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Elektrownia Szczytowo – Pompowa ¯arnowiec (rys.1)
jest od blisko dwudziestu lat najwiêksz¹ elektrowni¹ wodn¹
w Polsce. Elektrownia wyposa¿ona jest w 4 hydrozespo³y
odwracalne o mocy znamionowej (w ruchu turbinowym)
po 179 MW, pracuj¹ce przy spadzie niwelacyjnym zmie-
niaj¹cym siê w zakresie od 108 do 125 m. Dostawc¹
maszyn hydraulicznych by³a firma czeska ÇKD Blansko,
natomiast dostawc¹ generatorów odwracalnych - radziec-
ka firma Elektrotia¿masz z Charkowa. Przy podejmowaniu
decyzji o budowie Elektrowni Szczytowo – Pompowej
¯arnowiec przed ponad dwudziestu laty brano pod uwagê
du¿e zapotrzebowanie systemu elektroenergetycznego na moc
regulacyjn¹ i interwencyjn¹, a tak¿e przewidywan¹ wspó³pra-
cê z elektrowni¹ j¹drow¹, której lokalizacjê przewidywano po
przeciwleg³ej stronie Jeziora ¯arnowieckiego.

Ze wzglêdu na niedostateczn¹ iloœæ mocy regulacyjnej
w systemie elektroenergetycznym oraz przewidywany dal-
szy rozwój energetyki cieplnej konwencjonalnej i j¹drowej,
w owym czasie planowano tak¿e budowê kolejnych obiek-
tów tego typu (M³oty, Ro¿nów II, Niewistka, Kadyny,
Sobel) [3]. Od planów tych odst¹piono ostatecznie na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Strukturalne przekszta³-
cenia w energetyce realizowane w fazie transformacji
systemowej doprowadzi³y do wyraŸnego wyodrêbnienia
sfery wytwarzania, przesy³u i rozdzia³u (dystrybucji) ener-
gii elektrycznej.
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Wybrane doœwiadczenia modernizacji hydrozespo³u nr 2
Elektrowni Szczytowo–Pompowej ¯arnowiec

Usamodzielnienie gospodarcze elektrowni przy jedno-
czesnym du¿ym spadku zapotrzebowania na energiê elek-
tryczn¹ wymusi³o poszukiwanie nowych mo¿liwoœci utrzy-
mania siê na tworz¹cym siê, ci¹gle jeszcze mocno ograni-
czonym rynku energii. Jednym z segmentów rynku, który
wydawa³ siê stosunkowo ³atwy do opanowania by³ rynek
regulacyjnych us³ug systemowych, a w szczególnoœci re-
gulacja mocy czynnej (rezerwa godzinowa i minutowa).
Pomimo ma³ej szybkoœci regulacji i stosunkowo niewielkiej
szerokoœci pasma regulowanej mocy w stosunku do mocy
zainstalowanej przy kilkudziesiêciu jednostkach wytwór-
czych bior¹cych udzia³ w regulacji uzyskano efekt skali.
Wypadkowe parametry regulacji praktycznie zapewnia³y
bezpieczn¹ pracê systemu elektroenergetycznego. W pro-
wadzonej regulacji mocy czynnej w tych warunkach istot-
ne znaczenie mog³y mieæ jedynie du¿e bloki elektrowni
szczytowo – pompowych, posiadaj¹ce szerokie pasmo
regulacji i bardzo dobre parametry techniczne regulacji.
Praca elektrowni szczytowo – pompowych przesunê³a siê
jeszcze bardziej w obszar pracy programowej z intensyw-
nym wykorzystaniem przez KSE istotnej cechy tych elek-
trowni, jak¹ jest zdolnoœæ do odbioru du¿ej iloœci energii
w dolinach zapotrzebowania. Brak technicznych mo¿liwo-
œci regulacji mocy w strefach poza prac¹ generacyjn¹, to
dodatkowy, bardzo istotny czynnik obni¿aj¹cy atrakcyjnoœæ
jednostek wytwórczych elektrowni szczytowo – pompo-
wych dla KSE. Przy takich uwarunkowaniach zewnêtrznych

Rys.1  Przekrój przez Elektrowniê Wodn¹ ¯arnowiec
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konieczna by³a zmiana parametrów technicznych elektrowni
id¹ca w kierunku poprawy parametrów regulacyjnych, w tym
przede wszystkim poszerzenia pasma regulacji mocy z jedno-
czesnym podniesieniem efektywnoœci ekonomicznej œwiad-
czenia regulacyjnych us³ug systemowych. Szczegó³owa ana-
liza pracy systemu elektroenergetycznego, widzianej przez
pryzmat wykorzystania potencja³u produkcyjnego Elektrowni
Szczytowo – Pompowej ¯arnowiec, wskazywa³a jednocze-
œnie na doœæ wyraŸnie zachodz¹ce zmiany, a w szczególnoœci
na wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na pracê regulacyjn¹ tej elek-
trowni. Zmierzaj¹c do sprostania tym zadaniom, a tym samym
– do poprawy wyników ekonomicznych, w Elektrowni ̄ arno-
wiec przedsiêwziêto szereg kroków prowadz¹cych do podnie-
sienia walorów eksploatacyjnych elektrowni.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wprowadzenie nowych
systemów nadzoru i sterowania urz¹dzeniami g³ównymi
i pomocniczymi elektrowni. Wdro¿ono równie¿ nowatorskie
rozwi¹zania techniczne, które umo¿liwi³y rozszerzenie zakresu
regulacji mocy poprzez dopuszczenie pracy hydrozespo³u
w strefie obci¹¿eñ niskich, oddzielonej od strefy obci¹¿eñ
wysokich pasmem wzbronionym z uwagi na nadmierny po-
ziom drgañ [4, 5] (rys. 2). Wykorzystuj¹c powy¿sze wdro¿o-
no grupow¹ regulacjê mocy czynnej istotnie rozszerzaj¹c
zakres regulacji hydrozespo³ów z pierwotnych 30 MW/blok
do 85 MW/blok, a przy jednoczesnej pracy minimum dwóch
bloków do 120 MW/blok. Niestety przy pracy jednego bloku
pasmo regulacji nie by³o ci¹g³e, co istotnie wp³ywa³o na
obni¿enie walorów technicznych elektrowni.

Rys. 2.  Zakresy pracy hydrozespo³ów w EW ¯arnowiec
 przed modernizacj¹

Dalsza poprawa w³asnoœci ruchowych hydrozespo³ów,
a zw³aszcza uzyskanie ci¹g³ego pasma regulacji mocy,
poprawa sprawnoœci cyklu i generalna poprawa stanu
dynamicznego przy obci¹¿eniach czêœciowych, wymaga³a
ju¿ zmian konstrukcyjnych w uk³adzie przep³ywowym.

Prace studialne

Decyzjê w tej sprawie poprzedzono szeroko zakrojony-
mi pracami studialnymi obejmuj¹cymi miêdzy innymi bada-
nia w³asnoœci energetycznych i stanu dynamicznego hy-
drozespo³ów. Badania przeprowadzone w grudniu 1998 r. [6]
wykaza³y, ¿e sprawnoœci maksymalne hydrozespo³ów
w ruchu turbinowym i pompowym wynosz¹ oko³o 86%, zaœ
sprawnoœci maszyn hydraulicznych mieszcz¹ siê w przedziale
89 – 90%1). Maksimum to jest osi¹gane przy spadzie niwe-
lacyjnym w przedziale 117 – 123 m w strefie obci¹¿eñ
wysokich. Wynika st¹d, ¿e jeœli ruch turbinowy prowadzony
jest w pobli¿u optymalnego punktu pracy, to sprawnoœæ cyklu
pompowanie/praca turbinowa wynosi oko³o 74%.

Podczas ruchu turbinowego w strefie niskich obci¹¿eñ
sprawnoœæ hydrozespo³ów nie wykracza poza przedzia³
73 – 78%, przy czym wartoœæ ni¿sza odnosi siê do
ni¿szych spadów. Prowadzi to oczywiœcie do odpowiednio
ni¿szej sprawnoœci cyklu pompowanie/praca turbinowa.
Jednoczeœnie, podczas pracy turbinowej w strefie niskich
obci¹¿eñ wystêpuj¹ zjawiska dynamiczne przejawiaj¹ce siê
stosunkowo wysok¹ podwójn¹ amplitud¹ przemieszczeñ
wa³u dochodz¹c¹ do oko³o 600 µm (podwójna amplituda)
i innymi efektami wibroakustycznymi.

Zmierzaj¹c do z³agodzenia niekorzystnych zjawisk dy-
namicznych i umo¿liwienia pracy turbinowej z ci¹g³ym
pasmem regulacji mocy rozwa¿ano miêdzy innymi zdecy-
dowane zwiêkszenie intensywnoœci napowietrzania komo-
ry wirnika oraz wprowadzenie p³etw wyrównuj¹cych strugê
w obszarze rozwijania siê warkocza kawitacyjnego
w sto¿ku rury ss¹cej. Oba rozwi¹zania s¹ znane od lat [7],
lecz ich skutecznoœæ bywa trudna do przewidzenia, a ponad-
to prowadz¹ one niekiedy do niepo¿¹danego pogorszenia
sprawnoœci maszyny hydraulicznej. Po licznych analizach
i konsultacjach stwierdzono, ¿e bardziej korzystna ekono-
micznie i bezpieczna technicznie jest decyzja o wymianie
wirnika pompoturbiny – w takim przypadku od dostawcy
mo¿na oczekiwaæ nie tylko udostêpnienia poszerzonego
pasma regulacji mocy, ale równie¿ zdecydowanej poprawy
sprawnoœci hydrozespo³u w ca³ym zakresie z jednocze-
snym przesuniêciem po³o¿enia optymalnego punktu pracy
w kierunku mniejszych mocy. Z analiz uwzglêdniaj¹cych
sposób pracy elektrowni [8] wynika³o te¿, ¿e najwiêkszy
efekt ekonomiczny uzyska siê ograniczaj¹c modernizacjê
do jednego hydrozespo³u, który by³by póŸniej najczêœciej
uruchamiany do pracy turbinowej. Nale¿y jednak podkre-
œliæ, ¿e efekt ten bêdzie ulega³ zmniejszeniu wraz ze
spadkiem dyspozycyjnoœci zmodernizowanego hydrozespo³u,
co jest wysoce prawdopodobne przy tak intensywnym
jego wykorzystywaniu.

W wyniku og³oszonego przetargu, w³aœciciel Elektrowni
¯arnowiec, spó³ka Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA,
zdecydowa³ siê na wybór oferty firmy Sulzer Hydro (daw-
niej: Escher Wyss, a obecnie: VA Tech Hydro). Du¿ym

1) W wyniku precyzyjnych badañ w marcu 2000 roku stwierdzono, ¿e
maksymalna sprawnoœæ pompoturbiny nr 3 w ruchu turbinowym wy-
nosi oko³o 88%, zaœ w ruchu pompowym: 90,6%.
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atutem tej oferty by³ fakt, ¿e w chwili przystêpowania do
przetargu firma Sulzer Hydro dysponowa³a ju¿ wynikami
badañ modelowych dla modernizowanej równolegle
elektrowni Dalešice w Czechach. Elektrownia ta jest
wyposa¿ona w takie same maszyny hydrauliczne, jak Elek-
trownia ¯arnowiec.

Zakres modernizacji

Do modernizacji przeznaczono hydrozespó³ nr 2. Kon-
trakt na modernizacjê maszyny hydraulicznej podpisano w
sierpniu 1999 roku. W grudniu tego samego roku zakoñ-
czono prace studialne badaniami modelowymi przeprowa-
dzonymi w laboratorium VA Tech Hydro w Zurichu [9]
i rozpoczêto proces wytwórczy wirnika. Do demonta¿u
wybranego hydrozespo³u przyst¹piono w czerwcu 2000
roku, a we wrzeœniu tego samego roku rozpoczêto mon-
ta¿ hydrozespo³u zmodernizowanego.

Oprócz wymiany wirnika pompoturbiny, zakres mo-
dernizacji obejmowa³ zmianê geometrii ³opat kierownicy,
wymianê uk³adu ³o¿yskowania tych ³opat i przezwojenie
stojana generatora. Najbardziej widoczne zmiany w geo-
metrii wirnika pompoturbiny polega³y na zwiêkszeniu licz-
by ³opat z 7 do 9, wyd³u¿eniu ³opat w kierunku rury
ss¹cej oraz zastosowaniu ukoœnej krawêdzi od strony t³ocznej
(rys.3). Zmiany w geometrii ³opat kierownicy polega³y na
zdecydowanym zmniejszeniu ich gruboœci, co pozwoli³o na
unikniêcie oderwania strugi w ruchu pompowym. Oderwa-
nie takie stwierdzono w wyniku analizy przep³ywu meto-
dami CFD (Computational Fluid Dynamics) [10]. Zmiany
w uk³adzie ³o¿yskowania ³opat kierownicy polega³y na
zastosowaniu ³o¿ysk samosmarnych o konstrukcji umo¿li-
wiaj¹cej pracê najbardziej obci¹¿onych ³o¿ysk (dolnego
i œrodkowego) przy sta³ych luzach o wartoœci minimalnej.
Nowatorska konstrukcja zastosowana po raz pierwszy przez
firmê Sulzer Hydro ogranicza do minimum przemieszczenia
promieniowe czopów ³opat kierowniczych w ³o¿yskach

z jednoczesnym praktycznym wyeliminowaniem mo¿liwo-
œci przedostawania siê smaru sta³ego do obiegu wodnego.
Materia³ zastosowany w ³o¿yskach samosmarnych zosta³
przebadany na stanowisku badawczym Wydzia³u Mecha-
nicznego Politechniki Gdañskiej, które wykonano w ra-
mach realizacji projektu celowego KBN przy znacz¹cym
udziale Elektrowni Szczytowo-Pompowych SA. Badania
potwierdzi³y wysok¹ przydatnoœæ materia³u na ³o¿yskowa-
nie wskazanych wêz³ów konstrukcyjnych.

Wiosn¹ 2000 roku zainstalowano na ruroci¹gach dery-
wacyjnych czteroœcie¿kowe przep³ywomierze ultradŸwiê-
kowe firmy Rittmeyer, których zastosowanie przewidziano
podczas badañ odbiorczych, zaœ bezpoœrednio przed de-
monta¿em hydrozespo³u nr 2 przeprowadzono badania
celem sprawdzenia ca³ego uk³adu pomiarowego [11]. Wnioski
z tych badañ okaza³y siê nadzwyczaj cenne – m.in.
w wyniku porównania rezultatów pomiaru natê¿enia prze-
p³ywu metod¹ Gibsona i metod¹ ultradŸwiêkow¹ zalecono
sprawdzenie charakterystyk przep³ywomierzy, a nastêpnie
powtórzenie pomiarów kontrolnych przep³ywomierzy w trak-
cie badañ odbiorczych.

Doœwiadczenia z prac rozruchowych

Do prac rozruchowych przyst¹piono w listopadzie
2000 roku [12]. Sprawdzono przebieg typowych pro-
cesów uruchamiania/zatrzymywania hydrozespo³u do/
z ró¿nych rodzajów pracy. Ze wzglêdu na bezpieczeñ-
stwo pracy elektrowni bardzo wa¿ne by³o sprawdze-
nie przebiegu stanów przejœciowych (g³ównie zrzutów
obci¹¿enia i zaników mocy) powoduj¹cych najwiêksze
zmiany ciœnienia w ruroci¹gu derywacyjnym i szybko-
œci obrotowej wirnika hydrozespo³u. W trakcie prób
rozruchowych zmodyfikowano sterowanie przebiegiem
niektórych stanów przejœciowych maszyny (odstawie-
nia awaryjnego z ruchu turbinowego i uruchamiania
do pracy pompowej).

Rys. 3. Porównanie geometrii wirnika ÇKO Blansko i VA Tech [10]
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Po oko³o miesiêcznej eksploatacji maszyny dosz³o do
awarii ³o¿yska noœnego. W zwi¹zku z tym dokonano za-
biegów, których celem by³o zmniejszenie naporu osiowe-
go dzia³aj¹cego na wirnik pompoturbiny. G³ówny zakres
prac wykonanych w ramach remontu obejmowa³:

● naprawê zniszczonych segmentów ³o¿yska noœnego,
● przekonstruowanie op³ywki wirnika pompoturbiny

polegaj¹ce g³ównie na zastosowaniu dodatkowych
36 otworów o œrednicy oko³o 70 mm (w górnej
czêœci op³ywki) – rys. 4,

● zmniejszeniu szczeliny pomiêdzy piast¹ wirnika
a górnym pierœcieniem kierownicy ³opatkowej (szcze-
linê zmniejszono z wartoœci 4,6–5,1 mm do warto-
œci 1,8–2,0 mm).

Poni¿ej omówiono najwa¿niejsze zagadnienia, z jakimi
spotkano siê podczas prac zwi¹zanych z przygotowaniem
zmodernizowanej maszyny do eksploatacji.

zaworze odcinaj¹cym dop³yw wody d turbiny [zawór
- motylowy]):

– sposób dwustopniowy sprzed modernizacji,
– sposób zmodyfikowany (liniowy).
Przebiegi zarejestrowane podczas prób zrzutu obci¹-

¿enia z mocy oko³o 150 MW przeprowadzonych tymi
sposobami zamykania kierownicy przedstawiono na
rysunku 6. Dla zamykania zmodyfikowanego otrzymano
ponad 25–procentowe obni¿enie maksymalnego wzro-
stu ciœnienia w ruroci¹gu, oczywiœcie, kosztem niewiel-
kiego, oko³o 2–procentowego wzrostu szybkoœci obro-
towej wirnika hydrozespo³u.

Warto zwróciæ uwagê na ró¿nicê przebiegów zamy-
kania kierownicy w warunkach braku przep³ywu wody
(zamkniêty zawór motylowy) oraz w warunkach wystêpuj¹-
cych podczas zrzutu obci¹¿enia – porównaj rysunki 5 i 6.
Przyczynê tej ró¿nicy nale¿y wi¹zaæ z oddzia³ywaniem na
³opaty kierownicy si³ wywieranych przez przep³ywaj¹c¹
wodê.

Uzyskane wyniki badañ potwierdzi³y trafnoœæ przepro-
wadzonych obliczeñ numerycznych przebiegów procesów
przejœciowych.

Rys. 4.  Op³ywka wirnika pompoturbiny nr 2 po modernizacji

Doœwiadczenia z prób awaryjnego zatrzymywania
hydrozespo³u z pracy turbinowej

Obliczenia przeprowadzone przez dostawcê wirnika
wykaza³y, ¿e dwustopniowy sposób zamykania kierow-
nicy sprzed modernizacji bêdzie powodowa³ nadmierny
przyrost ciœnienia w ruroci¹gu derywacyjnym podczas
awaryjnych zrzutów obci¹¿enia z pracy turbinowej [13].
Fakt ten potwierdzi³y próby zrzutu z obci¹¿enia czêœcio-
wego. Zaproponowano zamykanie jednostopniowe (li-
niowe), o sta³ej prêdkoœci ruchu t³oków serwomotorów,
równej mniejszej prêdkoœci z dwustopniowego przebie-
gu zamykania kierownicy sprzed modernizacji. Realiza-
cja techniczna takiego sposobu polega³a na wprowadze-
niu niewielkiej zmiany w uk³adzie sterowania awaryj-
nym zamykaniem kierownicy - zastosowaniu zwiêkszo-
nego d³awienia przep³ywu oleju w pe³nym zakresie otwar-
cia kierownicy. Na rysunku 5 przedstawiono dwa roz-
wa¿ane przebiegi otwierania/zamykania kierownicy zare-
jestrowane podczas postoju maszyny (przy zamkniêtym

Rys. 5. Przebiegi otwierania/zamykania kierownicy
zarejestrowane podczas postoju maszyny

góra - sposób dwustopniowy sprzed modernizacji,
dó³ - sposób zmodyfikowany (liniowy) [12]
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Spowolnienie zamykania kierownicy umo¿liwi³o obni-
¿enie maksymalnego wzrostu ciœnienia w ruroci¹gu pod-
czas awaryjnych zrzutów obci¹¿enia do poziomu nie
przekraczaj¹cego wartoœci dopuszczalnej, przy jedno-
czesnym zachowaniu wzrostu szybkoœci obrotowej wir-
nika w dopuszczalnym zakresie. Pewne w¹tpliwoœci mo¿e
budziæ jednak fakt, ¿e odby³o siê to poprzez zast¹pienie
dotychczasowego dwustopniowego przebiegu zamyka-
nia kierownicy sposobem liniowym, pomijaj¹c prefero-
wane obecnie optymalne zamykanie dwustopniowe lub
nawet trzystopniowe, wyznaczone wed³ug kryterium mi-
nimalizacji wzrostu ciœnienia uderzenia hydraulicznego
w ruroci¹gu derywacyjnym, przy zachowaniu dopusz-
czalnego wzrostu szybkoœci obrotowej wirnika maszyny
[14,15,16]. Dobór takiego sposobu móg³by siê odbyæ
na podstawie obliczeñ optymalizacyjnych, a jego reali-
zacja wymaga³aby bardziej skomplikowanych zmian
w regulatorze maszyny. Poniewa¿ zmian takich nie prze-
widziano w zakresie przeprowadzonej modernizacji,
korzystny efekt uzyskano tylko poprzez wyd³u¿enie
czasu liniowego zamykania kierownicy, ³atwo zrealizo-
wane technicznie (wykorzystano koñcow¹ prêdkoœæ

ruchu t³oków serwomotorów kierownicy z dwustopnio-
wego przebiegu zamykania sprzed modernizacji).

W celu zwiêkszenia efektu t³umienia fal ciœnienia
wywo³anych uderzeniem hydraulicznym, w Elektrowni
¯arnowiec stosuje siê wspólne po³¹czenie ruroci¹gów
zasilaj¹cych wszystkich maszyn. Do tego celu s³u¿y
ruroci¹g o œrednicy 0,5 m, (ruroci¹g spinaj¹cy [spinka]).
Wiêkszoœæ prób zrzutu obci¹¿enia przeprowadzono przy
zamkniêtym po³¹czeniu ruroci¹gu badanej maszyny
z ruroci¹gami maszyn s¹siaduj¹cych - przy zamkniêtej
[spince]. Dla porównania, próbê zrzutu obci¹¿enia
z mocy oko³o 190 MW przeprowadzono zarówno przy
zamkniêtej jak i otwartej [spince] – rysunek 7. Korzyst-
ny wp³yw [spinki] uwidacznia siê g³ównie w postaci
znacznie szybszego t³umienia swobodnych oscylacji ci-
œnienia w ruroci¹gu pozostaj¹cych po odciêciu przep³y-
wu, mimo jej niewielkiego wp³ywu na obni¿anie maksy-
malnego wzrostu ciœnienia. Bior¹c pod uwagê wytrzy-
ma³oœæ zmêczeniow¹ materia³u ruroci¹gu derywacyjne-
go wskutek jego obci¹¿ania zmiennym ciœnieniem wska-
zano na potrzebê prowadzenia eksploatacji przy otwar-
tej [spince].

Rys. 7. Przebiegi pomierzone podczas zrzutu obci¹¿enia
przy zamkniêtym i otwartym po³¹czeniu ruroci¹gów [12]

Rys. 6. Przebiegi pomierzone podczas zrzutu obci¹¿enia
przy ró¿nych sposobach zamykania kierownicy [12]
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Doœwiadczenia z prób uruchamiania
hydrozespo³u do pracy pompowej

W trakcie prac rozruchowych napotkano trudnoœci
z uruchamianiem hydrozespo³u do pracy pompowej. Pocz¹t-
kowe próby uruchamiania wed³ug algorytmu sprzed moderni-
zacji koñczy³y siê niepowodzeniem ze wzglêdu na brak mo¿-
liwoœci odpowietrzania komory wirnika i sto¿ka rury ss¹cej.
Niepowodzeniem koñczy³y siê równie¿ próby zastosowania
otwarcia wstêpnego kierownicy. Wykorzystuj¹c doœwiadcze-
nia z wielu prób dokonano zmian w procedurze sterowania
uruchamianiem hydrozespo³u do pracy pompowej. Zmiany te
polega³y g³ównie na opóŸnieniu czasu rozpoczynania otwiera-
nia zaworu motylowego. W wypracowanym (na podstawie
wielu prób z rêcznym wspomaganiem sterowania) nowym
algorytmie, po synchronizacji najpierw otwiera siê zawór na
ruroci¹gu odprowadzaj¹cym mieszaninê powietrzno – wodn¹
z komory wirnika, a nastêpnie, po przekroczeniu zadanej
wartoœci ciœnienia miêdzy wirnikiem a kierownic¹ rozpoczyna
siê otwieranie zaworu motylowego. Z kolei, ruch ³opat kie-
rownicy i rozpoczêcie pompowania nastêpuje, gdy ciœnienie
miêdzy wirnikiem a kierownic¹ uzyskuje zadan¹ wymagan¹
wartoœæ.

Trudno jest jednoznacznie wskazaæ na przyczynê braku
odpowietrzania komory wirnika przy sterowaniu wed³ug algo-
rytmu sprzed modernizacji. Wi¹¿e siê j¹ z rozwi¹zaniem kon-
strukcyjnym op³ywki nowego wirnika, ró¿ni¹cym siê od do-
tychczasowej konstrukcji op³ywki, m.in. rozmieszczeniem otwo-
rów, i uto¿samia z faktem wystêpowania wiêkszych przecie-
ków wody przez maszynê przy otwartym zaworze motylo-
wym (zawór jest bardziej szczelny ni¿ uk³ad ³opatkowy kie-
rownicy maszyny). Przypuszcza siê, ¿e masa wody przep³y-
waj¹ca przez szczeliny uk³adu ³opatkowego kierownicy prze-
dostawa³a siê do wnêtrza op³ywki i poddana dzia³aniu si³y
odœrodkowej by³a odrzucana na wewnêtrzn¹ powierzchniê
op³ywki, zas³aniaj¹c otwory umo¿liwiaj¹ce wydostawanie siê
powietrza. (Po otwarciu zaworu na ruroci¹gu odpowietrzaj¹-
cym obserwowano wyp³yw wody zamiast mieszaniny po-
wietrzno – wodnej).

Po wprowadzeniu zmian w algorytmie sterowania,
cech¹ charakterystyczn¹ pierwszych prób uruchamiania
by³ brak w³aœciwego wzrostu ciœnienia miêdzy wirnikiem
a kierownic¹ przed rozpoczêciem ruchu ³opat kierowni-
czych, natomiast w pocz¹tkowej fazie otwierania kierow-
nicy obserwowano chwilowe obni¿enie tego ciœnienia,
a nastêpnie bardzo du¿y wzrost ciœnienia w ruroci¹gu
– rys. 8. (Maksymalne wartoœæ ciœnienia w ruroci¹gu
by³y bliskie wartoœci dopuszczalnej). Podobne przebiegi
uzyskiwano po zastosowaniu wstêpnego, czêœciowego
otwarcia kierownicy maszyny w trakcie trwania otwiera-
nia zaworu motylowego. Rejestrowane objawy œwiadczy-
³y o niew³aœciwym (niepe³nym) odprowadzaniu powietrza
z komory wirnika2). Wskazywa³y na potrzebê zwiêkszenia
szybkoœci odpowietrzania przed rozpoczêciem otwierania
kierownicy, a w konsekwencji – uzyskiwania odpowied-
niego ciœnienia wytwarzanego przez wirnik (ciœnienia
t³oczenia).

W celu poprawy przebiegu uruchamiania hydrozespo³u do
pracy pompowej zwiêkszono pole przekroju kryzy w ruroci¹-
gu odpowietrzaj¹cym komorê wirnika ze œrednicy 115 mm
na 150 mm. Uzyskano pozytywny efekt w postaci prawid³o-
wego narastania ciœnienia miêdzy wirnikiem i kierownic¹ oraz
znacznego obni¿enia obserwowanych wczeœniej maksymal-
nych wzrostów ciœnienia w ruroci¹gu, a tak¿e skrócenia
czasu trwania uruchamiania do pracy pompowej (rys. 8).

Zmiany konstrukcyjne op³ywki wirnika, polegaj¹ce m.in.
na zastosowaniu dodatkowych  otworów (rys. 4), dokonane
g³ównie w celu odci¹¿enia naporu osiowego maszyny, wp³y-
nê³y równie¿ korzystnie na przebieg uruchamiania hydroze-
spo³u do pracy pompowej. Na rysunku 8 (trzeci przebieg)
mo¿na zauwa¿yæ bardzo szybki, jednostajny wzrost ciœnienia
miêdzy wirnikiem a kierownic¹ do du¿ej wartoœci oraz
niedu¿y wzrost ciœnienia w ruroci¹gu.
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 Rys. 8.  Przebiegi zarejestrowane podczas uruchamiania
maszyny do pracy pompowej [12]

2) Efektem zawartoœci powietrza w uk³adzie miêdzy³opatkowym wirnika jest zmniej-
szenie wytwarzanej przez niego wysokoœci podnoszenia (ciœnienia na t³oczeniu).
Przy pewnej zawartoœci powietrza mo¿e nie byæ zatem warunków, w których
mo¿liwe jest pompowanie wody. Po otwarciu kierownicy dochodzi najpierw do
chwilowego przep³ywu wody w kierunku turbinowym, a nastêpnie przejœcie
z tych warunków do pompowania objawia siê gwa³townym wzrostem ciœnienia
wywo³anym zjawiskiem uderzenia hydraulicznego w ruroci¹gu.
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Doœwiadczenia z odci¹¿enia
wirnika pompoturbiny

Przekonstruowanie op³ywki wirnika pompoturbiny oraz
zmniejszenie szczeliny pomiêdzy piast¹ wirnika a górnym
pierœcieniem kierownicy ³opatkowej (zastosowanie dodatko-
wego pierœcienia) w sposób istotny wp³ynê³o na zmniejszenie
si³y osiowej dzia³aj¹cej na wirnik pompoturbiny. Na rysunku 9
przedstawiono wyniki pomiaru ciœnienia w komorach hydro-
statycznego smarowania co drugiego segmentu ³o¿yska no-
œnego hydrozespo³u. Pomiar wykonano w warunkach pracy
turbinowej w okresie przed i po awarii [17]. Rejestrowane
przed awari¹ ciœnienie by³o prawie dwukrotnie wy¿sze ni¿ po
wprowadzonych zmianach konstrukcyjnych.

Pozytywny wp³yw wprowadzonych zmian widoczny
jest równie¿ na rysunku 10, przedstawiaj¹cym ciœnienie
wzglêdne pomierzone  w warunkach pracy turbinowej nad
wirnikiem (pod pokryw¹) pompoturbiny i miêdzy wirnikiem
a kierownic¹.  Œrednie ciœnienie z przestrzeni odci¹¿enia
wirnika (pod pokryw¹) pompoturbiny jest o oko³o 70% ni¿sze
od ciœnienia w przestrzeni miêdzy wirnikiem a kierownic¹.
Znamienna jest równie¿ oko³o 20–procentowa redukcja
ciœnienia w przestrzeni nad wirnikiem miêdzy górnym labi-
ryntem a krawêdzi¹ zewnêtrzn¹ wirnika w porównaniu
z ciœnieniem miêdzy wirnikiem a kierownic¹.

przez wirnik, skierowanej do góry (Fd) i si³y wywo³anej
ró¿nic¹ ciœnieñ miêdzy stronami wirnika (Fpg - Fpd). Oszaco-
wania ca³kowitej si³y osiowej dokonano korzystaj¹c z po-
ni¿szej zale¿noœci:

F0=Fg– Fd+Fpg–Fpd=Σmg – ρQVs+Σ ppi∆Api – psAs
iiiii

gdzie:
Σm – masa wszystkich elementów wiruj¹-

cych hydrozespo³u [kg]
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Q – objêtoœciowe natê¿enie przep³ywu

wody [m3/s]
ρ – gêstoœæ wody [kg/m3]
Vs=Q/As – œrednia prêdkoœæ wody w przekroju

wylotowym sto¿ka rury ss¹cej [m/s]
As – pole przekroju wylotowego sto¿ka rury

ss¹cej [m2]
∆Ap i= πDi∆Di/2 – pole powierzchni elementarnego pier-

œcienia wirnika pompoturbiny, na który
dzia³a ciœnienie ppi [m

2]
pp – ciœnienie pod pokrywa (nad wirnikiem)

pompoturbiny [kPa],
ps – ciœnienie w sto¿ku rury ss¹cej [kPa].

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne wp³ynê³y na re-
dukcjê sk³adowej Fpg – sk³adowej si³y osiowej wywo³anej
ciœnieniem statycznym dzia³aj¹cym na górn¹ powierzchniê
wirnika.

W celu wykonania obliczeñ przyjêto nastêpuj¹ce
za³o¿enia:

a) przyrost ciœnienia statycznego nad wirnikiem (pod
pokryw¹) pompoturbiny wzd³u¿ promienia (bêd¹cy
efektem dzia³ania si³y odœrodkowej mas wiruj¹cej
cieczy) jest niezale¿ny od poziomu tego ciœnienia;

Rys. 9.  Wyniki pomiaru ciœnienia nad segmentami
³o¿yska noœnego po modernizacji hydrozespo³u

– przed i po awarii ³o¿yska [17]

W celu lepszego zilustrowania efektu wprowadzonych
zmian, poni¿ej przedstawiono sposób oszacowania si³y
osiowej w warunkach przed i po awarii ³o¿yska noœnego.
Si³a osiowa dzia³aj¹ca na wirnik maszyny hydraulicznej
pracuj¹cej w uk³adzie pionowym jest sum¹ nastêpuj¹cych
sk³adowych: si³y ciê¿koœci wszystkich elementów wiruj¹-
cych (Fg), reakcji hydrodynamicznej wody przep³ywaj¹cej

Rys.10.  Rozk³ad ciœnienia nad wirnikiem pompoturbiny
Wyniki pomiaru po awarii [17]
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b) przy braku górnego pierœcienia miêdzy kierownic¹
a wirnikiem (sytuacja przed awari¹ ³o¿yska noœne-
go) wystêpowa³a równowaga si³ wywo³anych ci-
œnieniem dzia³aj¹cym w przestrzeniach nad i pod
wirnikiem miêdzy labiryntami wewnêtrznymi a kra-
wêdziami zewnêtrznymi wirnika;

c) dla warunków przed i po remoncie, stosunek spad-
ku ciœnienia statycznego pod pokryw¹ wirnika, na
jego œrednicy zewnêtrznej, w porównaniu z ciœnie-
niem w przestrzeni miêdzy kierownic¹ a wirnikiem
jest odwrotnie proporcjonalny do kwadratu stosun-
ku pól powierzchni szczeliny przed i po zainstalowa-
niu pierœcienia miêdzy kierownic¹ i wirnikiem.

Przyjête za³o¿enia oraz przeprowadzone pomiary da³y
mo¿liwoœæ przybli¿onego obliczenia stopnia odci¹¿enia
naporu osiowego i si³y osiowej dzia³aj¹cej na wirnik
pompoturbiny przed i po awarii ³o¿yska noœnego. Obli-
czenia przeprowadzono dla spadu elektrowni wynosz¹-
cego 120 m s³. wody i mocy czynnej 172 MW [17]. Na
podstawie wykonanych dla przyjêtych warunków obli-
czeñ stwierdzono, ¿e po wprowadzeniu zmian konstruk-
cyjnych (przekonstruowaniu op³ywki i zastosowaniu pier-
œcienia górnego) zredukowano sk³adow¹ si³y osiowej Fpg

o oko³o 50%, wskutek czego ca³kowita si³a osiowa
dzia³aj¹ca na wirnik hydrozespo³u zosta³a zmniejszona
o oko³o 33%.

Ocena w³asnoœci energetycznych
i dynamicznych hydrozespo³u

W marcu 2001 roku przeprowadzono badania od-
biorcze [18], które wykaza³y dotrzymanie wszystkich
gwarancji energetycznych i bezpieczny ruch maszyny
w za³o¿onym zakresie pracy. W celu uzyskania
w pe³ni wiarygodnych informacji o efektach moderni-
zacji, bezpoœrednio po zakoñczeniu badañ odbiorczych
hydrozespo³u nr 2, przeprowadzono wed³ug tych samych
procedur badania hydrozespo³u nr 3 [19].

Wybrane wyniki badañ energetycznych zestawiono
w tabeli 1 oraz na rysunku 11. Badania te potwierdzi³y
wzrost sprawnoœci o 3 do 7% w ruchu turbinowym
i oko³o 2,5% w ruchu pompowym. Nale¿y przy tym
zauwa¿yæ, ¿e nast¹pi³o przesuniêcie optymalnego punkt
pracy w kierunku ni¿szych mocy, co jest zgodne z wyma-
ganiami stawianymi przez inwestora. Analiza pracy hydro-
zespo³ów wykazuje bowiem, ¿e czas pracy z ni¿sz¹ moc¹
jest znacznie d³u¿szy od czasu pracy z moc¹ maksymaln¹.

O jakoœciowych zmianach w procesie przemian energe-
tycznych w ruchu turbinowym œwiadczy pokazany na rysun-
ku 12 spadek wartoœci miêdzyszczytowych pulsacji ciœnienia
w rurze ss¹cej (z wyj¹tkiem obszaru pracy z pe³nym obci¹¿e-
niem) oraz stwierdzony subiektywnie spadek intensywnoœci
efektów akustycznych zwi¹zanych z kawitacj¹. Mimo ewi-
dentnego zmniejszenia poziomu wymuszeñ hydraulicznych
w obszarze obci¹¿eñ czêœciowych, nie uzyskano spadku war-
toœci miêdzyszczytowych przemieszczeñ wa³u. By³o to przy-
czyn¹ wstrzymania siê z decyzj¹ o dopuszczeniu ruchu
w pe³nym zakresie obci¹¿eñ (od 60 MW do obci¹¿enia pe³ne-
go). W trakcie licznych prób stwierdzono, ¿e stan ten zwi¹-
zany jest z zastan¹ konstrukcj¹ ³o¿yska prowadz¹cego ma-
szyny hydraulicznej, która uniemo¿liwia jednoznaczne ustale-
nie po³o¿enia segmentów œlizgowych. Ostatecznie, bior¹c
pod uwagê, ¿e nad hydrozespo³ami w Elektrowni ¯arnowiec
sprawowany jest ci¹g³y nadzór drganiowy, odst¹piono od
wspomnianego wczeœniej ograniczenia zakresu mocy regula-
cyjnej.

W lutym i marcu 2002 roku przeprowadzono dodatko-
we badania energetyczne polegaj¹ce na pomiarze energii
zu¿ywanej na nape³nienie zbiornika gónego warstw¹ wody
miêdzy wybranymi poziomami oraz energii uzyskiwanej

Tabela 1
Wybrane parametry energetyczne pompoturbin nr 2 i 3

w EW ¯arnowiec w optymalnych punktach pracy turbinowej

Rys. 11. Porównanie charakterystyk sprawnoœciowych
pompoturbiny zmodernizowanej (Hz2)

i nie zmodernizowanej (Hz3) w EW ¯arnowiec [18, 19]
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w wyniku „spracowania” tej warstwy w pracy turbinowej
[20]. Wyznaczona t¹ metod¹ sprawnoœæ cyklu pompowa-
nie / praca turbinowa dla hydrozespo³u zmodernizowanego
wynosi oko³o 79,4% i jest o oko³o 5% wy¿sza ni¿ dla
hydrozespo³u nie zmodernizowanego [21]. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e dla hydrozespo³u nr 3 przy niskich spadach
efekty wyznaczone t¹ metod¹ okaza³y siê bardziej ko-
rzystne ni¿ efekty obliczone na podstawie wyników badañ
odbiorczych. Wskazano, ¿e najbardziej prawdopodobn¹
przyczyn¹ zaobserwowanych rozbie¿noœci by³a niepe³na
weryfikacja przep³ywomierzy ultradŸwiêkowych [22].

Efekty techniczne i zwiêkszenie mo¿liwoœci
produkcyjnych elektrowni w wyniku

przeprowadzonej modernizacji

Efekty modernizacji mo¿na podzieliæ na trzy podstawo-
we grupy szczególnie interesuj¹ce w³aœciciela i eksploata-
tora elektrowni, s¹ to efekty techniczne, energetyczne
i regulacyjne.

Efekty techniczne wp³ywaj¹ bezpoœrednio na zmniej-
szenie uci¹¿liwoœci eksploatacji hydrozespo³u poprzez eli-
minacjê awarii i uszkodzeñ oraz ograniczenie niezbêdnych
do przeprowadzenia prac remontowych. Wp³ywaj¹ wprost
na obni¿enie kosztów eksploatacji oraz na wiarygodnoœæ
dyspozycyjn¹. Uzyskane efekty techniczne, które potwier-
dzi³y zasadnoœæ przyjêtego zakresu modernizacji, wymie-
niono poni¿ej.
■ Poprawa stanu dynamicznego hydrozespo³ów (potwier-

dzona badaniami odbiorczymi) zw³aszcza podczas pracy
w obszarze niskich obci¹¿eñ. Dla uzyskania pe³nego
efektu konieczne jest przeprowadzenie modernizacji
³o¿yska prowadz¹cego turbiny. W tym wêŸle ³o¿ysko-
wym nie uzyskano spadku przemieszczeñ promienio-
wych wa³u. Podkreœliæ nale¿y wyraŸny spadek warto-
œci miêdzyszczytowych pulsacji ciœnienia w rurze ss¹cej
i zmniejszenie intensywnoœci efektów akustycznych

zwi¹zanych ze zjawiskami kawitacyjnymi. Niewiele
ponad roczna eksploatacja turbiny nie pozwala na
dokonanie pe³nej oceny intensywnoœci zjawisk kawi-
tacyjnych, wyniki dotychczas przeprowadzonych re-
wizji nie wykaza³y wystêpowania ubytków kawitacyj-
nych na elementach wirnika. Dobry stan dynamiczny
hydrozespo³u w dopuszczonym zakresie obci¹¿eñ moc¹
pozwoli³ na wyeliminowanie „strefy przejœæ”, której
destrukcyjny wp³yw na stan techniczny hydrozespo³u
jest niepodwa¿alny. Dotyczy to w szczególnoœci:

● ³o¿ysk hydrozespo³u,
● pierœcienia regulacyjnynego i innych elementów

uk³adu regulacji (³o¿yska, przeguby),
● u³o¿yskowania ³opat aparatu kierowniczego,
● po³¹czeñ spawanych ruroci¹gów przyturbinowych

Oddzia³ywanie tego efektu technicznego siêga rów-
nie¿ poza zmodernizowany blok. Mo¿liwoœæ ci¹g³ej
regulacji mocy w zakresie od 60 MW do mocy mak-
symalnej wyraŸnie ogranicza iloœæ przejœæ przez „stre-
fê przejœæ” na pozosta³ych hydrozespo³ach bior¹cych
udzia³ w regulacji grupowej mocy czynnej.

■ Zregenerowano pierœcienie aparatu kierowniczego,
których stan techniczny by³ skrajnie z³y. Du¿e znisz-
czenia kawitacyjne pierœcienia górnego i dolnego apa-
ratu kierowniczego w rejonie czopów ³opat wystêpo-
wa³y w miejscach, w których naprawa metodami
klasycznymi, bez demonta¿u ³opat aparatu kierowni-
czego by³a niemo¿liwa.

■ Eliminacja uk³adu centralnego smarowania czopów
i zastosowanie nowej konstrukcji ³o¿ysk samosmar-
nych z ustalonym minimalnym luzem oraz zastoso-
wanie sprawdzonej wysokiej jakoœci wyk³adziny sa-
mosmarnej zapewnia d³ugotrwa³¹ bezawaryjn¹ pracê
hydrozespo³u. Zastosowany system ³o¿yskowania jest
pilnie obserwowany, zebrane doœwiadczenia eksplo-
atacyjne powinny zaprocentowaæ w kolejnych moder-
nizacjach.

■ Zdiagnozowano wiele elementów turbiny, do których
w warunkach prowadzonych remontów podczas nor-
malnej eksploatacji nie ma dostêpu. Uzyskano po-
twierdzenie dobrego stanu technicznego i gwarancjê
pracy na nastêpne kilkanaœcie lat.

■ Przeprowadzono szereg innych prac szczegó³owo
wyspecyfikowanych w „Koncepcji Programowo Prze-
strzennej”.
Efekt energetyczny jest zwi¹zany z popraw¹ sprawno-

œci w ruchu turbinowym i pompowym w sumie sk³adaj¹c¹
siê na poprawê sprawnoœci cyklu hydrozespo³u. Efekt ten
by³ w zasadzie jedynym efektem, jaki zosta³ uwzglêdniony
w wielowariantowej analizie ekonomicznej zamieszczonej
w „Studium efektywnoœci techniczno-ekonomicznej mo-
dernizacji wirników turbin FR 25.6000 Elektrowni ¯arno-
wiec” [Studium]     oraz w rozszerzonym zakresie w „Kon-
cepcji programowo-przestrzennej modernizacji wirników
turbin FR 25.6000 Elektrowni ¯arnowiec” [KPP]. Jak siê
okazuje za³o¿enia i prognozy przyjête w tych opracowa-
niach by³y bardzo precyzyjne. Jest to bardzo wa¿ne,

Rys. 12. Wartoœæ miêdzyszczytowa pulsacji ciœnienia
w rurze ss¹cej pompoturbiny zmodernizowanej (Hz2)
i nie zmodernizowanej (Hz3) podczas pracy turbinowej

przy spadzie H = 120 m
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gdy¿ na podstawie tych za³o¿eñ i prognoz wyznaczono
efekt energetyczny i w konsekwencji efektywnoœæ ekono-
miczn¹ przedsiêwziêcia.

W tabeli 2 zestawiono podstawowe parametry produkcyj-
ne Elektrowni ¯arnowiec, które potwierdzaj¹ za³o¿enia przy-
jête przez autorów [Studium] i [KPP]. . . . . Jak wynika z danych
zawartych w tabeli zgodnie z oczekiwaniami autorów
[Studium] i [KPP] nast¹pi³a stabilizacja produkcji energii elek-
trycznej z zarysowuj¹cym siê trendem rosn¹cym. Czas pracy
hydrozespo³ów w generacji po doœæ du¿ym spadku w roku
2000 wydaje siê wracaæ do normalnego poziomu w grani-
cach ok. 7 600 godz. Równie¿ zgodnie z oczekiwaniami
roœnie œrednie obci¹¿enie hydrozespo³ów w zwi¹zku z rosn¹-
cym zapotrzebowaniem na prace elektrowni tylko jednym lub
dwoma blokami (zw³aszcza w sezonie letnim). Nale¿y jednak
zwróciæ uwagê, ¿e po oddaniu do eksploatacji zmodernizowa-
nego hydrozespo³u (luty ’2001) zarysowuje siê spadek œred-
niego obci¹¿enia. Zwi¹zane jest to z odpowiednim pro-
gramowaniem pracy elektrowni, w którym intensywnie
wykorzystuje siê hydrozespó³ zmodernizowany. W okre-
sie od czerwca ’2001 do czerwca ’2002 udzia³ pracy
generacyjnej Hz-2 w pracy generacyjnej elektrowni wyniós³
33%, a w pracy pompowej 27%. W niektórych miesi¹-
cach, jak np. w lipcu, sierpniu, wrzeœniu i styczniu,
udzia³ Hz-2 w pracy generacyjnej elektrowni przekroczy³
35%. Te liczby œwiadcz¹ najlepiej o optymalnym pro-
wadzeniu ruchu elektrowni.

Wspó³czynnik sprawnoœci cyklu brutto elektrowni
(wspó³czynnik energetyczny stanowi¹cy stosunek ener-
gii wyprodukowanej do energii pobranej przez elek-
trowniê) wzrós³ o ponad 1,5%, co przy poziomie
poboru energii na pompowanie rzêdu 1 500 000 MWh
daje wielkoœæ efektu energetycznego na poziomie
22 500 MWh.

Zestawienie podanych wy¿ej liczb okreœlaj¹cych
prognozowany i uzyskany faktycznie efekt energe-
tyczny (wyznaczony przy wykorzystaniu ró¿nych me-
tod) wskazuje na wysok¹ precyzjê dokonanych za³o-
¿eñ wskaŸników przyjmowanych do wyznaczania efek-
tywnoœci tego przedsiêwziêcia. Wydaje siê, ¿e wyli-
czony w [Studium] i [KPP] okres zwrotu nak³adów
inwestycyjnych dla wdro¿onego wariantu moderniza-
cji wynosz¹cy 3,5 roku nie jest zagro¿ony.

Efekt regulacyjny to przede wszystkim ca³kowite
wyeliminowanie obszarów nieci¹g³oœci w pasmie re-
gulacji grupowej mocy czynnej, które dla elektrowni
w pe³nej dyspozycji wynosi 656 MW, co stanowi
91,6% mocy nominalnej. Poci¹ga to za sob¹ radykal-
ne ograniczenie pracy pozosta³ych hydrozespo³ów elek-
trowni w obszarze niskich obci¹¿eñ i zwi¹zane z tym
zmniejszenie iloœci przejœæ przez strefê niedozwolo-
nych obci¹¿eñ. Wysoka precyzja regulacji mocy przy
mo¿liwej du¿ej prêdkoœci zmian mocy (ok. 3 MW/s)
czyni tê elektrowniê wysoce regulacyjn¹ w systemie
elektroenergetycznym.

Dopuszczalnoœæ techniczna pracy przy minimalnych
obci¹¿eniach z zachowaniem dobrych parametrów re-
gulacji otworzy³a mo¿liwoœci œwiadczenia us³ugi udzia³u
w odbudowie napiêcia w KSE i prowadzenia skutecz-
nej regulacji czêstotliwoœci i napiêcia przy pracy wy-
spowej.

Wnioski

Doœwiadczenia ESP SA, wynikaj¹ce z pó³torarocz-
nej eksploatacji Elektrowni ¯arnowiec ze zmodernizo-
wanym hydrozespo³em nr 2 dowodz¹, ¿e by³a to
inwestycja udana i celowa. Uzyskano ci¹g³e pasmo
regulacji mocy elektrowni w zakresie od 60 MW do
pe³nego obci¹¿enia wszystkich hydrozespo³ów oraz
wyraŸne podwy¿szenie sprawnoœci cyklu pompowa-
nie/praca turbinowa. Jest to stan szczególnie korzystny
z uwagi na fakt, ¿e ju¿ od d³u¿szego czasu praca
turbinowa Elektrowni ¯arnowiec odbywa siê g³ównie
przy u¿yciu jednego hydrozespo³u.

Dotrzymywanie kroku rosn¹cym wymaganiom po-
przez podejmowane w porê przedsiêwziêcia moder-
nizacyjne jest potrzeb¹ chwili. Znane s¹ przyk³ady
elektrowni, które bez podjêcia takich kroków, mia³y
lub maj¹ nik³e szanse zaistnienia na rynku us³ug
systemowych. Sytuacja taka jest szczególnie dra-
styczna w przypadku, gdy elektrownia jest klasyczn¹
elektrowni¹ pompow¹. Jednoczeœnie nale¿y pamiê-
taæ, ¿e gruntowna modernizacja hydrozespo³ów

Autorzy [Studium] i [KPP], przyjmuj¹c jako najbardziej
prawdopodobny wariant stabilizacji produkcji energii elek-
trycznej przez Elektrowniê ̄ arnowiec na poziomie 1998 r.
z zarysowanym trendem wzrostowym, zmianê sprawnoœci
zmodernizowanego hydrozespo³u ustalon¹ na poziomie
aktualnych mo¿liwoœci technicznych firm œwiatowych oraz
zak³adaj¹c zmianê sposobu wykorzystania hydrozespo³ów
elektrowni zgodnie z projekcj¹ optymalizacji pracy, okreœlili
roczn¹ oszczêdnoœæ w poborze energii elektrycznej na
pompowanie w wysokoœci 20 974 MWh. Natomiast efekt
dodatkowej produkcji ustalono na poziomie 24 952 MWh.

Na podstawie pomierzonych wartoœci sprawnoœci hydro-
zespo³u przed i po modernizacji œredni energetyczny zysk
z tytu³u modernizacji hydrozespo³u nr 2 wyznaczono na po-
ziomie 24 779 MWh     [23].

Tabela 2
Podstawowe parametry produkcyjne Elektrowni ¯arnowiec

w latach 1994- 2001

koR ajckudorP
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4991
5991
6991
7991
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9991
0002
1002

2577111
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0112401
482199
5900701
0147801
9394701
5340011

2738
4758
3457
2467
2967
4067
4607
3047

5,331
7,031
2,831
7,921
1,931
0,341
2,251
6,841
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jest przedsiêwziêciem bardzo kosztownym, w zwi¹z-
ku z czym nieodzownym warunkiem jej powodzenia
jest nadzwyczaj staranna analiza techniczno-ekono-
miczna.

Nale¿y wnikliwie analizowaæ pracê elektrowni
w systemie elektroenergetycznym oraz na tym tle
pracê hydrozespo³u nr 2. Szczególnie cenne bêd¹
informacje o zmianach w czasie eksploatacji para-
metrów technicznych hydrozespo³u, jak równie¿
o problemach eksploatacyjnych zwi¹zanych z zasto-
sowanymi nowatorskimi rozwi¹zaniami techniczny-
mi. W zwi¹zku z tym nabiera du¿ego znaczenia
odpowiednia organizacja nadzoru technicznego nad
prac¹ zmodernizowanego hydrozespo³u obejmuj¹ce-
go monitorowanie parametrów pracy i diagnostykê
newralgicznych wêz³ów konstrukcyjnych, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na uk³ad przep³ywowy.
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