REDUKCJA FALI POWODZIOWEJ - ZBIORNIK CZORSZTYNSKI
W dniach 08-10. 07.97 roku wystapily duze opady deszczu w rejonie poludniowo-zachodniej
czesci Polski. W dniu 08 lipca osiagnely wartosc 260 mm/m2 , co spowodowalo ze wody Dunajca
wezbraly gwaltownie, osiagajac przeplyw 1450 m3/s - zblizony do katastrofalnego przeplywu z 1934
r. (1630m3/s).
O mozliwosci wystapienia bardzo duzych doplywów do zbiornika Czorsztynskiego dyzurny
inzynier EW Czorsztyn-Niedzica zostal powiadomiony przez IMGW. W zwiazku z utrata lacznosci
z IMGW faktyczne doplywy byly obliczane z uwzglednieniem krzywych pietrzenia zbiornika.
Doplywy i odplywy ze zbiornika obrazuje zalaczony wykres.
Poziom zbiornika Czorsztynskiego przed przyjeciem fali powodziowej wynosil 528,20 mnpm. tj.
0,8m mniej niz normalny poziom pietrzenia - dawalo to rezerwe powodziowa 74,37 mln m3.
W EW Czorsztyn ze wzgledu na brak drugiej lini 110 kV (w budowie), pracowal jeden
turbozespól z pelna moca 44 MW i przepustowoscia 110 m3/s oraz upust denny - 40m3/s. Zbiornik
przyjmujac fale powodziowa spietrzyl sie do poziomu 532,20, o 2m 30cm. nizszego od poziomu
maksymalnego. Pozostala jeszcze rezerwa powodziowa 20 mln m3.
W miare pietrzenia zbiornika wzrastal przeplyw przez przelew stokowy, osiagajac ok. 400 m3/s ,
co lacznie z przeplywem przez elektrownie dalo 550 m3/s doplywu do zbiornika dolnego Sromowce.
Maksymalny odplyw ze zbiornika dolnego wyniósl 585 m3/ze wzgledu na dodatkowy doplyw rzeki
Niedziczanka. Podczas calego okresu zapora kontrolowana byla hydrologiczne, i stwierdzono ze
zachowywala sie poprawnie.
Najwieksze problemy wystapily dnia 09.07.97r. , gdy juz opadala fala powodziowa w górnej
czesci Dunajca i wydawalo sie ze sytuacja zostala opanowana, a zbiornik spelnil swoje zadania w
szczególnej chwili jakiej bylo planowane oficjalne otwarcie Zapory Czorsztynskiej. Wystapily
wówczas krótkie ale bardzo intensywne opady deszczu co spowodowalo rozmycie dróg oraz ziemi
a w konsekwencji przewrócenie kilku slupów 110 kV. Spowodowalo to zanik napiecia w czesci
Podhala, równiez w rozdzielniach przepompowni Frydman i Debno - co grozilo zalaniem ww.
miejscowosci.
Sytuacja zostala opanowana, napiecie przywrócone dzieki uruchomieniu turbozespolu w EW
Czorsztyn przy braku napiecia z sieci ( blackaut ). Turbozespól nr 2 pracowal na wyspe utrzymujac
napiecie w wyodrebnionej czesci Podhala przez 20 godzin. W ten sposób elektrownia spelnila
dodatkowo jeszcze jedna role...
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