
REFERENCJE

Obiekt

Elektrownia Wodna Żarnowiec uruchomiona w 1983 roku, 
jest elektrownią szczytowo-pompową, wyposażoną w cztery 
odwracalne, usytuowane diagonalnie hydrozespoły (turbiny 
typu Francis, generatory synchroniczne) o nominalnej mocy 
179 MW w systemie pracy generatorowej i 210 MW w syste-
mie pracy pompowej. Jako obiekt produkcyjny, usytuowana na 
malowniczym pojezierzu kaszubskim, 15 km w linii prostej od 
morza, elektrownia jest w 100% własnością Elektrowni Szczy-
towo Pompowych S.A. z siedzibą w Warszawie, zaś jej eksplo-
atacją zajmuje się spółka Elektrownia Wodna Żarnowiec S. A. 

Elementy elektrowni Wodnej Żarnowiec to zbiornik górny, 
rurociągi derywacyjne, siłownia elektrowni, kanał odpływowy, 
zbiornik dolny. Kanał odpływowy jest tworem sztucznym i łą-
czy elektrownię z Jeziorem Żarnowieckim. Woda po przejściu 
przez turbinę wypływa poprzez luki zastawek remontowych
i krat do kanału odpływowego. Kanał ma długość 835 m. Naj-
większa jego głębokość (przy siłowni elektrowni) wynosi 13 m, 
a szerokość dna (przy wlocie do Jeziora Żarnowieckiego) to 
250 m. Przy pracy czterech turbin prędkość wody w kanale 
nie przekracza 1 m/s.

Wyzwanie

Eksploatowana  od ponad 20 lat infrastruktura elektrowni 
wymagała gruntownej renowacji. W latach 2005-2006 został 
opracowany projekt kompleksowych prac naprawczych. W do-
kumentacji technicznej i specyfi kacji projektowej przewidziane 
zostały materiały naprawcze fi rm SIKA i Hufgard. Projekt ten 
został zatwierdzony przez Inwestora, zaś ogłoszony przetarg 
wygrała fi rma OMEGA z Krakowa. Jako podwykonawcę wy-
brano Spółkę NMC z Gdańska.

W roku 2007 rozpoczęły się trzyetapowe prace remon-
towe kanału wylotowego pod jedną z turbin. Skorodowane 

REMONT PODPÓR RUCHOMYCH KANAŁU DERYWACYJNEGO

Podpory – skorodowane fragmenty 
betonu 

Czyszczenie wodą pod wysokim 
ciśnieniem

Usuwanie skorodowanej warstwy 
betonu Renowacja betonu PLANITOP 430

Renowacja betonu PLANITOP 430
Zabezpieczanie powierzchni podpór 
MAPELASTIC

Szczelina dylatacyjna wypełniona 
MAPEFLEX PU30 Podpora po renowacji
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fragmenty betonu zostały skute, a całość powierzchni oczysz-
czono. Następnie zakotwiono siatkę stalową (jako dodatkowe 
zbrojenie), po czym nałożona została warstwa reprofi lacyjna 
– przywracająca pierwotny kształt konstrukcji. 

Rozwiązanie

Mimo rozpoczętych już prac, zespół doradców technicznych 
Linii Budowlanej MAPEI Polska przekonał Inwestora i Wykonaw-
ców do przeprowadzenia prób na produktach MAPEI, podno-
sząc argument łatwości aplikacji oraz wysokich parametrów 
końcowych (szczególnie istotnej tu odporności na ścieranie). 
Testy wypadły pomyślnie, jakość materiałów została oceniona 
pozytywnie i po dokonaniu ustaleń z nadzorem budowy wytypo-
wano miejsce do testowego zastosowania naszych materiałów 
- komory zastawek i krat kanału odpływowego. 

Po usunięciu skorodowanych części betonu oraz oczysz-
czeniu powierzchni drogą hydromonitoringu fi rma wykonaw-
cza przystąpiła do renowacji powierzchni.  Masę naprawczą 
MAPEFINISH, charakteryzującą się dobrą przyczepnością 
do podłoża i wysoką odpornością na ścieranie, zastosowano 
do wyrównania ubytków i wygładzenia powierzchni, zaś MA-
PELASTIC, elastyczny szlam uszczelniający o bardzo dobrej 
przyczepności oraz zdolności do mostkowania rys podłoża, 
wykorzystano do stworzenia trwałej warstwy zabezpieczają-
cej przed niszczącym wpływem wody.

Pozytywne wyniki pierwszych prac zaowocowały rozszerze-
niem współpracy z MAPEI na wykonywanie prac naprawczych 
podpór ruchomych i stałych kanału derywacyjnego. W toku 
negocjacji wytypowano kilka podpór, na których zamiast zało-
żonych wcześniej rozwiązań konkurencji, zastosowane zosta-
ną rozwiązania MAPEI – celem porównania efektów końco-
wych. Na korzyść MAPEI przemawiała wysoka przyczepność 
do podłoża proponowanych produktów, co pozwoliło na wy-
eliminowanie jednej czynności (wykonanie warstwy sczepnej) 
proponowanej w konkurencyjnych rozwiązaniach, a w efekcie 
istotnie skróciło czas prac remontowych.

Podpory kanału derywacyjnego wykonane są z betonu, zaś 
na nich spoczywają rury stalowe prowadzące wodę z górnego 
zbiornika do turbin elektrowni. Z czasem ulegają one zniszcze-
niu – głównie za sprawą agresywnego czynnika korodującego 
ze środowiska (chlorki pochodzące z wody morskiej). Remont 
podpór polegał na usunięciu skorodowanego betonu, reprofi -
lacji oraz odpowiednim zabezpieczeniu ich powierzchni. Roz-
wiązanie MAPEI składało się z trzech produktów:
•  PLANITOP 430, zaprawa naprawcza modyfi kowana polime-

rem, której wysoka przyczepność oraz parametry mechanicz-
ne dostosowane do właściwości naprawianego betonu (30 
MPa) gwarantowały trwałość uzupełnień ubytków betonu;

•  MAPELASTIC, elastyczny szlam mineralny dodatkowo 
chroniący uszczelnione nim powierzchnie przed karbonaty-

Produkty Mapei opisane w tym artykule należą do linii 
„Specjalistyczne produkty linii budowlanej” oraz „Spe-
cjalistyczne produkty do montażu płytek ceramicznych
i kamienia naturalnego”. Karty techniczne są dostępne 
na stronie internetowej www.mapei.pl.
Mapefi nish: Dwukomponentowa, cementowa zaprawa
drobnoziarnista do wygładzania powierzchni betonowych.
Mapefl ex PU30: Dwukomponentowa, tiksotropowa 
masa poliuretanowa do uszczelnień szczelin dylatacyjnych 
pionowych.
Mapelastic: Elastyczna, dwukomponentowa zaprawa 
hydroizolacyjna.
Planitop 430: Normalnie wiążąca, tiksotropowa zaprawa 
naprawcza o wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 
30 N/mm2, z dodatkiem włókien syntetycznych.

DANE TECHNICZNE:

Elektrownia wodna Żarnowiec
Lokalizacja: Elektrownia Wodna Żarnowiec S. A.
w Czymanowie, 84-250 Gniewino
Prowadzone prace: remont komór zastawek i krat 
kanału odpływowego i podpór kanału derywacyjnego
Rok: 2007-2008
Inwestor: Elektrownie Szczytowo Pompowe S.A. 
Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych 
OMEGA Sp. z o. o. - Kraków oraz NMC Sp. z o. o. - Gdańsk
Dostawca materiałów Mapei: Firma Inżynierska 
ARMA sp. j. - Kraków
Doradztwo techniczne Mapei: dr inż. Krzysztof Pogan

zacją (szkodliwym wpływem CO
2
 z powietrza) zastosowano 

do wykonania powłoki ochronnej podpór;
•  MAPEFLEX PU30, dwukomponentowa masa poliuretano-

wa o właściwościach tiksotropowych oraz odpowiedniej 
odkształcalności, wykorzystana została do wypełnienia 
szczelin dylatacyjnych.

Efekt

Rozwiązania polecone przez MAPEI sprostały wyzwaniu 
i silnej konkurencji. Wykonawca docenił wysokie parametry 
techniczne produktów, które pozwalają na istotne skrócenie 
sekwencji prac budowlanych bez kompromisów w zakresie pa-
rametrów końcowych wymaganych przez inwestora. Wykona-
ne renowacje zostały pozytywnie zaopiniowane przez nadzór 
budowy. W efekcie, pomimo wcześniej zaakceptowanych doku-
mentacji projektowych przewidujących zastosowanie produk-
tów konkurencji, zespół MAPEI został zaproszony do wąskie-
go grona zaufanych partnerów przy realizacji kolejnych prac
i projektów budowlano-modernizacyjnych na terenie Elektrowni 
Wodnej Żarnowiec.                                                               

REMONT KOMÓR ZASTAWEK I KRAT KANAŁU ODPŁYWOWEGO 

Ściana komory zastawek po oczyszczeniu
powierzchni drogą hydromonitoringu

Wyrównanie ubytków masą naprawczą 
MAPEFINISH Ściana komory zabezpieczona MAPELASTIC
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