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OCENa POTENCJaŁU TECHNICzNEGO WYBRaNEJ MEW 
W POWIECIE RzESzOWSKIM

STRESzCzENIE

Powiat rzeszowski oraz leżący w jego obrębie powiat m. Rzeszów, w którym zlokalizowana jest mała elektrow-
nia wodna (MEW) będąca przedmiotem oceny, charakteryzują się niskim  w stosunku do pozostałych powiatów 
województwa podkarpackiego potencjałem energetyki wodnej, kształtującym się na poziomie do 3 MW. Rzeka 
Wisłok na analizowanym odcinku posiada jednak znacznie wyższy potencjał ze względu na jej spiętrzenie przez 
rzeszowską zaporę. W pracy scharakteryzowano MEW na rzece Wisłok w Rzeszowie oraz przeprowadzono ob-
liczenia teoretycznych i technicznych jej parametrów. Pozwoliło to na ocenę potencjału technicznego elektrowni 
w kontekście możliwości jego wykorzystania przez mieszkańców miasta. 

SŁOWa KLUCzOWE

MEW Wisłok, Rzeszów, potencjał techniczny

* * *
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WPROWaDzENIE

Zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie. Wynika to z faktu, że zużycie ener-
gii jest jednym z głównych wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego. Obecnie do 
produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się przede wszystkim konwencjonalne źródła, 
tzn. paliwa kopalniane, którymi są m.in. węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, oraz materiały 
rozszczepialne, które powoli zaczynają się wyczerpywać. Ich zużyciu towarzyszy wzrost 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, co skłania do większego zainteresowania wyko-
rzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (Kalda, Kliś 2012). 

Do odnawialnych źródeł energii – poza energią wiatru, słońca i ciepła ziemi – należy 
energia wody. Wykorzystywana jest głównie energia wód śródlądowych, która jest pozyski-
wana, a następnie przetwarzana na energię mechaniczną i elektryczną, przy użyciu hydroge-
neratorów i turbin wodnych (Kalda, Kliś 2012).

W roku 2013 udział energii wodnej w łącznym pozyskaniu energii ze źródeł odnawial-
nych w Polsce wyniósł 2,46%. Na całkowitą ilość 2439,1 GWh energii elektrycznej wytwo-
rzonej  w elektrowniach wodnych, 351,9 GWh pochodziło z elektrowni o mocy zainstalo-
wanej do 1 MW (tab. 1, rys. 1). Osiągnięto w ten sposób udział 14,29% hydroelektrowni 
w produkcji energii elektrycznej (Berent-Kowalska i in. 2014). Jednym z celów Unii Euro-
pejskiej (UE) w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej jest zwiększenie udziału energii 
elektrycznej wytworzonej z odnawialnych nośników energii w krajowym zużyciu tej energii. 
Dla Polski ten cel określony został na 15% do 2020 r.

W tabeli 1 przedstawiono produkcję energii elektrycznej w elektrowniach wodnych Pol-
ski, w przedziałach mocy osiągalnej: <1 MW, 1–10 MW oraz >10 MW. 

Tabela 1
Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych w latach 2004–2013 

(na podstawie Berent-Kowalska i in. 2014)

Table 1
Production of electricity in hydropower plants in 2004–2013 (based on Berent-Kowalska at al. 2014)
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Mała elektrownia wodna na rzece Wisłok, poddana ocenie w niniejszej pracy zalicza się 
do elektrowni o mocy osiągalnej do 1 MW. Na rysunku 1 zobrazowano produkcję energii 
elektrycznej w elektrowniach wodnych Polski w tym właśnie przedziale mocy zainstalowanej.

Produkcja energii elektrycznej w tej grupie elektrowni w 2004 roku wynosiła 273,5 
GWh. W kolejnych latach wartość ta wzrastała i malała. W 2010 roku osiągnęła najwyż-
szy poziom 516,0 GWh. W 2011 roku spadła o 209,0 GWh, następnie nieznacznie wzrosła 
i osiągnęła wartość 351,9 GWh w 2013 roku (Berent-Kowalska i in. 2014). Te wahania 
mogły być spowodowane zmiennymi warunkami atmosferycznymi i wahaniami natężenia 
przepływu wód powierzchniowych.

W pracy scharakteryzowano małą elektrownię wodną na rzece Wisłok w Rzeszowie. 
Określono potencjał teoretyczny i techniczne możliwości produkcji energii elektrycznej.

1. CHaRaKTERYSTYKa MaŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH

1.1. Rodzaje i podział MEW

W krajach Unii Europejskiej brakuje porozumienia dotyczącego definicji małych elek-
trowni wodnych. W różnych krajach termin ten ma różne znaczenie, a za kryterium przyj-
muje się na ogół moc elektrowni. W niektórych krajach – takich jak Portugalia, Hiszpa-

Rys. 1. Produkcja energii elektrycznej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej <1MW w latach 2004–2013 
(na podstawie Berent-Kowalska i in. 2014)

Fig. 1. Production of electricity from hydropower plants with a capacity of <1 MW in the years 2004–2013 
(based on Berent-Kowalska at al. 2014)
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nia i Irlandia – do tej kategorii zalicza się obiekty wyposażone w turbiny o łącznej mocy 
nieprzekraczającej 10 MW. We Włoszech za granicę przyjęto 3 MW, w Polsce – 5 MW, 
a w Szwecji – 1,5 MW (Steller i in. 2010).

Zdecydowana większość MEW to elektrownie przepływowe, zależne od chwilowego 
przepływu w rzece. W tego typu elektrowniach zbiornik górnego stanowiska stopnia cha-
rakteryzuje się brakiem lub bardzo małą pojemnością retencyjną. Kolejną grupę stanowią 
elektrownie podszczytowe. Posiadają one odpowiednią objętość zretencjonowanej wody 
w górnym stanowisku stopnia. W związku z tym mogą pracować z pełną mocą w okresach 
szczytowych obciążeń systemu elektroenergetycznego, a w pozostałych godzinach doby 
z mocą obniżoną, która zależy od wielkości dopływu i możliwości akumulacyjnych zbior-
nika. Ostatnią grupę stanowią elektrownie szczytowe, pracujące tylko w okresach szczyto-
wych obciążeń systemu. Ten typ pracy jest dla systemu elektroenergetycznego najbardziej 
wartościowy. Jego warunkiem jest posiadanie zbiornika retencyjnego o odpowiedniej obję-
tości użytecznej, w którym dopuszczane są znaczne dobowe wahania poziomu powierzchni 
wody. Konieczna jest także możliwość wprowadzenia dużych zmian wielkości odpływu do 
wody dolnej, na przykład poprzez wykorzystanie naturalnego jeziora jako zbiornika wyrów-
nawczego znajdującego się poniżej elektrowni. Praca podszczytowa oraz szczytowa wiążą 
się ze zwiększeniem mocy zainstalowanej elektrowni w stosunku do mocy jaka jest możliwa 
do osiągnięcia przy systemie pracy przepływowej. Zazwyczaj w elektrowniach zlokalizo-
wanych przy zbiornikach retencyjnych można uzyskać większy spad niż w przepływowych. 
Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie mocy zainstalowanej wiążą się jednak ze 
zwiększeniem nakładów inwestycyjnych (Hoffman red. 1991).

Steller i in. (2010) przyjmują podział małej energetyki wodnej ze względu na kryterium 
mocy oraz wysokość spadu wody. Biorąc pod uwagę kryterium mocy, wśród małych elek-
trowni wodnych wyróżnia się:
 – minielektrownie wodne – do 1 MW,
 – mikroelektrownie wodne – do 100 kW,
 – pikoelektrownie wodne – do 5 kW.

Klasyfikując małe elektrownie wodne w zależności od spadu wyróżnia się:
 – elektrownie niskospadowe – spad 2–30 m,
 – elektrownie średniospadowe – spad 30–100 m,
 – elektrownie wysokospadowe – spad 100 m i więcej.

Podane zakresy nie są sztywne, służą jedynie kategoryzacji obiektów hydroenergetycz-
nych (Steller i in. 2010).

1.2. Wykorzystanie istniejących obiektów piętrzących

Energię potencjalną wody, która potrzebna jest do napędu turbin, można pozyskać tylko 
w przypadku istnienia w określonym miejscu odpowiedniego spadu. Określony jest on róż-
nicą poziomów wody górnej i dolnej z uwzględnieniem strat przepływu. Na terenie Polski 
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nie ma zbyt wielu miejsc korzystnych dla budowy zakładu hydroenergetycznego, przepły-
wowego z istniejącym jeziorem w pobliżu doliny lub z wodospadem. Woda ma potencjał 
energetyczny pod warunkiem jej spiętrzenia za pomocą obiektów, takich jak tamy, zapory 
lub jazy. W celu wykorzystania potencjału polskich rzek do produkcji energii, nie zawsze 
konieczna jest budowa nowych obiektów piętrzących. Możliwe jest bowiem wykorzysta-
nie istniejących stopni wodnych. Chodzi tutaj głównie o nieczynne obecnie stopnie, które 
służyły do celów energetycznych w przeszłości oraz o obiekty piętrzące wodę na przykład 
w melioracji. Przykładem są stopnie na rzekach Łupawa czy Gwda (Kubiak-Wójcicka, Kor-
naś 2015).

Takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele korzyści, między innymi możliwość produkcji 
energii w nowo uruchomionych mikro i małych odnawialnych źródłach przy minimalnej 
ingerencji  w środowisko naturalne. Większość obiektów piętrzących w Polsce należy do 
Skarbu Państwa, a nowe ich zagospodarowanie przyniosłoby z pewnością wymierne korzy-
ści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe. Wynikają one z redukcji utrzymania rzek 
i stopni wodnych, gdyż koszty te ponosi operator elektrowni. Korzyści dla Skarbu Państwa 
wiążą się także z uzyskiwaniem przychodów od operatorów elektrowni, którzy są zobowią-
zani do uiszczania opłat z tytułu dzierżawy urządzeń oraz opłat za korzystanie z gruntów 
pokrytych wodami (Malicka 2013).

2. CHaRaKTERYSTYKa SIECI HYDROGRaFICzNEJ W zLEWNI RzEKI WISŁOK Na 
TLE POTENCJaŁU TECHNICzNEGO ENERGETYKI WODNEJ W WOJEWÓDzTWIE 

PODKaRPaCKIM

2.1. Sieć hydrograficzna województwa podkarpackiego

Obszar województwa podkarpackiego położony jest w dorzeczu górnej Wisły. Wyjątek 
stanowi rzeka Strwiąż w powiecie bieszczadzkim, która jest lewobrzeżnym dopływem Dnie-
stru, w zlewisku Morza Czarnego. Sieć hydrograficzna województwa jest dobrze rozwinię-
ta. Rzekami o największych zlewniach są Wisła (wraz z dopływami Łęg, Babulówka oraz 
Trześniówka), Wisłoka (z dopływami Ropa, Sękówka, Jasiołka, Grabinka oraz Brzeźnica) 
oraz San (z dopływami, z których znaczące są Solina, Hoczewka, Osława, Stopnica, Wiar, 
Wisznia, Szkło, Lubaczówka, Złota I, Złota II, Trzebośnica, Tanew oraz rzeka Wisłok). 

Rzeki w granicach województwa podkarpackiego mają łączną długość około 9700 km, 
a zlewnie rzek Wisłoka i San (wraz z Wisłokiem) stanowią około 90% powierzchni woje-
wództwa (Lipińska red. 2011). 

Zasoby wód powierzchniowych w województwie podkarpackim są duże, jednak możliwo-
ści ich wykorzystania obniżone. Charakteryzują się one bowiem dużą zmiennością przepły-
wów w czasie, która spowodowana jest zróżnicowaniem warunków hydrologicznych w po-
szczególnych latach oraz górskim charakterem większości cieków (Lipińska red. 2011).
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2.2. Charakterystyka zlewni rzeki Wisłok

Rzeka Wisłok płynie przez powiaty: sanocki, krośnieński, brzozowski, strzyżowski, 
rzeszowski, łańcucki, przeworski i leżajski. Jest największym lewobrzeżnym dopływem 
Sanu. Ma ona długość 204,9 km i zlewnię o powierzchni 3528,2 km2, co stanowi 21% 
obszaru zlewni Sanu. Głównymi dopływami Wisłoka są Morwawa, Pielnica, Lubatówka, 
Strug, Stobnica, Czarna, Sawa i Mleczka (Lipińska red. 2011). Źródła Wisłoka znajdują się 
w Beskidzie Niskim, przy granicy ze Słowacją, na wysokości 840 m n.p.m. (Sumera 2008). 
Odcinek górski rzeki zamknięty jest zaporą i zbiornikiem wodnym Besko. Dalej Wisłok pły-
nie przez Kotlinę Jasielsko–Krośnieńską, Pogórze Strzyżowskie i Dynowskie oraz Podgórze 
Rzeszowskie. W okolicy Rzeszowa wpływa do Pradoliny Podkarpackiej wyróżniającej się 
gęstą siecią wodną  i rozległymi obszarami podmokłych łąk, pociętych siecią rowów me-
lioracyjnych. W Rzeszowie, w wyniku spiętrzenia wód Wisłoka, utworzony został zbiornik 
wodny. Od Rzeszowa Wisłok płynie przez szerokie, płaskie obniżenie i uchodzi do Sanu 
w km 90,5 (Lipińska red. 2011) na wysokości 172 m n.p.m. w okolicach wsi Dębno (Sumera 
2008).

W górnym biegu rzeka Wisłok przepływa przez zalesione górzyste tereny. Środko-
wą  i dolną część zlewni zajmują głównie obszary o charakterze przemysłowo-rolniczym. 
Ochroną prawną w ramach Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i Czarnorzecko-Strzyżow-
skiego Parku Krajobrazowego objęta jest znaczna część zlewni (Lipińska red. 2011).

Rzeka podzielona została na 4 typy abiotyczne. Na odcinku od źródeł do zbiornika Be-
sko Wisłok jest potokiem fliszowym (typ 12), od zbiornika Besko do Stobnicy ma charakter 
małej rzeki fliszowej (typ 14), na odcinku od Stobnicy do zbiornika Rzeszów płynie jako 
mała rzeka wyżynna wschodnia (typ 15), natomiast od zbiornika Rzeszów do ujścia jest rze-
ką nizinną piaszczysto-gliniastą (typ 19) (Lipińska red. 2011). Odcinek Wisłoka, na którym 
zlokalizowana jest MEW, zakwalifikowano do Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 
o kodzie PLRW20000226579 i nazwie „zbiornik Rzeszów” (Plan gospodarowania wodami 
2011).

Na rysunku 2 zaprezentowano przepływy średnioroczne w wybranych charakterystycz-
nych punktach na rzece Wisłok. Stopień wodny „Rzeszów”, przy którym znajduje się MEW 
(rys. 3), charakteryzuje się wysokim, w stosunku do pozostałych punktów, przepływem 
średniorocznym wynoszącym 17,80 m3/s (Sumera 2008). 

Wisłok jest rzeką, której potencjał energetyczny wykorzystuje się w znacznym stopniu 
(Paź red., 2011). Na obszarze województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest 13 ma-
łych elektrowni wodnych. MEW na rzece Wisłok jest jedynym tego typu obiektem w powie-
cie rzeszowskim i m. Rzeszów (http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html).
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2.3. Istniejący potencjał techniczny energetyki wodnej w województwie 
podkarpackim

W województwie podkarpackim powiaty niżański, przemyski oraz leski mają największy 
potencjał energetyki wodnej (wody przepływowe), kształtujący się na poziomie powyżej 
5 MW. Nieco niższy potencjał energetyki wodnej na poziomie 3–5 MW występuje w po-
wiatach stalowowolskim, dębickim, jarosławskim, brzozowskim, sanockim oraz powiecie 
m. Przemyśl. Istotny potencjał energetyki wodnej na poziomie 1–3 MW występuje w powia-
tach mieleckim, jasielskim oraz rzeszowskim. W pozostałych powiatach, w tym w powiecie 
m. Rzeszów, potencjał energetyki wodnej jest na poziome nieprzekraczającym 1 MW. Poda-
ne na rysunku 4 wartości odnoszą się do potencjału wód płynących bez znaczących piętrzeń, 
ponieważ w przypadku spiętrzenia wód – zwłaszcza Wisłoki czy Sanu – potencjał może 
znacząco wzrosnąć (WPROŹE 2014).

Rozwój energetyki wodnej w województwie podkarpackim w znacznym stopniu zależny 
jest od występujących ograniczeń przyrodniczych. Konieczne było więc określenie terenów, 
na których występuje ryzyko konfliktów społeczno-środowiskowych. Tereny o wysokim ry-
zyku wystąpienia konfliktów związane są z obszarami chronionego krajobrazu i parkami 
krajobrazowymi. Obszary o średnim ryzyku wystąpienia konfliktów występują wzdłuż do-
liny Sanu. Tereny wyłączone z możliwości rozwoju energetyki wodnej zajmują południową 
i południowo-wschodnią część województwa podkarpackiego. Są to obszary siedliskowe 
Natura 2000 (WPROŹE 2014).

Rys. 2. Przepływy średnioroczne w charakterystycznych punktach na rzece Wisłok (na podstawie Sumera 2008))

Fig. 2. Average annual flows at characteristic points on the Wisłok River (based on Sumera 2008)
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Obecnie na terenie województwa podkarpackiego moc zainstalowana funkcjonujących 
elektrowni wodnych wynosi około 210,32 MW, z czego 200 MW mocy zainstalowanej jest 
w elektrowniach szczytowo-pompowych Solina i Myczkowce. Obiektów tych z definicji nie 
zalicza się do OZE. Potencjał wytwarzania energii elektrycznej na rzekach województwa 
podkarpackiego daje podstawy do budowy małych elektrowni wodnych. Rekomendowa-
nym w „Wojewódzkim Programie Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla województwa 
podkarpackiego” (WPROŹE 2014) kierunkiem rozwoju w zakresie energetyki wodnej jest 
utrzymanie małych elektrowni wodnych. Zidentyfikowany potencjał energetyki wodnej oraz 
uwarunkowania (ograniczenia) środowiskowe wskazują na możliwość rozwoju MEW po-
przez wykorzystanie w pierwszej kolejności istniejących piętrzeń, jazów i progów wodnych 
(WPROŹE 2014).

Rys. 3. Zlewnia Sanu wraz z rzeką Wisłok oraz stopień wodny „Rzeszów”, przy którym znajduje się omawiana 
MEW (na podstawie mapy: http://monitor.pogodynka.pl/hydro/start )

Fig. 3. The San River Basin with The Wisłok River and the Rzeszów Barrage, where the analyzed SHP is located 
(based on: http://monitor.pogodynka.pl/hydro/start )

http://monitor.pogodynka.pl/hydro/start 
http://monitor.pogodynka.pl/hydro/start 
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3. CHaRaKTERYSTYKa MaŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ Na RzECE WISŁOK 
W RzESzOWIE

Mała elektrownia wodna w Rzeszowie (rys. 6) została zbudowana w 2012 roku na pra-
wym brzegu Wisłoka, poniżej zapory Zbiornika Rzeszowskiego, który pełnił do tej pory 
między innymi funkcję rezerwuaru wody na potrzeby miasta Rzeszów i Wytwórni Sprzętu 
Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” (Lis 2013). Ujęcie wody powierzchniowej z rzeki Wi-
słok zlokalizowane jest na jej 63+770 km, powyżej prawego przyczółka jazu wchodzącego 
w skład stopnia wodnego „Rzeszów”. MEW zlokalizowana jest w odległości 20 m poniżej 
obiektu stopnia wodnego „Rzeszów” na prawym brzegu rzeki. Wylot, służący do zrzutu 
wody z elektrowni do Wisłoka, zlokalizowany jest na 63+700 km rzeki. Wlot wody do prze-

Rys. 4. Potencjał techniczny energetyki wodnej w województwie podkarpackim (na podstawie WPROŹE 2014)

Fig. 4. Technical potential of hydropower in the Podkarpacie province (based on WPROŹE 2014)
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pławki szczelinowo-ryglowej (rys. 7) usytuowany jest w odległości 5 m powyżej ujęcia 
wody powierzchniowej (PWP 2007).

Hala maszyn elektrowni została zlokalizowana 12 metrów poniżej poziomu gruntu 
w wodoszczelnej komorze, która chroni ją przed uszkodzeniami spowodowanymi ewentu-
alną powodzią. Na jej stropie umieszczony jest jednokondygnacyjny budynek z wyposaże-
niem elektrycznym. Elektrownia wkomponowana została w topografię terenu tak, aby w jak 
największym stopniu zminimalizować wpływ obiektu na krajobraz. W miejscu starej prze-
pławki dla ryb wybudowany został kanał ciśnieniowy, którym doprowadzana jest woda do 
turbiny. Na jego stropie wybudowano nowy korytarz migracyjny dla ichtiofauny. Obiekt jest 

Rys. 5. Mapa ograniczeń społeczno-środowiskowych rozwoju energetyki wodnej w województwie podkarpackim 
(na podstawie WPROŹE 2014)

Fig. 5. Map of the socio-environmental constraints in the development of hydropower in the Podkarpacie province 
(based on WPROŹE 2014)
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wyposażony w turbozespół z poziomą rurową turbiną wodną Kaplana (rys. 7) i generatorem 
asynchronicznym o mocy 600 kW. Generator osadzony jest w obudowie turbiny i napędzany 
przez kątową przekładnię zębatą. Dzięki zastosowanemu systemowi zdalnego sterowania 
nie jest konieczna obecność pracownika na terenie elektrowni. Ingerencja człowieka jest 
niezbędna podczas okresowych czynności serwisowych, a także  w celu usunięcia śmieci 
oraz gałęzi niesionych przez wodę. Zainstalowany system zbierania śmieci usuwa znaczne 
ilości zanieczyszczeń, niejednokrotnie ponad 5 ton odpadów dziennie (rys. 8) (Lis 2012).

Omawiana MEW jest elektrownią przepływową typu przystopniowego (Lis 2012). Wiel-
kość produkcji energii elektrycznej przesyłanej do sieci zależy od chwilowego natężenia 
przepływu wody w rzece. Z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego jest to tzw. 
elektrownia podstawowa, pracuje bowiem na podstawie wykresu obciążenia dobowego sys-
temu. Charakteryzuje się brakiem lub bardzo małą pojemnością retencyjną zbiornika górne-
go stanowiska stopnia (http://www.uwm.edu.pl/kolektory/hydroenerget/mala/rodzaje.mew.
htm).

Odbiorcą wyprodukowanej energii elektrycznej jest Rzeszowski Zakład Energetyczny. 
Całkowity koszt małej elektrowni wodnej w Rzeszowie wyniósł około 12 milionów złotych, 
w tym 3 miliony złotych przeznaczone zostało na budowę przepławki dla ryb. Dotacja na 

Rys. 6. Budynek MEW na rzece Wisłok w Rzeszowie (fot. Magdalena Blok)

Fig. 6. The SHP building on Wisłok river in Rzeszów (fot. Magdalena Blok)
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Rys. 7. Przepławka szczelinowo-ryglowa (z lewej) i pozioma rurowa turbina wodna Kaplana (z prawej) (fot. 
Magdalena Blok)

Fig. 7. Pool-type fishway (on the left) and horizontal pipe Kaplan turbine (on the right) (fot. Magdalena Blok)

 
Rys. 8. System zbierania odpadów (fot. Magdalena Blok)

Fig. 8. Waste collection system (fot. Magdalena Blok)
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przepławkę pokryła w 100% koszty jej budowy. Według właściciela MEW na rzece Wisłok 
czas zwrotu inwestycji wyniesie około 10 lat (Lis 2012).

4. OCENa POTENCJaŁU TECHNICzNEGO MEW Na RzECE WISŁOK

4.2. Metodyka badań

Zasoby energii wodnej szacowane są jako zasoby teoretyczne i techniczne możliwe do 
pozyskania. Potencjał teoretyczny, określany również jako potencjał surowy (brutto), to 
suma energii uzyskana dla konkretnego odcinka rzeki. Potencjał techniczny, określany jako 
potencjał netto, jest to potencjał, który można pozyskać w wyniku realizacji wszystkich 
budowli piętrzących i elektrowni możliwych do wykonania ze względów technicznych. Po-
tencjał techniczny jest znacznie mniejszy od zasobów teoretycznych, ponieważ wiąże się   
z wieloma ograniczeniami i stratami, do których należy zaliczyć nierównomierność natural-
nych przepływów w czasie, naturalną zmienność spadów, sprawność stosowanych urządzeń, 
a także bezzwrotne pobory wody dla celów nieenergetycznych oraz konieczność zapewnie-
nia minimalnego przepływu (nienaruszalnego lub biologicznego) wody w korycie rzeki poza 
elektrownią (Bujakowski red. 2006).

1. Potencjał techniczny i teoretyczny MEW Wisłok obliczono korzystając z następują-
cych wzorów (Bujakowski red. 2006):

W celu obliczenia potencjału teoretycznego:

Pteor. = 9,81 · Qśr · Hśr · ρ

Ateor. = 8760 · Pteor.

Pteor. – średnia moc teoretyczna MEW [kW],
Ateor.  – potencjał teoretyczny MEW [kWh/rok],
Qśr  – przepływ średni z wielolecia [m3/s],
Hśr  – średni spad odcinka rzeki [m],
ρ  – gęstość wody [kg/m3],
9,81 – wartość przyspieszenia ziemskiego normalnego [m/s2],
8760 – liczba godzin w roku [h].

Do obliczenia potencjału technicznego:

Ptech. =  η · 9,81 · Qśr · Hśr · ρ

Atech.= 8760 · Ptech. · σ
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Ptech. – średnia moc techniczna MEW [kW],
Atech. – potencjał techniczny MEW [kWh/rok],
η  – ogólny wskaźnik sprawności [–],
σ  – średni roczny współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej [–].

Obliczenia przeprowadzono dla dwóch wariantów:
I. W przypadku przepływu wody poniżej lub równym SSQ – 17,80 m3/s maksymalny 

pobór wody wynosi 13,31 m3/s;
II. W przypadku przepływu wody powyżej  SSQ – 17,80 m3/s maksymalny pobór wody 

wynosi 16,0 m3/s (PWP, 2007).
SSQ oznacza przepływ średni ze średnich rocznych przepływów. Na potrzeby projektu 

dla celów poglądowych wartość SSQ odczytana została ze strony http://monitor.pogodynka.
pl/hydro/start, dla zlewni rzeki San, dla stacji wodowskazowej Rzeszów (http://monitor.po-
godynka.pl/hydro/map#/San).

2. Wartość produkcji rocznej elektrowni, w przypadku braku wszystkich niezbęd-
nych danych, można określić także w sposób przybliżony. W tym celu należy ustalić 
przełyk instalowany wykorzystując wartość średniego przepływu rocznego w przekroju 
piętrzenia elektrowni (SSQ). Według Hoffmanna możliwe są trzy warianty (Hoffmann 
(red.) 1991):

Qi = (0,8 – 0,95) · SSQ, wówczas TE ≈ 6000 h;
Qi = SSQ, wówczas TE ≈ 5500 h;
Qi = (1,1 – 1,3) · SSQ, wówczas TE ≈ 5000 h.
Przełyk instalowany MEW w Rzeszowie wynosi 16 m3/s. Do obliczeń przyjęto więc 

wariant pierwszy, w którym czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wynosi 
około 6000 godzin. Moc zainstalowana elektrowni Pi ma wartość 600 kW. (PWP 2007) 
Przybliżoną wartość produkcji rocznej określono korzystając ze wzoru (Hoffman red. 1991):

AE = TE · Pi 

AE – przybliżona wielkość produkcji energii elektrycznej elektrowni wodnej w ciągu roku 
  [kWh/rok],
TE – czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni [h],
Pi – moc zainstalowana elektrowni [kW].

4.2. Wyniki badań

1. Wyniki obliczeń szczegółowych
Wariant I
Obliczenie potencjału teoretycznego dla Qśr = 13,31 [m3/s]; Hśr = 5,4 [m]; ρ = 1000 

[kg/ m3].
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Pteor. = 9,81 · 13,31· 5,4 · 1000 = 705 083,94 [W] = 705,08 [kW]

Ateor. = 8760 · 705,08394 = 6 176 535,314 [kWh/rok] = 6,18 [GWh/rok]

Obliczenie potencjału technicznego dla Qśr = 13,31 [m3/s]; Hśr = 5,4 [m]; ρ = 1000 [kg/ m3]; 
η = 0,8; σ = 13,31/17,80 = 0,75 (z powodu braku danych przyjęto uproszczenie, w którym 
σ – stosunek przepływu średniego do maksymalnego).

Ptech. = 0,8 · 9,81 · 13,31 · 5,4 · 1000 = 564067,152 [W] = 564,07 [kW]

Atech. = 8760 · 564,067152 · 0,75 = 3705921,189 [kWh/rok] = 3,71 [GWh/rok]

Wariant II
Obliczenie potencjału teoretycznego dla Qśr = 16,0 [m3/s]; Hśr = 5,4 [m]; 
ρ = 1000 [kg/ m3].

Pteor. = 9,81 · 16,0· 5,4 · 1000 = 847584 [W] = 847,58 [kW]

Ateor. = 8760 · 847,584 = 7424835,84 [kWh/rok] = 7,42 [GWh/rok]

Obliczenie potencjału technicznego dla Qśr = 16,0 [m3/s]; Hśr = 5,4 [m]; 
ρ = 1000 [kg/ m3]; η = 0,8; σ = 16,0/17,80 = 0,9 (z powodu braku danych przyjęto 

uproszczenie, w którym σ – stosunek przepływu średniego do maksymalnego).

Ptech. = 0,8 · 9,81 · 16,0 · 5,4 · 1000 = 678067,2 [W] = 678,07 [kW]

Atech. = 8760 · 678,0672 · 0,9 = 5345881,805 [kWh/rok] = 5,35 [GWh/rok]

2. Wyniki obliczeń uproszczonych
Przybliżona wielkość produkcji energii elektrycznej elektrowni wodnej w ciągu roku 

uzyskana z obliczeń wyniosła AE = 3600000 [kWh/rok] = 3,6 [GWh/rok].

4.3. Omówienie wyników badań

Uzyskane w niniejszej pracy wyniki obliczeń wykazują, że potencjał techniczny małej 
elektrowni wodnej na rzece Wisłok w Rzeszowie, biorąc pod uwagę wariant I i II, zawiera 
się w przedziale od 3,71 GWh/rok do 5,35 GWh/rok. Wartość ta wynosi średnio 4,53 GWh/
rok i stanowi 31,52% potencjału technicznego energetyki wodnej w powiecie rzeszowskim 
i m. Rzeszów. Jest to potencjał skorygowany poprzez średni roczny współczynnik wykorzy-
stania mocy zainstalowanej, nie zakładający pracy przez 8760 godzin.
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Rzeka Wisłok charakteryzuje się znaczącymi wahaniami średnich przepływów, uniemoż-
liwiającymi w niektórych okresach efektywną pracę elektrowni (WPROŹE 2014). Za realne 
można więc przyjąć wyniki uproszczonych obliczeń wartości produkcji rocznej elektrowni 
uzyskane dla czasu pracy elektrowni wynoszącego 6000 godzin/rok. Dla dobranych w ten 
sposób wartości, potencjał techniczny omawianej MEW wyniósł 3,6 GWh/rok.

PODSUMOWaNIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Według Sumery (2008) użyteczna technicznie hydrogeneracja roczna w powiecie rze-
szowskim i m. Rzeszów wynosi około 14 361 MWh. Zasoby te obliczone zostały na rzekach 
o potencjalnej mocy średniorocznej powyżej 0,5 MW. Rzeki uwzględnione w potencjale 
hydrogeneracji w analizowanym powiecie to San oraz Wisłok z ujściem rzeki Strug. Ana-
liza zasobów energii wody zakłada produkcję techniczną energii na poziomie od 8400 do 
8760 godzin/rok (Sumera 2008). MEW na rzece Wisłok w Rzeszowie zlokalizowana jest 
w pobliżu największego rzeszowskiego osiedla Nowe Miasto, które liczy 14 924 mieszkań-
ców (stan na 30 czerwca 2014 r.) (http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/dane-statystyczne/
ilosc-mieszkancow-na-poszczegolnych-osiedlach). Zużycie energii elektrycznej na 1 miesz-
kańca w 2013 roku w Rzeszowie wynosiło 660,9 kWh (http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.ht-
ml?p_name=indeks).

Wyprodukowana przez MEW energia jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię 
elektryczną 6 848 mieszkańców, czyli ponad 45% osiedla Nowe Miasto.

Uzyskane wyniki pokazują, że potencjał techniczny małej elektrowni wodnej na rzece 
Wisłok w Rzeszowie kształtuje się na wysokim poziomie i odgrywa ważną rolę w bilansie 
energetycznym Polski, szczególnie w kontekście zobowiązań naszego kraju w perspektywie 
do 2020 roku. 
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EVaLUaTION OF THE TECHNICaL POTENTIaL OF a SELECTED 
SMaLL HYDROPOWER PLaNT IN THE RzESzÓW DISTRICT

aBSTRaCT

The Rzeszów region as well as the district of the city Rzeszów, where the small hydropower plant (SHP) which 
was analyzed is located, are characterized by low hydropower potential, in relation to other districts in the Podkar-



pacie province, at the level of 3 MW. The Wisłok River in the analyzed section, however has much greater potential 
due to its damming. This paper contains an analysis of an SHP on the Wisłok River as well as the calculations of 
theoretical and technical specifications for the plant. The analysis allowed for the evaluation of the technical poten-
tial of an SHP in the context for the possibilities of its use by the city dwellers.
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