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Temat: Elementy elektrowni wodnych. 

   Parametry elektrowni wodnych.      
 

Proszę zapoznać się z materiałem. Notatkę można wydrukować i wkleić do zeszytu lub zapisać w folderze. 
Pod spodem kilka zadań do poćwiczenia w ramach lekcji. 

 

Budowle hydrotechniczne, w zależności od przeznaczenia, można podzielić na: 
- budowle piętrzące wodę- zaliczamy do nich tamy, jazy, zapory; 
- ujęcia wody; 

- budowle doprowadzające i odprowadzające wodę- czyli kanały, sztolnie i rurociągi z budowlami 
towarzyszącymi; 

- śluzy żeglugowe 
- przepławki umożliwiające migrację ryb z jednej strony elektrowni na drugą; 

- pochylnie dla tratew. 
 
 Zapory przeważnie są betonowe. 
 Wyprowadzenie energii elektrycznej z elektrowni wodnej odbywa się najczęściej linią napowietrzną 
średniego lub wysokiego napięcia. 
 

Elektrownia wodna skłąda się z: 
- bloku elektrowni (część podwodna); 

- hali maszyn i hali montażowej 
- pomieszczeń pomocniczych i ciągów komunikacyjnych. 

W elektrowni niskospadowej większa część bloku znajduje się pod wodą i tworzy budowlę piętrzącą wodę. 
Wymiary budowli zależą od sposobu doprowadzenia wody i rodzaju turbiny.. 

 

Urządzenia mechaniczne elektrowni: 
- zasuwy i zamknięciaszybkiego działania, w razie awarii aby szybko zamknąć dopływ wody do turbiny; 
- kraty wlotowe zatrzymujące zanieczyszczenia (drewno, lód, wodorosty, śmieci), które mogłyby uszkodzić 
mechnizmy elektrowni; 
- suwnice i dźwigi służące do przemieszczania i transportu urządzeń elektrowni podczas napraw, konsereacji 
itp; 
-urządzenia sprężonego powietrza oraz odwodnienia turbin; 

-urządzenia gospodarki olejowej; 
- systemy chłodzenia łożysk, generatorów, transformatorów. 

 

Parametry elektrowni wodnej 
Wykonując budowlę piętrzącą na rzece, otrzymuje się różnicę poziomów wody górnej i dolnej – spad 
użyteczny Hu. 



Przepływ wody przez zaporę spowodowany różnicą energii potencjalnej wody przez i za zaporą (czyli 
różnicą wysokości), powoduje w turbinie zamianę energii potencjalnej w kinetyczną przepływającej wody, 
czyli jest to energia mechaniczna (praca). 
 

Najważniejszymi parametrami elektrowni wodnej są: 
- moc zainstalowana P [kW] 

- przełyk elektrowni Q [m3/s] (jest to inaczej objętość/ilość wody jaka przepływa w czasie),  
- spad użyteczny Hu [m] 

- czas pracy w ciągu doby, miesiąca, roku…  t [s] 

- sprawność elektrowni ηe [czytamy jako eta lub ni, w % lub jako ułamek dziesiętny, np. sprawność 98 % 
    czyli 0,98…] 
 

Moc elektrowni możemy obliczyć ze wzoru: 

P = g * Q * Hu * η   [kW] 
g – przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s2 
 
Sprawność elektrowni wodnej jest określana jako iloczyn sprawności turbiny, generatora i transformatora. 
Czyli pomnożenie sprawności tych urządzeń… 
 
Wielkość energii elektrycznej wytworzoną przez elektrownię wodną można obliczyć (znając czas pracy 
elektrowni) ze wzoru: 

E = g * Q * Hu * η * t  [kWh] 
 

inaczej  E = P * t 
 
 
Źródło: R.Tytko – Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej 
    
 

Zadania do poćwiczenia (nie trzeba wysyłać mi, ale należy zrobić najlepiej w zeszycie): 

 

1. Oblicz moc elektrowni wodnej, jeżeli różnica poziomów wody między zbiornikami wynosi 20m, ilość 

wody przepływająca przez turbiny elektrowni wynosi 1500 dm3/s, sprawność turbiny i generatora wynosi 

98%. 

2. Przelicz przełyk elektrowni z 2000 dm3/s na m3/s. 

3. Oblicz energię wyprodukowaną z elektrowni wodnej, która pracowała przez cały rok z mocą taką jak 

obliczona w zadaniu nr 1. 

4. Podaj wynik z zadania nr 3 w jednostce MWh i GWh. 
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