygotowania niezależ-
nego raportu przedstawiającego sytuację 
MEW w przypadku braku systemu wspar-
cia. Powyższy raport został przedstawiony 
w Ministerstwie Klimatu.

Celem raportu było przedstawienie wnio-
sków dotyczących skutków finansowych 
wygaśnięcia dotychczasowego wsparcia 
dla małych elektrowni wodnych o mocy 
poniżej 1 MW, oraz określenie wielkości 
wsparcia, które byłoby niezbędne, aby 
prowadzenie działalności związanej z elek-
trowniami było opłacalne. 

Badanie zostało oparte na danych finan-
sowych z 39 elektrowni wodnych o mocy 
zainstalowanej do 1 MW za lata 2018 
i 2019. Dane finansowe obejmowały m.in. 
wielkość produkcji energii elektrycznej, 
przychody i koszty operacyjne. Dokonana 
analiza obejmowała oszacowanie rentow-
ności tych podmiotów w sytuacji, gdyby 
nie mogły one korzystać w latach 2018 
i 2019 z systemów wsparcia przewidzia-
nych ustawą o odnawialnych źródłach 
energii. Jak czytamy w raporcie¹, analiza 
ta wykazała, iż w roku 2019 jedynie 1 pod-
miot w analizowanej próbie osiągnąłby 

dodatnią rentowność. Byłaby to instalacja 
o mocy 320 kW (w roku 2018 rentowna 
byłaby również zaledwie jedna instalacja 
– 145 kW). Stanowi to odpowiednio 2,6% 
liczby analizowanych podmiotów za rok 
2019 i za rok 2018. Należy dodatkowo 
zaznaczyć, że w kosztach operacyjnych 
nie uwzględniono amortyzacji majątku 
trwałego. Gdyby zatem podmioty musiały 
działać bez wsparcia w przyszłości, taka 
sytuacja mogłaby oznaczać stopniową 
likwidację małych elektrowni wodnych. 
Mogłoby to skutkować nie tylko umniej-
szeniem wolumenu energii wytwarzanej 
z bezemisyjnych źródeł OZE, likwidacją 
małych przedsiębiorstw i miejsc pracy 
oraz zahamowaniem procesów realizacji 
nowych inwestycji w MEW, ale także likwi-
dacją obiektów małej retencji, umniejsze-
niem przychodów Skarbu Państwa oraz 
koniecznością przejęcia przez Skarb Pań-
stwa kosztów utrzymania fragmentów rzek 
i urządzeń wodnych.

Pierwszy października 2020 r. dla niemal 400 elektrowni wodnych w Polsce, czyli dla ponad 50% 
wszystkich elektrowni w kraju, okazał się „czarnym dniem” w historii ich funkcjonowania. Właściciele 
tych obiektów stracili obowiązujący od 15 lat system wsparcia w postaci zielonych certyfikatów, aukcji 
OZE lub stałych taryf FIT/FIP. 

Z ŻYCIA TRMEW

Monika Grzybek 
Kierownik biura TRMEW

¹  Piotr Łyskawa, Avanta Audit Sp. Z o.o. „Raport  doty-
czący skutków finansowych wygaśnięcia dotychczaso-
wego wsparcia dla małych elektrowni wodnych o mocy 
poniżej 1 MW.” 28 lipca 2020 roku
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Tuż przed obchodami setnej rocznicy budowy elektrowni wod-
nej Stonebyres znajdującej się na rzece Clyde, w pobliżu Lanark, 
przedsiębiorstwo energetyczne Drax Group ukończyło moder-

nizację tego obiektu. Modernizacja elektrowni Stonebyres – będącej 
częścią zespołu elektrowni Lanark Hydro – była skomplikowanym 
zadaniem ze względu na fakt, że elektrownia należy do budowli 
klasy A, a więc o najwyższym statusie ze względu na swoje znacze-
nie architektoniczne w skali kraju. 

W ramach projektu wszystkie oryginalne szyby okienne wraz 
z ramami zostały starannie usunięte i zastąpione nowymi, wykona-
nymi z mocniejszych i nowocześniejszych materiałów, ale z zacho-
waniem dotychczasowego wyglądu. Zewnętrzne ściany elektrowni 
zostały na nowo wybetonowane i  pomalowane farbą mineralną, 
aby zapewnić budynkowi trwałość przez kolejne dekady.  „Od czasu 
modernizacji elektrownia wygląda niemal jak nowa – trudno sobie 
wyobrazić, że wytwarza energię na potrzeby lokalne od 1927 roku”, 

twierdzi Ian Kinnaird, dyrektor ds. energetyki wodnej w Drax. „Szkocja 
szczyci się długą historią związaną z hydroenergetyką, a wraz z tym 
projektem Drax dba o to, aby te elektrownie odegrały ważną rolę 
w zapewnieniu bezemisyjnej przyszłości dla naszego kraju”. 

Drax kupił zespół elektrowni Lanark Hydro wraz z elektrownią wodną 
Galloway oraz elektrownią szczytowo-pompową Cruachan znajdu-
jącą się w Argyll w styczniu 2019, co pomogło uczynić z firmy lidera 
w zakresie dostaw niskoemisyjnej i odnawialnej energii.

Zespół elektrowni Lanark Hydro Scheme, na który składają się elek-
trownie Stonebyres i Bonnington, był pierwszym dużym zespołem 
obiektów hydroenergetycznych w Wielkiej Brytanii i został wybudo-
wany w 1927 roku. Wytwarzana w nim energia pozwala na zaopa-
trzenie około 17 tysięcy gospodarstw domowych.

Amerykańskie Biuro ds. Rekultywacji (USBR) w drugiej połowie 
sierpnia w odpowiedzi na niezwykle wysoki poziom zapo-
trzebowania na energię w zachodnich stanach wskazało na 

newralgiczną rolę jaką pełni energetyka wodna. W wydanym oświad-
czeniu wskazano na fakt, że jest to źródło odnawialne, niezawodne, 
powszechnie dostępne i bezemisyjne. Działania wskazane przez USBR 
obejmują:
• Zwiększenie produkcji energii elektrycznej na zaporach Glen Canyon, 

Morrow Point, Hoover, Davis i Parker w odpowiedzi na kryzysową 
sytuację energetyczną w Kalifornii i pomoc w ustabilizowaniu sieci 
elektroenergetycznej na zachodzie kraju.  

• Zarządzanie wodą i energią w Dolinie Kalifornijskiej (Central Valley 
Project) polegające na maksymalnym zwiększeniu produkcji energii 
oraz zapewnieniu rezerwy energii na okres szczytowego zapotrze-
bowania, a także na podjęciu pracy w trybie pompowym w okre-
sach mniejszego zapotrzebowana na energię, w celu rozładowania 
nadmiernego obciążenia systemu elektroenergetycznego.  

• Wytwarzanie energii przez elektrownie na federalnych zaporach 
Pacific Northwest w ilości, która wystarczyła na pokrycie potrzeb 
w okresach obciążenia sieci w Dorzeczu Rzeki Kolumbii i sprzedaż 
nadwyżek energii do Kalifornii za pośrednictwem agencji federal-
nej Bonneville Power Administration.

„USBR jest drugim co do wielkości producentem energii z elektrowni 
wodnych w kraju. Nasze wielozadaniowe zapory jeszcze raz spełniły 
swoją rolę w odpowiedzi na potrzeby Amerykanów,” powiedział dr Tim 
Petty, zastępca Sekretarza Stanu ds. Wody i Nauki w Departamencie 
Spraw Wewnętrznych. „Jesteśmy dumni z faktu, że dysponujemy tymi 
kluczowymi zasobami energetycznymi wypełniając misję zarządzania 
i ochrony wód w sposób zrównoważony pod względem środowisko-
wym i ekonomicznym w interesie społeczeństwa amerykańskiego”.

„Zdolność elektrowni wodnych do szybkich zmian mocy produkcyj-
nej może równoważyć wahania występujące podczas ekstremalnych 

7.07.2020

24.08.2020

DUŻA MODERNIZACJA ZABYTKOWEJ ELEKTROWNI WODNEJ 
W WIELKIEJ BRYTANII ZAKOŃCZONA 

FIRMA STATKRAFT ROZPOCZĘŁA WYTWARZANIE 
W ELEKTROWNI WODNEJ MOGLICË W ALBANII

Firma Statkraft poinformowała o uruchomieniu produkcji ener-
gii w elektrowni wodnej Moglicë w Albanii. Obiekt zasila kra-
jową sieć elektroenergetyczną. Elektrownia została oficjalnie 

uruchomiona 22 czerwca, czemu towarzyszyła wizyta albańskiego 
premiera Edi Ramy oraz ministra infrastruktury i energii Belindy 
Balluku. Instalacja zlokalizowana jest na rzece Devoll w południo-
wo-wschodniej części kraju. Elektrownia Moglicë składa się ze 
167-metrowej zapory z asfaltobetonową podstawą i kamiennym 
wypełnieniem, 10,7-kilometrowego kanału dopływowego, pod-

ziemnego budynku maszynowni z dwoma głównymi generatorami 
o mocy 91,5 MW każdy i jednostki wytwórczej o mocy 1 MW, wyko-
rzystującej przepływ ekologiczny, umieszczonej u podstawy zapory. 
 
Moglicë to większa z dwóch elektrowni będących częścią projektu 
na rzece Devoll i będzie generować około 450 GWh energii elek-
trycznej rocznie.

23.06.2020

International Water Power & Dam Construction

International Water Power & Dam Construction

AGENCJA FEDERALNA WSKAZUJE NA ROLĘ ENERGETYKI WODNEJ 
PODCZAS FALI UPAŁÓW NA ZACHODZIE USA 
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warunków pogodowych, a także podczas pracy elektrowni wiatro-
wych i innych źródeł działających okresowo, takich jak elektrownie 
słoneczne,” powiedział starszy doradca ds. energetyki wodnej w USBR 
– Max Spiker. „Bez regulowanej pracy źródeł zapasowych odnawialne 
źródła energii nie mogłyby spełnić potrzeb gospodarstw domo-
wych i firm w zakresie energii. Ponadto, energetyka wodna może 

szybko uzupełnić braki w dostawach energii, jak to miało miejsce nie-
dawno w Kalifornii, dla której USBR zabezpieczyło kryzysowe wsparcie 
i zapewniło stabilizację sieci. 

International Water Power & Dam Construction

International Water Power & Dam Construction

International Water Power & Dam Construction

ABD UDZIELI KREDYTU NA SFINANSOWANIE BUDOWY 
ELEKTROWNI WODNYCH W UZBEKISTANIE 

8.09.2020

1.10.2020PODPISANO DECYZJĘ O POZOSTAWIENIU ZAPÓR NA RZECE SNAKE 

Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) wyraził zgodę na udzielenie 
kredytu w kwocie 60 milionów dolarów uzbekistańskiej fir-
mie  JSC Uzbekhydroenergo.  Jest to państwowy deweloper 

i przedsiębiorstwo wytwarzające energię w elektrowniach wodnych, 
którego zadaniem jest wdrożenie ambitnej krajowej strategii ener-
getycznej, zgodnie z którą do roku 2030 jedna czwarta energii elek-
trycznej wytwarzanej w Uzbekistanie ma pochodzić z odnawialnych 
źródeł, w tym moc wytwórcza hydroelektrowni ma wynosić 3,8 GW. 

Kredyt został udzielony na 25 lat i jest to kolejna forma wspar-
cia dla sektora hydroenergetycznego w Uzbekistanie. Niedawno 
podano do wiadomości informację o innym kredycie inwesty-
cyjnym, na kwotę 55,8 milionów dolarów, jakiego udzieliła temu 
sektorowi Francuska Agencja Rozwoju. Kredyt ABD będzie wyko-
rzystany w celu sfinansowania budowy trzech nowych elektrowni 
wodnych o łącznej mocy 24 MW na rzece Aksu. Planowane projekty 
to Tamshush o mocy 10,3 MW, Chappasuy o mocy 7,5 MW i Rabat 

6,2 MW. Z kwoty 60 milionów dolarów otrzymanej z ADB, 23,6 mln 
dol. będzie przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń, 21,6 mln 
dol. - na prace budowlane i instalacyjne, a pozostałe środki pokryją 
koszty początkowe, koszty zarządzania projektem, koszty budowy 
sieci wysokiego napięcia i koszty przetargu organizowanego przez 
ADB, w którym wybrany zostanie generalny wykonawca. 

„Dziękujemy Azjatyckiemu Bankowi Rozwoju za zaufanie i wspar-
cie naszych nieustających wysiłków zmierzających do zreformowa-
nia i zmodernizowania naszego sektora energetycznego,” powie-
dział Abdugani Sanginov – prezes zarządu JSC Uzbekhydroenergo.  
„Z pomocą międzynarodowych partnerów, takich jak Azjatycki Bank 
Rozwoju, zbliżamy się szybko do osiągnięcia naszych ambitnych 
celów energetycznych na 2030 rok i zaspokojenia stale rosnącego 
zapotrzebowania na energię.” 

Korpus Inżynierów Armii USA, amerykański Urząd ds. Melio-
racji i przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Bonne-
ville Power Adminstration (BPA) podpisały 28 września br. 

wspólną decyzję, która zobowiązuje sygnatariuszy do przeprowa-
dzenia zarówno natychmiastowych, jak i długofalowych działań 
związanych z utrzymaniem, obsługą i konserwacją 14 federalnych 
zapór, które znajdują się w regionie wodnym rzeki Kolumbii. Decy-
zja ta oznacza, że cztery zapory położone w dolnym biegu rzeki 
Snake, które wcześniej były przedmiotem dyskusji w kontekście 
ich ewentualnej rozbiórki, pozostaną na swoim miejscu. 
       
Opracowany został plan, dzięki któremu uda się zachować zapory, 
pełniące w tym miejscu określone funkcje, a jednocześnie wpro-
wadzić rozpoczęte już usprawnienia chroniące organizmy znaj-
dujące się na liście gatunków zagrożonych (Endangered Species 
Act). W podpisanym dokumencie wskazano na powody podjęcia 
decyzji o utrzymaniu obiektów, które znalazły się w ocenie oddzia-
ływania na środowisko Zasad Gospodarowania Wodą w Regio-
nie Rzecznym Kolumbii oraz podkreślono zobowiązanie sygna-
tariuszy porozumienia do uwzględnienia opinii z zakresu biologii 
wyrażonych przez agencje federalne zajmujące się rybactwem 
i ochroną przyrody - National Marine Fisheries Service oraz Fish 
and Wildlife Service.

„Wybrana opcja zapewnia najlepszą równowagę pomiędzy potrze-
bami ludzi i środowiska naturalnego w regionie, zarówno obec-

nymi, jak i przyszłymi. Nasza decyzja daje korzyści społeczeństwu, 
dba o zasoby i ważne gatunki ryb Wybrzeża Północno-Zachod-
niego”, podsumował generał brygady  D. Peter Helmlinger, dowo-
dzący Korpusem Inżynierów Dywizji Północno-Zachodniej.

W wydanej ocenie szefowa Dyrekcji Regionalnej Urzędu ds. Melio-
racji  Lorri Gray potwierdziła, że „Wybrana alternatywa speł-
nia wyznaczone cele i wymogi wyznaczone przez amerykańskie 
Prawo Ochrony Środowiska (ESA) równoważąc potrzebę wypeł-
niania statutowych obowiązków agencji, które podpisały wspólną 
decyzję z wymogami ESA, Ustawy o czystej wodzie (Clean Water 
Act) i innych mających zastosowanie w tym przypadku aktów 
prawnych”.  

„Ten proces odzwierciedla naszą wolę zrozumienia wszystkich 
potrzeb i interesów związanych z Dorzeczem Rzeki Kolumbia”, 
powiedział reprezentujący BPA John Hairston. „Wierzymy, że 
nasza dzisiejsza decyzja uwzględnia potrzeby regionu  dotyczące 
zapotrzebowania na czyste i niezawodne źródła energii, wspiera 
aktywność gospodarczą społeczności funkcjonujących w obrę-
bie rzek i pozwala realizować długookresowe działania neutra-
lizujące wpływ systemu zapór w regionie rzeki Kolumbii na ryby 
i inne organizmy”.    
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Największa zakończona ostatnio inwestycja hydrotechniczna w Polsce – „Budowa suchego zbiornika prze-
ciwpowodziowego Racibórz Dolny” ma na celu ochronę 2,5 mln ludzi mieszkających na obszarze woje-
wództw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego przed katastrofalną powodzią, taką jak ta z roku 1997, 
kiedy życie straciło 55 osób, a straty materialne przekroczyły 12,8 mld PLN. 

SUCHY ZBIORNIK PRZECIWPOWODZIOWY 
RACIBÓRZ DOLNY – WYZWANIA  
DLA DOSTAWCÓW

Celem niniejszego artykułu jest zapre-
zentowanie technicznych, organiza-
cyjnych i logistycznych wyzwań, przed 

którymi stają dostawcy systemów napędów 
i sterowania. Wysoki poziom wymagań tech-
nicznych, dotyczący niezawodności, trwałości 
i funkcjonalności systemów określony przez 
projektanta, łączy się z oczekiwaniem 7-let-
niej gwarancji, minimalną ceną oraz bardzo 
krótkim czasem dostawy. Dodatkowe pro-
blemy pojawiają się z powodu nie zawsze 
jasno określonych parametrów technicznych 
oraz skomplikowanej drogi uzyskania zatwier-
dzeń dla niezbędnych zmian czy modyfikacji.

Specjalną uwagę poświęcono wymogom 
ochrony przeciwkorozyjnej siłowników 
hydraulicznych, pracujących w środowisku 
wody rzecznej. Podjęto próbę odpowiedzi 
na pytania: 
1. Która norma międzynarodowa jest naj-

bardziej adekwatna do oceny odporno-
ści antykorozyjnej tłoczysk siłowników 
hydraulicznych?

2. Czy możliwe jest porównanie wyników 
testów realizowanych zgodnie z różnymi 
standardami ISO?

OGÓLNA INFORMACJA O INWESTYCJI 
Wielkie powodzie są częstym zjawiskiem 
występującym na Odrze i jej dopływach. Tra-
giczne w skutkach wezbrania były tu noto-
wane 12-krotnie w wieku XX. Największa 
powódź miała miejsce w 1997 roku. Para-
solowaty kształt regionu powyżej Raciborza 
powoduje szczególne spiętrzenie poziomu 
wód, które z powodu braku zbiorników reten-
cyjnych oraz nieodpowiedniego zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego dużych miast, 
ulokowanych wzdłuż Odry i Nysy Kłodz-
kiej, prowadzi do katastrofalnych powodzi. 
Budowa Zbiornika Racibórz Dolny na Odrze 
zabezpiecza 2,5 mln ludzi w wielu miastach 
od Raciborza po Wrocław oraz w dziesiąt-
kach małych miejscowości w trzech woje-
wództwach Polski.
Cel został osiągnięty dzięki:
• lokalizacji suchego zbiornika w początko-

wej fali na terytorium Polski części Odry, 
co zabezpiecza retencję fali powodziowej 
oraz znacząco redukuje przepływ, zwięk-
szając efektywność istniejących zabezpie-
czeń przeciwpowodziowych;

• zbiornik opóźni moment fali kulminacyjnej 
w miejscu ujścia Nysy Kłodzkiej, co zmini-

malizuje prawdopodobieństwo nałożenia 
się dwóch fal kulminacyjnych – tej z Odry 
i tej z Nysy Kłodzkiej.

Program budowy Zbiornika Racibórz Dolny 
zainicjowano zaraz po powodzi 1997 roku, 
a prace koncepcyjne i studialne – znacznie 
wcześniej. I etap budowy (polder Buków) 
został zakończony w roku 2000. Roboty 
budowlane w ramach II etapu zainicjo-
wano w roku 2013, z budżetem 2 mld PLN, 
z pomocą finansową kredytów udzielo-
nych przez Bank Światowy oraz Bank Roz-
woju Rady Europejskiej, a także finansowa-
nia z rządu polskiego, Unii Europejskiej oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Poziom korony zapory 
czołowej 197,5 m n.p.m.

Max. poziom zwierciadła 
wody 195,20 m n.p.m.

Pojemność zbiornika przy 
max. poziomie zwierciadła 
wody

185,0 mln. m³

Max. powierzchnia wody  
w zbiorniku 26,3 km²

Max. wysokość zapór 
bocznych 11 m

Tab. 1. Główne parametry Zbiornika Racibórz Dolny

Fot. 1. Zbiornik Racibórz Dolny podczas budowy 
Źródło: Budimex SA
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• specjalne wymagania, dotyczące zabezpie-
czenia tłoczysk siłowników przed korozją;

• wymaganie zastosowania oleju biodegra-
dowalnego;

• wymaganie wykonania całej instalacji 
hydraulicznej ze stali nierdzewnej;

• wymaganie 7 lat gwarancji;
• konieczność zatwierdzania wszystkich sto-

sowanych produktów i materiałów.

Aby uzyskać kompromis we wszystkich 
powyższych kwestiach, konieczne było pro-
wadzenie wielu dyskusji, uzgodnień i kore-
spondencji.

Wymagania odnośnie zabezpieczenia 
antykorozyjnego
Zgodnie z dokumentacją wykonaną przez 
projektanta systemów zasuw, warunki tech-
niczne, jakim powinny odpowiadać siłowniki 
hydrauliczne, są następujące:
• ciśnienie nominalne – 25 MPa;
• rodzaj siłowników – dwustronnego dzia-

łania;
• tłoczyska siłowników hydraulicznych 

powinny być pokryte ceramiczną powłoką 
antykorozyjną lub inną o podobnej trwało-
ści mechanicznej i antykorozyjnej; 

• powłoki antykorozyjne zewnętrznych 
powierzchni siłowników powinny być 
odporne na wodę rzeczną i wykazywać 
wieloletnią trwałość, wymagana trwałość 

i Gospodarki Wodnej. Inwestorem było Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Pol-
skie” - RZGW Gliwice, a generalnym wyko-
nawcą projektu konsorcjum Budimex S.A. 
i Ferrovial Agroman.

Zbiornik został utworzony przez wybu-
dowanie głównej zapory czołowej oraz 2 
zapór ograniczających z dwóch stron polder 
wewnątrz zbiornika. W zaporze głównej czo-
łowej ulokowana jest budowla przelewowo-
-spustowa, wyposażona w 6 zasuw przelewo-
wych oraz 6 zasuw spustu dennego.

WYMAGANIA PRZEDSTAWIONE 
DOSTAWCOM
Główne parametry wyposażenia technolo-
gicznego obiektów przelewu i spustu były 
wskazane przez projektanta całego obiektu, 
tj. DHV Hydroprojekt Sp. z o. o. (obecnie 
Haskoning DHV Polska).

Wymagania do napędów 
hydraulicznych
Zdefiniowane przez projektanta wymagania 
techniczne w stosunku do napędów hydrau-
licznych nie odbiegały generalnie od tych 
spotykanych w podobnych obiektach w Pol-
sce. Dodatkowe warunki były postawione 
podczas dyskusji technicznej z Inwestorem 
i dotyczyły głównie ekologii oraz zabezpie-
czeń antykorozyjnych:

Fot. 2. Budowla przelewowo-spustowa Zbiornika Racibórz Dolny

Liczba zasuw 6

Szerokość prześwitu 11,8 m

Wysokość zasuwy 8,65 m

Wysokość podniesienia 
zasuwy 8,75 m

Napęd zasuw
2 siłowniki hydrau-
liczne zasilane osob-
nymi agregatami

Wymiary siłownika 320 x 180 x 8800 mm

Synchronizacja ruchu 
siłowników tłoka

redundantny system 
elektroniczny 
pomiaru drogi

Siła ciągnąca 2 x 1000 kN

Czas pracy 
– pełne podniesienie ok. 60 min

Czas pracy 
– pełne opuszczenie ok. 90 min

Liczba spustów 6

Wymiary prześwitu 
– wysokość 4,5 m

Wymiary prześwitu 
– szerokość 3,5 m

Liczba zasuw w spuście 2 (główna 
i awaryjna)

Napęd zasuw

1 siłownik hydraulicz-
ny na każdą zasuwę, 
napędzany oddziel-
nym agregatem 
hydraulicznym; każdy 
siłownik wyposażo-
ny w redundantny 
system pomiaru 
położenia tłoka

Wymiary siłownika 400 x 250 x 4600 mm

Siła ciągnąca 1150 kN

Czas pracy – podnoszenie ok. 33 min

Czas pracy – opuszczanie ok. 48 min

Źródło: Haskoning DHV Polska

Źródło: Budimex SA

Źródło: Haskoning DHV Polska

Tab. 3. Spust denny – dane techniczne

Tab. 2. Przelew – dane techniczne
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 sales@ruhfus.com  +49 (0) 2131 9146
As a German specialist in large customized hydraulic cylinders and control systems, our precise products 
are in use for a long time - worldwide. Since 1907.

Large-dimension hydraulic cylinders are our speciality.Wielkogabarytowe siłowniki hydrauliczne to nasza specjalność.
Jesteśmy niemieckim specjalistą w zakresie wielkogabarytowych, niestandardowych siłowników hydraulicznych i systemów 
sterowania. Nasze precyzyjne produkty są w użyciu od 1907 roku.
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powłoki min. 20 000 godzin wg PN-EN 
ISO 4536;

• uszczelnienia dławnic powinny być przysto-
sowane do pracy w wodzie rzecznej;

• tłoczyska siłowników powinny być wypo-
sażone w zgarniacze zanieczyszczeń i prze-
ciwlodowe;

• siłowniki powinny posiadać podwójne 
(zdublowane) elektroniczne nadajniki poło-
żeń tłoczyska;

• siłowniki powinny być zaopatrzone w ele-
menty do ich odpowietrzania w czasie eks-
ploatacji i w zawory spustowe oleju;

• łożyska przegubowe końcówek tłoczysk 
powinny być wykonane z materiałów 
odpornych na korozję i powinny być bez-
obsługowe (nie wymagające smarowania) 
oraz posiadać uszczelnienia boczne czo-
pów i końcówek łożysk.

O ile większość powyższych wymagań nie 
budziła wątpliwości, to tak zdefiniowane 
wymagania, dotyczące zabezpieczenia anty-
korozyjnego tłoczysk siłowników wymagały 
wyjaśnień. Na pytanie skierowane do inży-
niera kontraktu przedstawiciela Inwestora, 
posiadającego decydujący głos we wszyst-

kich kwestiach technicznych i organizacyjnych 
projektu, jak należy interpretować powyższe 
wymaganie, odpowiedź brzmiała, że normę 
EN-ISO 4536 należy stosować do określenia 
i udowodnienia trwałości powłok tłoczysk 
siłowników, ponieważ wynika to z doświad-
czeń projektanta.

ODPORNOŚĆ ANTYKOROZYJNA 
POWŁOK CERAMICZNYCH 
Firma Ruhfus, dostawca siłowników do pro-
jektu Racibórz Dolny, stosuje pokrycia cera-
miczne o parametrach przedstawionych 
w tabeli 4. Zarówno autor niniejszego referatu 
jak i firma Griekspoor Thermal Coatings, part-
ner Ruhfusa, profesjonalnie od lat zajmująca 
się ceramicznymi pokryciami powierzchni 
metalowych, narażonych na korozje w róż-
nych agresywnych środowiskach, była zasko-
czona wymaganiem potwierdzenia odpor-
ności antykorozyjnej pokryć ceramicznych 
tłoczysk testem wg EN-ISO 4536. Przedsta-
wiono cały szereg raportów z badań odpor-
ności, wykonanych przez niezależne labora-
toria w Holandii i Belgii (tab. 5), które niestety 
nie uzyskały akceptacji Zamawiającego. Zmu-
siło to dostawcę siłowników hydraulicznych 

do zlecenia i przeprowadzenia dodatkowego 
Saline droplet (SD) testu, w zakresie 720 h 
zgodnie z EN-ISO 4536, który oczywiście 
zakończył się wynikiem pozytywnym.

ADEKWATNOŚĆ ISTNIEJĄCYCH NORM 
DO OCENY OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ 
Istnieje wiele standardów, zarówno międzyna-
rodowych, jak ich narodowych, stosowanych 
(preferowanych) do potwierdzenia odpor-
ności na korozję. Zobiektywizowana inter-
pretacja adekwatności tych norm do oceny 
różnych metod zabezpieczenia antykorozyj-
nego, materiałów pracujących w różnych śro-
dowiskach korozyjnych, a także porównania 
ich wyników, jest rzeczą niezmiernie ważną. 
Stanley J. Dapkunas w swoim poradniku „Sur-
face Engineering Measurement Standards 
for Inorganic Materiałs” tak określa obszary 
aplikacji norm ISO 9227 i ISO 4536: „Inten-
cją normy ISO 9227 jest oszacowanie odpor-
ności na korozję materiałów metalowych 
zabezpieczonych bądź niezabezpieczonych 
stałym lub czasowym pokryciem antykoro-
zyjnym. Norma ta jest użyteczna do detekcji 
nieciągłości, takich jak pory lub inne wady, 
w niektórych powłokach metalowych, oksy-

# Opis testu Data Czas trwania 
testu

Laboratorium 
wykonywujące 

test /kraj 
Wynik testu

1 Test zgodnie z NBD 10300 
oraz ASTM G61 21.10.2015 100 h C-CUBE NL Pokrycie spełnia wymagania normy NBD 10300 

2.
Test przeprowadzony zgod-
nie z ISO 9227 AASS Ocena 
zgodnie z EN-ISO 10289

17.05.2016 672 h METALogic BE Wynik oceny zgodnie z ISO 10289 potwierdza poziom zabezpieczenia anty-
korozyjnego RP 10, co oznacza brak oznak korozji na bazowym metalu. 

3 Test zgodnie z NBD 10300 
oraz ASTM G61 15.09.2015 100 h C-CUBE NL

Różnica potencjałów po 100-godzinnym teście pozostała niezmienna na po-
ziomie +0,05 V. Niska gęstość prądu elektrycznego pokazuje niską podatność 
pokrycia na korozję. 

Testowane pokrycie po przeprowadzonym teście nie ma oznak korozji, co 
dowodzi braku nieciągłości pokrycia w stosunku do pokrytej powierzchni 
stalowej.

Pokrycie spełnia wymogi ochrony antykorozyjnej zgodnie  
z Normą NBD 10300.

4 Test zgodnie z NBD 10300 
oraz ASTM G61 17.04.2014 24 h C-CUBE NL

Na powierzchni pokrycia ceramicznego tłoczyska 14.113-1-4 test pokazał 
wartości powyżej wartości progowej -0,35 V po 24 godzinach, co dowodzi 
nieprzepuszczalności pokrycia.

Test stabilności antykorozyjnej wykazuje niską gęstość prądu.

Powierzchnia testowana nie wykazuje śladów korozji.

5

Badania pokrycia cera-
micznego w rzeczywistych 
warunkach wody morskiej 
w porcie w Singapurze.

luty 2016 
– sierpień 2017 13,500 h Griekspoor

Pokryte ceramiką tłoczyska były podwieszone za pomocą stalowej linki w 
strefie przypływów na okres 18 miesięcy (luty 2016 – sierpień 2017). To ozna-
czało 18-miesięczny cykl 6 godzin pod wodą i 6 godzin na powierzchnią ze 
średnią temperaturą powyżej 30 ºC. (13500 godzin w wodzie słonej). Oznak 
korozji nie stwierdzono.

6. Test zgodnie z EN-ISO 4536 21.07.2018 720 h C-CUBE NL Powłoka ceramiczna nie wykazuje oznak korozji ani innych anomali w czasie 
 i po zakończeniu 720-godzinnego testu

Tab. 5. Wykaz raportów z testów odporności na korozję, przedstawionych do akceptacji przez dostawcę siłowników hydraulicznych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów z testów odporności na korozję
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Budowa i skład powłoki (pokrycie 2 -warstwowe)
Warstwa łacząca/pokrycie wewnętrzne Plazma Nikiel/Chrom > = 100μ (max. 900μ)
Warstwa zewnętrzna Plazma Al2O3 TiO2 > = 200 μ (max. 600 μ)

Najważniejsze informacje dotyczące powłoki

Opis Standard międzynarodowy Wartość minimalna Standard Griekspoor

Wytrzymałość pokrycia na rozciąganie EN 582 lub ISO 41916 > = 35 N/mm² > = 50 N/mm²

Testy odporności na korozję

DNV-C2 brak widocznej korozji po 500 h > 1000 h

brak przepuszczalności po 1000 h (ECP-
test > - 350 mV) > 1000 h (ECP-test > - 150 mV)

Stopień odporności na korozję DIN 50021-ESS ASTM G85 brak korozji (10) po 1000 h >1000 h
Porowatość < 4% < 3%

Odporność chemiczna

1. NaCl (kwas) 1. Bardzo dobra

2. H₂SO₄ (kwas) 2. Bardzo dobra

3. HCl (kwas) 3. Bardzo dobra

4. NaOH (zasada) 4. Dopuszczalna/dobra

dowanych anodowo lub powłokach kon-
wersyjnych” oraz „Intencją normy ISO 4536 
jest ocena odporności na korozję, wtedy gdy 
działanie kropelkowe jest bardziej dotkliwe, 
niż stałe zanurzenie w filmie solankowym” 
(tłumaczenia autora).

Mając powyższe na uwadze można pokusić 
się o ocenę agresywności obu testów, w sto-
sunku do tłoczyska pokrytego ceramiką. Test 
kropelkowy SD może być bardziej agresywny 
dla materiałów niepasywowanych, gdzie 
szczególne znaczenie ma dostępność tlenu. 

Jako że ceramika się nie utlenia, jakiekolwiek 
ryzyko korozji w obu rodzajach testów solan-
kowych tj. salt spray i saline drop jest ograni-
czone. Twardość pokrycia jest na tyle duża, że 
erozja pokrycia nie jest oczekiwana.

Tylko w przypadku porowatości, pokryty 
metal jest eksponowany na test poprzez pory. 
To pokazuje, że różnica pomiędzy testem 
kropelkowym (SD) i stałym spryskiwaniem 
solanką jest mała, gdyż ekspozycja odbywa 
się poprzez stale wilgotne pory. Jedyną róż-
nicą jest dostępność tlenu do istniejących 
porów, zaś większa koncentracja tlenu, wystę-
pująca w teście kropelkowym, jest w przy-
padku pokrycia ceramicznego sprzyjająca.
Interesującym standardem, używanym przez 
Holenderskie Ministerstwo Dróg Wodnych 
do oceny odporności antykorozyjnej cylin-
drów, jest NBD 10300 (2010). Zastosowany tu 
nieniszczący 24-godzinny test EPQ (Electro-
chimical Product Qualification) jest określony 
na bazie 10 letnich badań, prowadzonych na 
zaporze Oosterschelde i pozwala 10-krotnie 
skrócić czas testów w porównaniu z ISO 9227.

Podobnym testem używanym w USA jest test 
ASTM G61.

Podsumowując powyższe krótkie omówienie 
kilku istniejących standardów dotyczących 
oceny zabezpieczeń antykorozyjnych, autor 
pozwala sobie postawić następujące pytania. 
Odpowiedź na nie mogłaby rozwiązać pro-
blem, zaistniały w czasie projektu Racibórz 
Dolny, a z którym z pewnością spotyka się 
wielu innych dostawców systemów pracu-
jących w trudnych warunkach korozyjnych:
A. Jak porównać wyniki testów przeprowa-

dzonych wg różnych obowiązujących 
norm?

B. Na ile można obiektywnie przywoływać 
konkretną normę, jako wymaganie prze-
targowe nie naruszając zasad uczciwej 
konkurencji?

Tab. 4. Karta informacyjna dwuwarstwowego pokrycia antykorozyjnego Standard TOPCOAT firmy Griekspoor Thermal Coatings

Firma Rockfin powstała w 1991 roku i obecnie zatrudnia 600 osób, w tym ponad 200 inżynierów. Rockfin spe-
cjalizuje się w projektowaniu, produkcji, testowaniu i serwisowaniu systemów olejowych, gazowych i wodnych 
w sektorach energetycznym, przemysłowym oraz naftowo-gazowym. Mając na uwadze dynamiczny rozwój 
energetyki odnawialnej oraz obszaru paliw alternatywnych, Rockfin systematycznie zwiększa swój udział na tym 
rynku oferując: układy sterowania hydraulicznego i pomocnicze dla elektrowni wodnych, jak i systemy proce-
sowe instalacji biogazowych i wodorowych, w tym moduły elektrolizerów i ogniw paliwowych. W latach 2018-
2020 realizowaliśmy projekt dostawy systemu sterowania hydraulicznego śluz i zasuw na największym w Polsce 
zbiorniku przeciwpowodziowym w Raciborzu. W ramach projektu dostarczone zostały siłowniki oraz zasilacze 
hydrauliczne wraz z kompletem dokumentacji technicznej. Wykonana została instalacja i integracja systemów 
na obiekcie, przeprowadzono uruchomienie oraz dokonano szkoleń z obsługi dla pracowników inwestora.

www.rockfin.pl 

Źródło: Griekspoor Thermal Coatings
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C. Na ile pomocne byłoby ustalenie przez 
Stowarzyszenie Inżynierów Hydrotech-
nicznych jednoznacznych wytycznych, 
zawierających kryteria oceny zabezpie-
czeń antykorozyjnych dla różnych warun-
ków środowiskowych?

WYMAGANIA WYDŁUŻONEJ 
GWARANCJI 
Zgodnie z warunkami kontraktu w spra-
wie dokończenia budowy zbiornika prze-
ciwpowodziowego Racibórz Dolny, zawar-
tego pomiędzy Inwestorem tj. Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” 
– RZGW Gliwice a generalnym wykonawcą 
projektu – firmą Budimex SA, gwaran-
cja określona została na 5 lat od całkowi-
tego zakończenia inwestycji, co nastąpiło 
w połowie 2020 roku. Oczywiście oczeki-
wania generalnego wykonawcy w stosunku 
do podwykonawców oraz dostawców były 
takie same. W przypadku firmy Rockfin Sp. 
z o. o., która w wyniku przetargu publicz-
nego otrzymała zamówienie na dostawę 
systemu napędów zasuw przelewu i spustu 
zapory czołowej budowanej na powyższym 
zbiorniku, przyjęcie takiego okresu gwaran-
cji oznaczało de facto udzielenie gwarancji 
na wszystkie składowe systemu napędów 
na ponad 6,5 roku. Wymagało to zarówno 
określenia i wynegocjowania z zamawia-
jącym warunków ekonomicznych, organi-
zacyjnych i logistycznych świadczeń gwa-
rancyjnych, jak również wprowadzenia do 
projektowanych konstrukcji szeregu zało-
żeń podwyższających trwałość i niezawod-
ność dostarczanych systemów oraz ułatwia-
jących ich serwisowanie na obiekcie. Nie 
wchodząc w szczegóły warunków gwaran-
cyjnych (dane poufne) uzgodnionych mię-
dzy Budimexem a Rockfinem, chciałbym po 
krótce omówić kilka rozwiązań umożliwia-
jących wydłużenie gwarancji oraz problemy 
związane z ich wdrożeniem.

Przyjęte założenia konstrukcyjne umoż-
liwiające wydłużenie gwarancji
Firma Rockfin Sp. z o. o., dostawca sys-
temu napędów hydraulicznych zasuw oraz 
jej partner i poddostawca wszystkich cylin-
drów hydraulicznych, firma RUHFUS Sys-
temhydraulik GmbH, w celu wypełnienia 
warunków wydłużonej gwarancji, już na 
etapie projektowania dołożyła dodatkowe 
warunki, do warunków technicznych narzu-
conych przez projektanta zbiornika:
• umożliwiające wydłużenie trwałości i nie-

zawodności dostarczanych systemów, 
starając się dodatkowo zwiększyć zapasy 

nośności i wytrzymałości projektowanych 
elementów oraz wykorzystując materiały 
i wyroby kompletujące od renomowa-
nych dostawców z pełnym potwierdze-
niem jakości ich wykonania;

• ułatwiające serwisowanie i regulacje sys-
temu na obiekcie w warunkach utrud-
nionego dostępu, stosując odpowiednie 
rozwiązania konstrukcyjne;

• rozszerzające zakres prób odbiorczych 
systemu.

Jako przykład działań projektowych, zwią-
zanych z obniżeniem obciążenia elemen-
tów systemu, chciałbym przedstawić pro-
blem związany z łożyskami wahliwymi uch 
cylindrów przelewu, które zaprojektowane 
zostały przez projektanta zbiornika pod 
sworznie Ø 140 mm. Projektant siłowni-
ków z firmy RUHFUS, chcąc zabezpieczyć 
bezobsługowość łożysk, zastosował łożyska 
z materiału deva tex 552, mając na uwa-
dze ich mniejszą nośność statyczną. Chcąc 
zmniejszyć współczynnik obciążenia łoży-
ska poniżej 0,8:

Fz / Fz.d. < 0,8

gdzie: 
Fz jest obliczonym zgodnie z DIN 18800-1 
obciążeniem łożyska;
Fz.d. jest dopuszczalnym obciążeniem łoży-
ska obliczonym ze współczynnikiem bez-
pieczeństwa = 1,5;

zaproponował zwiększenie wymiaru łoży-
ska i sworzni do Ø 160 mm. Niestety spo-
tkało się to z odmową Inwestora, który oba-
wiał się przekroczenia budżetu. Dostawca 
siłowników, nadal chcąc utrzymać znaczny 
zapas nośności łożyska, zdecydował się na 
uzgodnienie z dostawcą łożysk, wykonania 
łożyska specjalnego (pozakatalogowego), 
zapewniającego nośność statyczną przy 
rozmiarze Ø 140 mm, taką jak przy łoży-
sku Ø 160 mm. 

Przyjęte działania organizacyjne i logi-
styczne
Aby zabezpieczyć zobowiązania gwaran-
cyjne, przygotowano szereg przedsięwzięć 
organizacyjnych i logistycznych, związanych 
z zabezpieczeniem części zamiennych, spe-
cjalną filozofią obsług i przeglądów gwa-
rancyjnych oraz zasadami ewentualnych 
napraw i remontów. Wszystkie powyższe 
działania wymagają szczegółowych, trud-
nych i bardzo czasochłonnych uzgodnień 
zarówno z zamawiającym, tj. firmą Budi-

mex, jak również Inwestorem i przyszłym 
użytkownikiem systemu. 

PODSUMOWANIE
Przedstawiając powyższy artykuł, dotyczący 
realizacji dostaw systemów napędów do 
Zbiornika Racibórz Dolny, autor chciałby 
podkreślić, że wyzwania i problemy przy-
toczone w tekście dotyczą w większym lub 
mniejszym stopniu wszystkich projektów 
hydrotechnicznych realizowanych w Pol-
sce i chyba nie tylko w Polsce. Do podję-
cia tych wyzwań potrzeba, oprócz wiedzy, 
doświadczeń technicznych oraz znajomo-
ści lokalnych realiów, także wiele wytrwa-
łości i samozaparcia przy rozwiązywaniu 
problemów technicznych, organizacyjnych, 
logistycznych, komunikacyjnych. Mając na 
uwadze czekające nas w Polsce inwesty-
cje hydrotechniczne, zarówno te będące 
w realizacji, jak przekop przez Mierzeję 
Wiślaną, jak i te w planach na najbliższe lata 
oraz te, które są planowane długofalowo 
jak „Program poprawy żeglowności rzek 
polskich zgodnie z podpisaną przez Prezy-
denta RP w dn. 24.03.2017 Konwencją AGN” 
(ok. 70 mld PLN) dyskusja nt. powyższych 
problemów wydaje się bardzo aktualna.

Włodzimierz Bramowicz 
Włodzimierz Bramowicz Consulting
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Autor
Dr inż. Włodzimierz Bramowicz posiada 
wieloletnie doświadczenie w projektowa-
niu i realizacji dostaw napędów i stero-
wań hydraulicznych do różnych aplikacji. 
Jako Dyrektor Zarządzający firmą Bosch 
Rexroth Sp. z o.o. był odpowiedzialny za 
dostawy systemów napędów hydraulicz-
nych do wielu obiektów hydrotechnicz-
nych realizowanych na Odrze i Nysie Kłodz-
kiej. Dziś prowadząc firmę konsultingową 
doradza wielu polskim i zagranicznym fir-
mom w zakresie Projektów hydrotechnicz-
nych. Przy Projekcie suchy zbiornik Racibórz 
Dolny współpracował z dostawcami sys-
temów napędów hydraulicznych firmami: 
Rockfin Sp. z o.o. oraz RUHFUS Systemhy-
draulik GmbH. 
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Nowelizacja ustawy o energii przewiduje podwojenie kwot 
na budowę nowych dużych elektrowni wodnych. To musi nas 
napawać optymizmem.
Stanowi przynajmniej istotny ruch. Decydenci wierzą, że energetyka 
wodna odegra główną rolę w zaopatrzeniu w energię w przyszłości. 
Należy jednak zauważyć, że pieniądze są przeznaczone wyłącznie 
dla nowych elektrowni. Niestety, potencjał do rozbudowy dużych 
elektrowni wodnych w Szwajcarii jest już ograniczony. Dla nas, jako 
operatorów, głównym problemem jest utrzymanie w dobrym sta-
nie technicznym już istniejących instalacji. A to właśnie duże elek-
trownie wodne zostały pominięte w nowej wersji ustawy o energii.

Co przez to rozumiemy? Według Rady Federacji Szwajcarskiej 
energia wodna stanowi kręgosłup zaopatrzenia kraju w ener-
gię elektryczną. Mając taką wiedzę, czy nie uzasadnione jest 
skupienie się przede wszystkim na rozwoju nowych odnawial-
nych źródeł energii?
To byłoby zbyt proste. Trzymając się tej metafory można powie-
dzieć, że stan kręgosłupa, który nie będzie ćwiczony ulegnie 
pogorszeniu. Takie właśnie jest zagrożenie dla istniejących dużych 
szwajcarskich elektrowni wodnych. Istniejące elektrownie, które 
wymagają modernizacji, nie otrzymają żadnych funduszy w przy-
szłości. Jako że ryzyko związane ze zmianami cen rynkowych jest 
bardzo duże, to żaden operator nie jest w stanie poczynić dużych 
inwestycji w modernizacje. Innymi słowy, w naszych elektrowniach 
robimy tylko to co jest konieczne. I przyjmujemy też, że w określo-
nym zakresie wpłynie to na niezawodność.

Istniejące elektrownie wodne są regularnie remontowane. Np. 
kilka lat temu Axpo wykonała kompletną modernizację elek-
trowni Eglisau. Oznacza to, że można to zrealizować również 
bez finansowania.
Jest to dobry przykład. Pokazuje co jest możliwe. W Eglisau zain-
westowaliśmy prawie 200 milionów CHF w elektrownię, która ma 
już 100 lat, zwiększając tym samym produkcję energii elektrycznej 
o 30 procent. Potencjał modernizacji w wielu elektrowniach jest 
podobny. Jednakże, decyzja o modernizacji została podjęta 15 lat 
temu, tj. przed otwarciem rynku energii elektrycznej. Na dzień dzi-
siejszy decyzja nie byłaby taka sama. Uwzględniając ryzyko zwią-
zane z cenami rynkowymi, nie byłoby to uzasadnione ekonomicz-
nie. Nie można po prostu założyć, że taka inwestycja się zwróci.

Co to oznacza dla przyszłości energetyki wodnej, jeśli będzie 
wykonywać tylko „niezbędne minimum"?
Oznacza to, że ograniczamy się do prac konserwacyjnych i nie 
przeprowadzamy kapitalnych przeglądów. Oznacza to również, że 
w perspektywie średnioterminowej stan instalacji będzie się pogar-
szał. Natomiast, w perspektywie długoterminowej może dojść do 
utraty części mocy instalowanej. Jedno jest tutaj pewne: niezawod-
ność ucierpi - i to jest przedmiotem obaw. Energetyka wodna sta-
nowi nasz środek zabezpieczający przy ograniczaniu skutków nie-

stabilności nowych odnawialnych źródeł. Fatalną sytuacją byłoby, 
gdyby możliwość polegania na energetyce wodnej nagle uległa 
ograniczeniu z powodu braku odpowiedniej konserwacji zaso-
bów wytwórczych.

Co byłoby potrzebne, poza absolutnie koniecznymi działa-
niami, aby utrzymać szwajcarskie elektrownie wodne w odpo-
wiednim stanie?
 Operatorzy dużych elektrowni wodnych wymagają określonego 
poziomu bezpieczeństwa, aby prowadzić modernizacje. Aktualnie 
nikt nie podejmie się poważnych inwestycji w długiej perspektywie 
czasowej. Ceny rynkowe są zbyt niestabilne. Jednocześnie istnieje 
nadrzędny interes gospodarczy, aby posiadać niezawodną ener-
getykę wodną. Bezpieczeństwo dostaw ma swoje koszty, a koszty 
te muszą być poniesione przez wszystkich. Żadna firma nie jest 
w stanie zrobić tego sama. Dlatego też popieramy retroaktywne 
bilansowanie jako część zmian ustawy o energii.

Co to oznacza?
 Jeśli operator inwestuje w modernizację elektrowni wodnej to 
musi otrzymać zwrot części kosztów poniesionych przy inwestycji 
- i tylko wtedy, jeśli elektrownia wodna sama ich nie spłaciła. Zakła-
damy maksymalnie 60 procent kosztów. Dzięki temu ryzyko ryn-
kowe będzie ponoszone wspólnie przez operatora i konsumenta. 
Ostatecznie obie strony są zainteresowane tym, aby wielkoskalowa 
energetyka wodna działała niezawodnie. Zachęciłoby to większą 
liczbę operatorów do realizacji długoterminowych inwestycji oraz 
podejmowania pewnego ryzyka.

Niećwiczony kręgosłup nie będzie działać prawidłowo. Takie wła-
śnie jest zagrożenie dla istniejących dużych elektrowni wodnych.

Jeśli rząd nie poprawi obecnej wersji ustawy o energii to szwajcarska energetyka wodna będzie 
w przyszłości w szczególnie trudnym położeniu. Peter Lustenberger, kierownik ds. zarządzania akty-
wami hydroenergetycznymi w Axpo, wyjaśnia, co trzeba zrobić, aby energia wodna pozostała podsta-
wą szwajcarskiej produkcji energii elektrycznej.

ISTNIEJĄCE DUŻE ELEKTROWNIE WODNE POMINIĘTE

Peter Lustenberger 
Kierownik ds. zarządzania aktywami hydroenergetycznymi 

Axpo
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Jednym z zadań służących realizacji  celu 
projektu było przeprowadzenie ana-
lizy warunków rozwoju sektora energe-

tyki wodnej w krajach objętych projektem, 
tj. w Boliwii, Kolumbii i Ekwadorze (Ame-
ryka Łacińska) oraz w Kamerunie i Ugandzie 
(Afryka). Niniejszy artykuł stanowi podsumo-
wanie wyników wspomnianej analizy i jest 
oparty na kompleksowym raporcie, opraco-
wanym w ramach projektu HYPOSO.         

BOLIWIA
Teoretyczny potencjał energetyczny rzek 
w Boliwii wynosi 178 tys. GWh/rok (HP&D, 
2019). Potencjał techniczny szacowany jest 
natomiast na 126 tys. GWh rocznie, a poten-
cjał ekonomiczny waha się między 30 a 50 
tys. GWh/rok. W 2018 roku elektrownie 
wodne w tym kraju wytworzyły około 2,5 
tys. GWh energii elektrycznej, co oznacza, 
że potencjał techniczny wykorzystywany 
jest na poziomie niższym niż 2 procent. Naj-
nowsze badania bazujące na technologii GIS 
pozwoliły zidentyfikować potencjał mocy 
wytwórczych, jaki mógłby zostać wykorzy-
stany w elektrowniach wodnych i wynosi 
on 133 GW (Velpuri et al., 2016). Nawet po 
wykluczeniu obszarów chronionych, trudno 
jest jednak tą metodą oszacować, jakie są 
realne możliwości wykorzystania wód do 
celów produkcji energii w aspekcie technicz-
nym i ekonomicznym. W 2019 roku w Boliwii 
działało 16 dużych elektrowni wodnych, a 6 
kolejnych było w trakcie budowy. Ich łączna 
moc wynosiła 659 MW.

W Boliwii małe elektrownie wodne są defi-
niowane jako obiekty do 5 MW. Jak dotąd 
nie udało się określić potencjału wyłącz-
nie małej hydroenergetyki, brakuje rów-
nież jakiejkolwiek bazy danych istniejących 
małych elektrowni wodnych. Ogólne sza-
cunki mówią o istnieniu około 85 działają-
cych obiektów hydroenergetycznych w skali 
małej, mini lub mikro. Są to obiekty o mocy 
nieprzekraczającej 10 MW. Łącznie ich moc 
zainstalowana wynosi 153 MW i w 2016 
roku  wyprodukowały 629 GWh energii. 
Małe elektrownie wodne należą zarówno 

do podmiotów prywatnych, jak i przedsię-
biorstwa publicznego ENDE. W Boliwii nie 
ma określonych taryf, ani innych mecha-
nizmów finansowych, z których mogłyby 
korzystać nowe projekty. Ramy prawne dla 
tych przedsięwzięć są jednak w fazie wdra-
żania. Realizacja każdej inwestycji będzie 
podlegała indywidualnym negocjacjom, 
w wyniku których ma zostać ustalona cena 
sprzedaży energii obowiązująca w umowie. 
Ma ona uwzględniać wymogi firmy ENDE 
i interes wytwórcy energii oraz powinna być 
zatwierdzona przez Urząd ds. Energetyki.

Boliwia przyjmuje ambitny cel, jakim mia-
łoby być wytwarzanie 70-78 procent ener-
gii elektrycznej w elektrowniach wodnych 
do 2025 roku. W planach ENDE znajduje 
się z kolei zamiar dysponowania trzema 
tysiącami megawatów mocy wytwórczej 
w elektrowniach wodnych, co pozwoliłoby 
krajowi przeznaczyć około 1 GW ener-
gii elektrycznej na eksport. Szacuje się, 
że w średnim okresie wartość inwestycji 
w projekty hydroenergetyczne wyniesie 16,7 
miliarda (HP&D, 2019, IHA, 2019). Plan ten 
jest mocno powiązany z budową dwóch 
dużych inwestycji. Dla Boliwii bardzo atrak-
cyjną opcją jest eksport energii do Brazy-
lii i Argentyny, ze względu na ceny energii 
w tych krajach, które są siedem razy wyższe 
od ceny obowiązującej na rynku krajowym 
(WSHPDR, 2019).

Rządowy plan strategiczny w zakresie małej 
energetyki wodnej zakłada przyłączenie do 
sieci obiektów o łącznej mocy około 30 MW, 
a ponadto planuje się uruchomienie instala-
cji hydroenergetycznych o łącznej mocy 20 
MW, które mają pracować na wydzielonych 
sieciach. W tej chwili trwa proces identyfi-
kacji lokalizacji pod inwestycje. Te projekty 
oraz inne inwestycje w sektorze energetyki 
wodnej mogą być przygotowywane i reali-
zowane zarówno przez podmioty prywatne, 
jak i publiczne. Rząd pracuje jednocześnie 
nad stworzeniem struktur i zasad finanso-
wania MEW i innych technologii OZE. Mają 
one obejmować przydzielenie lokalnym 

agendom rządowym środków mających 
stanowić zachęty do realizacji projektów 
poniżej 2 MW, natomiast władze samorzą-
dowe i inne lokalne instytucje będą mogły 
udzielać wsparcia na projekty poniżej 1 MW.          

KOLUMBIA
Kolumbia dysponuje drugim co do wiel-
kości wśród krajów Ameryki Łacińskiej (po 
Brazylii) potencjałem hydroenergetycz-
nym (OLADE, 2013). Teoretyczny poten-
cjał energetyczny rzek w tym kraju wynosi 
około tysiąca terawatogodzin energii rocz-
nie, z czego około 200 TWh jest możliwy 
do wykorzystania w sensie technicznym, 
a według szacunków sprzed kilku lat, 140 
TWh rocznie opłacałoby się wykorzystać 
biorąc pod uwagę uwarunkowania ekono-
miczne (H&D, 2019).

Dane opublikowane przez kolumbijski 
Krajowy Zakład Planowania Wydobycia 
i Energetyki (UPME) oraz Instytut Hydrolo-
gii, Meteorologii i Studiów Środowiskowych 
(IDEAM) wskazują, że teoretyczny potencjał 
mocy wytwórczych w elektrowniach wod-
nych, jakie mogłyby powstać w Kolumbii 
wynosi 56 GW (UPME, 2015), z czego 8,113 
MW mogłyby stanowić elektrownie o mocy 
od 20 do 40 MW, a 43,129 MW elektrow-
nie o mocy przekraczającej 40 MW. 41,1% 
potencjału mieści się w regionie wodnym 
Magdalena Cauca, 23,7% w regionie wod-
nym Orinoko, 22,1% w regionie Amazonki, 
6,8% w regionie Karaibów i 6,4% w regio-
nie Pacyfiku. W lutym 2019 roku całkowita 
moc zainstalowana we wszystkich elek-

HYPOSO to projekt badawczy, finansowany w ramach programu HORYZONT 2020, czego czytelnicy 
ENERGETYKI WODNEJ mieli okazję dowiedzieć się z wcześniejszych wydań czasopisma. Celem projektu 
jest wsparcie europejskiej branży hydroenergetycznej, a jednocześnie stymulowanie zrównoważonego 
rozwoju tego sektora w wybranych krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej. 

ENERGETYKA WODNA W WYBRANYCH KRAJACH 
AFRYKI I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ – PROJEKT HYPOSO

Fot. EW Harca, region Zongo, Boliwia

Źródło: LHUMSS
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trowniach wodnych w Kolumbii wynosiła 11 
771 MW, przy czym wśród tych elektrowni 
22 to obiekty, których moc zainstalowana 
jest większa niż 50 MW (H&D, 2019). Około 
55% mocy wytwórczych stanowią obiekty 
będące własnością sektora prywatnego. 
Jednocześnie trzy główne podmioty uży-
teczności publicznej, czyli EPM (podmiot 
państwowy), Emgesa (z kapitałem mie-
szanym) i ISAGEN (kapitał prywatny) dys-
ponują 75% mocy wytwórczych w elek-
trowniach wodnych. W 2015 roku wydany 
został obszerny atlas potencjału hydroener-
getycznego Kolumbii (UPME, 2015). Atlas 
wskazuje potencjalne lokalizacje elektrowni 
wodnych o mocy nie przekraczającej 20 
MW, które łącznie mogłyby zwiększyć moc 
wytwórczą kraju o 4 947 MW.

W Kolumbii przyjęto definicję MEW, zgod-
nie z którą zalicza się do tych obiektów 
wyłącznie elektrownie przepływowe, nie 
posiadające zbiorników, których moc nie 
przekracza 20 MW (Duque et al, 2016; 
Arias-Gaviria et al., 2017). W Kolumbii ist-
nieje około 35 firm związanych z małą ener-
getyką wodną, zarejestrowanych i sprzeda-
jących energię na giełdzie. Wytwarzają one 
energię w 120 małych elektrowniach wod-
nych o łącznej mocy 955 MW. Ponadto, ist-
nieje około 200 mniejszych obiektów MEW, 
niezarejestrowanych na giełdzie oraz ponad 
tysiąc obiektów niewytwarzających aktual-
nie energii – zniszczonych lub rozebranych. 
Brakuje jednak pełnego zestawienia danych 
o takich instalacjach. Jak wynika z danych 
UPME, łącznie 125 projektów elektrowni 
wodnych jest w fazie wstępnych przygoto-
wań do realizacji. Wybudowanie tych obiek-
tów zwiększyłoby moc zainstalowaną w sek-
torze energetyki wodnej o około 5600 MW. 

Dane zawarte we wspomnianym atlasie 
dotyczą możliwości budowy dużych elek-
trowni wodnych oraz informacji o już zre-
alizowanych tego typu projektach. Bra-
kuje natomiast źródła informacji na temat 
potencjału małej energetyki wodnej. Cen-
tralny Urząd Rejestracyjny to organ, do któ-
rego zgłaszane są projekty planowane do 
realizacji. W lutym 2019 roku, rejestr obej-
mował 30 MEW o łącznej mocy 285 MW, 
dla których przygotowano studia wykonal-
ności lub projekty budowlane (H&D, 2019). 

EKWADOR
Teoretyczny potencjał hydroenergetyczny 
Ekwadoru to 90 970 MW mocy, z której 
można byłoby wytworzyć rocznie 638 tys. 

GWh energii w elektrowniach wodnych 
(H&D, 2019). Potencjał, jaki można byłoby 
wykorzystać w sposób uzasadniony eko-
nomicznie wynosi około 25 550 MW. Inne 
źródła (CONELEC (2012) i IDB (2013)) wska-
zują nieco odmienne szacunki, jeśli cho-
dzi o potencjał teoretyczny i ekonomiczny, 
który według nich miałby wynosić  odpo-
wiednio 77 000 i 21 520 MW. Obecnie 
wykorzystuje się około 19,7% energetycz-
nego potencjału technicznego rzek Ekwa-
doru. Łączna moc zainstalowana w elek-
trowniach wodnych w sierpniu 2019 roku 
wynosiła 5 041 MW. 
 
Elektrownie wodne w Ekwadorze produ-
kowały w latach 2006-2015 średnio 10 880 
GWh rocznie, co stanowiło około 45% cał-
kowitej produkcji energii. W 2018 r elek-
trownie wodne wytworzyły 20 696 GWh 
(70,2% całkowitej produkcji), co stanowiło 
znaczny przyrost w stosunku do poprzed-
nich lat. W kraju działa 31 dużych hydroelek-
trowni (>10 MW) o łącznej mocy 4 973 MW. 
Zgodnie z definicją, MEW oznaczają 
w Ekwadorze obiekty o mocy nieprzekra-
czającej 10 MW. W praktyce jednak nawet 
dużo większe instalacje zaliczane są czasami 
do tej grupy. Elektrowni o mocy mniejszej 
niż 10 MW (małe, mikro- i minielektrownie 
wodne) pracuje 41, a ich łączna moc wynosi 
102 MW. Ekwador jest jednym z nielicznych 
krajów Ameryki Łacińskiej, które wprowa-
dziły taryfy FIT dla odnawialnych źródeł 
(Vargas et al. 2018). Dla elektrowni wod-
nych o mocy do 10 MW, stała cena kilo-
watogodziny wytworzonej energii wynosi 
0,0781 USD. Producenci energii w elektrow-
niach wodnych o mocy mniejszej niż 1 MW 
nie mają obowiązku uzyskiwania zgody na 
wytwarzanie energii (Decree 1581 of 1999).
Obecnie inwestycje w energetykę wodną 
obejmują przede wszystkim obiekty o śred-
niej i dużej mocy, które mogą liczyć na 
zagraniczne finansowanie. Na przykład kilka 
dużych projektów zrealizowanych przez 
Sinohydro Corporation uzyskało fundusze 
z chińskiego banku Exim.  

W zakresie dostaw urządzeń elektrome-
chanicznych do elektrowni wodnych długą 
historią współpracy z Ekwadorem może 
poszczycić się zlokalizowane w Europie 
przedsiębiorstwo o globalnym zasięgu - 
ANDRITZ HYDRO. Ten producent dostar-
czył ponad 60 hydrozespołów do nowych 
i modernizowanych elektrowni wodnych, 
których łączna moc wynosiła około 2 tys. 
MW i stanowiła 88% mocy wytwórczych 

zainstalowanych w elektrowniach wodnych 
Ekwadoru. W kraju przygotowywanych jest 
przynajmniej 100 projektów hydroenerge-
tycznych, których moc wytwórcza prze-
kracza 4150 MW. Ekwadorowi prawdopo-
dobnie uda się zaspokoić potrzeby krajowe 
w zakresie energii elektrycznej i wyekspor-
tować nadwyżki energii do Kolumbii i Peru. 
Ekwadorski Masterplan w zakresie elektry-
fikacji na lata 2018-2027 przewiduje uru-
chomienie 19 elektrowni wodnych, które 
zwiększą moc zainstalowaną w sektorze 
energetyki wodnej do 2027 roku o 3,6 GW. 
Zgodnie ze wspomnianym dokumentem 
powstać mają również instalacje słoneczne, 
wiatrowe i inne technologie odnawialne 
o mocy  550 MW. 
 
Uzależnienie systemu elektroenergetycz-
nego od dużych elektrowni wodnych spra-
wia, że rząd Ekwadoru traktuje takie właśnie 
projekty priorytetowo, a zainteresowanie 
mniejszymi inwestycjami w energetykę 
wodną jest niewielkie. Jedynie dla około 
40 projektów MEW o łącznej mocy 225 MW 
zakończono w tej chwili etap projektowania 
i elektrownie są gotowe do budowy. Latem 
2019 roku ogłoszono rządowe aukcje pro-
jektów OZE, obejmujące również małą ener-
getykę wodną, w ramach których miały 
powstać instalacje o mocy około 500 MW. 
Zwycięzcy będą mieli zagwarantowane 
umowy PPA na 25 lat, a jedynym odbiorcą 
energii będzie państwowe przedsiębior-
stwo Corporacion Electrica de Ecuador S.A.

KAMERUN
Kraj posiada czwarty co do wielkości 
wśród krajów Afryki potencjał hydroener-
getyczny, a większymi zasobami dyspo-
nują tylko Demokratyczna Republika Konga, 
Madagaskar i Etiopia (Kenfack i Haman-
djoda, 2012). Całkowity hydroenergetyczny 
potencjał teoretyczny Kamerunu wynosi 

Fot. MEW Ngassona (Kamerun) o mocy 2,9 MW, bu-
dowa zatrzymana ze względów bezpieczeństwa

Źródło: Archiwum projektu HYPOSO

Fot. EW Harca, region Zongo, Boliwia
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294 TWh rocznie, z czego 115 TWh można 
wykorzystać przy obecnym stanie wiedzy 
technicznej, a produkcja 105 TWh byłaby 
ekonomicznie opłacalna. Dotąd wykorzy-
stuje się jednak zaledwie 4% potencjału 
technicznego. W 2017 roku moc zainsta-
lowana w pracujących elektrowniach wod-
nych wynosiła 816 MW, przy czym moc 
wytwórcza wszystkich źródeł wynosi 1529 
MW. Sektor energetyczny ogółem  wytwo-
rzył w Kamerunie w tym samym roku 6 973 
GWh energii elektrycznej, z czego 5 090 
GWh (73%) pochodziło z elektrowni wod-
nych (H&D, 2019). W 2019 tylko osiem elek-
trowni wodnych działało lub było w budo-
wie. Trzy z nich to małe instalacje. 

Limit mocy w przypadku MEW to w Kame-
runie 10 MW. Brakuje dokładnych szacun-
ków potencjału małej hydroenergetyki 
i kraj poszukuje funduszy na sfinansowanie 
wykonania pogłębionej analizy tego poten-
cjału. Bardzo wstępna lista możliwych loka-
lizacji małych i mikroelektrowni wodnych 
jest jednak publicznie dostępna (ONUDI, 
2019). Minisieci, zasilane piko- i mikro-
elektrowniami wodnymi są od niedawna 
włączone do kameruńskiej strategii elek-
tryfikacji. Kilka takich minisieci powstało 
w górskich regionach kraju (Ministerstwo 
Energii, 2018). W 2017 roku moc zainsta-
lowana w MEW wynosiła zaledwie 1 MW, 
jednak dokładne dane na temat aktualnej 
mocy działających małych elektrowni wod-
nych są niedostępne.
   
Potencjał małej energetyki wodnej sza-
cuje się na 970 MW (WSHPDR, 2019). 
Inne źródła wskazują, że produkcja ener-
gii w MEW mogłaby wynosić rocznie 1 
115 TWh, a potencjał skoncentrowany jest 
głównie na zachodzie i na wschodzie kraju 
(Nematchoua et al. 2015). Spory potencjał 
rozwojowy energetyki wodnej daje wiele 

możliwości inwestycyjnych. Wykorzysta-
nie potencjału dużej energetyki wodnej 
umożliwiłoby krajowi w przyszłości eksport 
energii elektrycznej. Cztery kraje sąsiadu-
jące z Kamerunem - Czad, Nigeria, Gabon 
i Gwinea Równikowa wyraziły już zaintere-
sowanie takim rozwiązaniem i kiedy tylko 
uruchomione zostaną kolejne elektrownie 
wodne planowana jest budowa linii przesy-
łowych (H&D, 2019).Trzeba jednak również 
podkreślić znaczenie negatywnych skutków 
zmian klimatu dla rozwoju energetyki wod-
nej. Do tej pory w całym kraju odnotowuje 
się utrzymujące się przerwy w dostawach 
energii występujące zwłaszcza w porach 
suchych, gdy poziom wód w zbiornikach 
jest niski (Muh et al., 2018).

W całym kraju trwa proces przygotowywa-
nia i budowy dużych elektrowni wodnych. 
Przykłady takich projektów to: EW Nachti-
gal (420 M), EW Songdong (398 MW), EW 
Chollet (600 MW). Prywatny deweloper pla-
nuje zrealizować projekt elektrowni wodnej 
Kpep o mocy 485 MW, która docelowo mia-
łaby osiągnąć moc 850 MW,  a innym przy-
kładem prywatnych inwestycji jest projekt 
Makay (400 MW). W najbliższych 10 latach 
planowana jest również budowa około 20 
MEW. Kilka elektrowni ma powstać w miej-
sce niedziałających obecnie instalacji, któ-
rych produkcję wstrzymano ze względu na 
rozbudowanie sieci i zamieszki polityczne 
(są to obiekty od 20 kW do 3 MW). 

Kameruński rząd stara się rozwiązać pro-
blem niskiego poziomu wskaźnika elek-
tryfikacji kraju. Brak prywatnych inwestycji 
jest podstawową przyczyną braku dostępu 
do energii elektrycznej na obszarach wiej-
skich. Stworzono więc odpowiednie regula-
cje faworyzujące projekty prywatnych inwe-
storów w sektorze energetyki. Wydaje się, 
że rozwiązanie zaproponowane przez rząd 
odniosło właściwy skutek, czego potwier-
dzeniem są dziesiątki protokołów uzgod-
nień podpisywanych w związku z planem 
realizacji projektów elektrowni wodnych. 
Moc planowanych instalacji wynosi od kilku 
do kilkuset megawatów, a zainteresowane 
projektami firmy pochodzą z całego świata.

UGANDA 
Teoretyczny potencjał hydroenergetyczny 
Ugandy nie został dokładnie oszacowany 
(H&D, 2019). Wiadomo natomiast, że poten-
cjał techniczny kraju wynosi 20 833 GWh/
rok,  a ekonomiczny 12 500 GWh/rok. Do 
tej pory udało się wykorzystać około 15% 

potencjału technicznego. W 2018 roku 
elektrownie wodne wytworzyły 3 638 GWh 
energii,  co stanowiło 89% całkowitej pro-
dukcji energii w kraju. Średnio co roku pro-
dukcja energii w elektrowniach wodnych 
stanowi około 80% całkowitej generacji 
energii. W 2019 roku w Ugandzie działały 
32 elektrownie wodne, a ich łączna moc 
zainstalowana wynosiła 1 667 MW. W tym 
samym spisie elektrowni wodnych wid-
nieje zaledwie 20 małych i mikroinstalacji 
(o mocy do 10 MW).  

W Ugandzie MEW definiuje się jako obiekty 
o mocy nie przekraczającej 20 MW (ERA). 
Takie lokalizacje można znaleźć głównie we 
wschodnich i w zachodnich regionach kraju, 
czyli w rejonach pagórkowatych i  górskich. 
Na rzekach Ugandy udało się zidentyfi-
kować około 50 potencjalnych lokalizacji 
MEW. Ich potencjał nie został jeszcze szcze-
gółowo zbadany, a bardzo ogólne szacunki 
mówią, że źródła te mogłyby wytwarzać 
około 1 250 GWh energii rocznie. Małe 
elektrownie wodne są zazwyczaj własnością 
prywatnych inwestorów, a ich pracą zarzą-
dza agenda rządowa IPPs. Obecnie działa 
około 20 MEW, ale informacje na ich temat 
są zastrzeżone.

W Ugandzie obowiązują przepisy ustawy 
o energii elektrycznej z 1999 roku, zgod-
nie z którymi określonym technologiom 
priorytetowym przysługują taryfy gwa-
rantowane.  Do takich technologii należą 
małe elektrownie wodne oraz inne odna-
wialne źródła o mocy zainstalowanej od 0,5 
do 20 MW. Ponadto, aby korzystać z taryfy 
projekty muszą być przyłączone do krajo-
wej sieci elektroenergetycznej. Stała cena 
w ramach FIT dla mikroelektrowni wodnych 
(<1 MW), minielektrowni (<9 MW) i MEW 
(<20 MW) wynosi od 0,115 do 0,085 USD/
kWh z okresem wypłat wynoszącym 20 lat.

W programie Uganda Vision 2040 wytwa-
rzanie energii elektrycznej  uznano za jeden 
z kluczowych i strategicznych obszarów 
interwencji służących transformacji społecz-
no-ekonomicznej kraju. Program zakłada 
wzrost dostępu do energii elektrycznej do 
30% w roku 2020 i do 80% w roku 2040 
(roczny wzrost o 6%), przy czym instala-
cje off-grid mają odgrywać bardzo nie-
wielką rolę. Ze względu na duże zasoby 
hydroenergetyczne kraju, możliwe jest rów-
nież osiągnięcie 100-procentowego wskaź-
nika elektryfikacji do roku 2040, głównie 
za sprawą rozwoju niskoemisyjnych źró-

Fot. MEW Muvumbe (Uganda) o mocy 6,5 MW będzie 
generowała 31,4 GWh energii elektrycznej rocznie.

Źródło: Archiwum projektu HYPOSO
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deł i w sposób zrównoważony kosztowo, 
przy czym w tym wypadku konieczny byłby 
większy nacisk na rozwój również małych 
instalacji typu off-grid (IHA, 2019). Istotny 
jest również fakt, iż energetyka wodna jest 
sektorem wrażliwym na cykle hydrologiczne 
wywoływane warunkami klimatycznymi, 
wymaga więc odpowiedniego zarządza-
nia gospodarką wodną w obrębie dorzeczy.
Kluczowym wyzwaniem związanym z roz-
wojem energetyki wodnej w Ugandzie 
i w większości krajów Afryki jest zapew-
nienie odpowiedniego kapitału inwesty-
cyjnego, a także kwestie społeczno-środo-
wiskowe, takie jak konieczność przesiedleń 
i wypłaty odszkodowań w przypadku reali-
zacji dużych projektów. Problemem jest 
również brak lokalnych zasobów technicz-
nych i doświadczonej kadry wdrażającej 

projekty. Aby realizacja inwestycji hydro-
energetycznych odbywała się w sposób 
zrównoważony, w 2010 roku rząd Ugandy 
przygotował plan rozwoju energetyki wod-
nej (JICA, 2011). W dokumencie wskazano 
lokalizacje inwestycji o mocy powyżej 50 
MW, znajdujące się głównie wzdłuż Nilu. 
W oparciu o to opracowanie, realizacja 
projektów w nim wskazanych jest moż-
liwa z wykorzystaniem tzw. szybkiej ścieżki. 
Obecnie realizowane są dwie flagowe 
inwestycje, tj. EW Isimba (183,2 MW) i EW 
Karuma (600 MW). Inne duże projekty przy-
gotowywane do realizacji to elektrownie 
Ayago (840 MW), Orianga (392 MW), Uhuru 
(350 MW) i Kiba (290 MW) (IHA, 2019).
W różnych zestawieniach zidentyfikowano 
59 potencjalnych lokalizacji minielektrowni 
wodnych o łącznej mocy 210 MW. Nie-

które z nich mogą pracować w ramach sieci 
wydzielonych, a inne mogłyby zasilać sieć 
krajową (Fashina 2019). Zgodnie z aktualną 
polityką rządową dotyczącą małej energe-
tyki wodnej, budową MEW zajmować się 
ma sektor prywatny. Aby promować roz-
wój tych i innych małych źródeł OZE usta-
nowiono wspomniane wcześniej taryfy FIT 
(IHA, 2019).

W Ugandzie jest wiele miejsc, które można 
byłoby zagospodarować w celu wytwarza-
nia energii w małych elektrowniach wod-
nych. Mogłyby one zaopatrywać w ener-
gię te obszary, których nie obejmuje sieć 
państwowa. 

PODZIĘKOWANIA
Autorzy niniejszego tekstu pragną podzię-
kować Komisji Europejskiej oraz Innovation 
and Networks Executive Agency (INEA) za 
wsparcie projektu HYPOSO. Projekt ten 
został sfinansowany z Programu Unii Euro-
pejskiej Horyzont 2020 (numer umowy 
857851). Okres realizacji projektu to wrze-
sień 2019 - sierpień 2022. Wyłączną odpo-
wiedzialność za treść tej publikacji pono-
szą jej autorzy. Nie stanowi ona opinii Unii 
Europejskiej. INEA i Unia Europejska nie 
odpowiadają za wykorzystanie informacji 
zawartej w powyższym tekście. Strona inter-
netowa projektu HYPOSO: https://www.
hyposo.eu/en/home/

Petras Punys 
Instytut Inżynierii Zasobów Wodnych 
Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa 

 
Ewa Malicka 

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych 
(TRMEW), Polska

Nr Wskaźnik Boliwia Kolumbia Ekwador Kamerun Uganda

1. Liczba ludności [mln] 11.5 48.2 17.3  24 44.2 

2. Powierzchnia [mln km²] 1.098 1.142 0.256 0.475 0.242 

3. Dostęp do energii  
elektrycznej [%] 91.8 97 97.05 63.57 50 

4. Moc zainstalowana 
w hydroenergetyce [MW] 735 11,771 5,066 947 1,004.2 

5. Udział energetyki wodnej  
w produkcji energii [%] 30 86 70.5 73 80

6.
Produkcja energii elektrycznej 
w elektrowniach wodnych 
[GWh]

1,715 58,300 20,678 5,090 3,638

7. Potencjał ekonomiczny 
hydroenergetyki [TWh/rok] 40 140 156.7 105 12.5

8. Potencjał hydroenergetyczny 
MEW [MW] >2,000 ca 5,000 297 630 400

9. Moc zainstalowana 
w MEW [MW] 153 955 120 >15 145.3

10.
Potencjał hydroenergetyczny  
w przeliczeniu na km² po-
wierzchni kraju (GWh/rok/km²)**

0.11 0.18 0.74 0.24 0.05

** Dla porównania ten specyficzny wskaźnik dla Austrii i Norwegii wynosi około 0,66, Brazylii – 0,15 GWh /(rok·km²).

Tab. Podstawowe wskaźniki w 2019 r.

Źródło: Raport dotyczący analizy ramowej i potrzeb badawczych w pięciu krajach docelowych, projekt HYPOSO

26 listopada 2020 r.26 listopada 2020 r.
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HYDAC został założony w 1963 roku 
jako firma zajmująca się akcesoriami 
hydraulicznymi. Dziś jest międzyna-

rodową, rodzinną grupą firm, zatrudniającą 
ponad 9000 pracowników, która obejmuje 50 
spółek zależnych i dysponuje siecią 500 part-
nerów handlowych i serwisowych na całym 
świecie. Nasza dewiza brzmi: globalnie, ale 
lokalnie. HYDAC posiada wieloletnie doświad-
czenie w hydraulice olejowej oraz przygotowa-
niu wody technologicznej.

Firma HYDAC na bieżąco zwiększa asortyment 
w zakresie poszczególnych komponentów 
takich jak filtry, akumulatory, zawory, pompy, 
chłodnice i czujniki. Dzięki temu na przestrzeni 
lat HYDAC stworzył obszerne portfolio pro-
duktów, które kompleksowo spełnia wymogi 
systemów dla przemysłu hydroenergetycz-
nego.Oprócz, poszczególnych komponentów, 
HYDAC zapewnia również kompletne systemy 
do większości zastosowań w elektrowniach 
wodnych. Są to kompleksowe systemy dedy-
kowane specjalnie do potrzeb klienta. 

Komponenty i systemy HYDAC można zna-
leźć we wszystkich sektorach przemysłu 
i w mobilnych układach hydraulicznych.

OBSZERNE PORTFOLIO PRODUKTÓW
W przemyśle hydroenergetycznym produkty 
firmy HYDAC dedykowane są zarówno dla 
dużych, jak i małych elektrowni wodnych:

• hydrauliczne konstrukcje stalowe i urzą-
dzenia do czyszczarek krat: agregaty 
hydrauliczne i siłowniki bram, śluz, jazów 
i czyszczarek krat;

• urządzenia odcinające: układy hydrau-
liczne do zaworów kulowych, odcinają-
cych oraz iglicowych, stacje akumulatorów 
tłokowych i pęcherzowych do zmagazy-
nowania energii cieczy umożliwiającej 
ruch siłowników zamykających oraz ste-
rowanie serwomotorami zasilanych wodą;

• turbiny: układy smarowania łożysk, ste-
rowniki turbin hydraulicznych, stacje aku-
mulatorów tłokowych i pęcherzowych dla 
funkcji awaryjnego zamknięcia;

• przygotowanie wody procesowej i chłodzą-
cej: do filtracji wody uszczelniającej, chło-
dzącej i gaśniczej, wymagane komponenty 
– np. automatyczny filtr zwrotny RF3, który 
może być zabudowany w postaci skidu;

• generatory: cylindry podnoszące i hamul-
cowe, układy chłodzenia oleju smarowego 
i wody chłodzącej, wysokociśnieniowe układy 
upustowe (układy HP), układy podnoszenia 
hamulców, separatory mgły olejowej.

USŁUGI NA CAŁYM ŚWIECIE
HYDAC dostarcza również produkty do 
monitorowania właściwości stanu oleju, takie 
jak czujniki do monitorowania zawartości 
wody (Aqua Sensor), zanieczyszczeń meta-
licznych (MCS Sensor) i automatycznego 
monitorowania czystości oleju (CS Sensor), 
a także urządzenia serwisowe do konser-
wacji, takie jak urządzenia do odwadniania 
(FAM), urządzenia do filtracji offline (OLF), 
urządzenia do ładowania azotem hydroaku-
mulatorów (serwer N2) oraz mobilne urzą-
dzenia do pomiaru i gromadzenia danych 

Hydroenergetyka jest największym na świecie źródłem energii odnawialnej. W 2018 roku 15,9 proc. energii 
elektrycznej zostało wyprodukowane przez elektrownie wodne. Działania firmy HYDAC ukierunkowane są 
na dostarczanie rozwiązań, które zwiększają korzyści wynikające z wykorzystywania energii wodnej. Roz-
wiązania te dedykowane są dla śluz, klap zrzutowych, a także do skutecznej regulacji i ochrony turbin oraz 
generatorów. HYDAC, dzięki swojemu doświadczeniu, dostarcza rozwiązania hydrauliczne oraz filtracyjne 
do wszystkich sektorów. 

HYDAC – TWÓJ PROFESJONALNY PARTNER
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(HMG). Portfolio HYDAC jest uzupełnione 
o obszerne usługi z zakresu inżynierii pły-
nów, które pomagają zoptymalizować klu-
czowe komponenty i systemy hydrauliczne. 

HYDAC posiada własne biuro projektowe 
oraz nowocześnie wyposażone hale produk-
cyjne z lakierniami i stanowiskiem do trawie-
nia i fosforanowania rur ze stali czarnej. Gwa-
rantuje to wysoką jakość produkcji i montażu 
technicznie zaawansowanych układów.

Prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej 
strony internetowej lub bezpośrednio korzy-
stając z adresu e-mail: info@hydac.com.pl 
Zespół HYDAC czeka na Państwa zapytania!

Hydac sp. z o.o.  
ul. Reymonta 17 
43-190 Mikołów 

www.hydac.com.pl 
e-mail: info@hydac.com.pl

HYDAC sp. z o. o. jest firmą pro-
dukcyjną, specjalizującą się w syste-
mach hydraulicznych, smarnych oraz 
wysoko wydajnej technologii filtracji. 
Produkty marki HYDAC obecne są na 
rynku polskim od lat sześćdziesiątych.

Rys. Dla zamkniętych obiegów chłodzenia, które 
pracują z wodnym glikolem, firma HYDAC opracowała 
kompaktowy system (WGK), który składa się z zespołu 
silnik-pompa, zbiornika wyrównawczego, zaworu 
mieszającego i czujników.

Rys. Oprócz jednostek hydraulicznych dostosowanych 
do potrzeb klienta, firma HYDAC dostarcza standar-
dowe jednostki w różnych rozmiarach i wersjach  
z systemem Hydrobox. Jest on szczególnie przydatny 
w małych elektrowniach wodnych.

Zdjęcia i grafiki pochodzą z archiwum firmy 
HYDAC.
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Projekt techniczny stanowiska opraco-
wany został przez Konrada Wawrzy-
kowskiego, prezesa firmy Wodel, na 

wzór nieistniejącego już laboratorium Kate-
dry Maszyn Wirnikowych i Mechaniki Pły-
nów Politechniki Gdańskiej i przy współpracy 
z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej 
Akademii Nauk. Laboratorium, które właśnie 
powstaje w siedzibie spółki w Nowej Soli, 
wyposażone będzie w stanowisko badawcze, 
umożliwiające realizację projektów badaw-
czych i własnych prac dotyczących własności 
hydraulicznych maszyn wirnikowych. Wyko-
rzystywane będzie głównie do prac związa-
nych z rozwojem małej energetyki wodnej. Na 
stanowisku będzie możliwe przeprowadzenie 
równoczesnych badań dwóch maszyn.

DOŚWIADCZENIE BUDOWANE LATAMI
Wodel jest przedsiębiorstwem z czterdziesto-
letnim doświadczeniem. Zatrudnia trzydzie-
stu wykwalifikowanych pracowników. Posiada 
trzy w pełni wyposażone hale produkcyjne 
(obróbki ciężkiej i montażu, spawalnię i ślu-
sarnię oraz obróbki CNC). W ostatnim czasie 
firma zakupiła pięć nowoczesnych maszyn 
CNC, z czego trzy to centra obróbcze. Świad-
czy również usługi dla przemysłu automotive. 
Posługuje się systemem zarządzania jakością 
ISO 9001:2015, a konstrukcje stalowe wyko-
nuje zgodnie z normą 1090. Firma posiada 
pracownię elektryczno-automatyczną, w któ-
rej opracowuje dedykowane programy do 

obsługi turbozespołów i urządzeń wyposaże-
nia MEW. W branży OZE działa od 1986 roku. 
Wtedy to właśnie powstały pierwsze maszyny, 
które do dziś sprawnie funkcjonują na kilku-
dziesięciu już obiektach w Polsce i Europie. 
Obecnie Wodel oferuje kompleksową reali-
zację inwestycji MEW, obejmujących turbiny 
wodne typu Kaplan, semi-Kaplana, i Fran-
cis, przekładnie mechaniczne – cięgnowe, 
zębate, jazy powłokowo-wodne, powietrz-
no-klapowe, zastawkowe, czyszczarki krat 
– łańcuchowe, listwowe, stalowe elementy 
budowli hydrotechnicznych, serwis oraz 
nadzór on-line nad obiektami, moderni-
zacje i remonty MEW, analizy MES i CFD, 
a także sterowanie i automatykę.

WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI 
NAUKOWYMI
Przez około 20 lat Wodel współpracował 
z Katedrą Maszyn Wirnikowych i Mechaniki 
Płynów Politechniki Gdańskiej, gdzie były 
prowadzone pełne badania energetyczne, 
sprawnościowe i kawitacyjne na stanowi-
skach laboratoryjnych. Każdy rodzaj tur-
biny, która wyprodukowana została przez 
Wodel, został przebadany na stanowisku 
w laboratorium Katedry. Obecnie Wodel 
współpracuje z Instytutem Maszyn Przepły-
wowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, 
gdzie w ramach projektu pn.: „Opracowa-
nie technologii niskospadowej modułowej 
elektrowni wodnej o wysokiej efektywności 

energetycznej i minimalnej ingerencji w śro-
dowisko” bada turbinę typu semi-Kaplan 
ze spiralno-osiowym układem dolotowym. 
Poprzedni etap projektu, realizowany wspól-
nie z IMP PAN, do którego Wodel posiada 
wyniki prac badawczych, zakończony został 
w maju 2020 roku, a dotyczył turbiny pozio-
mej Kaplana z wirnikiem 3-łopatowym 
o wysokim wyróżniku szybkobieżności.

Pomysł na budowę centrum badawczego 
w siedzibie Wodel powstał właśnie przy 
okazji realizacji wspomnianego projektu. – 
Podjęliśmy się przygotować stanowisko do 
badań nad zintegrowanym hydrozespo-
łem typu semi-Kaplan we własnym zakresie. 
Zintegrujemy cały system u siebie, a bada-
nia przeprowadzimy przy udziale IMP PAN 
– wyjaśnia K. Wawrzykowski.

PRZEWAGA BADAŃ MODELOWYCH 
NAD ANALIZĄ KOMPUTEROWĄ
Już od wielu lat Wodel w procesie projekto-
wym używa profesjonalnych narzędzi takich 
jak Auto Cad Mechanical, SolidWorks, Ansys. 
– W firmie wykonujemy analizy MES i CFD, 
które wytyczają nam drogę w projektowa-
niu. Symulacja CFD daje pewien obraz, ale nie 
można się na niej do końca opierać. Jakie są 
założenia, taki wynik. Dane wejściowe do ana-
lizy zawsze są upraszczane. Ocena CFD to czy-
sta teoria. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
warunków rzeczywistych, w związku z tym 

Producent wysokosprawnych i niezawodnych turbin wodnych Wodel, jako jedyne przedsiębiorstwo  
w Polsce, pod koniec roku uruchomi własne laboratorium do badań modelowych maszyn wirnikowych. 
W przeciwieństwie do analizy CFD (computational fluid dynamics), badania energetyczne i kawitacyjne 
na stanowisku dają całkowitą pewność co do słuszności rozwiązań stosowanych w MEW.

WODEL STAWIA STUMILOWY KROK W ROZWOJU 
I BUDUJE WŁASNE LABORATORIUM BADAWCZE 

Fot. 1 Modelowa turbina Kaplana 
o średnicy wirnika 300 mm
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wynik jest obarczony dużym błędem. Aby 
mieć całkowitą pewność, co do zastosowa-
nych rozwiązań, bezwzględnie konieczne jest 
wykonanie badań energetycznych i ewentu-
alnie kawitacyjnych na stanowisku labora-
toryjnym. Badania laboratoryjne są o wiele 
droższym rozwiązaniem niż analiza CFD, dla-
tego mało firm się na nie decyduje, ale my, 
istniejąc na rynku 34 lata, nie zaryzykowali-
byśmy zastosowania turbiny tylko i wyłącz-
nie w oparciu o analizy komputerowe – pod-
kreśla K. Wawrzykowski. Badania modelowe 
eliminują błędy w projektowaniu. Dzięki nim 
uzyskiwana jest charakterystyka uniwer-
salna, na podstawie której można dobrać 
określone parametry turbiny - najbardziej 
optymalne do warunków hydrologicznych 
w obiektach istniejących lub nowo projek-
towanych.

NIEZAWODNE PRZEBADANE 
TURBOZESPOŁY
Stanowisko badawcze, jakie powstaje 
w Wodel już zaczyna cieszyć się dużym zain-
teresowaniem w branży OZE oraz środowi-
skach akademickich. Z firmą skontaktowała 
się bydgoska uczelnia, która chce przepro-
wadzać tu badania związane z rozprawami 
doktorskimi w zakresie elektrowni wodnych 
i maszyn wirnikowych. 
– Możemy szukać różnych kształtów geo-
metrycznych układu przepływowego i wir-
nika, dla uzyskania jak najlepszych parame-
trów. Przy poszukiwaniu odpowiedniego 
kształtu sprawdzamy jednocześnie właści-
wości mechaniczne danego rozwiązania. 
Nie popełnimy ogromnego błędu doboru 
maszyny, który może dużo kosztować. Pra-
cujemy już tyle lat w branży, osiągnęliśmy 
w niej bardzo wiele. Nasze turbiny cieszą się 
dobrą opinią, pierwsze jakie wyprodukowa-
liśmy pracują już kilkadziesiąt lat na obiek-

tach i pracują dobrze. Pewien maksymalny 
pułap, jeśli chodzi o projektowanie, został już 
przez nas osiągnięty. Dziś chcemy postawić 
kolejny duży krok naprzód. Tym krokiem jest 
właśnie posiadanie własnego laboratorium 
badawczego. Żadne inne przedsiębiorstwo 
w kraju jak dotąd tego nie dokonało – mówi 
K. Wawrzykowski. 

Budowa własnego laboratorium jest odpo-
wiedzią na zmieniającą się technologię, 
oczekiwania klientów, trendy. Wodel posta-
nowił wyjść tym zmianom naprzeciw. - Tak 
naprawdę wszyscy – my, jako producent oraz 
nasi klienci - dążymy do tego, aby koszty 
inwestycyjne były jak najniższe, a zysk z pro-
dukcji energii jak najwyższy – podkreśla pre-
zes spółki. Przebadane laboratoryjnie turbiny, 
które Wodel stosuje od wielu lat, gwarantują 
również trwałość urządzeń, co zapewnia cią-
głość pracy turbozespołów i praktycznie eli-
minuje przerwy w pracy z tytułu awarii.

BUDOWA NOWEJ MEW  
DOBROSZÓW W TOKU
W ostatnim czasie firma podpisała kilkana-
ście nowych kontraktów na produkcję turbin 
wodnych. Aby sprostać wszystkim zamówie-
niom postanowiła wybudować dwie nowe 
hale produkcyjne. 

Ponadto Wodel realizuje właśnie budowę 
małej elektrowni wodnej. W przeciągu roku 
w Dobroszowie Wielkim, w gminie Nowo-
gród Bobrzański, na rzece Bóbr powstanie 
MEW, która będzie produkowała szacun-
kowo 6 600 MWh rocznie. Prace związane 
z tą inwestycją ruszyły z początkiem wrze-
śnia. Wodel jest jej generalnym wykonawcą. 
Zakres prac obejmuje budowę jazu 
o zamknięciu powłokowym, wraz ze ste-
rownią, budowę komór elektrowni wodnej, 

budynku elektrowni, kanału dopływowego 
i odpływowego, ubezpieczenie dna i skarp 
rzeki, budowę grobli ziemnej i ścianki stalo-
wej na lewym brzegu oraz wykonanie nowej 
przepławki dla ryb i bystrzy kamiennych. 
Przy MEW powstanie też stacja transforma-
torowa. Elektrownia zostanie wyposażona 
w automatyczne czyszczarki krat i oczywi-
ście turbogeneratory.

Nad parametrami pracy turbozespo-
łów czuwać będzie system informatyczny 
SCADA, który nadzoruje przebieg procesu 
produkcyjnego. System zbiera aktualne 
dane (pomiary), wizualizuje je, steruje pro-
cesem, alarmuje (informacja natychmiast 
przesyłana zostaje na telefon, tablet, PC) 
oraz archiwizuje dane. We wszystkich elek-
trowniach, do których Wodel dostarcza 
kompletne turbozespoły, jest stosowane 
właśnie takie rozwiązanie.
 
Turbozespoły są ze sobą kompatybilne . Co 
to oznacza? Załóżmy, że w rzece przybywa 
wody, sprawność pierwszej turbiny zaczyna 
spadać. Jeśli osiągnie daną wartość, wówczas 
załącza się turbina nr 2, następnie trzecia, itd. 
Co pozwala na maksymalne wykorzystanie 
potencjału cieku.
- Naszym celem jest ciągłe udoskonalanie 
wyrobów poprzez stosowanie nowocze-
snych metod projektowania inżynierskiego 
i wytwarzania części. Jesteśmy w stałym kon-
takcie z naszymi klientami, zarówno na eta-
pie projektowania, instalacji, serwisu oraz 
późniejszej eksploatacji maszyn i urządzeń. 
Jesteśmy przekonani, że nasze blisko 40-let-
nie doświadczenie w branży i zaangażowanie 
w każdy projekt przyczynią się do realizacji 
każdego zamówienia na najwyższym możli-
wym poziomie – podkreśla K. Wawrzykowski.

Anna Karasiewicz 
Wodel

Fot. 3 Symulacja przepływu przez turbinę Kaplana w układzie pionowym 

Fot. 2 Turbina Kaplana 700 w układzie kolanowym do 
badań przemysłowych

Zdjęcia i grafiki pochodzą z archiwum firmy 
Wodel.
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Cele Ramowej Dyrektywy Wodnej 
zostały ustalone w 2000 roku. Nato-
miast cele europejskiej polityki ener-

getycznej zostały zasadniczo przeformu-
łowane w roku 2018. Doprowadziło to do 
wystąpienia znacznej niespójności między 
celami polityki. Kontrola Sprawności nie 
uwzględniła „Zielonego Nowego Ładu" Komi-
sji Europejskiej i wymaganego rozwoju energii 
odnawialnej. W efekcie, w sprawozdaniu koń-
cowym z Kontroli Sprawności RDW przygo-
towanym przez Komisję pozostało w dalszym 
ciągu kilka bardzo istotnych przeciwwskazań 
i niejasności.

RDW A ROZWÓJ ENERGETYKI WODNEJ
Energetyka wodna odgrywa aktualnie klu-
czową rolę w transformacji energetycznej. 
Dzięki swojej elastyczności i dużych możli-
wościach magazynowania, instalacje hydro-
energetyczne wszystkich rozmiarów ułatwiają 
integrację z innymi odnawialnymi źródłami 
energii. Energetyka wodna zapewnia rów-
nież wszystkie elementy, które są niezbędne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i sta-
bilności sieci elektrycznej. Dlatego kluczowe 
jest, aby polityka i legislacja UE wspierała 
rozwój energetyki wodnej w nadchodzących 
latach. Kontrola Funkcjonowania RDW nie 
uwzględniła odpowiednio skutków rozwoju 
energetyki wodnej pomimo faktu, że RDW 
posiada potencjał do odegrania kluczowej roli 
w transformacji energetycznej i ochronie śro-
dowiska. W efekcie branża energetyki wod-
nej ciągle napotyka przeszkody w całej UE. 
Rozbieżne interpretacje RDW prowadzą do 
nierównomiernego rozwoju hydroenergetyki 
w poszczególnych państwach członkowskich 
UE . Naturalna elastyczność RDW nigdy nie 
została odpowiednio wykorzystana. Staje się 
ona coraz bardziej ograniczona przez orzecz-
nictwo i dokumenty stanowiące wytyczne. 
Brak jest spójności pomiędzy nią a polityką 
dotyczącą klimatu i energii. Aktualnie panuje 
zamieszanie zarówno na poziomie krajowym, 
jak i lokalnym, gdzie władze próbują stosować 
RDW przy wydawaniu pozwoleń na budowę 
elektrowni wodnych, a jednocześnie próbują 

uwzględnić wymagania innych celów poli-
tycznych Unii Europejskiej jak np. Dyrektywa 
II o Odnawialnych Źródłach Energii (RED II). 
Takie nieporozumienia bezpośrednio utrud-
niają rozwój energetyki wodnej. Jako że obec-
nie nie ma możliwości zmiany RDW, to dla 
zapewnienia możliwości dalszego rozwoju 
energetyki wodnej, kluczowe jest, aby znaleźć 
rozwiązanie, które można będzie zastosować 
w nadchodzących latach. 

SZANSA NA POPRAWĘ
Istotne jest, aby określić możliwości zmian 
w interpretacji RDW tak, aby była zgodna 
z aktualną polityką energetyczną UE i wspie-
rała rozwój energetyki wodnej. W poniższych 
punktach przedstawiono sugestie dotyczące 
możliwości poprawy: 
• Branża hydroenergetyczna zainwestowała 

ogromne sumy pieniędzy poprawę warun-
ków bytowych ichtiofauny i zapewnienie 
ciągłości biologicznej rzek, aby spełnić 
wymagania Ramowej Dyrektywy Wod-
nej. Jednakże, stan ekologiczny wód nie 
odzwierciedla tych pozytywnych zmian, 
dlatego też można założyć, że na prze-
szkodzie realizacji celów RDW stają inne 
czynniki (np. zanieczyszczenia pochodzące 
ze źródeł rolniczych, prostowanie koryt 
rzek, itp.).

• Kolejny etap RDW musi koncentrować się 
na wskazanych obszarach. Wyłącznie na 
podstawie oceny jakości wody cele Dyrek-
tywy mogą zostać spełnione przy zasto-
sowaniu najbardziej opłacalnych finan-
sowo metod. W zakresie zanieczyszczeń 
pochodzących z rolnictwa, zostały wdro-
żone pewne środki, ale wymagają one 
kontynuacji. Również w kwestii „nowych 
substancji zanieczyszczających" jak mikro-
plastik, zanieczyszczenia powietrza, itp., 
należy jak najszybciej wdrożyć środki ogra-
niczające ryzyko tak, aby działania podjęte 
przez branżę energetyki wodnej mogły być 
skuteczne.

• Kluczowe znaczenie ma również akcep-
tacja zróżnicowanej sytuacji w poszcze-
gólnych krajach członkowskich UE. Dzięki 

uznaniu występujących różnic, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
wdrożenia RDW z uwzględnieniem specy-
fiki danego kraju. 

RED II NA PIERWSZYM MIEJSCU
Jakie będzie najlepsze rozwiązanie, aby unik-
nąć wspomnianych sytuacji, gdzie wystę-
puje konflikt interesów, wynikający z różnych 
celów politycznych UE pomiędzy RDW a RED 
II? Rząd niemiecki aktualnie ocenia pomysł, 
aby przepisy dotyczące energii odnawialnej 
były nadrzędne wobec przepisów środowi-
skowych, jeśli wystąpi konflikt pomiędzy nimi. 
Chociaż niemieccy politycy analizują tę pro-
pozycję przede wszystkim dla sektora energii 
wiatrowej, to może być ona bardzo przydatna 
również do rozwoju branży małej energetyki 
wodnej, której działalność została znacznie 
spowolniona przez problemy z interpreta-
cją Ramowej Dyrektywy Wodnej. Niemiecka 
prezydencja UE planuje omówić ten pomysł 
ze swoimi odpowiednikami z instytucji UE 
oraz rządami innych krajów członkowskich.  
Sekcja Małej Energetyki Wodnej w Europej-
skiej Federacji Energii Odnawialnej (EREF) 
już rozpoczęła prace nad tym zagadnieniem 
z Komisją Europejską. Pomimo że pracownicy 
Dyrektoriatu Generalnego ds. Środowiska 
wydają się być raczej sceptyczni co do tego 
pomysłu, to zasygnalizowali swoją otwartość 
dla propozycji EREF w zakresie ogranicze-
nia problemów rozwoju energetyki wodnej 
w krajach członkowskich UE. Ambitne cele 
szybkiej i pełnej dekarbonizacji europejskiej 
gospodarki wymagają wykorzystania wszyst-
kich dostępnych odnawialnych źródeł ener-
gii. Europa zagospodarowała już prawie 50 
proc. swojego potencjału hydroenergetycz-
nego, ale pozostaje w dalszym ciągu drugie 
tyle i powinno być to główną siłą napędową 
strategii dekarbonizacji - ze względu na kli-
mat i środowisko. 

Sprawozdanie końcowe, dotyczące Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), opublikowane przez Komisję Euro-
pejską w ostatnim roku stwierdza, że dotychczasowo Dyrektywa była dostosowana do potrzeb, chociaż w nie-
których przypadkach istniała możliwość wprowadzenia poprawek. Dlatego kolejna wersja RDW nie zostanie 
wprowadzona przed 2027 rokiem. A wstępne przygotowania do wprowadzenia zmian zaczną się w 2024 roku. 

ENERGETYKA WODNA NA STYKU 
NIESPÓJNYCH CELÓW POLITYCZNYCH UE

Dirk Hendricks 
European Renewable Energies Federation

PRAWO
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Z końcem czerwca br. zakończyła się budowa zbiornika Racibórz Dolny, który będzie chronił przed 
powodzią 2,5 mln mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolno-
śląskiego. O powstaniu zbiornika i sposobie jego działania rozmawiamy z ekspertem Wód Polskich 
Wojciechem Skowyrskim, Dyrektorem Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

ZBIORNIK RACIBÓRZ MOŻE PRZECHWYCIĆ 
FALĘ Z POWODZI TYSIĄCLECIA

Ponad 20 lat temu przez południową Polskę przetoczyła się 
Powódź Tysiąclecia, która w kulminacyjnym momencie zalała 
60 proc. Raciborza. Czy teraz, po wybudowaniu zbiornika, 
mieszkańcy tych terenów mogą czuć się bezpiecznie? 
Tak, bo wybudowaliśmy go po to, by móc zmniejszać wielkość 
przepływu w rzece podczas przejścia fali powodziowej. Zbiornik 
w Raciborzu to suchy zbiornik przeciwpowodziowy, którego zada-
niem jest przyjęcie nadmiaru wody i złagodzenie fali powodziowej 
do takiego poziomu, by nie stanowiła zagrożenia dla mieszkańców. 
Wiemy, że wały przeciwpowodziowe poniżej zbiornika są w sta-
nie zapewnić ochronę przed wodą o przepływie ok. 2300 m3/s. 
Będziemy jednak tak sterować odpływem, aby zmniejszyć prze-
pływ poniżej zbiornika do 1210 m3/s, czyli do tzw. wody dwudzie-
stoletniej. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie: załóżmy, że 
dopływ wody z górnej Odry zaczyna się zwiększać. Dopóki utrzy-
muje się przy wspomnianej wartości 1210 m3/s, nic nie robimy, jeśli 
natomiast wzrasta, zaczynamy go redukować, czyli „dławić falę”. 
Opieramy się przy tym na prognozach przygotowywanych przez 
IMGW, które są aktualizowane co kilka godzin. Należy zaznaczyć, 
że w przypadku fali powodziowej ważna jest nie tylko jej wielkość, 
ale też objętość. Gdy dopływ do zbiornika przekroczy 2400 m3/s, 
np. do 3120 m3/s (właśnie tyle wynosił podczas powodzi w 1997 
roku), będziemy coraz intensywniej dławić falę, aż odpływ ze zbior-
nika nie przekroczy 1600 m3/s, co jest wartością bezpieczną pod 
względem możliwości przepustowych doliny Odry poniżej.

Na czym polega dławienie fali powodziowej?
W zbiorniku, a dokładnie rzecz biorąc na budowli przelewowo-
-spustowej, znajdują się zasuwy oraz spusty denne. Tworzą one sys-
tem, którym w automatyczny sposób możemy manewrować. Kiedy 
poziom wody podnosi się, zamykamy po kolei kolejne zasuwy – cała 
procedura jest określona w Instrukcji Gospodarowania Wodą. Po 
to, aby nie dopuścić do wypływu ze zbiornika większej ilości wody 
niż chcemy. Tak manewrujemy zasuwami i zamykamy je w takiej 
kolejności, aby uzyskać przepływ wody, który będzie bezpieczny. 
Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo dokładnie zmierzyliśmy falę powo-
dziową z 1997 roku: wiemy, kiedy się zaczęła, ile trwała, jaką miała 
objętość i kiedy zaczęła się cofać. Dławienie fali to czysta mate-
matyka: załóżmy, że fala powodziowa zaczyna się obniżać do 900 

m3/s. My nadal możemy odprowadzać 1210 m3/s. Dzięki temu, 
że ok. 310 m3/s więcej wody odpływa niż przypływa – następuje 
powolne opróżnianie zbiornika.

Co się dzieje z opróżnianą wodą?
Spada do takiego poziomu, jak przed powodzią, czyli wraca do koryta 
rzecznego. Czasza zbiornika jest wyposażona w system rowów odwad-
niających, które umożliwiają odprowadzenie wody do koryta nawet 
z zastoisk, które mogłyby się wytworzyć poza głównym korytem.

Obecnie czasza zbiornika może przyjąć 185 mln m³ wody, ale 
ma zostać pogłębiona do 300 mln m³. Jak długo pogłębianie 
może potrwać?
Około 10 lat. W czaszy zbiornika znajdują się olbrzymie pokłady 
bardzo dobrej jakości żwiru – szacuje się, że może to być nawet 
100 mln m3 kruszywa. Biorąc pod uwagę cenę żwiru – w czaszy 
zbiornika są miliardy złotych do wydobycia. Obecnie pracuje tam 
kilka firm, które go wydobywają, jednocześnie pogłębiając czaszę 
zbiornika i zwiększając również jego tzw. rezerwę powodziową – 
czyli ilość wody, którą zbiornik może przyjąć i zatrzymać. Chcieli-
byśmy, aby wydobycie żwiru zakończyło się jeszcze w momencie, 
gdy zbiornik jest zbiornikiem suchym, bo w przyszłości planujemy 
przekształcić go w zbiornik mokry, który nie tylko będzie chronił 
przed powodzią, ale również gromadził wodę na czas suszy.

W czołowej zaporze zbiornika znajduje się budowla przele-
wowo-spustowa, którą projektanci nazywają jego „sercem”. 
Skąd takie porównanie?
Budowla przelewowo-spustowa to najważniejsza część zbiornika, 
właśnie ona decyduje o regulacji wielkości odpływu wody ze zbior-
nika. Podobnie jak serce w ludzkim organizmie – steruje wieloma 
procesami. Umiejscowiona w zaporze czołowej tak, jak zastawki 
w sercu, steruje przepływem. Komory zaś stanowi czasza zbior-
nika. W czasie kiedy nie ma przypływu, właśnie ta część zbiornika 
dba o to, aby woda mogła swobodnie płynąć korytem rzecznym, 
natomiast w momencie kiedy zwiększa się przepływ wody, w odpo-
wiedni sposób steruje jej odpływem. Budowla została tak skonstru-
owana, że pozwala również na przepuszczanie jednostek żeglugo-
wych. Dzięki budowli przelewowo-spustowej będzie też możliwość 

Fot. Z uwagi na zwiększone ryzyko powo-
dziowe, czternastego października PGW 
Wody Polskie po raz pierwszy rozpoczęły 
proces piętrzenia na zbiorniku przeciwpowo-
dziowym Racibórz Dolny. 

Źródło: FB Czeska Fotografia
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ZBIORNIK RACIBÓRZ MOŻE PRZECHWYCIĆ 
FALĘ Z POWODZI TYSIĄCLECIA

zwiększenia przepływu  wody w Odrze miejskiej, gdyby zaistniała 
taka potrzeba. Od pracy tej budowli zależy skuteczne złapanie fali 
powodziowej. Bo nie chodzi tylko o to, żeby wodę złapać, ważne 
jest, by zrobić to w odpowiednim momencie i w sposób racjonalny.

Wokół zbiornika znajdują się również dwie pompownie Lubo-
mia i Buków. Jakie jest ich zadanie?
Pompownie znajdują się przy bocznej prawej zaporze zbiornika. 
Są tam obecne cieki wodne, które doprowadzają wodę do Odry. 
W momencie, kiedy poziom wody w Odrze zacznie się podnosić, 
nie byłoby możliwości odprowadzenia wody grawitacyjnie, więc 
ta cofnęłaby się i spowodowała lokalne podtopienia. Ale wła-
śnie wtedy do akcji wkroczą pompownie: włączy się je po to, by 
w sztuczny sposób podnieść poziom wody i wrzucić ją do głów-
nego zbiornika. Pompownie nie pracują non stop – uruchamia się 
je tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Jednak dzięki temu, że je 
wybudowano, mieszkańcy terenów przylegających do zbiornika 
są dodatkowo chronieni.

Z informacji źródłowych wynika, że założenia dotyczące 
powstania zbiornika w Raciborzu sięgają początków XX w. 
Mieszkańcy musieli więc trochę na niego poczekać. Co było 
tego powodem?
Rzeczywiście, budowę zbiornika planowano już ponad 100 lat 
temu, po przejściu powodzi w 1880 roku. Pierwsze plany powstały 
w latach 60. XX wieku, ale nie doczekały się realizacji z uwagi na 
wielkie koszty takiej inwestycji. Dopiero po Powodzi Tysiąclecia 
w 1997 r. wrócono do tematu. Pierwsze projekty polderu powstały 
już w 2004 roku, ale był problem z wywłaszczeniem gruntów. Wej-
ście w życie w 2010 roku specustawy przeciwpowodziowej uła-
twiło proces przygotowania inwestycji. Racibórz został włączony 
do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i stał 
się flagową inwestycją tego projektu. Środki na jego budowę udało 
się pozyskać z wielu źródeł, między innymi z Banku Światowego, 
Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej czy Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skoro mowa o mieszkańcach – wybudowanie zbiornika w tym 
miejscu wymagało przesiedlenia ponad 700 osób. To musiało 
wzbudzić wiele emocji...
Takie sytuacje zawsze są trudne, bo trzeba pogodzić interesy wielu 
stron. Konsultacje społeczne trwały bardzo długo. Przedstawiciele 
samorządu rozumieli, jak ważne jest wybudowanie zbiornika wła-
śnie w tym miejscu: od niego przecież zależy bezpieczeństwo nie 
tylko Raciborza, ale też Kędzierzyna-Koźla, Opola i Wrocławia. 
W końcu mieszkańcy zgodzili się na wywłaszczenie i przeniesie-
nie – tak powstała nowa miejscowość Nieboczowy, która została 
wybudowana od samego początku, na terenach, gdzie niegdyś były 
pola. Wieś ma nowoczesną infrastrukturę – boiska, parki, kościół. 
Przeniesiono nawet cmentarz! Mieszkańcy sami mogli decydować 
o tym, gdzie zostaną przeniesieni, w jaki sposób będą wyglądać ich 
domy i wybudowane dla nich osiedle. I choć pomysł na początku 
wydawał się karkołomny, udało się go zrealizować. Dziś do nowej 
wsi Nieboczowy ( jej budowa rozpoczęła się w 2014 r., a zakończyła 
w 2019 roku) przyjeżdżają zagraniczne delegacje, aby na własne 
oczy przekonać się, jak pogodzić interesy państwowe, a jednocze-
śnie zachować lokalne „małe ojczyzny”, nawet jeśli trzeba je prze-
nieść w inne miejsce.

Wspomniał Pan o planowanym przekształceniu zbiornika 
w Raciborzu z suchego w mokry. Na ile realne są to plany?
Prognozy klimatyczne nie pozostawiają złudzeń: gwałtowne opady 
powodujące powodzie będą się przeplatać z długimi okresami 
suszy. Dlatego zjawiska te trzeba rozpatrywać razem – musimy 
łapać wodę, kiedy spada i oddawać ją w momencie, gdy zaczyna jej 
brakować. Jedynym wyjściem jest gromadzenie wody w zbiornikach 
retencyjnych, a zbiornik w Raciborzu będzie się świetnie do tego 
nadawał. Po pierwsze: możemy zgromadzić w nim wodę i zasilać 
nią Odrę w okresie suszy. Wpłynęłoby to pozytywnie nie tylko na 
rolnictwo, ale również i na gospodarkę, bo Racibórz jako zbiornik 
akumulacyjny poprawiłby żeglowność rzeki (obecnie niski poziom 
wody często utrudnia żeglugę). Po drugie: zgromadzona w zbior-
niku woda mogłaby być wykorzystywana do celów energetycznych 
(elektrownia wodna). Do tego wszystkiego potrzeba jednak czasu. 
Przez najbliższe pięć lat i tak nie możemy zająć się przekształcaniem 
zbiornika, gdyż, obowiązuje nas tzw. okres trwałości projektu, kiedy 
nie wolno przeprowadzać żadnych zmian. Do tego, żeby ze zbior-
nika suchego zrobić mokry, potrzeba sporo pracy. Musimy m.in. 
zrobić śluzę, bo w planach jest wykonanie Drogi Wodnej Odra-
-Dunaj, wzmocnić ubezpieczenia skarp odwodnych wokół zbior-
nika, wykonać przepławki dla ryb, itp. Przekształcenie zbiornika 
to skomplikowany proces, który może potrwać nawet ok. 10 lat.

Przeciwnicy tej inwestycji twierdzą, że przekształcenie Raci-
borza ze zbiornika suchego w mokry zmniejszy jego zdolno-
ści przeciwpowodziowe. Pojawiają się też zarzuty, że podczas 
budowy zbiornika zmieniono bieg Odry.
Zmiana biegu Odry dotyczyła odcinka zaledwie kilkuset metrów 
i była to zmiana minimalna, która w żaden sposób nie zakłóciła 
życia biologicznego w rzece i wokół niej. Kiedy Racibórz stanie się 
już zbiornikiem mokrym, poprzez przyjęcie właściwego Normal-
nego Poziomu Piętrzenia (NPP), zachowamy jego zdolności reten-
cji przeciwpowodziowej. Jednocześnie zyskamy możliwości łago-
dzenia skutków ewentualnej suszy hydrologicznej, co jest również 
bardzo potrzebne.

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny
Koszt inwestycji: ok. 2 mld złotych
Źródła finansowania: Bank Światowy, Bank Rozwoju Rady 
Europy, Unia Europejska, Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, środki z budżetu państwa
Wykonawcy: konsorcjum firm Budimex S.A. (lider) i Ferrovial 
Agroman S.A.
Pojemność obiektu: 185 mln m3
Powierzchnia polderu: ponad 26 km2
Długość zapór wokół zbiornika: 22 km
Obszar ochrony przeciwpowodziowej: 600 km2
Cel: ochrona przed powodzią 2,5 mln mieszkańców trzech woje-
wództw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.
Działanie: polder umożliwia spłaszczenie fali powodziowej oraz 
opóźnia moment dojścia fali odrzańskiej do ujścia Nysy Kłodz-
kiej, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo nałożenia 
się dwóch kulminacji fal (co miało miejsce podczas Powodzi 
Tysiąclecia w 1997 roku).

Rozmawiała: Jowita Hakobert  
z Wydziału Komunikacji Społecznej PGW Wody Polskie
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Fot. 1 Firma Ossberger dostarczyła całe wyposażenie elektrohydrauliczne i sterownicze do nowego budynku 
elektrowni Alvierwerk II w Bürs, na terenie kraju związkowego Vorarlberg. W marcu tego roku w krótkim czasie 
zakończono pomyślnie uruchomienie obiektu.Instalacja została całkowicie przebudo-

wana, począwszy od ujęcia wody, które 
jest obecnie bezpośrednio połączone 

z położonym wyżej ujęciem wody Alvier-
werk I, przez podziemny rurociąg ciśnie-
niowy o długości około 800 m, aż do również 
położonej pod ziemią siłowni. W przypadku 
wyposażenia elektro-maszynowego opera-
torzy wybrali kompletny pakiet rozwiązań 
niemieckiego eksperta w dziedzinie małej 
energetyki wodnej, firmy Ossberger. Przy 
pełnym obciążeniu turbina, która efektywnie 
pracuje w szerokim zakresie obciążeń, uzy-
skuje moc ponad 440 kW - to prawie trzy 
razy więcej niż poprzednio.

Spółka Getzner Textil AG, która od zawsze 
była jednym z największych prywatnych 
przedsiębiorstw i pracodawców w regio-
nie i w całym Vorarlbergu, posiada siedzibę 
w gminie Bürs, na południowy zachód od 
miasta Bludenz. To założone w 1818 roku tra-
dycyjne „wiejskie” przedsiębiorstwo jest dzi-
siaj częścią działającego na arenie między-
narodowej holdingu Getzner, Mutter & Cie. 
(GMC) oraz, poprzez swoją spółkę zależną 
Getzner Textil AG, jest znane na całym świe-
cie z wysokiej jakości przetwarzanych tkanin 
bawełnianych. Poprzez swoją spółkę zależną 
Getzner Werkstoffe GmbH, przedsiębiorstwo 
to jest reprezentowane również w mniej-
szych zakładach produkcyjnych w Ameryce 

Północnej i Azji. Oprócz podstawowej dzia-
łalności, jaką jest przetwórstwo tekstyliów, 
firma Getzner jest uważana za kompetent-
nego specjalistę w zakresie izolacji akustycz-
nej i wibracyjnej – maty „Sylomer" produ-
kowane przez Getzner Werkstoffe GmbH 
są powszechnie znane i szeroko stosowane 
zarówno w budownictwie, jak i w przemy-
śle. Aby pokryć własne zapotrzebowanie 
na energię elektryczną do produkcji, GMC 
w Bürs tradycyjnie opiera się na energii 
odnawialnej, w szczególności na energe-
tyce wodnej. Dzięki dwóm elektrowniom 
przepływowym na rzece Ill i dwóm elektrow-
niom derywacyjnym na rzece Alvierbach, 
firma wytwarza w ciągu roku więcej energii 
elektrycznej niż wynosi całkowite zapotrze-
bowanie na produkcję tekstyliów.

PLANOWANE Z DUŻYM 
WYPRZEDZENIEM
Około 11 lat temu GMC zleciła przebudowę 
linii ciśnieniowej i rewitalizację hydrozespo-
łów elektrowni Alvierwerk I, która została 
wybudowana już w 1910 roku. Następ-
nie zaplanowano jeszcze bardziej kom-
pleksową modernizację położonej niżej 
elektrowni Alvierwerk II. Nowy obiekt, dla 
którego w okresie planowania projektu 
przeprowadzono badania kilku wariantów, 
miał być realizowany w ramach gminnego 
projektu ochrony przeciwpowodziowej. 
„Wariant, który został wybrany, przyniósł 
kilka zasadniczych ulepszeń - zarówno 
w kwestii ochrony przeciwpowodziowej, 
jak i produkcji energii elektrycznej" - mówi 
były kierownik zakładu Manfred Harrasser, 
który jako kierownik projektu GMC opra-
cował szczegółową koncepcję moder-
nizacji elektrowni i nadzorował ją aż do 
momentu odejścia na emeryturę. Budowla 
piętrząca starej elektrowni, znajdującej się 
w centrum miejscowości, została całkowi-
cie rozebrana, co znacznie złagodziło sytu-
ację powodziową na tym odcinku rzeki. 
Nowe ujęcie wody zostało usytuowane na 
wodzie dolnej elektrowni Alvierwerk I przy 
stosunkowo niewielkim wysiłku budowla-
nym. Ponadto rurociąg ciśnieniowy, który 
obecnie znajduje się całkowicie pod zie-
mią, zastąpił wcześniejszy naziemny kanał 
odpływowy. Harrasser wyjaśnia, że prze-
projektowanie derywacji o długości około 
800 m było dużym wyzwaniem projekto-

W zachodniej Austrii, w gminie Bürs w kraju związkowym Vorarlberg, przyłączono do sieci wybudowa-
ną przed kilkoma miesiącami elektrownię Alvierwerk II. Projekt został zlecony przez operatora sieci, 
spółkę Getzner, Mutter & Cie., która w ramach gminnego projektu ochrony przeciwpowodziowej za-
inicjowała budowę obiektu zastępującego. 

ZREKONSTRUOWANY OBIEKT ALVIERWERK II POTRAJA MOC 
Z POMOCĄ TURBINY OSSBERGERA

Źródło: Ossberger

Przekładnia przekładnia zębata

Przełożenie 1:3,46

Generator synchroniczny

Prędkość znamionowa 1000 U/min 
Częstotliwość 50 Hz

Napięcie 400 V

Sprawność 0,9

Chłodzenie powietrze

Moc 455 kVA

Średnia roczna produkcja 3 GWh

Tab. Dane techniczne

Przepływ 2,5 m³/s

Spad brutto 24,5 m

Spad netto 21,5 m

Derywacja 800 m 

Materiał żeliwo sferoidalne

Średnica 1280 mm

Rodzaj turbiny OSSBERGER 
-Crossflow

Prędkość znamionowa 289 U/min

Moc maksymalna 443 kW

Producent Ossberger
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wym. „Znaczna część trasy rurociągu prze-
biega przez tereny zabudowane, w niektó-
rych przypadkach odległość od sąsiednich 
budynków podczas układania rurociągu 
była mniejsza niż 5 m. Było zatem wiele 
spraw do rozważenia w zakresie budow-
nictwa i logistyki transportu". W zakresie 
materiałowym zastosowano rury odlewane 
z żeliwa ciągliwego DN1280, które zostały 
ułożone przez firmę Vorarlberg Hilti & Jehle 
GmbH w 3 i 4 kwartale 2019 roku. Wyty-
czona trasa rurociągu opierała się również 
na konstrukcji kanału, który wcześniej prze-
biegał odcinkami jako akwedukt i którego 
część kamienna została całkowicie roze-
brana. Dzięki nowemu wykonaniu derywacji 
osiągnięto zdecydowaną poprawę jej walo-
rów technicznych. Ponieważ ze względów 
bezpieczeństwa przepływ przez stary kanał 
wody górnej  został ograniczony do 2 m³/s, 
koncesjonowana objętość wody wynosząca 
2,5 m³/s nigdy nie mogła być w całości 
wykorzystana do produkcji energii elek-
trycznej. Ponadto wysokość spadu użytecz-
nego prawie potroiła się wraz z przeniesie-
niem budynku elektrowni na nowe miejsce.

TURBINA OSSBERGER-CROSSFLOW 
ZAMIAST TURBINY KAPLANA
Budynek elektrowni Alvierwerk II w nowym 
wydaniu został również osadzony pod zie-
mią. Miał powstać tuż obok znacznie więk-
szego projektu GMC, czyli nowego maga-
zynu firmy Getzner Werkstoffe GmbH. 
Podczas budowy największy priorytet miało 
uniknięcie emisji hałasu i wibracji z tur-
biny. Zostało to zapewnione dzięki dwuwar-
stwowej konstrukcji budynku i zastosowa-
niu własnego materiału izolacyjnego marki 
Getzner. Bernhard Massimo, który w lipcu 
ubiegłego roku zastąpił Manfreda Harras-
sera na stanowisku kierownika elektrowni, 
zwraca uwagę, że turbina o przepływie 
poprzecznym była oczywistym wyborem 
dla nowej elektrowni Alvierwerk II z kilku 
powodów. „Pierwotnie planowano turbinę 
Kaplana, która ma nieco większą spraw-

ność. Najważniejsze jest jednak to, że zasto-
sowanie turbiny OSSBERGER-Crossflow 
jest znacznie bardziej ekonomiczne. Same 
koszty nabycia tej turbiny i związanych z nią 
urządzeń wynoszą około połowy kosztów 
Kaplana. Ze względu na swoją prostą funk-
cjonalną konstrukcję, turbina składa się 
również z mniejszej liczby części, co z kolei 
przekłada się na niższe koszty utrzyma-
nia. Ponadto budynek elektrowni, dzięki 
oszczędnym wymiarom turbin, mógł być 
mniejszy niż w przypadku turbin Kaplana, 
co pozwoliło umieścić go w całości pod 
ziemią".

ZNACZNY WZROST MOCY 
I WYTWARZANIA ENERGII
W wyniku przetargu firma Ossberger, połu-
dniowoniemiecki dostawca kompleksowych 
rozwiązań dla energetyki wodnej, otrzy-
mał rozszerzone zamówienie na dostawę 
kompletnego pakietu wyposażenia elek-
tromechanicznego i układu sterowania. Ser-
cem tego pakietu jest turbina o przepły-
wie poprzecznym i zasilaniu odgórnym, 
zaprojektowana na spad brutto ok. 21 m. 
Przy pełnym obciążeniu turbina, która jest 
sprzęgnięta z poziomym generatorem syn-
chronicznym za pomocą przekładni zębatej 
czołowej, uzyskuje moc 443 kW. Oznacza 
to prawie trzykrotny wzrost w porówna-
niu z poprzednim hydrozespołem, którego 
moc była ograniczona do około 150 kW. 

Ponadto turbina z wirnikiem osadzonym 
w dwukomorowej obudowie oferuje bardzo 
zadowalające własności w zakresie obciążeń 
częściowych. Zakres dostawy firmy Ossber-
ger obejmował również przepustnicę oraz 
wszystkie urządzenia pomocnicze elek-
trowni, które zostały zakupione wyłącznie 
od renomowanych producentów. Jeśli cho-
dzi o technikę sterowania, Niemcy postawili 
na sterownik PLC SIMATIC S7-1500 firmy 
Siemens, który sprawdził się na całym świe-
cie w sektorze automatyzacji. Obsługa elek-
trowni odbywa się za pomocą panelu doty-
kowego zintegrowanego z przednią częścią 
szafy sterowniczej. Dodatkowo utworzono 
połączenie z centralną dyspozytornią GMC 
w celu uzyskania zdalnego dostępu. 

Kilka miesięcy po oddaniu do użytku 
w marcu, Harrasser i Massimo są jedno-
myślnie pozytywnie nastawieni do moder-
nizacji Alvierwerk II: „Realizacja przebiegała 
bardzo dobrze, przede wszystkim dzięki 
dobrej współpracy wszystkich uczestników 
projektu". Poprzedni i obecny kierownik 
elektrowni są oczywiście bardzo zadowo-
leni z ogromnego wzrostu mocy elektrowni, 
która może teraz wytwarzać średnio około 
3 GWh zielonej energii elektrycznej rocznie.

Źródło: Getzner, Mutter & Cie./B.MassimoŹródło: Ossberger

Fot. 2 Przy pełnym obciążeniu turbina Ossbergera, 
która charakteryzuje się wysoką sprawnością w szero-
kim zakresie parametrów pracy, osiąga 443 kW.

Fot. 3 Derywacja, obecnie całkowicie podziemna, wykonana została w całości w postaci rurociągu 
żeliwnego o średnicy DN 1280.

OSSBERGER GmbH + Co. KG 
 

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany  
w czasopiśmie ZEK HYDRO (sierpień 2020)
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Swoją historię od strony formalnej 
MEW Zabrzeż rozpoczęła w 2011 r. 
od złożenia wniosku o wydanie decy-

zji środowiskowej. Po blisko 10 latach sta-
rań inwestycja wychodzi na ostatnią prostą 
i do połowy przyszłego roku planuje się jej 
uruchomienie. Żeby jednak dotrzeć do tak 
zaawansowanego etapu prac musiało zbiec 
się w czasie kilka czynników. 

Pozwolenie na budowę obiektu uzyskano 
już w 2014 r., po czym inwestor przystąpił 
do poszukiwania generalnego wykonawcy 
robót budowlanych. Niestety tu zaczęły 
się trudności, gdyż wyceny przygotowane 
przez oferentów nie pozostawiały złudzeń 
– budowa MEW w pierwotnie zaprojekto-
wanym i przypieczętowanym decyzjami 
administracyjnymi kształcie byłaby zbyt 
kosztowna i cechowałaby się nieakcep-
towalnym dla właściciela czasem zwrotu 
poniesionych nakładów. Dodatkową prze-
szkodę stanowiła w tamtym czasie niepew-
ność przepisów dotyczących OZE. Po kilku 
latach rozwoju projektu inwestor był zatem 

bliski rezygnacji. Zgromadzona dokumen-
tacja nie dawała dużych szans na urze-
czywistnienie powziętych planów. Jak się 
wydaje, źródłem zaistniałego problemu, 
z którym przyszło się zmierzyć inwestorowi, 
było niewystarczająco praktyczne, a przede 
wszystkim nierynkowe podejście do projek-
towania rozwiązań technicznych.

ŚWIATEŁKO W TUNELU
Wiara w słuszność decyzji o realizacji MEW 
oraz wytrwałość wspólników spółki, do któ-
rej należy projekt doprowadziły jednak do 
nawiązania współpracy z biurem projek-
towym, które na podstawie przeprowa-
dzonego audytu technicznego inwestycji 
mogło podjąć się jej optymalizacji techno-
logicznej i biznesowej. Inwestor zdecydo-
wał się na skorzystanie z usług podmiotu 
sprawnie funkcjonującego w branży hydro-
energetycznej, wykazującego doświadcze-
nie w racjonalizacji kosztowej inwestycji 
omawianego typu. Prace rozpoczęto od 
szczegółowego audytu formalnopraw-
nego dotychczas powziętych działań, uwa-

runkowań lokalizacji, w której planowano 
MEW oraz rozwiązań proponowanych 
w pierwotnych projektach budowlanym 
i wykonawczym. Wynikiem tej analizy była 
rekomendacja przygotowania zamiennej 
dokumentacji projektowej, która umożliwi 
optymalizację inwestycji. Inwestor ostatecz-
nie przyjął ofertę realizacji MEW Zabrzeż 
w formule zaprojektuj i wybuduj i mógł 
od tego momentu z optymizmem patrzeć 
w przyszłość, zwłaszcza że usługa obejmo-
wała również pozyskanie finansowania pro-
jektu. To, co najbardziej istotne dla inwe-
stora, to otrzymanie szansy na uzyskanie 
oczekiwanej stopy zwrotu poniesionych 
nakładów finansowych oraz spójność tech-
niczną i biznesową projektu, przy jednocze-
snym zachowaniu jakości i bezpieczeństwa 
planowanej budowli.

Na wyspie malowniczo usytuowanej w zakolu Dunajca oraz na hali produkcyjnej równolegle toczą 
się prace nad oprawą budowlaną i mechanicznym sercem nowej elektrowni wodnej na mapie Polski. 
Mowa o inwestycji stanowiącej jaskrawy przykład tego, że do realizacji obiektów MEW należy stoso-
wać podejście holistyczne. Znajduje to później swoje odzwierciedlenie w satysfakcjonujących wyni-
kach produkcyjnych i ekonomicznych. Zapraszamy do zapoznania się ze studium MEW Zabrzeż.

MEW ZABRZEŻ – OWOC PRAC OPTYMALIZACYJNYCH

Fot. Widok na kanał napływowy do elektrowni w początkowym odcinku (na zdjęciu widoczna część odkryta, wy-
konana w technologii żelbetowej, w części niewidocznej na zdjęciu kanał derywacyjny biegnie w formie dwóch 
równoległych rurociągów posadowionych pod powierzchnią gruntu). 

Opinia inwestora
Decydując się na współpracę z IOZE zale-
żało nam na kompleksowej obsłudze pro-
jektu. Początkowo mieliśmy wątpliwości, 
czy jest to możliwe, aby jedna firma nam 
to zapewniła. Z dotychczasowej współ-
pracy jesteśmy bardzo zadowoleni. Gene-
ralny wykonawca projektu zapewnił nam 
kompleksową obsługę, pomoc na każ-
dym etapie, w każdej sytuacji, we wszyst-
kich aspektach począwszy od doradztwa 
biznesowego, finansowego, formalno-
prawnego aż po szczegółowe rozwiązania 
technologiczne wszystkich branż. Czu-
jemy, że powierzyliśmy realizację projektu 
najlepszym fachowcom w tej branży. – 
Dorota Chowaniec, Prezes zarządu spółki, 
do której należy inwestycja MEW Zabrzeż
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ZOPTYMALIZOWANA TECHNOLOGIA
Przekonanie projektantów o możliwo-
ści realizacji inwestycji w rentownej wersji, 
poparte doświadczeniem i wielokryterial-
nymi analizami o charakterze hydrologicz-
nym i hydrotechnicznym, znalazło wyraz 
we wspomnianym projekcie zamiennym.  
W ramach procesu optymalizacji przeanali-
zowano układ hydrauliczny całego obiektu 

MEW, w tym ujęcia wody, kanału napływo-
wego doprowadzającego wodę do MEW 
oraz komory napływowej. Dla tego celu 
wykorzystano m.in. oprogramowanie FLOW 
3D umożliwiające wykonanie numerycz-
nej symulacji przepływu cieczy i kształto-
wania się poziomów wody. Dzięki wynikom 
symulacji opracowano docelowy, bardziej 
wydajny kształt ujęcia wody (powodujący 

mniej strat, dostosowany do górskiego cha-
rakteru rzeki i zmienności poziomów wód 
w poszczególnych porach roku). Woda 
z Dunajca kierowana będzie do ujęcia 
poprzez ostrogę kamienną, a dalej kanałem 
otwartym. Co istotne, kanał derywacyjny 
przez pierwsze 28 metrów zmienia swój 
przekrój w 2 płaszczyznach. Pochylona płyta 
denna oraz zwężające się ściany pozwolą na 
powolne i jednostajne modelowanie prze-
pływu i eliminowanie turbulentnych ruchów 
wody. W dalszym biegu przekrój kanału jest 
stały. Układ naprowadzający wodę na tur-
biny w zasadniczej swojej części składa się 
z dwóch rurociągów o średnicy 2,4 m i dłu-
gości 142 m każdy oraz spadku podłużnym 
0,35 proc. Łącznie możliwy do uzyskania na 
potrzeby MEW spad wynosi maksymalnie 
blisko 4 m, przy czym jest on generowany 
również dzięki jazowi funkcjonującemu na 
potrzeby toru kajakowego. 

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne (wyni-
kające m.in. z przeprowadzonych symulacji 
CFD (ang. computational fluid dynamics, 
obliczeniowa mechanika płynów)), zarówno 
w budowie ujęcia, kanału derywacyjnego, jak 
i samego budynku MEW, turbin oraz kanału 

Ryc. Widok z symulacji przepływu wody i kształtowania jej poziomów w obrębie ujęcia przeprowadzonych w oprogramowaniu FLOW 3D przez specjalistę modelowania 
CFD – udostępnione przez Instytut OZE Sp. z o. o. – wykonawcę dokumentacji projektowej zamiennej dla MEW Zabrzeż. 

Podstawowe zalety technologii 
Tradycyjny pionowy układ turbiny Kaplana, jaki został zaprojektowany dla MEW Zabrzeż 
cechuje się niską awaryjnością, co przekładać się będzie na stabilne, długoterminowe 
funkcjonowanie obiektu. Konstrukcja turbiny wiąże się z tym, że zbiór elementów pod-
legających serwisowi jest niewielki. Jednocześnie w okresie wymaganych prac przeglą-
dowych MEW zapewniony jest łatwy dostęp do turbiny. Ponadto prace konserwacyjne 
jednej turbiny mogą być prowadzone podczas gdy druga turbina pracuje i produkuje 
energię. Wynika to z faktu autonomiczności układów prądotwórczych obu turbin. Wystar-
czy zamknięcie zastawek na jednym z rurociągów, który doprowadza wodę do turbiny 
wytypowanej w danym czasie do prac przeglądowych. Instalacja OZE, oprócz turbiny 
opiera się o spiralną żelbetową komorę napływową (komora przechodzi z przekroju 
kołowego na prostokątny), która podobnie jak inne elementy podlegała modelowaniu 
w specjalistycznym oprogramowaniu dla uzyskania najbardziej wydajnej formy. Warte 
podkreślenia jest również bezpieczeństwo powodziowe zaprojektowanej MEW, w tym 
samego budynku, który będzie miał charakter zatapialny, ale po zamknięciu odpowied-
nich przesłon wody powodziowe nie będą mogły wedrzeć się do środka. Konieczność 
wprowadzenia tego typu rozwiązań wynika wprost z właściwości rzeki, na której przed-
sięwzięcie zlokalizowano. 
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odprowadzającego wodę były istotne nie 
tylko z punktu widzenia wydajności układu, 
ale również wykonalności technicznej całego 
przedsięwzięcia. Sercem MEW Zabrzeż będą, 
powstające już w hali produkcyjnej należą-
cej do dostawcy technologii, dwie bliźniacze 
turbiny Kaplana o pionowej osi i średnicy 
wirnika 1670 mm każda. Zainstalowana moc 
elektryczna obiektu wynosić będzie 0,5 MW, 
a każda turbina będzie wyposażona w wirnik 
czterołopatowy o regulowanym ustawieniu 
łopat oraz w 20 łopat kierowniczych umoż-
liwiających kierowanie strugi i sterowanie 
wielkością przełyku turbiny 

MALOWNICZE POŁOŻENIE I PRZEMY-
ŚLANE ZAGOSPODAROWANIE 
Nowa mała elektrownia wodna powstaje 
w zakolu Dunajca, w otoczeniu wzniesień 
Beskidu Wysokiego, na wyspie oddzielają-
cej funkcjonujący od połowy lat 90. XX w. 
tor kajakowy i swobodne koryto rzeki. Prze-
widuje się współzależne funkcjonowanie 
obu obiektów, co było jednym z głów-
nych warunków przewidzianych w decy-
zjach administracyjnych, jakie pozyskano 
dla MEW. Infrastruktura układu prądo-
twórczego pracować będzie całodobowo 
w półroczu chłodnym, natomiast między 
kwietniem a październikiem współzależnie 
z torem kajakowym. Wart podkreślenia jest 
prośrodowiskowy charakter stosowanych 
rozwiązań, w tym wykonanie ostrogi kieru-
jącej wodę do kanału napływowego w for-
mie narzutu kamiennego, a więc zbliżonej 
do naturalnie występujących struktur. Nie 
ma tu mowy o całkowitym przegrodzeniu 
koryta rzecznego i zakłóceniu ciągłości bio-
logicznej Dunajca dla fauny wodnej. Czę-
ściowo wykonany już obiekt wnika w istnie-

jące zagospodarowanie terenu i korzystać 
będzie z niespożytkowanego do tej pory 
hydropotencjału tego miejsca. Zrównowa-
żony rozwój w czystej postaci.

DALSZE PLANY
Powstająca już od kilku miesięcy inwesty-
cja wpisuje się w ogólny trend wzrostowy 
w hydroenergetyce, będący bezpośrednią 
pochodną stabilizacji systemu wsparcia dla 
sektora OZE oraz krajowej i globalnej polityki 
odchodzenia od tradycyjnych paliw kopal-
nych w sektorze energetycznym. Wykorzy-
stanie technologii turbiny Kaplana zapro-
jektowanej, indywidualnie według potrzeby 
omawianej inwestycji umożliwiać będzie 
produkcję energii w sposób trwały i pewny. 
Uruchomienie obiektu w pierwszej połowie 
przyszłego roku umożliwi inwestorowi sko-
rzystanie z wprowadzonego niedawno sys-
temu wsparcia w postaci stałych cen sprze-
daży energii w ramach taryfy FIT. 

Patrząc na inwestycje w sektorze małej ener-
getyki wodnej nieco szerzej, w kontekście 
obecnej sytuacji gospodarczej i skutków 
ekonomicznych globalnej pandemii, można 
nabrać przekonania, że warto szukać tego 
typu alternatywy inwestycyjnej dla obrotu 
środkami przez banki czy fundusze inwesty-
cyjne. Zwłaszcza, że możliwy do osiągnięcia 
prosty czas zwrotu poniesionych nakładów 
wynosi do kilku lat przy dobrze zaprojekto-
wanym obiekcie, a wewnętrzna stopa zwrotu 
(IRR) wynosi od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu procent.

Na podsumowanie warto podkreślić, iż sze-
roko rozumiany sukces w przypadku inwe-
stycji takich jak omawiana tkwi w kom-

pleksowym podejściu. Polega również na 
korzystaniu z rozwiązań wypracowanych na 
bazie doświadczeń zdobytych przy wielu 
przedsięwzięciach, w poczuciu, że dobrze 
prosperująca elektrownia to nie tylko obiekt 
inżynieryjny wykonany według „jakiegoś” 
projektu, a ciąg współzależnych elemen-
tów: technicznych, technologicznych, for-
malnoprawnych, ekonomicznych, z których 
każdy powinien powstawać z uwzględnie-
niem innych. 

Często jednak zdarza się, że start inwesty-
cji MEW wstrzymują procedury administra-
cyjne, wadliwa dokumentacja inżynieryjna, 
nieopłacalne założenia technologiczne. 
Warto w takich sytuacjach szukać pomocy 
profesjonalnego biura projektowego, które 
pomoże zidentyfikować możliwości optyma-
lizacji i wypracować kształt inwestycji efek-
tywnej technicznie i biznesowo, wykonalnej 
pod względem formalnym, zachęci do reali-
zacji powziętych planów. 

Wioleta Smolarczyk 
Łukasz Kalina 
512 008 805 

lukasz.kalina@ioze.pl 
www.instytutoze.pl

Instytut
oze

Holistyczne podejście 
Instytutu OZE
W naszym biurze podchodzimy holistycz-
nie do projektów, stosujemy optymalne 
technicznie i kosztowo rozwiązania, tak 
aby cała inwestycja miała szansę na uzy-
skanie stopy zwrotu oczekiwanej przez 
klientów.
Zakres usług:
• analiza potencjału hydroenergetycz-

nego,
• dobór optymalnej technologii,
• koncepcja rozwiązań technicznych 

MEW,
• kalkulacja nakładów inwestycyjnych, 

kosztów operacyjnych, ocena projektu 
inwestycyjnego na podstawie wskaźni-
ków opłacalności (NPV, IRR, DPP).

Biuro projektowe świadczy kompleksowe 
usługi na rynku krajowym, a dobrymi 
praktykami oraz doświadczeniem dzieli 
się również z zagranicznymi podmiotami 
takimi jak biura projektowe, doradcy, 
generalni wykonawcy czy klienci końcowi 
i inwestorzy. Instytut OZE jest w stanie 
z sukcesem przenieść swoją wizję prowa-
dzenia biznesu MEW na rynki zagraniczne.

Fot. Piasta turbiny Kaplana, która zostanie zamontowana w MEW Zabrzeż, w trakcie pięcioosiowej 
obróbki CNC

Zdjęcia i grafiki pochodzą z archiwum firmy 
Instytut OZE Sp. z o.o.
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Wiadomo, że powodzie należą do zjawisk naturalnych i nie da się ich w pełni wyeliminować, jednak moż-
na skutecznie ograniczyć ryzyko wystąpienia negatywnych skutków związanych z powodzią. Temu ce-
lowi służą dziesiątki prowadzonych działań i inwestycji, realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie (PGW WP) w kluczowych, ze względu na zagrożenie, miejscach Polski. Od marca 
2020 r. Wody Polskie, zgodnie z Dyrektywą Powodziową i ustawą Prawo wodne aktualizują także plany 
zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). 

STOP POWODZI. WODY POLSKIE MINIMALIZUJĄ  
RYZYKO POWODZIOWE

To, jak ogromne i tragiczne skutki dla 
życia społecznego i gospodarczego 
kraju może mieć wielka woda, unaocz-

niły dwa wydarzenia z nieodległej prze-
szłości. Powódź z 1997 r. na Dolnym Śląsku 
(tzw. powódź tysiąclecia) oraz z 2010 r. na 
Podkarpaciu, w Małopolsce, na Lubelsz-
czyźnie i w innych miejscowościach poło-
żonych wzdłuż Wisły (kulminacja fali wez-
braniowej na Wiśle była największa od 160 
lat, czyli od daty rozpoczęcia pomiarów) 
spowodowały straty, które przekroczyły 20 
mld zł. Ucierpiały dziesiątki tysięcy ludzi 
(były ofiary śmiertelne, jak i masowe ewa-
kuacje z zalanych terenów), pod wodą zna-
lazły się tysiące hektarów użytków rolnych. 
Konieczne stało się podjęcie intensywnych 
prac związanych z zarządzaniem ryzykiem 
powodziowym i innymi obszarami gospo-

darki wodnej. Sytuacja ta zbiegła się w czasie 
ze zobowiązaniem do kompleksowego pla-
nowania i zarządzania powodzią nałożonym 
na kraje UE Dyrektywą Powodziową (Dyrek-
tywa 2007/60/WE). Dyrektywa wskazała na 
potrzebę przygotowania właściwych doku-
mentów planistycznych, współpracę między 
instytucjami, współpracę na wodach granicz-
nych oraz koordynację z Ramową Dyrektywą 
Wodną. Polska przystąpiła do prac nad wdra-
żaniem Dyrektywy Powodziowej w 2011 r.

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE 
Zgodnie z zapisami tego dokumentu pełny 
cykl planistyczny, po opracowaniu wstępnej 
oceny ryzyka powodziowego, map zagroże-
nia powodziowego i map ryzyka powodzio-
wego, zamykają plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym (PZRP). Obecnie wszystkie 

kraje członkowskie są w trakcie przeglądu 
i aktualizacji tychże dokumentów, w ramach 
II cyklu planistycznego. Kluczową funkcję 
w tym zakresie w naszym kraju sprawują 
Wody Polskie. 

DZIESIĄTKI INWESTYCJI DLA POPRAWY 
BEZPIECZEŃSTWA 
Zakres zrealizowanych i będących w różnych 
fazach realizacji przedsięwzięć minimalizu-
jących ryzyko powodziowe jest imponujący 
i obejmuje zarówno budowę nowych, jak 
i remonty wyeksploatowanych bądź uszko-
dzonych obiektów i urządzeń hydrotech-
nicznych o znaczeniu lokalnym, regionalnym, 
jak i wpływających na wzrost bezpieczeństwa 
w skali kraju. Poniżej przykładowe inwestycje 
Wód Polskich w regionach, które ucierpiały 
w 1997 r. i 2010 r.

Fot. Wały przeciwpowodziowe na Wiśle, 
Tarnobrzeg – Skalna Góra
Źródło: PGW Wody Polskie 
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Podkarpacie ze względu na położenie 
geograficzne, jest regionem szczególnie 
narażonym na powodzie. Tam też koncen-
truje się szereg działań PGW WP, związa-
nych z modernizacją oraz budową infra-
struktury przeciwpowodziowej. Jednym 
z tego typu działań jest np. zakończona 
niedawno budowa 6 km nowych obwa-
łowań rzeki Wisłoki oraz potoku Kiełkow-
skiego. Zabezpieczenie obejmuje swoim 
oddziaływaniem tereny gmin Mielec i Prze-
cław. Wody Polskie oprócz zmodernizowa-
nych i wybudowanych obwałowań Wisłoki 
i Ropy w rejonie Dębicy i Jasła, realizują 
proces modernizacji infrastruktury prze-
ciwpowodziowej na północy wojewódz-
twa podkarpackiego. Na terenie powia-
tów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat już zakoń-
czono bądź kontynuowane są realizacje 
czterech przedsięwzięć na rzekach: Wisła 
(dwa etapy), Trześniówka oraz San. Łączna 
wartość robót wynosi 140 mln zł. Ich reali-
zacja zapewni zwiększenie stopnia ochrony 
przeciwpowodziowej na obszarach o łącz-
nej powierzchni 17,5 tys. ha zamieszkałych 
przez ponad 28,5 tys. osób. 

Wykonano także kilkadziesiąt inwestycji, 
które wpłynęły na zwiększenie ochrony 
przeciwpowodziowej terenów wzdłuż 
Wisły w woj. lubelskim, mazowieckim 
i kujawsko-pomorskim. W tej liczbie zna-
lazły się m.in. budowa oraz naprawa wałów 
przeciwpowodziowych, pogłębianie koryta 
Wisły na wielu odcinkach, remonty i prze-
budowy przepompowni. Zrealizowany 
został m.in. projekt „Poprawa stanu tech-
nicznego i bezpieczeństwa powodziowego 
Stopnia Wodnego Włocławek". Efektem 
przeprowadzonych prac jest poprawa stanu 
technicznego wielu obiektów stopnia wod-
nego i poprawa bezpieczeństwa powodzio-
wego dla kilkunastu tysięcy mieszkańców 
oraz podmiotów gospodarczych. 

Wody Polskie pracują również nad stwo-
rzeniem kompleksowego systemu ochrony 
przeciwpowodziowej na Odrze oraz Wiśle. 
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej 
Dorzecza Odry (POPDO) i Projekt Ochrony 
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry 
i Wisły (POPDOW) są finansowane z wielu 

źródeł, m.in. funduszy Banku Światowego, 
Banku Rozwoju Rady Europy i KE. Celem 
tych inwestycji jest łagodzenie fali powo-
dziowej i zmniejszanie zagrożenia powo-
dziowego. Oszacowano, że tereny znajdu-
jące się w bliskości proponowanych zadań 
i działań zamieszkane są przez ponad 15 
mln osób.

Realizowana jest m.in. budowa wałów prze-
ciwpowodziowych na Środkowej i Dolnej 
Odrze (we Wrocławiu, Nowej Soli i Węży-
skach-Chlebowo) oraz Górnej Wiśle (San-
domierz i Kraków). W czerwcu zostały 
przeprowadzone ostatnie prace wykończe-
niowe przy zbiorniku w Raciborzu. Inwesty-
cja Racibórz Dolny to suchy zbiornik, który 
będzie wypełniany wyłącznie w przypadku 
powodzi. W momencie nadejścia fali będzie 
piętrzył wodę, zabezpieczając obszar około 
600 km kw. od Raciborza przez Kędzie-
rzyn-Koźle, Brzeg, Opole, Oławę, aż po 
Wrocław. Inwestycja ochroni przed żywio-
łem blisko 2,5 mln mieszkańców w woje-
wództwach: śląskim, opolskim i dolnoślą-
skim. W realizacji są inwestycje mające na 
celu m.in. ochronę miasta Słubice i Krosna 
Odrzańskiego i ochronę Kotliny Kłodz-
kiej. Realizowane są także liczne inwestycje 
zwiększające bezpieczeństwo powodziowe 
mieszkańców Krakowa i Skawiny, gmin San-
domierz, Samborzec i Koprzywnica oraz na 
tzw. Węźle Oświęcimskim. W ramach pro-
jektu POPDOW powstanie także system 
informatyczny monitorujący i zarządza-
jący dorzeczem Odry i Wisły w południo-
wej części Polski. 

Dolna Wisła i Żuławy Wiślane są unikato-
wym obszarem w skali naszego kraju, który 
ze względu na swoją specyfikę wymaga 
zastosowania odpowiednich rozwiązań 
hydrotechnicznych, związanych z właści-
wym utrzymaniem stosunków wodnych 
zarówno w trakcie suszy, jak i w okresie 
nasilonych opadów. Kluczowe znacze-
nie dla Żuław ma projekt „Kompleksowe 
Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław 
– Etap II”, który składa się z pięciu zadań: 
budowy wrót sztormowych na rzece Tudze; 
przebudowy stopnia wodnego Przegalina; 
odbudowy dziewiętnastu ostróg regula-
cyjnych na Wiśle; rozwoju systemu moni-

toringu ryzyka powodziowego oraz oceny 
efektywności inwestycji „Przebudowa ujścia 
Wisły etap I”. Zakończenie całego projektu 
planowane jest na koniec 2022 r. Jego koszt 
to 126 mln zł, z czego 85 proc. stanowi 
wkład ze środków UE. 

PZRP – WSZECHSTRONNA ODPOWIEDŹ 
NA PRZECIWPOWODZIOWE DYLEMATY
Wody Polskie prowadzą obecnie aktuali-
zację planów zarządzania ryzykiem powo-
dziowym. Najważniejszym celem aktualiza-
cji PZRP jest ograniczenie, poprzez działania 
techniczne i nietechniczne, potencjalnych 
negatywnych skutków powodzi dla życia 
i zdrowia ludzi oraz dla środowiska, dzie-
dzictwa kulturowego i działalności gospo-
darczej. W ramach drugiego cyklu plani-
stycznego PZRP przeprowadzono dotąd 
przegląd i aktualizację wstępnej oceny 
ryzyka powodziowego (WORP) oraz map 
zagrożenia powodziowego (MZP) i map 
ryzyka powodziowego (MRP). Celem aktu-
alizacji WORP było wyznaczenie obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
tj. obszarów, na których istnieje znaczące 
ryzyko powodziowe lub na których wystą-
pienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. 

Dla takich obszarów zostały zaktualizo-
wane mapy zagrożenia powodziowego 
i mapy ryzyka powodziowego. Potrzeba 
aktualizacji map wynikła m.in. z wykorzy-
stania dokładniejszych i bardziej aktual-
nych danych o powierzchni terenu i zak-
tualizowanych danych hydrologicznych 
z uwzględnieniem przepływów z ostat-
nich lat. Po raz pierwszy w Polsce poja-
wiły się w nich mapy związane z poten-
cjalnymi awariami budowli piętrzących. 
Łącznie mapy zagrożenia powodziowego 
będą obejmować około 29 tys. km rzek. 
W ramach procesu aktualizacji PZRP w listo-
padzie i grudniu br. odbędą się kolejne 
ogólnopolskie konferencje Stop powodzi. 
22 grudnia br. rozpoczną się półroczne kon-
sultacje społeczne aktualizowanych PZRP. 
Szczegóły i aktualności dostępne są na stro-
nie www.stoppowodzi.pl.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Oblicza się, że prawie na każdym 
kilometrze rzeki w Europie znaj-
duje się zapora lub inna budowla 

hydrotechniczna. Powodem rozpoczęcia 
aktywnego ruchu w celu usunięcia tego 
typu barier jest fakt, że zapory, które są 
ściśle związane z hydroenergetyką, blokują 
migrację ryb i powodują inne oddziaływa-
nia na środowisko. Liczba zapór, które są 
planowane do usunięcia, stale rośnie. Co 
więcej, miejsca z istniejącymi elektrowniami 
wodnymi nie są tu wyjątkiem. 

DZIAŁANIA  PODEJMOWANE NA 
CAŁYM ŚWIECIE 
W Europie w ciągu ostatnich kilku dziesię-
cioleci usunięto od 3500 do 5000 różnych 
zapór, jazów i przepustów, głównie we Fran-
cji, Szwecji, Finlandii, Hiszpanii i Wielkiej 
Brytanii [1]. W tym samym czasie w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki usunięto 1200 
zapór (tylko w roku 2018 - 82 zapory) [2, 3].

W Europie ruch związany z usuwaniem 
zapór nabrał tempa po przyjęciu przez 
UE Ramowej Dyrektywy Wodnej w 2000 r. 
i będzie kontynuowany, ponieważ tylko 
połowa rzek europejskich osiągnęła swoje 
cele środowiskowe. Jak dotąd, celem ekolo-
gów było usunięcie starych, przestarzałych 
tam, które blokują znaczne odcinki rzek 
dla migracji ryb. W rzeczywistości w USA 
jest obecnie prawie 100 tys. zapór, a średni 
wiek tego typu bariery  w USA wynosi 60 lat. 
Dlatego, jeśli naprawa i utrzymanie zapory 

w dobrym stanie jest droższe niż jej usunię-
cie, zostanie ona usunięta. 

Na przykład w ubiegłym roku rozpoczęło 
się, największe w historii Europy, usuwanie 
zapór. 36-metrowa zapora Vezins we Fran-
cji została zbudowana prawie sto lat temu 
w celu zapewnienia produkcji energii elek-
trycznej.  Zamiast remontu zapory i elek-
trowni wodnej podjęto decyzję o jej usunię-
ciu. Wyburzenie tamy w Vezins wraz z inną 
zaporą otworzy 90-kilometrowy odcinek 
rzeki dla migracji łososi, ale miejscowi oba-
wiają się teraz możliwości powodzi i utraty 
energii elektrycznej ze źródeł odnawial-
nych. Ponadto w Holandii, Danii i Hiszpanii 
planuje się usunięcie całkiem sporej  liczby 
mniejszych zapór. 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ESTONII 
Estonia jest najbardziej aktywnym krajem, 
spośród wszystkich trzech państw bałtyckich, 
w zakresie usuwania zapór. Obecnie w Estonii 
realizowany jest projekt, który będzie kosz-
tował 15,2 mln euro, obejmujący usunięcie 
3 zapór na rzece Pärnu i 5 w jej dopływach, 
w tym zapory Sindi. Pierwsza zapora Sindi na 
rzece Pärnu została zbudowana w 1832 roku 
dla fabryki wełny, później była kilkakrotnie 
przebudowywana (ostatni raz w 1977 roku). 
Konstrukcja o szerokości 151 m i wysoko-
ści 4,5 m była pierwszą barierą dla migra-
cji w obrębie rzeki (położona 14 km od jej 
ujścia do Morza Bałtyckiego), więc jej usu-
nięcie pozwoli na skuteczne otwarcie 3000 

km sieci rzecznej i uruchomienie 90 proc. 
tarlisk w dorzeczu Pärnu. Dyskusje na temat 
usunięcia zapory Sindi toczą się  od dziesię-
cioleci. Ale projekt naprawdę rozpoczął się, 
gdy w marcu 2015 roku minister środowiska 
Republiki Estonii zdecydował się na zakup 
zapory wraz z ziemią od prywatnego wła-
ściciela. Poprzedni właściciel chciał zbudo-
wać elektrownię wodną w Sindi, ale prze-
pisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły 
się i obecnie zabronione jest budowanie 
lub przywracanie jakichkolwiek elektrowni 
wodnych na rzekach, będących siedliskami 
łososia w Estonii, więc postanowił sprzedać 
zaporę rządowi. 
 
Ponieważ zapora Sindi utworzyła sztuczny 
zbiornik, który podobał się miejscowej lud-
ności, zespół projektowy opracował wiele 
koncepcji zagospodarowania terenu po 
zburzeniu zapory. Zwycięzcą okazał się 
pomysł pogłębienia rzeki. W planach było 
również stworzenie ścieżek spacerowych 
wzdłuż brzegów oraz pozostawienie części 
koryta rzeki w stanie umożliwiającym rekre-
acyjne spływy kajakowe. Korzystne warunki 
zimowe dla prac budowlanych w 2019 roku 
pozwoliły na zakończenie procesu usuwa-
nia zapory Sindi. Co więcej, dwie mniejsze 
zapory zostały również usunięte w ramach 
tego projektu.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA LITWIE 
Na Litwie otwarta debata w sprawie usuwa-
nia zapór rozpoczęła się w ostatnich latach, 

Hydroenergetyka zajmuje miejsce specjalne pośród innych odnawialnych źródeł energii. Podczas gdy na 
przykład farmy słoneczne i wiatrowe służą wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej, obiekty energe-
tyki wodnej mogą służyć kilku celom. Stwarza to dodatkowe korzyści społeczno-gospodarcze, ponieważ 
zapory i zbiorniki wodne mogą być również wykorzystywane do ochrony przeciwpowodziowej, nawadnia-
nia, nawigacji, rekreacji itp. Z drugiej strony, zapory zaczynają być teraz często nazywane barierami.  

USUWANIE ZAPÓR W KRAJACH 
BAŁTYCKICH: MISSION (IM)POSSIBLE

Fot. Prace rozbiórkowe w październiku 2019 r., całkowite usunięcie zapory Sindi w 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska Republiki Estonii
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od zapory Belmontas w Wilnie. Zapora ta jest 
zabytkiem budownictwa hydrotechnicznego 
pozostałym po młynie wodnym, zbudowa-
nym około 150 lat temu, a obecnie znajdują-
cym się w parku regionalnym Pavilniai, gdzie 
oprócz aspektów środowiskowych, zacho-
wane jest również narodowe dziedzictwo 
przemysłowe. Budowla stopniowo popa-
dała w ruinę, a w trakcie powodzi w 2016 
roku została poważnie uszkodzona. Ponie-
waż odcinek rzeki Wilia, na którym znaj-
duje się zapora Belmontas, został również 
wymieniony jako cenny pod względem eko-
logicznym i kulturowym, i jest ważny dla 
migracji ryb łososiowatych, zdecydowane 
apele organizacji pozarządowych zajmu-
jących się ochroną środowiska oraz Mini-
sterstwa Środowiska dotyczyły całkowitego 
usunięcia zapory. Ostatecznie, gmina Wilno 
i Departament Dziedzictwa Kulturowego 
przy Ministerstwie Kultury zaangażowały 
się w tę sprawę, zapora Belmontas została 
wpisana na listę narodowego dziedzictwa 
kulturowego i  odbudowana w 2018 roku. 

Na Litwie jako pierwszą usunięto w tym 
roku zaporę Bražuolė. Zapora w Bražu-
olė była miejscem, gdzie znajdują się stare 
ruiny młyna wodnego. Inicjatywa usunięcia 
tej tamy została podjęta przez ekologiczne 
organizacje pozarządowe, a jej usunięcie 
zostało sfinansowane ze środków zebra-
nych w ramach kampanii crowdfundingowej. 
Zapora w Bražuolė nie miała właściciela, co 

oznacza, że gmina była odpowiedzialna za 
jej utrzymanie i zgodziła się na jej usunięcie. 
Po usunięciu zapory powstał odcinek 25 km 
rzeki o swobodnym przepływie dla siedlisk 
tarłowych ryb łososiowatych. 

Usunięcie kolejnej zapory – Salantai – plano-
wane jest w 2021 roku. Zapora Salantai jest 
jedną z setek zapór zbudowanych na Litwie 
w czasach sowieckich dla celów rolniczych 
i rekreacyjnych. Usunięcie tej zapory pla-
nowane jest zgodnie z programem rozwoju 
obszarów wodnych na lata 2017-2023, który 
został podpisany przez ministrów środowiska 
i rolnictwa Republiki Litewskiej.  Powodem 
jej usunięcia jest fakt, że po rekonstrukcji 
w 1989 r. oryginalna zapora młyna wodnego 
została zastąpiona przez mniej przyjazny 
dla środowiska jaz, który zablokował drogę 
migracyjną ryb łososiowatych i utworzył 

zbiornik Salantai, już wymaga oczyszczenia 
z mułu. Proponowane rozwiązanie polega 
na całkowitym usunięciu jazu, zbudowaniu 
małego bystrza i odtworzeniu koryta rzeki.  
Zbudowany zostanie również inny, znacznie 
mniejszy zbiornik dla lokalnej społeczno-
ści, przeznaczony do celów rekreacyjnych 
i wędkarskich. 
 
Jedynym krajem w krajach bałtyckich, w któ-
rym jak dotąd nie rozpoczęto debaty na 
temat usuwania zapór, jest Łotwa. 

DO PRZEMYŚLENIA
Organizacje pozarządowe zajmujące się 
ochroną środowiska, które aktywnie działają, 
twierdzą, że usuwanie zapór jest jedynym 
sposobem na osiągnięcie dobrego stanu 
ekologicznego akwenów i że wiele krajów 
w Europie obecnie usuwa zapory, ponieważ 
korzyści gospodarcze, środowiskowe i spo-
łeczne z tego wynikające znacznie prze-
wyższają korzyści wynikające z ich funk-
cjonowania. Faktem jest również, że wiele 
firm z branży hydroenergetycznej nie przy-
kłada należytej wagi do wyjaśniania wielora-
kich korzyści, wynikających z budowy zapór 
i zbiorników  wodnych lub przedstawia wyja-
śnienia niewystarczająco przekonujące.
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Wyznaczenie optymalnej strategii 
eksploatacji elektrowni wodnych 
można sprowadzić do rozwiąza-

nia nieliniowego zadania optymalizacyj-
nego przy zmiennych ciągłych. Obecnie nie 
są stosowane żadne nowoczesne techniki 
optymalizacyjne w celu opracowania stra-
tegii prowadzenia ruchu Elektrowni Wodnej 
Kowno i Elektrowni Szczytowo-Pompowej 
Kruonis. Głównym celem niniejszego opra-
cowania jest analiza aktualnego schematu 
pracy hydroelektrowni Kowno, identyfika-
cja jego wad oraz zaproponowanie metod 
jego poprawy.

PRZEDMIOT BADANIA
Zalew Kowieński jest największym sztucz-
nym zbiornikiem wodnym na Litwie. Zbiornik 
powstał w 1959 roku przez spiętrzenie wód 
Niemna. Powierzchnia zbiornika przy nor-
malnym poziomie piętrzenia (NPP) wynosi 
63,5 km2, a objętość - 0,46 km3. Pojemność 
zbiornika dostępna dla celów energetycz-
nych wynosi 0,22 km3 [1]. Zasoby wodne 
Zbiornika Kowieńskiego są wykorzystywane 
głównie do wytwarzania energii przez Elek-
trownię Wodną Kowno oraz służą celom eks-
ploatacyjnym Elektrowni Szczytowo-Pom-
powej Kruonis; dalsze funkcje to rekreacja, 
żegluga, nawadnianie, zaopatrzenie w wodę 
przemysłową, rybołówstwo przemysłowe 
i rekreacyjne. Dynamika poziomu wody 
w zbiorniku jest w dużej mierze zależna od 
pracy EW Kowno i ESP Kruonis.

Elektrownia Wodna Kowno została zbudo-
wana w 1960 roku na Niemnie. Elektrownia 
znajduje się w odległości 224 km od ujścia 
rzeki. Obecna moc zainstalowana turbin 
wynosi 101 MW, przy średniej rocznej pro-
dukcji 351 GWh i spadzie 20,1 m [1].
Elektrownia Szczytowo-Pompowa Kruonis 
została zbudowana w latach 1978-1992. 
Znajduje się w południowej części Jeziora 
Kowieńskiego w pobliżu małego miasteczka 
Kruonis. Powierzchnia zbiornika górnego 

wynosi od 306 ha przy normalnym pozio-
mie wody (153,5 m n.p.m.) do 292 ha przy 
niskim poziomie wody (140,0 m n.p.m.). 
Objętość wody w zbiorniku wynosi 48,78 
mln m3 przy normalnym poziomie i 7,86 
mln m3 przy minimalnym poziomie wody. 
Głębokość zbiornika wynosi 15,5 m. Obecna 
moc zainstalowana w czterech pompoturbi-
nach wynosi 900 MW. Wysokość podnosze-
nia wody wynosi od 111,5 m do 93,6 m [1]. 
Średni roczny przepływ wód Niemna w EW 
Kowno wynosi 284 m3/s, roczna objętość 
odpływu: 8 950 mln m3. Średni wiosenny 
przepływ powodziowy wynosi 1045 m3/s [1].

ZASADY EKSPLOATACJI ZBIORNIKA 
KOWIEŃSKIEGO
EW Kowno i ESP Kruonis są notowane na 
rynku dnia następnego Nord Pool. "Gamy-
bos optimizavimas" (Optymalizacja produk-

cji) Ltd. pośredniczy w kontaktach z elektrow-
niami i zarządza sprzedażą produkowanej 
przez nie energii elektrycznej na rynku Nord 
Pool. Harmonogramy operacyjne tworzone 
są poprzez analizę rynku dnia następnego 
Nord Pool. "Gamybos optimizavimas" Ltd. 
wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym 
ze stacji pomiarowej wody w Niemoniunach 
(lit. Nemajūnai), 113 km w górę rzeki od EW 
Kowno. Przepływ wody z Nemajūnai do EW 
Kowno trwa około jednego dnia i po drodze 
nie ma żadnego znaczącego dopływu, więc 
można dokonać dość dokładnych szacun-
ków przepływu wody przez elektrownię na 
następny dzień. Dzięki tym danym "Gamybos 
optimizavimas" Ltd. tworzy harmonogramy 
pracy dla elektrowni wodnych. Metoda ta 
działa, ale nie prognozuje przepływu wody 
w najbliższej przyszłości, co sugeruje, że 
zasoby wodne nie są wykorzystywane opty-

Eksploatacja dużej elektrowni wodnej wywiera znaczny wpływ na środowisko. Wiele badań wykazało, że 
elektrownie wodne szczytowe, powodujące częste i szybkie zmiany w przepływie i poziomie wody, wy-
wierają poważny wpływ na życie organizmów wodnych. Jedynym sposobem na złagodzenie szkód jest 
znalezienie optymalnego schematu eksploatacji zbiornika, który zapewni ochronę środowiska i zaspokoi 
potrzeby użytkowników wody. 

OPTYMALNA EKSPLOATACJA DUŻEGO ZBIORNIKA 
HYDROENERGETYCZNEGO. 
STUDIUM OBIEKTU – ZBIORNIK I EW KOWNO 

Rys. 1 Tarliska ryb w Zalewie Kowieńskim [3]
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malnie. Wytwarzanie energii elektrycznej, 
ochrona środowiska i zaspokajanie potrzeb 
innych użytkowników zbiorników są zada-
niami przeciwstawnymi i w celu optyma-
lizacji pracy elektrowni wodnych należy 
stosować wielocelowe modele optymali-
zacji. W dalszych badaniach zastosowane 
zostaną wielocelowe modele optymalizacji, 
takie jak HEC-ResSim i MIKE HYDRO Basin, 
w celu sprawdzenia, czy EW Kowno oraz ESP 
Kruonis działają optymalnie.  Eksploatacja 
EW Kowno i ESP Kruonis jest ograniczona 
przez zasady eksploatacji zbiorników, które 
zostały ustalone w 2016 roku przez Litew-
ski Instytut Energetyki. Zasady eksploatacji 
zbiornika stanowią, że normalny poziom 
eksploatacyjny wody w zbiorniku wynosi od 
43,5 do 44,4 m n.p.m. W okresie tarła ryb 
eksploatacja EW Kowno jest ograniczona. 
Okres tarła ryb przypada na okres od 1 
kwietnia do 30 czerwca. Zasady eksploata-
cji zbiornika określają, że w okresie tarła ryb 
poziom wody w zbiorniku EW Kowno musi 
wynosić od 43,7 do 44,0 m n.p.m. Dopusz-
czalna jest maksymalna różnica 10 cm mię-
dzy najwyższym i najniższym dziennym 
poziomem wody. Dzienna zmiana poziomu 

wody o 20 cm jest dozwolona, jeżeli właści-
ciel EW Kowno i zbiornika - "Lietuvos ener-
gijos gamyba" Ltd. zrealizuje badania stanu 
środowiska zgodnie z Programem Badań 
Środowiskowych i zrekompensuje szkody 
spowodowane środowisku [1]. 

Zasady te mają na celu ochronę tarlisk 
i szkółek rybnych. Przeprowadzono wiele 
badań, w których badano wpływ wahań 
poziomu wody na siedliska ryb. Na przy-
kład badania nad czynnikami wpływają-
cymi na wyrzucanie na brzeg młodych, dzi-
kich pstrągów brunatnych pokazują, że 
tempo podnoszenia się poziomu wody do 
10 cm/h w sztucznym strumieniu nie ma 
wpływu na ryby. Szybkość zmian poziomu 
wody w granicach 10-20 cm/h może mieć 
wpływ na narybek osiadający na płyciźnie 
przybrzeżnej, a szybkość fluktuacji poziomu 
wody przekraczająca 20 cm/h wywiera już 
wpływ silny [2]. Obecne zasady eksploata-
cji EW Kowno silnie ograniczają pracę elek-
trowni wodnych. Z tego powodu prowa-
dzone będą dalsze badania nad wpływem 
zmian poziomu wody na tarliska i tereny 
hodowli ryb Zbiornika Kowieńskiego. 

ZDALNE METODY BADANIA 
TARLISK RYB
W okresie tarła głównym problemem jest 
obszar miejsc tarła ryb. Poprzednie bada-
nia wykazały, że jeśli poziom wody w zbior-
niku Kowieńskim zmniejszy się o 0,1 m, 
powierzchnia tarła ryb ogółem zmniejszy 
się o około 3,96 proc., jeśli poziom wody 
zmniejszy się o 0,2 m, powierzchnia tarła 
ryb ogółem zmniejszy się o 7,91 proc., 
a jeśli poziom wody zmniejszy się o 0,3 m, 
powierzchnia tarła ryb ogółem zmniejszy się 
o 11,9 proc. [3,4].

Wykorzystanie danych z syntetycznych rada-
rów SAR jest obecnie dobrze ugruntowaną 
metodą w operacyjnych działaniach odno-
szących się do zarządzania powodzią. W tym 
przypadku zdjęcia satelitarne zostały wyko-
rzystane do śledzenia zmian w obszarach 
tarlisk ryb. Podczas badań wykorzystano 
zdjęcia satelitarne misji Sentinel-1. Satelity 
Sentinel-1 wykonują obrazowanie w paśmie 
C, co pozwala na uzyskanie obrazu niezależ-
nie od pogody. Dzięki ogromnej bazie zdjęć 
satelitarnych co 2-4 dni można śledzić i ana-
lizować zmiany zachodzące w obrębie tarlisk 

Po prostu inny – ale w żadnym 
wypadku nie prosty
StreamDiver
Kompaktowy, niezawodny, przyjazny dla środowiska – nasza innowacja dla małych elektrowni wodnych: 
StreamDiver. Skorzystają Państwo z naszej sprawdzonej technologii na każdym kroku – od prostej 
 instalacji po przyjazną dla środowiska eksploatację. StreamDiver o mocy do 850  kW wykazuje 
imponującą wydajność przy spadach od 2 do 8 metrów.
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znacznie większe możliwości ich wykorzy-
stania do celów badawczych. McFeeters 
(1996) wprowadził znormalizowanej róż-
nicy obrazu wody (NDWI), który wyko-
rzystuje odbite promieniowanie podczer-
wone i widzialne światło zielone do oceny 
ilości (np. powierzchni) i jakości (np. zmęt-
nienia) zasobów wodnych [5]. Xu (2006) 
zmodyfikował NDWI poprzez zastąpie-
nie w NDWI średniej podczerwieni przez 
podczerwień bliską podczerwieni w celu 
poprawy jakości oceny cech wód otwartych 
przy jednoczesnym skutecznym tłumieniu, 
a nawet usuwaniu szumu pochodzącego 
z terenu zabudowanego oraz roślinności 
i gleby [6]. Podobną technikę użyto - do 
klasyfikacji zdjęć satelitarnych Sentinel-2 
wskaźnikiem NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index). Zastosowano również 
półautomatyczną metodę klasyfikacji, ale 
NDVI dało najlepsze wyniki przy klasyfika-
cji powierzchni wody. Za pomocą obrazów 
Sentinel-2 można obserwować nie tylko 
zmiany na powierzchni wody, ale poprzez 
obliczenia NDVI i NDWI można również 
obserwować zmiany jakości wody.

UWAGI KOŃCOWE
Praca EW Kowno i ESP Kruonis nie została 
jeszcze zoptymalizowana. Nord Pool okre-
śla harmonogram pracy obu elektrowni, 
ale bez prognozowania przepływu wody 
zasoby wodne nie są wykorzystywane opty-
malnie. Prognozowanie ma największe zna-
czenie przy przygotowywaniu się do okre-
sów powodziowych. W dalszych badaniach 
zostaną wykorzystane modele optymali-
zacji. Eksploatacja Zbiornika HPP w Kow-
nie w obecnym kształcie jest ściśle ograni-
czona przez zasady eksploatacji zbiornika, 
zwłaszcza w okresie tarła ryb. Przewiduje 
się zamodelowanie numeryczne różnych 
alternatywnych sposobów pracy, obejmu-

jących ruch elektrowni w warunkach wyż-
szej amplitudy wahań poziomów wody oraz 
ocenę wpływu na środowisko i wytwarza-
nie energii elektrycznej. Badanie zdalnych 
pomiarów zmian obszarów tarlisk ryb przy 
użyciu zdjęć satelitarnych będzie kontynu-
owane po opracowaniu cyfrowego modelu 
wysokościowego (DEM) Zbiornika Kowień-
skiego i walidacji aktualnych wyników.

ryb. W badaniu tym pozyskano podwójnie 
spolaryzowane (VV i VH) zestawy danych 
Sentinel-1 SAR wykrytego zasięgu gruntu 
(GRD) o rozdzielczości 5×20 m (10-metrowy 
odstęp między pikselami). Zestawy zostały 
pozyskane w trybie interferometrycznego 
szerokiego pokosu (IW). Analizie poddano 
dziesięć przypadków z różnymi poziomami 
wody w Zb. Kowieńskim. Wszystkie obrazy 
zostały przetworzone w celu wygenerowa-
nia skalibrowanych i skorygowanych w tere-
nie obrazów Sentinel-1 SAR za pomocą 
Sentinel's Application Platform (SNAP). 
Przetworzone obrazy zostały sklasyfiko-
wane za pomocą oprogramowania ArcGIS 
ArcMap. Po klasyfikacji piksele reprezentu-
jące wodę zostały przefiltrowane i utwo-
rzono wielokąty powierzchniowe dla wód 
zbiornika. Wyniki pokazują, jak zmienia się 
obszar tarła ryb, gdy zmienia się poziom 
wody w zbiorniku.

Do drugiej części badań wykorzystano 
zdjęcia satelitarne Sentinel-2. Obrazy te 
niosą znacznie więcej informacji niż Sen-
tinel-1 – obrazy Sentinel-2 mają 13 pasm 
w widzialnej, bliskiej podczerwieni i krót-
kofalowej części widma. Obrazy te są wraż-
liwe na obecność chmur i ich cieni, w okre-
sie objętym badaniem uzyskano tylko trzy 
obrazy bezchmurne. Obrazy Sentinel-2 dają 

Rys. 3 Zaobserwowane zmiany na obszarze tarliska ryb za pomocą zdjęć satelitarnych Sentinel-2

prof. zw. dr hab. inż. Petras Punys, PhD 
 mgr inż. Linas Šilinis, MSc 

Instytut Inżynierii Zasobów Wodnych 
Wydział Gospodarki Wodnej i Przestrzennej 

Uniwersytet Witolda Wielkiego 
 

mgr inż. Linas Jurevičius, MSc 
Instytut Inżynierii Zasobów Wodnych 

Wydział Gospodarki Wodnej i Przestrzennej 
Uniwersytet Witolda Wielkiego 

 
Katedra Inżynierii Środowiska 

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kownie

Literatura:
1. Jakimavičius D., Kauno hidroelektrinės tvenkinio 

naudojimo ir priežiūros taisyklės (Exploitation 
rules of Kaunas HPP Reservoir), „Lietuvos energijos 
gamyba“ AB, Lietuvos energetikos institutas, 2016, 
pp. 6-14

2. Halleraker JH., Saltveit SJ., Harby A., Arnekleiv JV, 
Fjeldstad H-P, Kohler B.: Factors influencing strand-
ing of wild juvenile brown trout (Salmo trutta) 
during rapid and frequent flow decreases in an 
artificial stream. River Research and Applications, 
2003, No. 19, pp. 589-603

3. Ložys L., Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir 
vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tven-
kinyje įvertinimas (Assessment of the impact on 
fish and water bird populations from water level 
fluctuations in the Kaunas HPP Reservoir), „Lietu-
vos energijos gamyba“ AB, Gamtos tyrimų centas, 
2018, pp. 20-26

4. Gerulaitis A., Repečka R., Skripkaitė D., Kauno 
marių žuvų rūšinė sudėtis, biologija ir išteklių 
įvertinimas 1994-1996 m. (Fish species composi-
tion, biology and assessment of resources of the 
Kaunas HPP Reservoir) Žuvininkystė Lietuvoje III, 
1998, pp. 49-60.

5. McFeeters S. K. The use of the normalized dif-
ference water index (NDWI) in the delineation 
of open water features. International Journal of 
Remote Sensing., 17(7), 1996, pp. 1425– 1432

6. Xu H. Modification of normalised difference water 
index (NDWI) to enhance open water features in 
remote sensed imagery. International Journal of 
Remote Sens-ing, 27(14), 2006, pp. 3025–3033.

Rys. 2 Zaobserwowane zmiany w obszarze tarliska ryb 
na podstawie zdjęć satelitarnych Sentinel-1

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne

52 ENERGETYKA WODNA

WIEDZA   OPTYMALNA EKSPLOATACJA DUŻEGO ZBIORNIKA HYDROENERGETYCZNEGO.  STUDIUM OBIEKTU – ZBIORNIK I EW KOWNO





Oczekiwano, że rządy przedstawią 
bardziej ambitne plany krótko-
terminowe na 2030 r. oraz długo-

terminowe cele na 2050 r. w celu obniże-
nia emisyjności gospodarek i utrzymania 
wzrostu temperatur na świecie poniżej 2°C.

Gdy świat ciągle zmaga się ze skutkami 
pandemii COVID-19, wydaje się, że wiele 
istotnych inicjatyw na rzecz ograniczenia 
zmian klimatu zostało wstrzymanych. Kon-
ferencja ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 
26) i poprzedzające ją posiedzenia negocja-
cyjne zostały przesunięte na rok 2021. Cho-
ciaż rządy słusznie skoncentrowały swoje 
wysiłki na walce z obecnym kryzysem zdro-
wotnym, kryzys klimatyczny nie minął. Emi-
sje dwutlenku węgla - w dużej mierze nie-
obniżone i trwające od dziesięcioleci - nadal 
prowadzą do ocieplania atmosfery i zwięk-
szania temperatur na powierzchni. Wyda-
rzenia tego roku nie powinny być postrze-
gane jako pretekst do ograniczenia ambicji 
klimatycznych, lecz jako okazja do szyb-
szego przejścia na gospodarkę ekologiczną. 

POROZUMIENIE PARYSKIE 
A ELEKTROWNIE WODNE
Zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego, 
rządy powinny opracować zrównoważone 
pod względem środowiskowym pakiety 
naprawcze, promujące czystsze i mniej emi-
syjne technologie. Elektrownie wodne - jako 
największe źródło energii odnawialnej na 
świecie - mają do odegrania kluczową rolę 
w tym przejściu. Zgodnie z raportem Glo-
bal Renewables Outlook niedawno opubli-
kowanym przez Międzynarodową Agen-
cję Energii Odnawialnej, w celu spełnienia 
zobowiązań dotyczących redukcji emisji 
dwutlenku węgla zawartych w porozumie-
niu wymagane jest zapewnienie 850 GW 
dodatkowej mocy instalowanej w energe-
tyce wodnej do 2050 r.  Elektrownie wodne 
przynoszą podwójną korzyść w walce ze 
zmianami klimatu. Pierwszą z nich jest 
wkład w łagodzenie zmian klimatu. Hydro-
elektrownie są nie tylko źródłem czystej 

energii o znacznie niższym poziomie emisji 
gazów cieplarnianych w okresie eksploatacji 
niż większość innych technologii, ale także 
wspierają lepszą integrację różnych źródeł 
odnawialnych dzięki usługom w ramach 
stabilizacji sieci. W rezultacie ograniczają 
one naszą zależność od paliw kopalnych, 
zmniejszając poziom emisji gazów cieplar-
nianych o cztery miliardy ton w porówna-
niu z produkcją energii przez elektrownie 
węglowe, zgodnie z opracowaniem Hydro-
power Status Report na rok 2020 opubli-
kowanym przez IHA. Drugą korzyścią jest 
zdolność elektrowni wodnych do świad-
czenia usług wodnych i pełnienia funk-
cji bufora zabezpieczającego w walce ze 
zmianami klimatu, czy innymi słowy ich 
wkład w przystosowywanie się do zmian 
klimatu. Zbiorniki przy elektrowniach wod-
nych magazynują wodę, która może zostać 
wykorzystana jako źródło wody pitnej oraz 
do nawadniania, przeciwdziałania powodzi, 
nawigacji i innych usług. Zwiększenie możli-
wości magazynowania wody jest konieczne 
w celu dostosowania się do cieplejszego 
świata i zaspokojenia rosnącego zapotrze-
bowania na wodę.

Chociaż elektrownie wodne pomagają 
w walce ze zmianami klimatu, mogą być 
podatne na zmiany warunków klimatycz-
nych podobnie jak inne formy obiektów 
infrastrukturalnych. Zmiany poziomu opa-
dów w skali regionalnej, wahania tempe-

ratury, zwiększone występowanie susz, czy 
ekstremalne zjawiska pogodowe w zna-
czący sposób wpływają na przepływ rzeki. 
Zwiększony lub zmniejszony przepływ nato-
miast wpływa na dostępność wody, a co za 
tym idzie – na wytwarzanie energii przez 
elektrownie wodne. Taka niepewność co 
do przyszłych warunków hydrologicznych 
stanowi wyzwanie koncepcyjne dla ope-
ratorów.

OCENA ZDOLNOŚCI ENERGETYKI 
WODNEJ DO ŁAGODZENIA ZMIAN
KLIMATYCZNYCH
Aby wesprzeć deweloperów energetyki 
wodnej, w 2018 r. zaktualizowano uznane 
na całym świecie narzędzia do zrównowa-
żonego rozwoju energetyki wodnej (ang. 
Hydropower Sustainability Tools). Obejmują 
teraz kwestię poświęconą ocenie łagodze-
nia zmian klimatu i odporności na skutki 
tych zmian, zapewniając branży większą 
jasność i wskazówki. Narzędzia zostały 
opracowane przez wielostronną grupę rzą-
dów, firm, organizacji pozarządowych dzia-
łających w dziedzinie ochrony środowiska 
i zajmujących się kwestiami społecznymi 
oraz międzynarodowych instytucji finan-
sowych. Kwestia dotycząca zmian klimatu 
definiuje międzynarodowe dobre i najlep-
sze praktyki oraz pomaga przedsiębiorcom 
budowlanym w ocenie zdolności inwesty-
cji do osiągnięcia korzyści w zakresie łago-
dzenia zmian klimatycznych, jej odporno-

Zrównoważona hydroenergetyka może pomóc rządom w ograniczeniu skutków zmian klimatu pod 
warunkiem przyjęcia odpowiednich narzędzi przez decydentów i planistów. Rok 2020 miał być rokiem 
przełomowym dla działań na rzecz klimatu. Przypada on pięć lat po Paryskim Porozumieniu Klimatycz-
nym z 2015 r. i stanowi pierwszy sprawdzian gotowości krajów do wzmocnienia swoich priorytetów  
w zakresie działań na rzecz klimatu.

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA WODNA 
MOŻE PRZYŚPIESZYĆ DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU 
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ści na skutki zmian klimatycznych i ogólny 
wkład w przystosowywanie się do zmian 
klimatu. W zakresie złagodzenia zmian 
klimatu narzędzia te wymagają od inwe-
stycji z zakresu energetyki wodnej oceny 
intensywności emisji gazów cieplarnianych. 
Zgodność z dobrymi praktykami osiągają 
inwestycje, których intensywność emisji 
nie przekracza 100 g CO₂ e/kWh w całym 
okresie eksploatacji obiektu. Emisję gazów 
cieplarnianych zbiornika można oszaco-
wać za pomocą G-res Tool - internetowego 
narzędzia opracowanego przez IHA, UNE-
SCO i Université du Québec à Montréal dla 
przedsiębiorstw i naukowców zajmujących 
się energetyką wodną w celu oszacowania 
i raportowania emisji netto zbiornika. 

W zakresie odporności na skutki zmian 
klimatu zgodność z dobrymi praktykami 
osiągają inwestycje, które przeprowadzają 
ocenę zagrożeń wynikających ze zmian 
klimatu oraz wdrażają działania struktu-
ralne i operacyjne. Obiekty infrastruktu-
ralne z zakresu energetyki wodnej muszą 
być zaprojektowane, wykonane i eksploato-
wane w sposób gwarantujący odporność na 
szereg scenariuszy dotyczących przyszłych 
zmian klimatu. Wskazówki na temat tego, 
jak uwzględnić odporność na skutki zmian 
klimatu w planowaniu, projektowaniu i eks-
ploatacji inwestycji z zakresu energetyki 
wodnej można znaleźć w dokumencie Prze-
wodnik odporności klimatycznej sektora 
hydroenergetycznego (Hydropower Sector 
Climate Resilience Guide). 

UWOLNIENIE POTENCJAŁU 
ELEKTROWNI WODNYCH 
Mimo uznania korzyści płynących z wyko-
rzystania hydroenergetyki, decydenci 
i inwestorzy czasami mają trudności z peł-
nym wykorzystaniem potencjału elektrowni 
wodnych w działaniach na rzecz klimatu. 
W istocie znaczna część światowego poten-

cjału hydroenergetycznego pozostaje nie-
wykorzystana, zwłaszcza w krajach rozwija-
jących się, w których brakuje niezawodnej 
i taniej, czystej energii. Co więc utrudnia 
rozwój energetyki wodnej tam, gdzie jest 
najbardziej potrzebna?

Jedno z największych wyzwań jest zwią-
zane z wysokimi początkowymi kosztami 
kapitałowymi i długimi okresami zwrotu 
z inwestycji. Uzyskanie finansowania dla 
inwestycji z zakresu energetyki wodnej jest 
trudnym zadaniem, zwłaszcza na kluczo-
wym, wczesnym etapie - etapie planowa-
nia. Jednak wyłaniający się rynek zielonych 
obligacji stanowi dodatkową drogę finan-
sowania inwestycji z zakresu energetyki 
wodnej. W 2016 r. organizacja Inicjatywa  
Obligacji Klimatycznych powołała Tech-
niczną Grupę Roboczą ds. Energetyki Wod-
nej w celu opracowania rygorystycznej pro-
cedury sprawdzającej inwestycje dotyczące 
energii wodnej pod kątem przynoszenia 
korzyści w zakresie łagodzenia zmian kli-
matu i przystosowania się do zmian klimatu 
zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego 
w celu ich zakwalifikowania do otrzymania 
obligacji zielonych. Kluczowym elementem 
proponowanych kryteriów kwalifikacyjnych 
dla inwestycji z zakresu energetyki wodnej 
jest narzędzie analizy rozbieżności hydro-
energetyki zrównoważonej ze środowisko-
wymi celami strategicznymi (ESG). 

Narzędzie to, za które odpowiada Rada 
ds. Oceny Zrównoważonego Charakteru 
Hydroenergetyki, służy do weryfikacji 
danej inwestycji pod kątem rozbieżności 
od dobrych praktyk w zakresie odpowied-
nich kwestii środowiskowych, społecz-
nych i dotyczących zarządzania. Obejmuje 
plan zarządzania rozbieżnościami, którego 
celem jest poprawa procesów, a w kontek-
ście zmian klimatu umożliwia projektodaw-
com uwzględnienie wyzwań związanych 

z rozwojem energetyki wodnej i stawie-
nie im czoła. W przypadku odpowiedzial-
nego rozwoju i stosowania się do między-
narodowych dobrych praktyk energetyka 
wodna jest ważną technologią pozwalającą 
na ograniczenie skutków zmian klimatu, co 
pokazały narzędzia Hydropower Sustaina-
bility Tools. Bez względu na problematyczny 
rok 2020, rządy powinny dążyć do przyspie-
szenia działań na rzecz klimatu, jednocze-
śnie uwzględniając korzyści płynące z roz-
woju energetyki wodnej. Wkład energetyki 
wodnej w osiągnięcie celów Porozumienia 
Paryskiego należy rozpatrywać nie tylko 
w kategoriach zapobiegania emisji gazów 
cieplarnianych, ale również w kategoriach 
promowania obiektów infrastrukturalnych, 
które są odporne na skutki zmiany klimatu 
i mogą zapewnić szereg usług w zakresie 
dostosowania się do zmian klimatu. 

SPRAWA NIECIERPIĄCA ZWŁOKI
Zgodnie ze sprawozdaniem Międzyrządo-
wego Zespołu do spraw Zmiany Klimatu 
(IPCC) za 10 lat dojdziemy do punktu zwrot-
nego, w którym zmiany są nieodwracalne. 
Ramy czasowe na podjęcie skutecznych 
działań na rzecz klimatu były zawsze napięte; 
być może pandemia COVID-19 jest okazją 
do przyspieszenia starań na rzecz dekar-
bonizacji, aby zapewnić, że emisje zaczną 
spadać. Najbliższe 15 miesięcy, kończące 
się konferencją COP 26 w Glasgow, będzie 
miało decydujące znaczenie pod kątem 
zmobilizowania skoordynowanych działań 
niezbędnych w walce ze zmianami klimatu. 
Niewiele czasu nam pozostało na podjęcie 
odpowiednich działań, więc zacznijmy już 
teraz. Zrównoważone elektrownie wodne 
są gotowe odegrać swoją rolę. 

Amina Kadyrzhanova 
Młodsza Specjalistka ds. Zrównoważonego Rozwoju 

IHA
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Z tego powodu WTW Poland Sp. z o.o. 
realizuje projekt pn.: Opracowanie 
w przedsiębiorstwie WTW Poland 

Sp. z o.o. wysokosprawnych turbin wodnych 
Kaplana, przeznaczonych na niskie, średnie 
i wysokie spiętrzenia. Projekt współfinanso-
wany jest przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020, ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizo-
wany jest w ramach konkursu Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

WYTYCZNE TYPOSZEREGÓW
Efektem przeprowadzenia zaplanowanych 
prac badawczych będzie opracowanie roz-
wiązań, umożliwiających podwyższenie 
poziomu sprawności turbiny z wirnikiem 
3-, 4-łopatowym, we wszystkich zakresach 
średnio o 4 pp. oraz opracowanie turbiny 
z wirnikiem 5-łopatowym, o takim samym 
stopniu sprawności. Podwyższenie sprawno-
ści nowego produktu o 4 pp. we wszystkich 
zakresach spowoduje, iż osiągnięta zostanie 
maksymalna średnia sprawność dla nowego 

produktu na poziomie nie mniejszym niż 
91%. Rezultatem przeprowadzonych prac 
B+R będzie wprowadzenie wyników prac 
B+R do własnej działalności gospodarczej 
WTW Poland Sp. z o.o., poprzez rozpoczę-
cie produkcji innowacyjnych turbin Kaplana 
o podwyższonej sprawności hydraulicznej, 
podwyższonej szybkobieżności oraz obni-
żonym współczynniku kawitacji.

W ramach projektu opracowano typoszeregi 
turbin Kaplana na spady do 24 m o spraw-
ności przy przepływie referencyjnym nie 
mniejszej niż 91% dla wirnika o średnicy 1 m, 
następujących typów:
a) turbiny z kierownicą osiową i wirnikami 

trójłopatowymi na spady do 5 m;
b) turbiny z kierownicą osiową i wirnikami 

czterołopatowymi na spady do 12 m;
c) turbiny rurowe lewarowe z kierownicą 

osiową i wirnikami czterołopatowymi na 
spady do 6 m;

d) turbiny z kierownicą promieniową i wirni-
kami czterołopatowymi do betonowych 
komór spiralnych na spady do 12 m;

e) turbiny z kierownicą promieniową i wir-
nikami pięciołopatowymi do spiral sta-
lowych na spady do 24 m.

Pomimo iż potencjał firmy umożliwia 
zaprojektowanie w krótkim czasie turbiny 
o dowolnej średnicy wirnika w dowolnej 
konfiguracji, zdecydowano się na opraco-
wanie typoszeregów. Decydującym argu-
mentem była konieczność wykonywania 
modeli odlewniczych wszystkich elementów 
dla każdego projektu, co przedłuża czas 
wykonania turbiny i podnosi koszty. Typo-
szeregi zostały zaprojektowane w ten spo-
sób, że te same modele odlewnicze mogą 
być wykorzystywane dla różnych typów 
i różnych konfiguracji turbin. Korzyści wyni-
kające z tego rozwiązania są oczywiste.

Aby uzyskać wysokie parametry układów 
przepływowych, w tym kierownic i wirników, 
WTW nawiązała kontakt z jednym z najbar-
dziej cenionych instytutów, zajmujących się 
badaniem turbin wodnych w zachodniej 
Europie – instytutem HFM w Graz (Austria). 

W związku z szybkim wzrostem produkcji firmy zaszła konieczność opracowania nowej strategii rozwoju. 
Głównym jej celem jest budowa i sprzedaż najwyższej jakości turbin Kaplana, o parametrach porównywal-
nych z produktami najlepszych firm, zajmujących się produkcją turbin dla małych elektrowni wodnych. 

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W WTW POLAND

Rys. Siatki komputerowe do symulacji przepływów
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Instytut z powodzeniem realizuje założone 
cele, a dla niektórych typów turbin wska-
zuje znacznie wyższe parametry dotyczące 
sprawności niż pierwotnie zakładano (tur-
bina z kierownicą promieniową i wirnikiem 
czterołopatowym w maksymalnym punkcie 
pracy BEP uzyskała sprawność na pozio-
mie 93,1%).

WYKORZYSTANIE KOMPUTEROWEGO 
WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA 
DLA UZYSKANIA DOKUMENTACJI
Przewiduje się stopniowanie turbin w każ-
dym z typoszeregów co ok. 14% i opra-
cowanie 24 wirników dla każdego typu 
turbiny. Łatwo przeliczyć, że opracowanie 
dokumentacji wirników, ich komór i kie-
rownic wymagałoby dla wszystkich typów 
turbin opracowania setek dokumentacji. 
Byłaby to praca na kilka lat dla sporego 
biura projektowego. Zastosowanie typo-

szeregu nie zmniejszy liczby modeli łopat 
wirników – trzeba je będzie wykonać dla 
każdej turbiny z typoszeregu. Jednak liczba 
modeli piast, dokumentacji komór oraz kie-
rownic i ich łopat będzie znacznie mniejsza.

Już we wcześniejszych projektach WTW 
wykorzystywała ideę „inteligentnego” typo-
szeregu i komputerowego wspomagania 
projektowania. Do opracowywania doku-
mentacji łopat wirnika, piast i ich mechani-
zmów, kierownic, w tym łopat i ich łożysk, 
wykorzystywano programy komputerowe 
napisane w WTW, działające w środowi-
sku oprogramowania 3D używanego w fir-
mie. Na podstawie bazy danych, zawie-
rającej bardzo szczegółowe informacje, 
program taki generuje zestaw modeli 3D 
dotyczący danego projektu. Części są przez 
program składane w złożenia, w wyniku 
czego otrzymujemy zespoły gotowe do 

wstawienia do projektu. Po zakończeniu 
omawianego projektu dla każdej z turbin 
będzie można wygenerować komputerowo, 
w programie 3D kompletny wirnik, jego 
komorę oraz kompletną kierownicę. Dla 
typowych rozwiązań automatyzacja obej-
mie również wloty i rury ssące kilku typów. 
Wytyczne do projektowania pozostałych 
elementów będą również dokładnie okre-
ślone w wyniku modyfikacji istniejących 
w WTW rozwiązań i interakcyjnych obliczeń 
układów przepływowych poszczególnych 
typów turbin, wykonanych w uzgodnieniu 
ze współpracującym Instytutem. 

REALIZACJA PIERWSZEGO PROJEKTU 
Z NOWEGO TYPOSZEREGU
Podpisano umowę na budowę pierwszych 
sześciu turbin z wirnikami trójłopatowymi, 
o średnicy wirnika 1080 mm z nowego 
typoszeregu. Prace rozpoczęły się w lutym 
2020 r. Wykonano modele odlewnicze pia-
sty i łopaty wirnika oraz łopaty kierownicy. 
Wykonano wszystkie odlewy i rozpoczęto 
ich obróbkę. Równolegle są wykonywane 
i obrabiane elementy spawane, takie jak 
korpusy turbin, kierownice, komory wir-
ników. Rury ssące i wloty wody do tur-
bin zostały dostarczone na budowę, gdyż 
będą zabetonowane w pierwszej kolejno-
ści. Rozruch MEW planowany jest w pierw-
szym kwartale 2021 roku (lokalizacja MEW 
– województwo opolskie).

Rys. Model 3D wirnika trójłopatowego o średnicy 1080 mm

Zdjęcie i grafiki pochodzą z archiwum firmy 
WTW Poland sp. z o.o.

inż. Grzegorz Wiszniewski 
Prezes Zarządu WTW Poland sp. z o.o.

Rys. Wysyłka wlotów i rur ssących

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
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Technologia ma zastosowanie w moni-
toringu obiektów hydrotechnicznych 
(hydraulic structures) zapór ziemnych 

(earth dams), wałów przeciwpowodziowych 
(levees), wałów kanałów (dikes of canals) 
oraz w geotechnice, do detekcji przecieków 
konstrukcji głębokich wykopów, przecieków 
rurociągów lub podmywania fundamentów.

Metoda termiczna analizy przepływu 
wody w glebie oparta jest na sprzężo-
nych relacjach między procesami trans-
portu ciepła i wody.

Zmiana wilgotności gruntu, pojawienie się fil-
tracji, przyspieszanie prędkości filtracji wody 
w gruncie – wszystkie te zjawiska powo-
dują kolejno bardzo znaczące zwiększanie 
się zmian termicznych w gruncie. W kon-
sekwencji badania termiczne pozwalają na 
analizę procesów filtracyjnych w zaporach 
ziemnych, wałach kanałów i wałach prze-
ciwpowodziowych. Ponieważ na prędkości 
filtracji wpływają procesy erozyjne, z badań 
termicznych wnioskujemy również pośred-
nio o przebiegu i dynamice procesów ero-
zyjnych. Procesy erozyjne generują charak-
terystyczne zaburzenia termiczne. Istnieją 
dwie metody termicznej analizy procesów 
filtracyjnych, w tym detekcji przecieków: 
pasywna oraz aktywna. 

TERMICZNA METODA PASYWNA 
W metodzie pasywnej mierzone i analizo-
wane są naturalne temperatury gruntu. Przy 
braku filtracji, ma miejsce tylko proces prze-
wodzenia ciepła. Ale nawet sama zmiana wil-

gotności gruntu wpływa znacząco na pręd-
kość frontu termicznego i zaburza lokalne 
pole termiczne gruntu. Gdy wstąpi filtra-
cja ciepło jest transportowane z ruchem 
wody. Proces ten nazywany jest adwekcją 
i generuje dużo większy przepływ ciepła, 
niż ten spowodowany samym przewodze-
niem. Ale ponadto, im większa jest prędkość 
wody, tym bardziej (wykładniczo) rośnie ilość 
transportowanego ciepła, generując coraz 
większe zaburzenia lokalnego pola termicz-
nego. Pojawienie się przecieku, wywołują-
cego zmianę wilgotności gruntu, a zwłaszcza 
powodujące przepływ wody lub przyspiesze-
nie przepływu wody, może w konsekwencji 
zostać łatwo wykryte. Długotrwałe - kilku-
tygodniowe do kilkumiesięcznych - pomiary 
naturalnych temperatur gruntu, w zależno-
ści od metody ich analizy, umożliwiają obli-
czenie prędkości filtracji w miejscu lokaliza-
cji czujnika.

TERMICZNA METODA AKTYWNA
W metodzie aktywnej analizowane są 
pomiary cyklu grzania/chłodzenia czujnika 
termicznego pasywno/aktywnego, który jest 
zintegrowany z mikrogrzałką. Im większa wil-
gotność gruntu albo im większa prędkość 

większe jest filtracji tym chłodzenie czuj-
nika a przyrost jego temperatury w wyniku 
ogrzewania mniejszy. Analiza zmienności 
wychładzania czujnika pozwala wykryć miej-
sca przecieków. Obecna generacja czujników 
pasywno/aktywnych MPointS firmy Neo-
strain jest ponadto skalibrowana laboratoryj-
nie dla różnych prędkości filtracji i pomiary 
metodą aktywną pozwalają na wyznaczenie 
prędkości filtracji. Metoda aktywna jest nie-
zależna od zmienności zewnętrznych warun-
ków termicznych w stosunku do metody 
pasywnej. Pomiary trwają tylko kilka godzin. 
Wymaga instalacji dodatkowego źródła zasi-
lania, np. akumulatorowego lub podłączenia 
do sieci elektrycznej.

Innowacyjna technologia monitoringu termicznego procesów filtracyjnych (seepage), w tym przecie-
ków oraz procesów erozyjnych (internal erosion), w gruncie jest rozwijana w firmie Neostrain od pra-
wie dekady w szeregu grantów R&D oraz wdrożeniach. Opracowano innowacyjne pasywno-aktywne 
czujniki MPointS i MCableS, pozwalające na liniowy monitoring budowli jak również zaawansowane 
algorytmy analizy danych i detekcji z nich procesów destrukcyjnych.

METODA TERMOMONITORINGU DO DETEKCJI I ANALIZY 
PRZECIEKÓW I PROCESÓW EROZYJNYCH

Rys. 1 Przykład wpływu rozwoju procesu erozji na pole temperatury w zaporze ziemnej

Rys. 2 Metoda pasywna – pomiary i analiza natural-
nych temperatur gruntu

Rys. 3 Metoda aktywna - pomiar i analiza temperatury 
cyklu grzania/chłodzenia czujnika zintegrowanego  
z mikrogrzałką 
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MPOINTS – WIELOPUNKTOWY 
TERMICZNY PASYWNO/AKTYWNY 
SYSTEM POMIAROWY
System termomonitoringu pasywno-aktyw-
nego MPointS (Multi Points Thermal Sensing) 
jest innowacyjnym i zoptymalizowanym roz-
wiązaniem softwarowo-hardwerowym, do 
termicznej detekcji przecieków oraz pomia-
rów in-situ prędkości filtracji. Jego kluczowe 
cechy to:
• bezwykopowa, szybka instalacja, bez-

pieczna dla budowli;
• liniowe pomiary wzdłuż zapory lub w każ-

dym innym układzie 2D lub 3D;
• pasywno-aktywne czujniki termiczne
• detekcja przecieków i ocena ich intensyw-

ności;
• pomiar prędkości filtracji.

Unikatową cechą technologii MPointS są 
pasywno-aktywne czujniki termiczne do 
wykonywania pasywnych oraz, w szczegól-
ności, aktywnych pomiarów termicznych. 
W czujniku zamontowany jest sensor tem-
peratury, zintegrowany ze specjalnie zapro-
jektowanym układem grzejnym, co pozwala 
wykonywać pasywne i aktywne badania ter-
miczne. Obecna, druga generacja czujni-
ków MPointS została skalibrowana labora-
toryjnie dla różnych wartości filtracji wody 
i pozwala na określenie lokalnej prędkości 
przepływu wody wokół czujnika w gruncie. 
System monitoringu MPointS instalowany 
jest bezwykopowo, poprzez wbijanie kolej-
nych czujników w ciągu, kolejno obok siebie. 
Umożliwia to liniowy, quasi-ciągły monitoring 
przecieków na długości budowli. W zależ-
ności od zapotrzebowania, czujniki MPointS 
mogą być także montowane w dowolnych 
układach quasi-dwu lub quasi-trójwymia-
rowych. Rozdzielczość (gęstość) rozłożenia 
przestrzennego czujników dostosowana jest 
indywidualnie do każdego obiektu, w tym do 
parametrów gruntu oraz potencjalnych sce-
nariuszy rozwoju procesów filtracyjnych i ero-
zyjnych. Umożliwia to optymalizację kosz-
tów systemu przy jednoczesnym zachowaniu 
quasi-ciągłości pomiarów w przestrzeni. Insta-
lacja czujników jest bezwykopowa, do głębo-
kości kilku metrów jest realizowana prostymi 
metodami zabijania lub wwibrowywania czuj-
ników, przy użyciu lekkich wiertnic i młotów 
mechanicznych, nie wymagających pojazdu 
transportowego. Otwory po montażu cha-
rakteryzują się małą średnicą otworu, rzędu 
kilku centymetrów. Po instalacji czujnika są 
uszczelniane poprzez wypełnienie ich granu-
latem bentonitowym. W konsekwencji insta-

Rys. 4 Przykład pomiarów aktywnych czujnikami MPointS, (1) Przeciek, (2) Zwiększenie wilgotności, (3) Grunt 
suchy w korpusie zapory 

Rys. 5 Schemat lokalizacji czujników MPointS na zaporze celem termomonitoringu liniowego przecieków, na 
dwóch poziomach zarówno korpusu, jak i podłoża zapory

Rys. 6 Schemat wycinku systemu MPointS, termomonitoringu liniowego przecieków, na dwóch poziomach 
zarówno korpusu, jak i podłoża zapory

Artykuł opracowany na podstawie referatu wygłoszonego podczas
IX edycji Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej HYDROFORUM
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lacja czujników nie powoduje nieciągłości 
i rozszczelnień warstw szczelnych podłoża. 
Nie tworzy zatem uprzywilejowanych dróg 
filtracji, mogących prowadzić do rozwoju 
procesów erozyjnych, w szczególności prze-
bić hydraulicznych.

MCABLES – WIELOPUNKTOWY 
PASYWNO/AKTYWNY TERMICZNY 
KABEL POMIAROWY
Termiczny, wielopunktowy pasywno/aktywny 
kabel pomiarowy jest to system zintegrowa-
nych w jednym kablu czujników pasywno/
aktywnych oraz linii zasilania i komunikacji. 
Jego kluczowe cechy to:
• pasywno/aktywny kabel pomiarowy;
• liniowy pomiar służący pionowemu bada-

niu korpusu i podłoża zapory;
• zastosowanie do długoterminowych, 

pasywnych pomiarów termicznych w pie-
zometrach – ich analiza pozwala na detek-
cję stref przecieków, a zmodelowanie 
numeryczne pozwala na określenie pręd-
kości filtracji i wykrycie stref erozyjnych;

• szybkie, kilkugodzinne pomiary w odwier-
tach w płuczce bentonitowej pozwalają na 
identyfikację stref przecieków w gruncie.

Stosowany jest albo do wykonania termicz-
nych pomiarów pasywnych w istniejących 
piezometrach, albo aktywnych pomiarów 
w głębszych odwiertach do kilkudziesięciu 
metrów głębokości. W tym drugim przy-
padku może być wykorzystany na przykład 
do wykonania badań detekcji stref nasilonej 
filtracji wody i przecieków przy okazji realiza-
cji badań geologicznych. W otworze badaw-
czym, wypełnionym po badaniu geologicz-
nym ciągle płuczką bentonitową, umieszcza 

się MCableS i wykonuje cykl grzania/chłodze-
nia. Proces pomiaru trwa kilkadziesiąt minut.

PRZYKŁADY APLIKACJI TECHNOLOGII 
PASYWNO-AKTYWNYCH NEOSTRAIN
Analiza procesów erozyjnych w podłożu 
zapory Kozłowa Góra oraz wyznaczenie 
prędkości filtracji
Zapora Kozłowa Góra jest zaporą ziemną 
zlokalizowaną w Polsce. Zaobserwowano na 
niej szereg problemów filtracyjno-erozyj-
nych, m.in. lokalne obniżanie korony ławeczki, 
wymywanie cząstek gruntu do rowu opa-
skowego. Na 200 m odcinku o największej 
intensywności procesów filtracyjnych i ero-
zyjnych, zainstalowano czujniki MPointS do 
detekcji strefy o największym nasileniu fil-
tracji. Ponadto w istniejących piezometrach 
zainstalowano czujniki MCableS, celem ana-
lizy przebiegu procesów filtracyjno-erozyj-
nych w podłożu zapory. Pomiary pasywne 
z czujników MCableS zostały przeanalizo-
wane metodą modelowania numerycznego 
termo-hydraulicznego. W ich wyniku stwier-
dzono nieszczelność ścianki szczelnej, zabitej 
w podłożu zapory oraz określono prędkości 
filtracji w podłożu. Jednocześnie wykonane 
modelowania wykluczyły istnienie inten-
sywnych procesów erozyjnych w podłożu. 

Wykonano dodatkowo wirtualne symulacje 
różnych scenariuszy rozwoju procesów ero-
zyjnych i ich oddziaływania na pole termo-
-hydrauliczne budowli. Rezultaty te były nie-
możliwe do uzyskania żadną inną obecnie 
istniejącą metodą badań. 

Detekcja przecieku na holenderskim 
wale morskim
Technologia MPointS została również zasto-
sowana w 2018 roku na holenderskim wale 
Morza Północnego. Systemy pomiarowe zain-
stalowano w kilku miejscach wzdłuż wału, 
charakteryzujących się odmiennym prze-
krojem i geologią. Każdy system składał się 
z dwóch pionowych profili pomiarowych 
MPointS, zamontowanych w podłożu przy 
odpowietrznej stopie wału, oraz modułu zasi-
lania, sterowania, zbierania i transmisji danych. 
Dotychczas przedmiotowy wał morski był 
oprzyrządowany jedynie w pojedyncze piezo-
metry, znajdujące się w odległości od 300 do 
400 m od siebie. Wykryto strefę nasilonej fil-
tracji wody morskiej w jego podłożu. Ponadto 
zastosowana technologia pozwoliła pokazać 
moment zmiany kierunku przepływu wody 
i wzrost natężenia przepływu w korelacji do 
zmian pływowych wody w Morzu Północnym.

Rys. 7 Instalacja systemu MPointS, wykonanie wyłącz-
nie płytkiego rowka celem ukrycia kabli. Kable mogą 
też być umieszczone w położonych na powierzchni 
korytkach kablowych

Rys. 8 MCableS – wielopunktowy pasywno/aktywny 
termiczny kabel pomiarowy

Rys. 12 Holenderski wał Morza Północnego, gdzie 
zainstalowano systemy pomiarowe MPointS

Rys. 9a Przykład pomiarów temperatury czujnikami MPointS w piezometrach Zapory Kozłowa Góra

Rys. 9b Zapora Kozłowa Góra
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Detekcja przecieków obudowy  
głębokiego wykopu
Technologia MCableS została zastosowana 
do wykrycia przecieków obudowy głębo-
kiego wykopu na jednej z budów w Polsce 
w 2018 r. Inwestor po wykonaniu diaphragm 
walls o głębokości ponad 40 m zaczął wyko-
nywać wykop. Gdy wykop miał około 10 m 
głębokości zaczęła do niego intensywnie 
napływać woda. Oznaczało to istnienie niesz-
czelności w obudowie wykopu. Proces był na 
tyle silny, że wykop musiano zasypać, a prace 
budowlane wstrzymać. Liczne badania geo-
techniczne i geofizyczne nie wykryły miejsc 
przecieków. Dopiero zainstalowanie czujni-
ków MCables od wewnątrz diaphragm walls 
pozwoliło precyzyjnie wykryć wszystkie prze-
cieki, które spowodowane były, po pierw-
sze nieszczelnościami w diaphragm walls, 
po drugie przeciekami pod tymi ścianami. 
Badania wykonano aż do głębokości ponad 
40 m. Dzięki tym dokładnym i wiarygodnym 
informacjom inwestor mógł zaplanować sku-
teczne dalsze działania budowlane.

Rys. 13 Schemat detekcji przecieków czujnikami MCableS. Czujniki instalowane są wewnątrz obudowy 
planowanego wykopu. Odpompowywuje się częściowo wodę wewnątrz konstrukcji. Jeśli istnieją nieszczelności, 
zaczyna napływać nimi do środka woda i następuje detekcja czujnikami MPointS miejsc nieszczelności.

Rys. 11 Przykład symulacji pola termicznego zapory dla wirtualnego scenariusza, gdyby w podłożu istniała war-
stwa erozyjna o zwiększonej przepuszczalności.

Rys. 10 Przykład analizy numerycznej pola termicznego zapory Kozłowa Góra dla stanu istniejącego pozwalający 
stwierdzić, że w podłożu nie ma obecnie nasilonego procesu erozyjnego

Rys. 15 Plan zaplanowanego wykopu z zaznaczoną 
ścianą szczelinową oraz lokalizacją czujników 
termicznych MCables (A) Wyniki pomiarów z dwóch 
wybranych czujników MCables nałożone na przekrój 
geologiczny. Skala pomiarów: biały – brak przepływu 
wody, ciemnoniebieski – silny przepływ (przeciek)

Marek Stoliński 
Neostrain Sp z o.o. 

 
Krzysztof Radzicki 

Politechnika Krakowska

Artykuł opracowany na podstawie referatu wygłoszonego podczas
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Jeszcze do niedawna powszechnie wie-
rzono, że aby zwiększyć areał gruntów 
rolnych, warto osuszać bagna. Uważano 

też, że dla ułatwienia gospodarki rolnej i dla 
ochrony przed powodzią trzeba uregulo-
wać rzeki i sprawić, by nie występowały ze 
swoich koryt. Działania w Polsce zasadni-
czo nie odbiegały od reszty krajów euro-
pejskich, przez wielolecia więc redukowane 
były powierzchnie mokradeł, prostowano 
i pogłębiano rzeki, aby dostosować je do 
ówczesnych potrzeb człowieka; starano się 
zapobiegać ich wylewom - przegradzając je 
i spiętrzając; budując młyny, tartaki, a póź-
niej elektrownie wodne. Zmiany te doty-
czyły całych systemów rzecznych, od źró-
deł po ujścia. Środowiskowe konsekwencje 
takiego podejścia nie były brane pod uwagę. 
Obecnie coraz częściej mówi się o odda-
waniu rzekom przestrzeni, a działania na 
rzecz renaturyzacji wód wpisują się w kanon 
nowoczesnego podejścia do gospodarowa-
nia wodami.

W kontekście zachodzących zmian klima-
tycznych, w wyniku których pojawiają się 
coraz częściej długotrwałe okresy bezo-
padowe lub nagłe i intensywne deszcze 
nawalne - dziś odczuwamy wyraźnie skutki 
tych działań. Wyrażają się one przyspie-
szonym odpływem ze zlewni, zmniejszoną 
odpornością układów hydrologicznych na 
susze i powodzie, drastycznie zmniejszonym 
potencjałem samooczyszczania oraz degra-
dacją ekosystemów wodnych i zależnych 
od wód. Koryta wielu rzek uległy obniżeniu, 
powodując drenaż dolin i redukcję retencji 
wody w krajobrazie. Regulacja rzek spra-
wiła co prawda, że ich wylewy w przypadku 
„średnich” powodzi stały się rzadsze, ale nie-
bezpieczeństwo związane z powodziami 
ekstremalnymi nie uległo zmianom. Jedno-
cześnie energia skoncentrowanej w uprosz-
czonym korycie wody ma większą siłę 
niszczącą. Zapobieganie naturalnemu roz-
lewaniu się rzek w ich dolinach przyczyniło 
się do zwiększenia ryzyka powodziowego 
i skoncentrowało je w miejscach zurbani-

zowanych, zabudowanych inwestycyjnie 
i przemysłowo. Utrzymywane w uproszczo-
nej formie koryta rzek skutecznie i dobrze 
odprowadzają nadmiar wody z gruntów 
rolnych, ale w warunkach suszy równie sku-
tecznie odprowadzają ostatnie krople wody. 
Może to być korzystne w krótkich okresach 
podtopień po opadach, ale wpływa na ubo-
żenie zasobów wodnych w okresach susz.  

Powszechne uproszczenia struktur koryt 
rzecznych ograniczyły możliwości reten-
cyjne cieków. Przekształcenia te ograni-
czyły opory przepływu wody, tj. zmniejszyły 
szorstkości koryt i ich dolin. Na te problemy 
nałożyła się w wielu miejscach urbanizacja 
zlewni – skutkująca uszczelnieniem znaczą-
cej części ich powierzchni. Zmiany klimatu 
zwiększyły nierównomierność opadów, spra-
wiając, że częstsze stały się lokalne, nawalne 
deszcze oraz wydłużyły się okresy bezo-
padowe. W konsekwencji doświadczamy 
nawracających epizodów lokalnych „podto-
pień i zniszczeń” przeplatanych epizodami 
„suszy hydrologicznej”. 

Problemy te próbuje się często rozwiązywać 
działaniami inwestycyjnymi, np. dążąc do 
zwiększenia retencji  przez budowę jazów, 
zastawek, zbiorników retencyjnych. Im bar-
dziej jednak szukamy technicznych rozwią-
zań, tym wyraźniej ujawniają się problemy 
z nimi związane. Metody te mają istotne 
wady środowiskowe, które niosą za sobą 
poważne konsekwencje społeczne i gospo-
darcze. W drugiej połowie XX wieku, wobec 
postępów w badaniach z zakresu inżynierii 
środowiska, zaczęto dostrzegać potrzebę 
podjęcia intensywnych działań, mających 
na celu poprawę stanu środowiska, uprzed-
nio znacząco przekształconego na skutek 
działalności człowieka. Ekosystemy wodne 
i zależne od wód znalazły się w grupie tych 
najbardziej dotkniętych zmianami i degra-
dacją. Odpowiedzią na tę potrzebę było 
przyjęcie przez Unię Europejską dyrektyw 
chroniących wody powierzchniowe i pod-
ziemne. Wśród nich szczególną rolę zaj-

muje Ramowa Dyrektywa Wodna z 2000 r., 
obowiązująca w naszym kraju od 2004 r., 
tj. od daty akcesji Polski do struktury UE. 
Dyrektywa stawia obowiązkowy cel – naj-
później do 2027 r. osiągnąć tzw. dobry stan 
wszystkich wód, co oznacza m.in. dobry 
stan wszystkich elementów biologicznych – 
w tym roślinności wodnej, bentosu i ichtio-
fauny. W skali Polski przekształcenia hydro-
morfologiczne są najpoważniejszą barierą 
przeszkadzającą w osiągnięciu tego celu.

Rewitalizacja i rekonstrukcja wód powierzch-
niowych staje się także sposobem do odbu-
dowy retencji, spójnym dążeniem do osią-
gnięcia celów środowiskowych. Dodatkowo, 
w przypadku objęcia tym podejściem całych 
dolin rzecznych, efekt opóźnienia prze-
pływu wpływa na spłaszczenie fal przepły-
wów wezbraniowych¹. 

KRAJOWY PROGRAM RENATURYZACJI 
WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Opracowanie krajowego programu rena-
turyzacji wód powierzchniowych (KPRWP) 
było jednym z działań ujętych w obowią-
zujących aktualizacjach planów gospo-
darowania wodami (aPGW), które reali-
zują zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej 
w Polsce. Program stanowi odpowiedź 
na zidentyfikowane presje hydromorfo-
logiczne oraz pilne potrzeby poprawy 
stanu wód powierzchniowych. Program 
zakłada renaturyzację wód powierzchnio-
wych w Polsce, w odniesieniu do potrzeb 
wynikających między innymi z koniecz-
ności poprawy stanu Jednolitych Części 
Wód Powierzchniowych (JCWP). W doku-
mencie tym, opracowanym przez grupę 
specjalistów z zakresu gospodarki wod-
nej, hydrologii, ekologii, inżynierii i zarzą-
dzania środowiskiem, wskazano kierunki 

Dlaczego mówimy o renaturyzacji? Dlaczego jest tak bardzo potrzebna polskim wodom, a w szczegól-
ności rzekom? O krajowym programie renaturyzacji wód powierzchniowych opowiadają jego autorzy 
z zespołu Multiconsult Polska, któremu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powierzyło 
jego opracowanie.

RENATURYZACJA WÓD – INWESTYCJA 
I WYZWANIE DLA HYDROTECHNIKÓW

¹  Reinhardt, C., Bolscher, J., Ramelow, M., Wenzel, R., 
Schulte, A., 2009. Alternatives in flood protection: the 
effect of decentralized measures in the Upper Floha 
watershed (Southeastern Germany). (w:) Brebbia, C.A., 
RIVER BASIN MANAGEMENT V, WIT Transactions 
on Ecology and the Environment 124, 93-103. DOI: 
10.2495/RM090091
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Źródło: archiwum Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, fot. Marcin Budniak

działań, jakie należy podjąć w poszcze-
gólnych JCWP w celu osiągnięcia celów 
środowiskowych – skupiając się na dzia-
łaniach wpływających na poprawę stanu 
hydromorfologicznego. Poprzez renatu-
ryzację należy bowiem rozumieć działania 
przyczyniające się do przywrócenia ciekom 
i zbiornikom wodnym, w mniejszym lub 
większym stopniu przekształconym przez 
człowieka, wybranych funkcji przyrodni-
czych, umożliwiających doprowadzenie 
tych ekosystemów do stanu zbliżonego do 
naturalnego. Głównym celem programu 
było zaproponowanie obszarów priory-
tetowych z przypisanymi dla nich działa-
niami, które powinny zostać zrealizowane 
w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę 
uwarunkowania środowiskowe i ekono-
miczne. Ostateczne decyzje w zakresie pla-
nowanych działań oraz harmonogramu 
ich wdrażania zostaną podjęte na etapie 
opracowywania drugiej aktualizacji planów 
gospodarowania wodami (II aPGW).

Skala potrzeb renaturyzacji polskich wód 
jest ogromna. Za obszary wymagające 
podjęcia jakichkolwiek działań renatury-
zacyjnych uznano 91 proc. JCWP rzecznych 
i 57 proc. JCWP jeziornych. Pilna potrzeba 
renaturyzacji obejmuje ponad 1314 JCWP 
rzecznych – co stanowi ponad 40 proc. wód 
w Polsce. Co ciekawe, w wyniku przepro-
wadzonych badań szacuje się, że dla 1/3 

polskich rzek wystarczyłoby wprowadzenie 
najprostszych działań renaturyzacyjnych, 
polegających na ograniczeniu inwazyj-
nych prac utrzymaniowych i umożliwieniu 
odtworzenia dobrego stanu środowiska, 
spontanicznego unaturalnienia się cieków, 
albo na zmodyfikowaniu sposobu reali-
zacji prac utrzymaniowych i uzupełnieniu 
ich o proste działania dodatkowe, jak np. 
uzupełnienie substratu żwirowego w kory-
cie albo uzupełnienie zasobów rumoszu 
drzewnego w cieku. Dostrzeżono bowiem, 
że w ramach prac utrzymaniowych można 
i należy prowadzić działania zmierzające 
do odtworzenia krętości koryt rzecznych, 
rozwoju przyrzecznych stref buforowych 
oraz rozważnie zarządzać zadrzewieniami. 
Renaturyzacja wód powierzchniowych 
polega bowiem nie tylko na przywróceniu 
przekształconemu antropogenicznie eko-
systemowi stanu (struktur i procesów) zbli-
żonego do naturalnego, istniejącego przed 
przekształceniem, ale także na rewitalizacji, 
tj. odtworzeniu (w przypadku ekosystemów 
naturalnych) lub wytworzeniu (w przy-
padku sztucznych części wód) odpowied-
nich funkcji ekologicznych ekosystemu, 
które nie zawsze oznacza przywrócenie 
stanu ekosystemu sprzed przekształcenia.

CZYM JEST RENATURYZACJA?
Renaturyzację wód powierzchniowych 
należy rozumieć zatem jako odpowiedni 

dla danego akwenu zestaw środków przy-
wracających - przynajmniej częściowo 
- utracone cechy naturalne i odtwarzają-
cych naturalne procesy. Mogą to być dzia-
łania polegające wprost na usuwaniu prze-
kształceń (rozbiórka budowli regulacyjnych, 
umocnień brzegów, jazów, stopni czy zapór, 
które przestały pełnić swoją dotychczasową 
funkcję). Mogą to być też działania przywra-
cające zniszczone, usunięte elementy struk-
tury rzeki (np. odpowiednie wprowadzanie 
do rzeki żwiru, formowanie bystrzy, wprowa-
dzanie do koryta rzeki powalonych drzew). 
Niekiedy są to też działania tworzące struk-
tury zastępcze (np. naśladujący naturalne 
koryto kanał obiegowy w roli przepławki 
na przegrodzie poprzecznej, która z jakichś 
względów powinna jednak być utrzymana). 
Wreszcie czasem nie są potrzebne żadne 
działania, a raczej zgoda, by rzeka wybrane 
swe cechy przyrodnicze mogła odtworzyć 
sama. Oznacza to jednak akceptację dla 
rozwoju wyrw w brzegach, odkładania się 
odsypisk brzegowych i śródkorytowych, róż-
nicowania się głębokości i szerokości koryta, 
obecności martwych drzew w rzece oraz 
lokalnych podstopień strefy przybrzeżnej.
Ze względu na stopień przekształceń hydro-
morfologicznych oraz zdolność ekosyste-
mów wodnych do samoistnej regeneracji, 
zaproponowane w KPRWP działania rena-
turyzacyjne odnoszą się do trzech podsta-
wowych grup (Rys. 2):

Fot. 1 Dolina Parsęty. Zdjęcie tytułowe opracowania projektu Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych
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• regeneracji naturalnej – pozostawienia 
siedlisk do samoistnej regeneracji ele-
mentów hydromorfologicznych, lub bio-
tycznych (w przypadku niskiego stopnia 
przekształcenia ekosystemów wodnych);

• regeneracji wspomaganej – obejmują-
cej regenerację naturalną, uzupełnioną 
koniecznością przeprowadzenia odpo-
wiednio zaplanowanych prac w ramach 
bieżącego zarządzania wodami (w tym 
stosowania dobrych praktyk w utrzy-
maniu wód i interwencji mających na 

celu wspomaganie naturalnych proce-
sów hydromorfologicznych, sprzyjających  
procesom unaturalniającym);

• rekonstrukcji ekosystemów – obejmują-
cej regenerację wspomaganą, z koniecz-
nością przeprowadzenia działań tech-
nicznych (mających na celu zmianę 
dotychczasowych warunków hydromor-
fologicznych wynikających z degradacji 
ekosystemów) lub ekologicznych (mają-
cych na celu wspomaganie rozwoju róż-
norodności przyrodniczej). 

Efekt renaturyzacyjny można osiągnąć 
zarówno za pomocą wykonania określo-
nych działań (działania renaturyzacyjne), 
jak i za pomocą środków polegających na 
zaniechaniu działań (wówczas renaturyzacja 
zachodzi w wyniku spontanicznych proce-
sów), czy wreszcie przez modyfikację spo-
sobów wykonania określonych działań (np. 
prac utrzymaniowych).

Renaturyzacja powinna odbywać się w kon-
tekście zlewni (tj. obszaru, z którego woda 
spływa do danego odbiornika, np. rzeki 
lub jeziora),  która jest istotna w aspekcie 
uodparniania ekosystemów na skutki suszy, 
czy powodzi. Renaturyzacja wód  obej-
muje zatem również odtwarzanie funkcjo-
nowania mokradeł, ograniczenie uszczel-
nień powierzchni terenu czy propagowanie 
pozostawiania bagiennych stref buforo-
wych wzdłuż rzek w celu filtrowania przez 
nie zanieczyszczeń dopływających do wód 
głównie z rolnictwa. W wielu bowiem przy-
padkach, i wobec braku możliwości kie-
rowania wód odpływających z obszarów 
rolniczych do oczyszczalni ścieków, rena-
turyzacja jest jedynym możliwym do pod-
jęcia działaniem pozwalającym na poprawę 
jakości wody.  Działania w skali zlewni zwy-
kle służą retencji naturalnej oraz wpływają 
na poprawę jakości fizykochemicznej i eko-
logicznej wód, zwiększają odporność eko-

Rys. 1 Miejsce renaturyzacji wód w zintegrowanym zarządzaniu wodami z punktu widzenia środowiska.
PPSR = podstawowy program środków renaturyzacyjnych, którego wdrażanie pozwoli w realnej perspektywie czasowej osiągnąć cele środowiskowe dla wód.

Źródło: Projekt krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych, Kraków, luty 2020

Źródło: archiwum Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, fot. Marcin Budniak

Fot. 2 Dolina cennej przyrodniczo rzeki Iny
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Rys. 2 Schematyczne podejście do renaturyzacji ekosystemów wodnych obrazujące ideę KPRWP 

Źródło: Projekt krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych, Kraków luty 2020

systemów poprzez bardziej efektywną ich 
adaptację do zmian środowiskowych (w tym 
zmian klimatu), a także zapewniają ciągłość 
dostarczanych przez nie usług ekosyste-
mowych. 

PODEJMOWANIE DECYZJI 
W PLANOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ 
GOSPODARKI WODNEJ
Działania renaturyzacyjne wpisują się 
w dobrą praktykę w zarządzaniu wodami, 
która opiera się na czterech krokach decy-
zyjnych, wypracowanych w rekomendo-
wanym przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie „Katalogu dobrych 
praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych 
i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem 
zasad ich wdrażania” (https://www.gov.pl/
web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-za-
kresie-robot-hydrotechnicznych).

Podstawą podjęcia dobrych decyzji w tym 
zakresie jest bowiem dokładne zgłębie-
nie i zrozumienie źródeł problemu, które 
miałaby rozwiązać konkretna interwencja 
w system rzeczny. Istotą będzie tutaj zrozu-
mienie uwarunkowań funkcjonowania kon-
kretnej rzeki (w tym jej hydrologii i dynamiki 
fluwialnej), z uwzględnieniem stanu zago-
spodarowania zlewni i terenów przylega-
jących do cieku, występowania i statusu 
form ochrony przyrody, celów środowisko-

wych stawianych JCWP oraz rozważenia 
zastosowania rozwiązań alternatywnych. 
Na wczesnym etapie planowania przed-
sięwzięcie powinno zostać zbadane pod 
kątem uniknięcia kolizji prawno-środowi-
skowych. Celem tego typu analiz będzie 
dążenie do zaproponowania takiego spo-
sobu wykonania, które sprawi, że oddzia-
ływanie przedsięwzięcia uda się ograniczyć 
do nieznaczącego i prace staną się dopusz-
czalne. Opłacalność interwencji – sprawdze-
nie, czy przewidywane korzyści będą zna-
cząco wyższe od poniesionych kosztów – to 
kolejny krok decyzyjny. Na końcu tego pro-
cesu, aby ostatecznie zoptymalizować prace 
pod kątem negatywnego oddziaływania na 
środowisko, przy zachowaniu zakładanej 
skuteczności planowanego rozwiązania - 
należy dobrać odpowiednie formy, terminy, 
technologie i zakres wykonania prac, a także 
zastosować odpowiednie środki minimalizu-
jące i ewentualne działania kompensujące. 

Stosowanie tak rozumianej „dobrej praktyki” 
w planowaniu zarządzania rzekami może 
skutecznie doprowadzić do m.in. poprawy 
zdegradowanych ekosystemów, poprawy 
ilości i jakości zasobów wodnych oraz łago-
dzenia skutków zmian klimatu, jak rów-
nież zwiększenia efektywności wydatko-
wania środków publicznych. Ostatecznie, 
w przypadku braku alternatyw i koniecz-

ności realizacji inwestycji hydrotechnicznej 
należy wykorzystać techniki renaturyzacyjne 
do łagodzenia jej negatywnego oddziaływa-
nia na środowisko. 

BUDOWANIE BAZY WIEDZY 
I DOŚWIADCZEŃ 
Renaturyzacja rzek stała się na świecie istot-
nym i znaczącym kierunkiem działań prak-
tycznych i tematem badawczym. Ukazało 
się wiele poświęconych tematowi podręcz-
ników i wytycznych, opisujących najczęściej 
stosowane techniki. W ramach Opracowa-
nia krajowego programu renaturyzacji wód 
powierzchniowych, powstał także polski 
podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji 
wód powierzchniowych, upubliczniony na 
stronie Wód Polskich, który odwołuje czytel-
nika do dalszych publikacji w tym zakresie: 
https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/
krajowy-program-renaturyzacji-wod-po-
wierzchniowych

Idea renaturyzacji ekosystemów wodnych 
w naszym kraju rozwijała się dotąd wpraw-
dzie w stosunkowo skromnym zakresie ilo-
ściowym, ale pod względem podstaw mery-
torycznych – bez opóźnień w stosunku do 
jej rozwoju na świecie. Już w latach 90. XX w. 
podjęto działania renaturyzacji rzek Wda 
i Trzebiocha we Wdzydzkim Parku Krajo-
brazowym na Pomorzu, w celu poprawy sie-
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Fot. 3 Renaturyzacja może polegać także na odtwarzaniu ciągłości biologicznej poprzez budowę przepławek. 
Nowo zbudowana przepławka w ramach Projektu: LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL umożliwiła rybom mi-
grację w górę jak i w dół rzeki Drawa przez zaporę przy EW Kamienna, po 116 latach jej istnienia

Źródło: Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, fot. Marcin Budniak

Źródło: Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, fot. Marcin Budniak

dliska występującej tam endemicznej formy 
troci jeziorowej. Polegały one na ścięciu 
wybranych drzew nabrzeżnych i pozosta-
wieniu ich w korycie rzeki w roli deflekto-
rów nurtu, inicjujących erozję brzegu prze-
ciwnego i zarazem tworzenie się płycizn 
w strefach pozanurtowych. Podjęte prace 
należały do pierwszych w Europie przykła-
dów świadomego wykorzystania martwych 
drzew dla poprawy różnorodności siedlisk 
w korycie rzecznym.

W latach 90. XX w. w sąsiedztwie Poleskiego 
Parku Narodowego na Lubelszczyźnie zre-
alizowany został jeden z pierwszych w Pol-
sce kompleksowych programów renatury-
zacji ekosystemów wodno-torfowiskowych, 
obejmujący wtórne zmeandrowanie kilo-
metrowego odcinka koryta rzeki Piwo-
nia, uregulowanej w latach 60. XX w. Istot-
nymi krokami w zakresie renaturyzacji wód 
powierzchniowych w Polsce były przedsię-
wzięcia podjęte w dorzeczu Słupi przez Park 
Krajobrazowy Dolina Słupi czy renaturyzacja 
odcinków rz. Białej w miejskim krajobrazie 
Białegostoku.
 
W wielu miejscach podjęto inicjatywy przy-
wracania możliwości migracji ryb (przede 
wszystkim przez budowę przepławek) oraz 
lokalne inicjatywy poprawy warunków tar-
liskowych ryb łososiowatych przez uzupeł-
nianie płatów żwiru na ubogich odcinkach 
tarliskowych. Choć nie wszędzie efekty tych 
przedsięwzięć okazały się zadowalające, to 
samo ich podjęcie świadczyło o narastają-
cym zapotrzebowaniu społecznym na rena-
turyzację rzek, przynajmniej w niektórych jej 
aspektach. Ważnym przykładem renatury-
zacji rzek w Polsce okazało się przedsięwzię-
cie „Tarliska Górnej Raby”. W jego ramach 
wypracowano dobre praktyki renaturyzacji 

rzek żwirowych przez odtwarzanie sekwencji 
bystrzy i plos. Zwrócono też uwagę, że rena-
turyzacja polegać powinna m.in. na odtwa-
rzaniu możliwości naturalnych, okresowych 
wylewów rzek. Na odcinku Raby wdrożono 
koncepcję „korytarza swobodnej migracji 
rzeki”, usuwając resztki umocnień brzego-
wych, a umacniając w zamian krawędzie 
terasy zalewowej - pozwalając rzece swo-
bodnie kształtować swoje koryto migru-
jące w ramach szerszego pasma terenu. 
Doświadczenia ze zlewni Raby udało się 
później wykorzystać w wielu innych przed-
sięwzięciach, np. w górnym odcinku rzeki 
Bóbr i w zlewni rzeki Drawy.

Kompleksowe działania przywracające cią-
głość ekologiczną, w szczególności przebu-
dowę progów na bystrza, podjęto na szerszą 
skalę również na Wisłoce i Białej Tarnowskiej.
Ważnym przykładem renaturyzacji całej 
doliny rzecznej jest przedsięwzięcie prze-
budowy wałów przeciwpowodziowych Odry 
w rejonie Domaszków-Tarchalice. W miejsce 

wału, znajdującego się w bliskim sąsiedztwie 
koryta, zbudowano nowy, oddalony od rzeki 
wał przeciwpowodziowy, przywracając moż-
liwość zalewania kilkuset hektarów lasów 
i łąk. Podobne działanie jest obecnie wdra-
żane na innym odcinku doliny Odry, poniżej 
Krosna Odrzańskiego.

Jednym z istotnych światowych nurtów 
renaturyzacji jest rozbiórka przegradzają-
cych rzeki przegród poprzecznych, w szcze-
gólności zapór. Kilka tysięcy zapór roze-
brano dotychczas w Stanach Zjednoczonych, 
a kilkaset – w Europie. Mając jednak na uwa-
dze starzenie się i dekapitalizację obiek-
tów hydrotechnicznych oraz ogranicze-
nie ich funkcji (np. w wyniku wypełnienia 
osadem) działania polegające na rozbiórce 
zapór z pewnością będą wkrótce konieczne. 
W Polsce, zwłaszcza na ziemiach zachodnich 
i północnych, mamy kilkaset przykładów 
zniszczonych obiektów hydrotechnicznych, 
dających szansę obserwacji, na ile w tych 
przypadkach doszło do samorzutnej rena-
turyzacji. Zdarza się, że resztki dawnych 
piętrzeń przegradzających rzeki nie są dziś 
już przeszkodą dla migracji organizmów 
wodnych, ale w innych przypadkach takie 
ruiny, choćby nawet wyglądały już „natural-
nie” i malowniczo, z ekologicznego punktu 
widzenia są wciąż znaczącą barierą. Dla-
tego w ramach działań renaturyzacyjnych 
w naszym kraju m.in. będzie realizowana 
rozbiórka zdewastowanych, nieużytkowa-
nych budowli hydrotechnicznych wskaza-
nych w KPRWP.

Polska bogata jest też w przykłady samo-
rzutnej renaturyzacji rzek dawniej uregulo-
wanych. Doświadczenia te są różne. W nie-
których przypadkach, zwłaszcza na ciekach 

Fot. 4. Udrożnienie progu na rzece Drawie przy Starym Młynie w Głęboczku w ramach Projektu: LIFE13 NAT/
PL/000009 LIFEDrawaPL. Kanał obiegowy – przepławka naturopodobna z zachowaniem sekwencji "bystrze ploso".
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Fot. 5 Seminaturalna przepławka na rzece Korytnica wykonana w ramach Projektu: LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL w rejonie starego progu pomiędzy Jaźwinami i Sówką

Źródło: Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, fot. Marcin Budniak

o wyższej energii, dochodzi do dynamicz-
nego unaturalniania się koryt rzek, do czego 
szczególnie przyczyniają się przekształcenia 
powezbraniowe. Okresy wezbrań w kory-
tach rzek, z punktu widzenia komplekso-
wego zarządzania rzeką, niekiedy mogą 
okazać się wartymi wykorzystania prze-
jawami odbudowy naturalnych procesów 
morfologii fluwialnej. Wiele rzek nizinnych 
renaturyzuje się wskutek przewracania się 
w nurt drzew z brzegów rzeki, co inicjuje 
różnicowanie się form koryta. Na innych 
jednak ciekach spontaniczna renaturyzacja 
bywa bardzo powolna lub wręcz niemoż-
liwa - np. raz zdegradowane zasoby osa-
dów żwirowych w krajobrazach nizinnych 
nie odtworzą się bez pomocy człowieka.

Zwykle podstawowym problemem w dzia-
łaniach renaturyzacyjnych jest koniecz-
ność odzyskania przestrzeni niezbędnej do 
funkcjonowania ekosystemu rzecznego – 
w tym do naturalnych migracji koryta oraz 
do przeprowadzenia, nieuchronnych co jakiś 
czas, przepływów wezbraniowych. Koniecz-

ność przywracania ciągłości ekologicznej 
rzek pomimo konfliktu można pogodzić 
z interesami piętrzenia i przegradzania wód, 
w tym z interesami energetyki wodnej. 

Istnieją takie technologie energetyki wod-
nej, które nie wymagają przegród poprzecz-
nych. Cechują się niemniej tym, że mają 
istotne ograniczenia techniczne i wydaj-
nościowe. Można zatem poszukiwać kom-
promisu, zwłaszcza w przypadku przegród 
już istniejących, a wciąż wykorzystywanych 
– np. budując jak najbardziej efektywne 
przepławki dla ryb. Zawsze jednak będzie 
to kompromis. Każda przepławka wymaga 
wody, co nieco obniża sprawność energe-
tyki. Z drugiej strony  przegroda na cieku, 
choćby z najlepszą przepławką pozostaje 
barierą, która ogranicza jego ciągłość nie 
tylko dla organizmów wodnych, ale także 
dla transportu rumowiska rzecznego. Sto-
sunkowo wysokie koszty środowiskowe tych 
przedsięwzięć sprawiają, że każda tego typu 
inwestycja musi być poddana szczegóło-
wym analizom i uwzględniać rozwiązania, 

które pozwolą jak najefektywniej wykorzy-
stać potencjał energetyczny rzeki, przy jak 
najmniejszym obciążeniu dla środowiska. 
Konieczność poważnego traktowania celów 
środowiskowych stojących przed naszymi 
wodami sprawia, że o renaturyzacji należy 
myśleć nie jako o rewolucyjnym zwrocie 
w stronę przyrody, ale jako o nowoczesnej 
metodzie zarządzania wodami powierzch-
niowymi Polski. 

Dążąc do zrównoważonego zarządzania 
wodami powinniśmy szukać kompromisu 
między renaturyzacją a utrzymaniem tych 
zmian w krajobrazie – zwracając uwagę, że 
środki renaturyzacyjne mogą być bardzo 
pomocne w adaptacji do zmian klimatu. 

Ilona Biedroń 
Mateusz Grygoruk 

 Paweł Pawlaczyk 
Multiconsult Polska

Opracowanie KPRWP to jedno z zadań realizowanych na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w ramach pro-
jektu „Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stano-
wiącymi podstawę do ich opracowania”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
(zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0016/16-00).
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