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Elektrownia Wodna ¯arnowiec
 historia i dzieñ dzisiejszy
Dwadziecia lat eksploatacji Elektrowni Wodnej ¯arnowiec to ju¿ historia, w której wyodrêbniæ mo¿na kolejne
etapy: przedsiêbiorstwo pañstwowe, nastêpnie Jednoosobowa Spó³ka Skarbu Pañstwa  a¿ do organizacji i struktury w³asnociowej takiej, jaka jest obecnie.
W³acicielem Elektrowni Wodnej ¯arnowiec s¹ Elektrownie Szczytowo Pompowe SA w Warszawie. Na zlecenie w³aciciela jest ona eksploatowana przez firmê Elektrownia
Wodna ¯arnowiec SA, której dominuj¹cym, bo przesz³o 80procentowym, akcjonariuszem s¹ równie¿ Elektrownie
Szczytowo-Pompowe SA.

w Polsce pó³nocnej nie jest przypadkowe. Za wyborem tej
lokalizacji przemawia³o szereg wzglêdów, z których najistotniejszym by³o zagwarantowanie bezpieczeñstwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, pozbawionego
w tej czêci kraju innych zawodowych wytwórców energii.
Dodatkowym aspektem by³a koniecznoæ zapewnienia regulacji napiêcia kszta³towanego wysok¹ zmiennoci¹ obci¹¿enia bardzo d³ugich linii przesy³owych biegn¹cych z po³udniowej Polski, i tym samym  poprawa rozp³ywów mocy
biernej.

Rok 1973  w tym miejscu wkrótce rozpoczn¹ siê
gigantyczne prace ziemne

Miejsce EW ¯arnowiec w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym Najwy¿szych Napiêæ

Elektrownia Wodna ¯arnowiec po³o¿ona jest w województwie Pomorskim we wsi Czymanowo nad jeziorem
¯arnowieckim w gminie Gniewino. Usytuowanie elektrowni
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Z drugiej strony  polepszenia warunków zasilania domaga³ siê uprzemys³owiony i rozrastaj¹cy siê obszar Trójmiasta. Innym, nie mniej wa¿nym aspektem, by³o kompleksowe podniesienie energetycznej wartoci regionu poprzez
wietnie uzupe³niaj¹c¹ siê wspó³pracê z zaplanowan¹ tu
pierwsz¹ elektrowni¹ j¹drow¹. Wreszcie  przeniesienie na
Elektrowniê Wodn¹ ¯arnowiec g³ównego ciê¿aru regulacji
ca³ego systemu i pokrywania nag³ych ubytków mocy.

www.elektroenergetyka.pl
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Wybór miejsca budowy nad jeziorem ¯arnowieckim
wynika³ z dogodnych warunków ukszta³towania terenu.
Rozleg³a rynna lodowcowa umiejscowiona miêdzy dwoma
wzgórzami plejstoceñskiej wysoczyzny morenowej spe³nia³a
wszystkie wymagania do zainstalowania tu elektrowni
szczytowo-pompowej o ³¹cznej mocy 680 MW.

Rok 1975  obetonowywanie rur ss¹cych

Pierwsze prace przygotowawcze do budowy rozpoczêto w czerwcu 1972 roku. Obejmowa³y one miêdzy innymi
przygotowanie dróg dojazdowych i bocznicy kolejowej, niezbêdn¹ wycinkê lasów, instalacjê urz¹dzeñ ³¹cznoci, rozbiórki niektórych gospodarstw, formalnoci dzier¿awne gruntów, sieæ wodoci¹gow¹ i zasilanie placu budowy.
Formalne otwarcie cyklu budowy mia³o miejsce w dniu 1
czerwca 1973 roku. W dniu tym nast¹pi³o przekazanie placu
przez inwestora generalnemu wykonawcy  firmie Hydrobudowa 6. Od tego momentu ka¿da godzina by³a ujêta w harmonogramie prac. Jeszcze w tym samym miesi¹cu rozpoczêto g³êbienie do³u fundamentowego pod si³owniê, a pod
koniec roku  wykopy na trasie ruroci¹gów derywacyjnych.
W tym okresie przewa¿a³y prace ziemne. Ca³a inwestycja
wymaga³a przemieszczenia ponad 8 milionów metrów szeciennych gruntu. Du¿¹ czêæ prac stanowi³o zebranie i wywózka humusu przeznaczonego do przysz³ego zagospodarowania dla potrzeb rolnictwa. Równolegle rozpoczêto prace
zwi¹zane z wykonaniem nasypu zbiornika górnego. W tej
fazie trwa³ monta¿ polowych wytwórni betonów i ostatnie
próby geologiczne gruntów. Rozpoczêto budowê domków
dwurodzinnych na osiedlu w Czymanowie dla przysz³ych
pracowników eksploatacji elektrowni i budowê 500-pokojowego hotelu w Nadolu dla budowniczych.
W tym czasie generalny wykonawca dysponowa³ doæ
du¿ym potencja³em w zakresie rodków transportu i specjalistycznego sprzêtu do prac ziemnych. Na szwedzkich wywrotkach i niemieckich koparkach pracowali najlepsi operatorzy. Niestety, piêtrzy³y siê te¿ trudnoci  g³ównie dotyczy³y one utrzymania tempa prac przy wykopie do³u fundamen-
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towego pod si³owniê, dostaw sprzêtu i materia³ów, a tak¿e
sfery ³¹cznoci i spraw socjalnych. Utrzymanie zak³adanego
terminu uruchomienia pierwszego hydrozespo³u na czwarty
kwarta³ 1977 roku stawa³o siê ma³o prawdopodobne. Z drugiej strony niepokoj¹co dawa³y siê zaznaczaæ spadkowe tendencje w bilansie energetycznym kraju.
W roku 1974  wraz z nowym sprzêtem marki Kockum-Landsverk produkcji szwedzkiej  powróci³ optymizm.
Zakoñczono te¿ kopanie do³u fundamentowego pod si³owniê i rozpoczêto przygotowania do prac betoniarskich. Uruchomiono wêz³y betoniarskie. Rozpocz¹³ siê tak¿e monta¿
ruroci¹gów. Zawansowane by³y prace na budowie komory
wlotowej. Minimalne opónienia wystêpowa³y jeszcze w pracach na zbiorniku górnym. Wiele do ¿yczenia pozostawia³a
te¿ terminowoæ dostaw kruszywa i ¿wiru niezbêdnego w
betonowaniu. Liczba zatrudnionych pracowników w ¯arnowcu wzros³a do przesz³o tysi¹ca.
W roku 1975 zabetonowano dolne partie si³owni, w tym
 wszystkie rury ss¹ce. Jednak na innych odcinkach budowy postêp by³ gorszy od zak³adanego. Znacz¹cy na to wp³yw
mia³o opónienie w dostawie zgarniarek niezbêdnych przy
budowie zbiornika górnego, a tak¿e niedostateczna liczba
specjalistów na budowie. Najwiêkszym jednak problemem
by³o wstrzymanie budowy hotelu w Nadolu.
W roku 1976 sfinalizowano kontrakty na dostawy elementów i urz¹dzeñ si³owni, w tym g³ównie  na generatory ze Zwi¹zku Radzieckiego i pompoturbiny z Czechos³owacji. W tym czasie realizacja podstawowych zadañ przebiega³a zgodnie z harmonogramem budowy. Wyj¹tkiem by³y
opónienia przy asfaltowaniu dna i skarp zbiornika górnego. Rok 1977 przyniós³ os³abienie tempa inwestycji. Ten
stan rzeczy wynikn¹³ miêdzy innymi z dokonywanego w
naszym kraju manewru inwestycyjnego, a tak¿e z taktyki
ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej, polegaj¹cej na
przyspieszaniu tych inwestycji, które szybciej ni¿ EW¯ mog³y
przynieæ konkretne korzyci. By³o ju¿ wiadomo, ¿e dotrzymanie planowanego uruchomienia pierwszego hydrozespo³u w roku 1978 nie bêdzie mo¿liwe. Znacz¹ce przyspieszenie budowy nast¹pi³o w roku 1979, po niesprzyjaj¹cej aurze pogodowej w zimie na prze³omie lat 1978/1979.
Po raz pierwszy w historii tej budowy przyznane limity
i inwestycje pokry³y wszystkie potrzeby. Kolejny 1980 rok
doprowadzi³ do zakoñczenia podstawowych zadañ i pozwoli³
na rozpoczêcie monta¿u podstawowych i pomocniczych
urz¹dzeñ wytwórczych, oraz wszystkich wêz³ów technologicznych elektrowni. Latem 1981 r. g³ówne obiekty hydrotechniczne: zbiornik górny, trasa ruroci¹gów i kana³ dolotowy  by³y gotowe do zalewania. Zaawansowany by³
monta¿ pierwszego hydrozespo³u. Równolegle prowadzone by³y próby rozruchowe i funkcjonalne urz¹dzeñ elektrycznych i hydromechanicznych. W koñcu roku ciê¿ar prac
w zdecydowanej wiêkszoci dotyczy³ oswajania elektrowni
i formowania siê pionu eksploatacji.

www.elektroenergetyka.pl
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Wiosn¹ 1983 roku, 680 MW w Elektrowni Wodnej ¯arnowiec sta³o siê faktem. Poni¿ej zestawiono kalendarium
oddawania bloków do eksploatacji:




Hydrozespó³ nr 4
06.10.1981  pierwsze zakrêcenie na SR
26.11.1981  pierwsza synchronizacja
14.01.1982  pierwsza praca silnikowa
28.01.1982  pierwsza praca generacyjna
14.05.1982  ruch próbny
17.05.1982  oddanie do dyspozycji KDM

optymalizowanie pracy krajowego systemu elektroenergetycznego przez prowadzenie szybkiej i sta³ej regulacji
dostarczanej do systemu mocy czynnej,
regulowanie rozp³ywów mocy biernej w systemie.

W zwi¹zku z tym nadano elektrowni regulacyjno-interwencyjny charakteru pracy, co spowodowa³o z kolei postawienie specjalnych wymagañ technicznych, w tym przede
wszystkim:
 dostosowanie poszczególnych urz¹dzeñ i obiektów do
pracy we wszystkich ¿¹danych re¿imach,
 maksymalne zapewnienie automatyzacji wszystkich procesów technologicznych,
 uzyskanie mo¿liwie najkrótszych czasów operacyjnych
rozruchu elektrowni do wszystkich re¿imów pracy i przy
przejciach miêdzy nimi z zapewnieniem zdalnego sterowania bezporednio z Krajowej Dyspozycji Mocy,
 zapewnienie wysokiej niezawodnoci pracy urz¹dzeñ
g³ównych i pomocniczych elektrowni w warunkach du¿ej iloci uruchomieñ i przejæ systemowych.

Hydrozespó³ nr 3
22.01.1982  pierwsze zakrêcenie na SR
16.02.1982  pierwsza synchronizacja
26.02.1982  pierwsza praca generacyjna
28.02.1982  pierwsza praca silnikowa
28.06.1982  ruch próbny
01.07.1982  oddanie do dyspozycji KDM
Hydrozespó³ nr 1
26.08.1982  pierwsze zakrêcenie na SR
06.10.1982  pierwsza synchronizacja
14.10.1982  pierwsza praca generacyjna
18.10.1982  pierwsza praca silnikowa
19.10.1982  ruch próbny
22.10.1982  oddanie do dyspozycji KDM
Hydrozespó³ nr 2
25.11.1982  pierwsze zakrêcenie na SR
07.12.1982  pierwsza synchronizacja
15.12.1982  pierwsza praca generacyjna
16.12.1982  pierwsza praca silnikowa
25.02.1983  ruch próbny
28.02.1983  oddanie do dyspozycji KDM
Elektrownia Wodna ¯arnowiec jest klasyczn¹ elektrowni¹ szczytowo-pompow¹, wyposa¿on¹ w cztery
odwracalne, usytuowane diagonalnie hydrozespo³y,
dysponuj¹c¹ szerokim zakresem mocy regulacyjnej
o wielkoci 1516 MW  od 800 MW pobieranych z systemu do 716 MW mocy generowanej.
Poszczególne zespo³y pracuj¹ w uk³adzie blokowym
stanowi¹c cztery niezale¿ne ci¹gi technologiczne i wyprowadzenia mocy z niezale¿nym sterowaniem dla poszczególnych zespo³ów. Indywidualna praca tych zespo³ów ustala globalny charakter pracy elektrowni
decyduj¹c o jej regulacyjno-interwencyjnej funkcji w
Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Na funkcje te sk³ada³o siê przede wszystkim:
 ³agodzenie krzywej dobowego obci¹¿enia systemu,
 pokrywanie nag³ych ubytków i wystêpuj¹cych w systemie przyrostów poboru mocy,
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EW ¯arnowiec z lotu ptaka
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Elektrownia jest wyposa¿ona w cztery turbiny typu Francisa i generatory synchroniczne o znamionowej mocy 179
MW przy cos =0,85 ind. w systemie pracy generatorowej (PT) i 200 MW przy cos = 0,94 poj. w systemie
pracy pompowej(PP). W rozwi¹zaniu projektowym przyjêto
klasyczny uk³ad wyprowadzenia mocy  indywidualne, napowietrzne linie blokowe po³¹czono z systemem krajowym
poprzez transformatory blokowe pracuj¹ce na napiêciu
15,75/400 kV i rozdzielniê 400 kV oddalon¹ od elektrowni
o prawie 2000 m.
Dane charakterystyczne elektrowni:
Moc w PT
4x179=716 MW
Moc pobierana w PP
4x200=800 MW
Minimalny spad statyczny
108 m
Maksymalny spad statyczny
125 m
rednia roczna prod. en. elektr. 1 100 000 MWh
Dobowy czas pracy w generacji
5,5 h
Dobowy czas pracy w pompie
6,0 h
Dobowy czas pracy w kompensacji
1,5 h
Sprawnoæ cyklu elektrowni
73%
Prêdkoæ obrotowa hydrozespo³u 166,66 obr./min
Przep³yw przez turbinê w PT
180 m3/s
Przep³yw przez turbinê w PP
150 m3/s
rednica wirnika turbiny
6m
Czas uruchomienia do PT
180 s
Czas uruchomienia do PP
440 s

Dane kana³u odp³ywowego:
D³ugoæ rednia
G³êbokoæ maksymalna
Szerokoæ maksymalna dna
Dane transformatora blokowego:
Moc
Napiêcie pierwotne
Napiêcie wtórne

835 m
13 m
100 m

240 MVA
15,75 kV
420 kV

Zgodnie z postawionymi wymaganiami pracy elektrowni przyjêto nastêpuj¹ce ustalone re¿imy pracy poszczególnych bloków:
 postój dyspozycyjny, tj. postój w gotowoci ruchowej,
 praca generatorowa (zwana te¿ pr¹dnicow¹ b¹d turbinow¹) polegaj¹ca na produkcji i oddawaniu mocy czynnej do systemu,
 praca pompowa (zwana te¿ silnikow¹) polegaj¹ca na
pobieraniu mocy czynnej z systemu z wykorzystaniem
jej na pompowanie wody do zbiornika górnego,
 praca kompensacyjna w kierunku turbinowym wirowania,
 praca kompensacyjna w kierunku pompowym wirowania,
 rezerwa turbinowa stanowi¹ca szczególny przypadek
pracy generatorowej.

Dane generatora synchronicznego:
Moc pozorna
209/228 MVA
Napiêcie generatora
15,75 kV
Moment zamachowy
50 000 tm2
Dane silnika asynchronicznego:
Moc 15 minutowa
13 MW
Moc ci¹g³a
8 MW
Napiêcie zasilaj¹ce
6 kV
Dane ruroci¹gu cinieniowego:
D³ugoæ rednia
rednica
Gruboæ

1100 m
7,1/5,4 m
15-32 mm

Dane zbiornika górnego:
Powierzchnia
Pojemnoæ u¿ytkowa
Wahania lustra wody
Maksymalna rzêdna piêtrzenia

135 ha
13 800 00 m3
16 m
126 m n.p.m.

Dane zbiornika dolnego:
Powierzchnia
Pojemnoæ ca³kowita
Wahania lustra wody
Maksymalna rzêdna piêtrzenia

1470 ha
V=106 x 106 m3
1m
2 m n.p.m.
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EW ¯arnowiec  czasy operacyjne uruchomieñ,
odstawieñ i przejæ systemowych

Wy¿ej wymienione funkcje realizowane s¹ w systemie
zdalnego sterowania z odleg³ego o ponad 400 km orodka
Krajowej Dyspozycji Mocy, z zachowaniem du¿ej dynamiki
inicjowanych zmian systemów pracy, wysokich szybkoci
nabierania i zrzucania obci¹¿enia moc¹ czynn¹ i biern¹, oraz
przede wszystkim  wysokiej dyspozycyjnoæ elektrowni.
Spe³niaj¹c te wymagania, hydrozespo³y Elektrowni ¯arnowiec s¹ jednymi z najistotniejszych ogniw w systemie automatyki przeciwko³ysaniowej, w którym to reaguj¹ w sposób bezzw³oczny na okrelone objawy utraty stabilnoci dynamicznej systemu. W celu obni¿enia oddzia³ywania zmian
parametrów systemowych na pracê urz¹dzeñ hydrozespo³y wyposa¿ono je w precyzyjne stabilizatory systemowe.

www.elektroenergetyka.pl

sierpień

2003

EW ¯arnowiec  widok na Zbiornik Górny i Jezioro ¯arnowieckie

Zainstalowane w latach 19951998 (stale rozszerzane
i ulepszane) nowoczesne systemy komputerowego sterowania i analizy parametrów pracy urz¹dzeñ, systemy monitorowania i diagnostyki pracy g³ównych urz¹dzeñ elektrycznych i hydromechanicznych elektrowni pozwalaj¹ na
szybk¹ i precyzyjn¹ ocenê stanu technicznego urz¹dzeñ
i minimalizacjê nieplanowanych wy³¹czeñ:
 realizacjê algorytmów sterowania elektrowni¹ oparto na
redundantnym systemie WDPF2 firmy Westinghause,
 monitorowanie stanu dynamicznego hydrozespo³ów na
systemie Compass firmy Brüel & Kj r,
 monitorowanie stanu cieplnego, elektrycznego i magnetycznego generatorów  na systemach HydroScan firmy MCM i firmy IRIS,
 monitorowanie stanu technicznego budowli hydrotechnicznych ASTKZ.
Górny zbiornik elektrowni jest ca³kowicie sztucznym akwenem wodnym, wybudowanym na p³askim szczycie najwy¿szego ze znajduj¹cych siê wokó³ Jeziora ¯arnowieckiego
wzgórz morenowych. Przy powierzchni ca³kowitej 135 ha i
pojemnoci u¿ytkowej 13 800 000 m3 wody zbiornik stanowi akumulator energii elektrycznej w iloci 3 600 000 kWh.
Ta iloæ wody pozwala na zasilanie przez oko³o 5,5 godziny systemu elektroenergetycznego maksymaln¹
moc¹. Ponowne uzupe³nienie wody w zbiorniku górnym
wymaga oko³o 6,5 godziny pracy czterech hydrozespo³ów w ruchu pompowym.
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Czas trwania cykli pracy elektrowni, wynikaj¹cy z pojemnoci u¿ytecznej zbiornika w rednich statystycznych warunkach pracy systemu elektroenergetycznego, zapewnia
pokrycie najd³u¿ej trwaj¹cych szczytów rannych i wieczornych. redni czas trwania doliny nocnej umo¿liwia w ka¿dych warunkach odbudowanie poziomu wody w zbiorniku,
co jest jednoznaczne z akumulacj¹ maksymalnej iloci energii. Dobowe wahania poziomu wody w zbiorniku górnym,
wynikaj¹ce z cyklicznej pracy elektrowni, wynosz¹ 16 m.
W korpus obwa³owañ zbiornika wkomponowana jest
komora wlotowa stanowi¹ca ujêcie wody do turbin elektrowni  niezale¿nie dla ka¿dego z hydrozespo³ów. W budowli tej, o kubaturze betonów 36 000 m3, zainstalowano
zestawy krat wlotowych, a w dalszej czêci  zasuwê awaryjn¹ i zamkniêcia remontowe.

EW ¯arnowiec  komora wlotowa Zbiornika Górnego

www.elektroenergetyka.pl
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EW ¯arnowiec  przekrój poprzeczny

Do ka¿dego z hydrozespo³ów woda doprowadzana jest
czterema stalowymi ruroci¹gami cinieniowymi o d³ugoci
ponad 1100 m ka¿dy. Maksymalny przep³yw wody czterema ruroci¹gami wynosi 700 m3/s, czyli tyle, ile wynosi redni
roczny przep³yw Wis³y w okolicach Warszawy. Projektowe
obliczenia wytrzyma³ociowe oraz badania modelowe 
potwierdzone przesz³o dwudziestoletni¹ eksploatacj¹ wykazuj¹ pe³n¹ stabilnoæ konstrukcji. Nie mniej jednak, na
ca³ej d³ugoci trasy ruroci¹gów derywacyjnych zlokalizowane s¹ punkty kontroli ewentualnych wycieków wody.
Pojawienie siê wody w punkcie kontrolnym jest sygnalizowane w nastawni elektrowni, co umo¿liwia obs³udze podjêcie szybkiej interwencji. Dobrze zaprojektowana i wykonana sygnalizacja w powi¹zaniu z kontrolnymi pomiarami
i przegl¹dami ustali³a wysoki poziom bezpiecznej eksploatacji wszystkich obiektów hydrotechnicznych elektrowni.
Si³ownia elektrowni to budynek o wysokoci ponad
60 m, z tego 2/3 znajduje siê pod ziemi¹. Tam te¿, na poziomie 17 metrów poni¿ej poziomu morza znajduje siê serce elektrowni  turbiny.
Elementem bezporednio wytwarzaj¹cym energiê elektryczn¹ jest hydrogenerator o mocy 220 MVA. Posadowiony
pionowo hydrozespó³ jest prowadzony w dwóch ³o¿yskach
promieniowych, za uk³ad wiruj¹cy, w tym wirnik odwracalnej turbiny typu Francisa oraz wirnik generatora  o ³¹cznej
masie 600 ton  niesiony jest na 12 segmentach ³o¿yska
oporowego.
Przed wirnikiem turbiny, w tzw. spirali, zainstalowano
20 ruchomych ³opat pracuj¹cych synchronicznie, tworz¹cych aparat kierowniczy, który umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê
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iloci dop³ywaj¹cej wody do turbiny. Na wlocie do spirali
turbiny zamontowany jest zawór motylowy o obrotowym,
piêciometrowym dysku, stanowi¹cy element zamykaj¹cy
ruroci¹g cinieniowy.
Wykorzystanie turbozespo³u jako pompy wymaga obracania wirnika w stronê przeciwn¹. St¹d, do doprowadzenia hydrozespo³u do obrotów synchronicznych s³u¿y
silnik rozruchowy. Jest nim asynchroniczny silnik piercieniowy o mocy 13 MW.
Zbiornikiem dolnym elektrowni jest rynnowe Jezioro ¯arnowieckie, jedno z najwiêkszych na tym terenie. Ca³kowita
powierzchnia jeziora wynosi 1470 ha, a jego pojemnoæ 106
mln m3. Doprowadzenie i odprowadzenie wody z elektrowni
realizowane jest specjalnie w tym celu zbudowanym kana³em odp³ywowym. Kana³ ten o maksymalnej g³êbokoci 13 m
i szerokoci dna 100 m, ma d³ugoæ 835 m.
Wyprodukowana energia elektryczna przesy³ana jest z
generatora do transformatora blokowego na napiêciu 15,75
kV. W Elektrowni Wodnej ¯arnowiec zastosowano cztery
transformatory blokowe o mocy 240 MVA ka¿dy. Ich zadaniem jest podwy¿szenie napiêcia do wartoci 400 kV, zanim wyprodukowana energia zostanie oddana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Elementem ³¹cz¹cym elektrowniê z Krajowym Systemem
Elektroenergetycznym jest stacja wysokiego napiêcia, wyposa¿ona w pola 400 i 110 kV. Poprzez rozdzielniê 400 kV
przekazuje siê energiê elektryczn¹ do elektrowni na pompowanie lub wyprowadza siê j¹ do systemu. St¹d biegn¹ linie
do Trójmiasta i Elektrowni Dolna Odra. Rozdzielnia 110 kV
s³u¿y podstawowo do zasilania lokalnych odbiorców.

www.elektroenergetyka.pl
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Stacja 400/110 kV

EW ¯arnowiec  nastawnia elektrowni po modernizacji

W ¯arnowcu czas dla podstawowych urz¹dzeñ wytwórczych biegnie szybko. Utrzymanie ich na niezmiennie najwy¿szym poziomie technicznym  wobec stale
wzrastaj¹cych regulacyjnych wymagañ systemu  w
sposób szczególny wymusza wprowadzanie nowych
rozwi¹zañ konstrukcyjnych i eliminowanie s³abych punktów procesu produkcyjnego  poprzez odtwarzanie i ich
modernizowanie.
Zastosowanie najnowszych technik diagnostycznych 
w szerokim zakresie stanów dynamicznych, cieplnych i magnetycznych  daje gwarancje wyznaczenia jedynych optymalnych momentów czasowych do takich ingerencji. Konsekwentnie realizowany przez Elektrownie SzczytowoPompowe SA  w³aciciela Elektrowni Wodnej ¯arnowiec  proces modernizacji urz¹dzeñ produkcyjnych i peryferyjnych
nad¹¿a³ za postêpem technicznym i najnowoczeniejszymi
rozwi¹zaniami technologicznymi.
Do podstawowych przedsiêwziêæ modernizacyjnych
nale¿y zaliczyæ:
 zwiêkszenie mocy zainstalowanej z 680 do 716 MW,
 zwiêkszenie zakresu mocy czynnej regulacyjnej ze 120
MW do 480 MW,
 modernizacja toru wyprowadzenia mocy  zainstalowanie wy³¹czników generatorowych HEK3,
 modernizacja hydrogeneratorów nr 1 i 2  wymiana
uzwojeñ stojana,
 monta¿ komputerowego systemu sterowania prac¹ elektrowni  WDPF II ®,
 monta¿ komputerowy system monitorowania i predykcyjnej diagnostyki stanów dynamicznych hydrozespo³ów oraz maszyn pomocniczych  COMPASS ®,
 monta¿ komputerowego systemu monitorowania pracy
hydrogeneratorów  HydroScanTM i PDA-IV,
 monta¿ przep³ywomierzy ultradwiêkowych na ruroci¹gach derywacyjnych,
 modernizacja uk³adu przep³ywowego hydrozespo³u nr 2.

W ci¹gu dwudziestu lat eksploatacji Elektrownia Wodna ¯arnowiec osi¹gnê³a bardzo dobre wyniki swojej pracy,
pozwalaj¹ce na ich utrzymanie w obecnym stanie technicznym. Nie znaczy to, ¿e nie s¹ konieczne wysokie nak³ady na zapewnienie jej dyspozycyjnoci i bezpiecznej pracy.
Szczególnie dotyczy to dalszego podnoszenia sprawnoci
pozosta³ych hydrozespo³ów poprzez modernizowanie uk³adów przep³ywowych oraz Zbiornika Górnego, który wchodzi w okres koniecznego generalnego remontu. Zakres i technologia tego remontu jest przedmiotem szczegó³owej analizy specjalistów Elektrowni SzczytowoPompowych SA w
cis³ej wspó³pracy z pracownika Elektrowni Wodnej ¯arnowiec oraz konstruktorami i ekspertami z kraju i zagranicy.
Innym, istotnym problemem bêdzie w najbli¿szym czasie podjêcie przez Zarz¹d Elektrowni Szczytowo Pompowych SA decyzji o przyst¹pieniu do modernizacji uzwojeñ
dwóch nie przezwojonych generatorów oraz modernizacja
uk³adów wzbudzenia wszystkich hydrozespó³ów
Zmieni³ siê wygl¹d elektrowni, tak jak i zmieni³ siê poziom jej eksploatacji po dwudziestu latach pracy. Na sta³e
wkomponowana w ¿arnowiecki krajobraz, stale gwarantuje najwy¿szy poziom dynamicznego oddzia³ywania na zmienne w czasie obci¹¿enia Krajowego Systemu.
Dzi, Elektrownia Wodna ¯arnowiec jest trwa³ym obiektem maj¹tku produkcyjnego Elektrowni SzczytowoPompowych SA, a tak¿e zak³adem pracy wielu mieszkañców
ziemi wejherowskiej. Po unowoczenieniu w latach 1995 
2002 uk³adów technologicznych, obwodów automatyki i zabezpieczeñ za kwotê nak³adów przekraczaj¹c¹ 90 mln. PLN
 Elektrownie SzczytowoPompowe SA jako w³aciciel 
mo¿e oferowaæ najwy¿szej jakoci moc i energiê po konkurencyjnych cenach na rynku energii.
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