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ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Bolesław Balcerek1

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO
I STOSOWANYCH PALIW NA STAN
ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
PROPOZYCJA SYTUOWANIA URZĄDZEŃ
OCHRONY ŚRODOWISKA
W PASACH DROGOWYCH

Streszczenie

Artykuł omawia przewozy krajowe i za granice kraju oraz
wpływ tego transportu i stosowanych rodzajów paliw na środowisko naturalne, florę i faunę oraz zdrowie człowieka. Pokazane są
sposoby ograniczania szkodliwych emisji do środowiska poprzez
stosowanie sprawniejszych silników, uszlachetnianie paliw i ich
katalityczne oczyszczanie a także stosowanie paliw alternatywnych i rozwiązań hybrydowych.W artykule omówiono środowisko
i transport w województwie świętokrzyskim na tle województw
ościennych. Poruszono problemy związane z odwodnieniem dróg,
opłatami środowiskowymi i eksploatacyjnymi a także kontrolę
stanu zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasów drogowych dróg wszystkich kategorii. Zaprezentowano przykład zastosowania zespołu urządzeń oczyszczających
ścieki z pasów drogowych, usytuowanych równolegle do podstawowego ciągu odwodnieniowego dróg.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, transport drogowy,
emisja szkodliwych zanieczyszczeń, odwodnienie, opłaty środowiskowe i eksploatacyjne, urządzenia ochrony środowiska

1
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1. Wstęp
Transport samochodowy jest jednym z głównych sprawców zanieczyszczenia w Polsce, ponieważ emituje ¼ całkowitej ilości dwutlenku
węgla (CO2). Pozostałe ¾ ilości emituje przemysł i inne działy gospodarki narodowej, głównie wytwórczej i przetwórczej. Szczególnie duży
wzrost emisji nastąpił w Polsce po roku 1990.
Przyhamowanie emisji CO2, a wręcz jego zmniejszenie stało się priorytetem działań Unii Europejskiej. Produkowane nowe pojazdy powinny emitować mniej CO2 i w związku z tym prace naukowo – badawcze
idą w kierunku:
− zmniejszenia zużycia paliw płynnych przez silniki,
− stosowania ulepszeń i udoskonaleń, które powodują zmniejszenie emisji,
− stosowania paliw alternatywnych jak gaz ziemny, drzewny
i z ropy naftowej,
− stosowania rozwiązań hybrydowych – silnik na paliwo płynne/
silnik elektryczny.
Największe osiągnięcia w dziedzinie redukcji CO2 mają firmy japońskie. Otóż samochody sprzedawane w Europie w latach 1995 – 2002
emitują o 10,8% mniej CO2 niż konstrukcje wcześniejsze. Ponadto
strategia UE dotycząca CO2 idzie również w kierunku:
− oznaczenia zużycia paliwa w nowych autach we wszystkich miejscach sprzedaży w Europie, np. poprzez kolorowe trwałe etykiety, oznaczające poziom zużycia paliw,
− stosowanie ulg podatkowych dla użytkowników bardziej ekologicznych pojazdów,
− wnioskowanie o zastosowanie nowych norm emisji dla samochodów osobowych (np. normy „Euro 5” dotyczą emisji cząstek
stałych: pyłów i tlenków azotu przez samochody z silnikiem Diesla),
− wprowadzenie systemów instalacji diagnostyki pokładowej,
w celu kontroli funkcjonowania instalacji odpowiedzialnej za
emisję spalin,
− nie stosowanie przy produkcji samochodów metali ciężkich: ołowiu, rtęci, kadmu i chromu sześciowartościowego oraz odzyskiwanie odpadów z likwidowanych samochodów,
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− promowanie zmiany zachowań społecznych, np. inicjatywy „dni
bez samochodu”, zwiększenie udziału rowerów w jazdach miejskich, parkingi samochodowe na obrzeżach miast, zakupy małolitrażowych pojazdów i inne, jak jazda z prędkościami ekonomicznymi dla danego typu samochodu.
Szkodliwość jazdy w miastach zatłoczonymi ulicami z V = 30 – 40
km/h jest taka sama jak poza miastem z V = 120 – 140 km/h. Spaliny
samochodowe są przyczyną min. powstawania tzw. efektu cieplarnianego, jak również powodują wiele chorób i zgonów, zatruć żywności
(owoce, warzywa) itd. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego zakłada
zmniejszenie ilości siarki w paliwach z 50 ppm tj. cząsteczek na milion
(wartość ta została ustalona w 1998r. do osiągnięcia w 2005r.) do 10
ppm – do osiągnięcia w roku 2009. Zastosowanie ulepszonych technologii katalitycznych w pojazdach pozwoli na redukcję emisji cząsteczek siarki prawie do zera. Benzyny ołowiowej praktycznie nie ma już
w sprzedaży od 1 stycznia 2005r.
W przyszłości także inne pojazdy nie drogowe, będą objęte takimi
samymi normami, jakie obowiązują dla pojazdów drogowych.

2. Przewozy krajowe i za granice kraju
Polscy przewoźnicy w zasadzie, jak to wynika z wypowiedzi wielu firm transportowych, jeżdżą wszędzie, gdzie jest takie zapotrzebowanie. Na podstawie danych z Gazety Transportowej (Tygodnik Logistyczny) Nr 19(729) z 9 maja 2007r. polskie ciężarówki w 2006r.
najczęściej przekraczały granicę polsko – niemiecką, podając kraj
docelowy Niemcy (30%), Francję (31%), Holandię i Belgię (33%) oraz
Wielką Brytanię (18%). Ruch ten stanowił 46% ogółu samochodowego
ruchu granicznego Polski.
Podobnie granica południowa cieszy się dużym powodzeniem, kierunek Włochy wybiera 26% kierowców, Hiszpanię i Portugalię 20%,
Austrię 11%, a Rumunię i inne kraje 8%. Przewozy za granice Polski
przedstawiają się zatem następująco (w przeliczeniu procentowym):
* granica zachodnia: ok 46% ogółu samochodowego ruchu granicznego, w tym kierunki docelowe:
− Francja 11,7%,
− Niemcy 11,3%,
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− Wielka Brytania 6,8%,
− Holandia 6,4%,
− Belgia 6,0%,
− Skandynawia 2,3%,
− Dania 1,5%,
* granica południowa: ok 36% ogółu samochodowego ruchu granicznego, w tym kierunki docelowe:
− Włochy 11,5%,
− Hiszpania i Portugalia 8,9%,
− Czechy i Słowacja 6,2%,
− Austria 4,9%,
− Rumunia 3,5%,
− inne 1,0%,
* granica wschodnia i północna lądowa: ok 18% ogółu samochodowego ruchu granicznego, w tym kierunki docelowe:
− Rosja 6,6%,
− Ukraina 5,7%,
− Białoruś 2,5%,
− Litwa 1,6%,
− Kazachstan i inne 1,6%.
Warto zwrócić uwagę, że podane powyżej wielkości z 2006 roku
uległy zmianom, szczególnie po wejściu Polski do strefy Schengen
(z 20 na 21 grudnia 2007r.) i w sytuacji związanej z utrudnieniami na
granicy wschodniej pod koniec roku 2007 i na początku roku 2008.
Dotyczy to tylko granic lądowych długości 1881 km, natomiast zniesienie granic lotniczych nastąpiło pod koniec marca 2008r. (z 29 na
30 marca). Strefa Schengen nie będzie obejmowała jeszcze tylko takich państw jak: Rumunia, Bułgaria, Cypr oraz Szwajcaria.
Efektem rozszerzenia strefy Schengen będzie skrupulatna kontrola
na przejściach granicznych Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Wg
danych Głównego Urzędu Statystycznego udział przewozów samochodowych krajowych w pracy przewozowej w 2006 roku wyniósł 136,5
mld tonokm, podczas gdy koleje przewiozły jedynie 53,6 mld tonokm.
W przewozach drogowych udział poszczególnych rodzajów towarów
był następujący:
− artykuły spożywcze i pasze
15,2%,
− skóra, wyroby włókiennicze i gotowe
14,8%,
− środki transportu i maszyny
8,2%,
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− materiały budowlane, cement, wapno
8,1%,
− chemikalia
7,5%,
− surowce mineralne i przetworzone
7,4%,
− wyroby metalowe, odlewy
5,9%,
− drewno i korek
3,7%,
− inne29,2%.
Powyższe wielkości przewozów krajowych jak i za granice kraju
mają wpływ na środowisko naturalne, bezpieczeństwo na drogach
i komfort podróży.
Tendencja wzrostowa przewozów towarowych kolejami zdecydowanie wpłynie na mniejszy negatywny wpływ przewozów drogowych na środowisko, a przede wszystkim ograniczy degradację
dróg. Poszczególne regiony kraju, podobnie jak kielecki Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych PKP przewożą coraz
większą liczbę pasażerów (tylko ze stacji Kielce w roku 2007 odprawiono 571,6 tys pasażerów, tj. o 3,5% więcej niż w 2006r.).
Krajowe przewozy PKP odnotowują od kilku lat wzrostową tendencję w przewozach pasażerskich - z 218 mln w 2005 r,. do 219
mln w 2006 r. i 227 mln pasażerów w 2007r.

3. Sposoby ograniczania szkodliwych emisji do środowiska
Powołując się na artykuł „Motoryzacja a środowisko” dr inż Pawła
Wolaka z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przedstawię problemy wynikające z rozwoju motoryzacji, wpływu na środowisko oraz metody i sposoby ograniczenia negatywnego oddziaływania tego źródła
zanieczyszczeń na środowisko naturalne. Zagrożenie dla środowiska
wynika z kilku czynników związanych z użytkowaniem lub zaprzestaniem użytkowania pojazdów. Są to:
− toksyczne oddziaływanie paliw silnikowych podczas transportu,
dystrybucji, przechowywania,
− zanieczyszczenie atmosfery składnikami spalin, składnikami
startego ogumienia i nawierzchni dróg oraz pyłami powstającymi w trakcie zużywania okładzin ciernych w sprzęgłach, hamulcach,
− zanieczyszczenie gleby i wód środkami stosowanymi do mycia
pojazdów, wyciekami paliw, olejów i płynów z nieszczelnych
układów hamulcowych, paliwowych i silnikowych,

14

Balcerek B.

− zagrożenie hałasem wywołanym ruchem pojazdów,
− zanieczyszczenie środowiska wywołane utylizacją wysłużonych
pojazdów, ich części a także elementami często wymienianymi
jak uszczelki, filtry, ogumienie, smary, łożyska, elementy plastikowe i inne.
Znane są sposoby ograniczania emisji zanieczyszczeń ze spalin silnikowych:
1. Zmniejszenie zużycia paliw poprzez wzrost sprawności silników, polepszenie własności aerodynamicznych brył pojazdów,
zmniejszenie masy przy zastosowaniu zamiast metalu elementów z tworzyw sztucznych.
2. Uszlachetnianie paliw, polegające na zastosowaniu dodatków
poprawiających tworzenie mieszanki paliwowo – powietrznej, zapewnienie bezstukowego i efektywnego spalania tej mieszanki
i trwałość związku (komponentu paliwowego) na etapie przechowywania i w trakcie użytkowania pojazdów.
Obecnie jako dodatek przeciwstukowy stosuje się wyłącznie
organiczne związki tlenowe (alkohole i etery oraz węglan dimetylu). Stosowany wcześniej toksyczny związek ołowiowy – tetraetyloołów (TEO) został praktycznie wyeliminowany jako składnik
paliw. Ponadto składnik ten niszcząco działał na katalizatory
stosowane do oczyszczania spalin.
Jak wykazują badania, optymalnym składnikiem tlenowym
ze względu na cenę produkcji okazał się eter etylo – tertbutylowy. Należy podkreślić fakt, że niektóre alkohole mogą stanowić paliwa alternatywne do zasilania silników spalinowych,
nie mniej jednak ich stosowanie jako dodatków tlenowych
zmniejsza emisję CO2 i węglowodorów w spalinach, rośnie
jednak ilość niepożądanych aldehydów.
Silniki o zapłonie samoczynnym (Diesla) są bardziej sprawne
niż silniki o zapłonie iskrowym i stąd mniejsza ilość emitowanych zanieczyszczeń, jak cząstki stałe i tlenki azotu.
3. Katalityczne oczyszczenie spalin. Katalizatory mają za zadanie utlenienie tlenku węgla, węglowodorów i produktów niepełnego spalania do ditlenku węgla i wody, redukując jednocześnie
tlenki azotu do azotu. Obecnie stosuje się katalizatory trójfunkcyjne, które poprzez zapewnienie swobodnego przepływu spalin
przez konstrukcję oraz dobrą wymianę ciepła powodują wiązanie
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tlenu w warstwie tlenku glinowego, a w warstwie katalitycznej
złożonej z mieszaniny metali szlachetnych: platyny, rodu, palladu, rutenu i irydu, następują reakcje chemiczne utleniające
węglowodory i tlenki węgla oraz redukujące tlenki azotu. Sprawność tych katalizatorów wynosi ponad 90% przy przebiegu do
160.000 km.
4. Paliwa alternatywne (niekonwencjonalne). Są to paliwa gazowe (gaz ziemny, z ropy naftowej, biogaz, wodór) oraz ciekłe
(alkohole, oleje z łupków i piasków bitumicznych, metanol, gaz
płynny, paliwa syntetyczne z węgla kamiennego i z odpadów
tworzyw sztucznych, oleje roślinne, estry kwasów tłuszczowych
olejów roślinnych, bioetanol).Zalety zastosowania paliw alternatywnych są dla środowiska bardzo istotne, następuje znaczna
redukcja związków węgla i pozostałych toksycznych składników
spalin. Jednak wady, takie jak mniejsza sprawność silników
(o ok 8 – 10%), mniejsze przyspieszenie, zwiększona agresywność korozyjna (zwłaszcza metanolu) w stosunku do metali
i tworzyw sztucznych, powodują konieczność prowadzenia dalszych prac badawczych nad efektywnym wykorzystaniem tych
paliw. Najbardziej ekologicznym paliwem gazowym jest wodór,
gdyż produktem jego spalania jest para wodna. W spalinach
znajdują się nikłe ilości spalania dodatkowego oleju silnikowego
(węglowodory i CO).
5. Stosowanie rozwiązań hybrydowych – silnik na paliwo płynne / silnik elektryczny. Silnik na paliwo płynne służy do rozruchu silnika i ewentualnie jego rozgrzania a potem następuje
przełączenie silnika na elektryczny – akumulator. Ze względu
na zbyt powolny rozwój odpowiednio pojemnego i trwałego akumulatora, który mógłby bez zewnętrznego doładowywania przejechać kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy km, rozwiązanie
hybrydowe jest w trakcie testów technicznych. Jest to jednak
przyszłość motoryzacji, ze względu na wyjątkowe walory silnika
elektrycznego w ochronie środowiska.

4. Środowisko i transport w województwie świętokrzyskim
Województwo świętokrzyskie zajmuje 15 miejsce w kraju pod względem powierzchni i obejmuje obszar 11,708 km2 (3,7% powierzchni
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kraju) z ludnością 1.285.000 osób (3,4% ludności kraju). Przez teren
województwa nie będą przebiegały autostrady, natomiast bogata jest
sieć dróg krajowo – samorządowych.
Na koniec roku 2007 łączna długość dróg krajowych wynosiła ogółem 774,86 km, w tym:
- jezdnie zasadnicze (główne) - 734,78 km,
- drogi dwujezdniowe
- 14,61 km,
- drogi łącznicowe
- 12,20 km.
Łączna długość dróg wojewódzkich to 1044 km, w tym dwujezdniowych - 7,50 km. Łączna długość dróg powiatowych to 5600 km,
a gminnych, jako sieci uzupełniającej 4713 km.
Stan techniczny tej sieci jest dobry, a w części zadowalający. Drogi
te, ze względu na bogaty przemysł wydobywczo – przetwórczy stanowią dojazdy do dróg szybkiego ruchu i autostrad, co w przypadku województwa świętokrzyskiego ma pierwszorzędne znaczenie z powodu
braku autostrad biegnących przez teren województwa.
Jak wynika z danych GUS, w roku 2006 ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w województwie świętokrzyskim wyniosła
(przez 65 punktowych źródeł emisji):
- SO2- 29,3 tys Mg (wzrost o 29,3% w stosunku do roku 2005),
- CO- 25,6 tys Mg (wzrost o 25,6% w stosunku do roku 2005),
- NO2- 20,2 tys Mg (wzrost o 17,0% w stosunku do roku 2005),
- pyły ze spalania paliw (80%) i z przemysłu materiałów ogniotrwałych i cementowo - wapienniczego (20%) - 4,1 tys Mg. (wzrost
o 9,0% w stosunku do roku 2005).
Ilość pyłów i gazów (z CO2) emitowanych w roku 2006 przez województwo świętokrzyskie na tle województw ościennych prezentuje
tablica 1.
Tablica 1. Porównanie ilości pyłów i gazów emitowanych przez województwo świętokrzyskie na tle województw ościennych (2006 rok)

Lp.

Województwo

Pyły

Gazy

[tys Mg/rok]

[tys Mg/rok]

1.

Śląskie

20,1

45.159,0

2.

Mazowieckie

11,3

29.082,0

3.

Małopolskie

9,2

15.331,7
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4.

Łódzkie

7,2

35.296,3

5.

Lubelskie

5,5

5.078,6

6.

Świętokrzyskie

4,1

11.289,4

7.

Podkarpackie

3,2

3.593,5
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W województwie świętokrzyskim zrealizowano lub aktualnie realizuje się szereg proekologicznych działań, takich jak:
− udoskonalenie procesu spalania (zmniejszenie ilości paliw),
− kompleksowe modernizacje zakładów przemysłowych i obiektów
energetyki cieplnej,
− instalowanie wysokosprawnych urządzeń redukujących zanieczyszczenia w zakładach istniejących i projektowanych,
− likwidacja przestarzałych kotłowni lokalnych – centralizacja
podłączeń do wspólnych sieci cieplnych,
− wprowadzanie na stacjach paliw hermetyzacji procesu obrotu
paliwami lub urządzeń redukujących zanieczyszczenia,
− wprowadzenie systemów hermetyzacji urządzeń oraz systemów
wytwarzania i spedycji produktów naftowych.
Najgroźniejsze dla organizmu ludzkiego są metale oraz związki organiczne, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, posiadające działanie toksyczne. Emisja tych najbardziej szkodliwych
substancji w roku 2006 w województwie świętokrzyskim przedstawia
się następująco:
- benzo(a)piren

- 343 kg / rok

(spadek o 9,7% w stosunku do 2005 r),

- ołów

- 59 kg / rok

(wzrost o 84,4% w stosunku do 2005 r),

- nikiel

- 29 kg / rok

(spadek o 9,3% w stosunku do 2005 r),

- arsen

- 8 kg / rok

(wzrost o 33,3% w stosunku do 2005 r),

- kadm

- 6 kg / rok

(wzrost o 100% w stosunku do 2005 r).

Największy udział w emisji toksycznych i szczególnie szkodliwych
dla zdrowia zanieczyszczeń ma benzo(a)piren, którego źródłem głównie jest niepełne spalanie paliw płynnych i stałych.

5. Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na organizmy żywe
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Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na organizmy żywe, tj. na
człowieka, faunę i florę jest olbrzymi i zależy zarówno od stopnia degradacji środowiska naturalnego (głównie wody i powietrza), jak i od
stosowanych metod obronnych przez organizmy żywe, kumulacji zanieczyszczeń w danej okolicy itd. Konsumpcja zanieczyszczonej wody
i żywności przez ludzi prowadzić może do zaburzeń hormonalnych
i procesów krwiotwórczych, a także do zwłóknienia i stłuszczenia szpiku kostnego, spowolnienia ruchów mięśniowych i ogólnego osłabienia
(bóle głowy, kaszel, szum w uszach, zwiększona pobudliwość nerwowa, bezsenność, obrzęk płuc, stany apatii).
Bardzo szkodliwe dla człowieka są węglowodory chlorowcopochodne, powstające jako związki pod wpływem promieniowania ultrafioletowego z węglowodorów ropopochodnych oraz detergentów i związków
chlorowych ze środków dezynfekcyjnych, piorących, wybielających
i przemysłowych. Węglowodory te są silnie rakotwórcze i teratogenne, tj. wpływają niekorzystnie na płód ludzki. Nowe, tworzące się życie w łonie matki zostaje uszkodzone już w stanie embrionalnym. Do
ustroju człowieka węglowodory chlorowcopochodne i również groźne
fluoropochodne przedostają się poprzez układ pokarmowy, oddechowy i poprzez skórę, a ich źródłem są skażone pokarmy, woda pitna
i powietrze.
Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na organizmy zwierząt
stałocieplnych (ptaków i ssaków) jest podobny jak u człowieka, ale
o wiele groźniejszy w skutkach. Zwierzęta w razie kontaktu z ropą naftową nie mogą zmieniać miejsca pobytu (np. ptaki). Zniszczone pióra,
sierść i pierze uniemożliwiają pełnienie swoich funkcji biologicznych,
m.in. tracą właściwości izolacyjne. Węglowodory wchłaniane są do
krwi zatruwając organizm, jak również pokrywają przewód pokarmowy, uniemożliwiając absorpcję składników pokarmowych. Płazy, ryby
i bezkręgowce zarówno w środowisku wodnym, lądowym jak i w glebie
giną, ponieważ ropa naftowa z łatwością oblepia te organizmy izolując
je od otoczenia, z którego czerpią substancje pokarmowe niezbędne
do życia.
Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na rośliny ma wielorakie
znaczenie niszczące:
- Po pierwsze zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi utrudnia lub uniemożliwia roślinom pobór wody i soli mi-
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neralnych z podłoża, jak również prawidłowe oddychanie korzeni poprzez włośniki. Następuje zmiana składu gatunkowego
bakterii i zachwianie bilansu jonowego gleby. W roślinach następuje zaburzenie gospodarki wodno – elektrolitowej i wymiany
gazowej, ponieważ deficyt tlenu prowadzi do wzrostu stężenia
dwuwartościowego manganu i żelaza oraz glinu.
- Po drugie rośliny, stanowiące pokarm dla człowieka i zwierząt
będąc zanieczyszczone, wpływają bezpośrednio na przekazywanie tych zanieczyszczeń do organizmów będących również narażonymi na zanieczyszczenia zewnętrzne środowiska. Następuje więc kumulacja szkodliwych substancji w tych organizmach
i ich szybsze niszczenie.
Rośliny, a zwłaszcza rośliny lecznicze, uprawne i pastwiskowe, które zwiększyły w tkankach zawartość metabolitów wtórnych pod wpływem zanieczyszczeń ropopochodnych, nie powinny być spożywane,
przeznaczone na pasze dla zwierząt i jako zioła z przeznaczeniem dla
chorych.
Przywrócenie normalnego stanu przyrody w przypadku katastrof
ekologicznych związanych z wyciekami czy wypływami niekontrolowanymi ropy naftowej trwa bardzo długo, niekiedy kilkadziesiąt lat.

6. Odwodnienie dróg, opłaty środowiskowe i eksploatacyjne,
kontrola zanieczyszczeń wód opadowych
Drogownictwo krajowe i samorządowe od kilkunastu lat stosuje
w ciągach rowów przydrożnych i kanałów urządzenia oczyszczające
wody opadowe i roztopowe z pasów drogowych jak również wody dopływające do tych pasów z terenów przyległych. Dopóki nie będzie
spełniony postulat środowiska drogowego, aby oddzielić wody tworzone w obrębie pasów drogowych od wód innych, dopóty drogownictwo
będzie musiało oczyszczać pozostałe wody również. Pozostaje jedynie
stała kontrola wód spływających z pasów drogowych i odpowiednie
reagowanie na wskazania laboratoriów dotyczące składu chemicznego oczyszczanych i odprowadzanych wód deszczowych i roztopowych
do odbiorników, zgodnie z decyzjami wodnoprawnymi. Wg stanu na
koniec roku 2007 ilości urządzeń ochrony środowiska łącznie zainstalowanych na drogach krajowych i wojewódzkich województwa święto-
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krzyskiego wynosi kilkaset sztuk. Należy przypomnieć, że w przypadku braku stosowanych pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzania
wód deszczowych i roztopowych z dróg publicznych za rok 2008 obowiązuje podwyższona opłata środowiskowa o 200%, a od 01.01.2009
o 500%. Warto zatem uzyskać pozwolenia wodnoprawne dla posiadanych urządzeń odwadniająco – oczyszczających, na które wymagane
są takie dokumenty. Podmiot korzystający ze środowiska (art 3 pkt
20 ustawy Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz. U. z 2006r
Nr 129 poz 902 z późn. zm. oraz nowy tekst jednolity w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP z dnia 23.01.2008r. - Dz. U. Nr 25 poz. 150
z 15 lutego 2008r.) zobowiązany jest do ponoszenia rocznych opłat
w dwóch ratach, a podmiotom takim są również jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy „Prawo działalności gospodarczej” z dnia 19 listopada 1999r. (Dz. U. Nr 101, poz.
1178 z 2000r, Nr 86 poz. 958 i Nr 114 poz. 1193 oraz z 2001r. Nr 49
poz. 509). Opłaty ponosi się zgodnie z art. 273 ustawy POŚ za korzystanie ze środowiska za:
− wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
− oprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
− za pobór wód,
− za składowanie opadów.
Zarządy dróg zobowiązane są zatem do wnoszenia opłat środowiskowych zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy POŚ. Niezależnie od opłat
środowiskowych mogą być odprowadzane tzw. opłaty eksploatacyjne
na podstawie odrębnie zawartych umów pomiędzy zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi, tj. z jednej strony użytkownikiem
urządzeń kanalizacyjnych, a z drugiej właścicielem urządzeń eksploatowanych przez użytkownika. Należy jednak w drodze negocjacji nie
dopuścić do zbyt wysokich kosztów ponoszonych na rzecz właściciela urządzeń kanalizacyjnych, a umowy zaopatrzyć w niezbędne „wykazy robót” wykonywanych na rzecz użytkownika przez właściciela
w ramach stałej konserwacji kanalizacji deszczowej (czyszczenie wpustów ulicznych, przykanalików, kanałów, wymiana uszkodzonych
elementów odwodnienia, konserwacja urządzeń ochrony środowiska,
wykonywanie analiz porównawczych oczyszczanych wód deszczowych
i przedstawianie ich na życzenie użytkownikowi). Wielokrotnie z praktyki własnej wiadomo, że często odprowadzane wody z pasów drogowych (ścieki) są czystsze niż wody cieków, do których są one wprowa-
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dzane. Dlatego warto oprócz badań podstawowych wykonywać wybiórczo inne badania, które posłużą do analizy „dzikich” dopływów do
rowów przydrożnych z posesji prywatnych, zakładów produkcyjnych,
stacji paliw itd.
Niezwykle ważne jest ustalenie, w czyjej gestii są odpływy od przepustów drogowych, bardzo często niechciane elementy odwodnieniowe na działkach prywatnych. Istotne jest ustalenie, czy dany odpływ
(rów) jest elementem melioracji wodnej szczegółowej – na postawie
mapy ewidencyjnej z określonym rodzajem gruntu w sąsiedztwie odpływu. Art. 73 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001r. (Dz.
U. Nr 239 z 2005 poz. 2019 z późn. zm.) określa, że utrzymanie wymienionych w ustawie urządzeń melioracji szczegółowych należy do
właścicieli gruntów, a jeśli urządzenia te są objęte działalnością spółki
wodnej – do tej spółki. Zgodnie z art. 74 tejże ustawy właściciel gruntów wykonuje i konserwuje urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (rowy, drenowanie, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m) na swoim
terenie na własny koszt. W przypadkach szczególnych, np. gdy urządzeniom tym grozi dekapitalizacja z różnych przyczyn obiektywnych,
można prace te wykonać na koszt Skarbu Państwa (art. 74, art. 2,
pkt. 2 ustawy Prawo Wodne).
W przypadku naruszenia art. 29 tejże ustawy, tj. gdy nastąpiła
zmiana wody na gruncie (zasypywanie, podnoszenie poziomu gruntu,
zaorywanie cieków) decyzję administracyjną w sprawie przywrócenia
stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zastępczych, zapobiegających szkodom dla gruntów sąsiednich wydają: burmistrz, wójt lub
prezydent miasta.
W przypadku naruszenia art. 77 tejże ustawy, czyli gdy udowodni
się brak właściwego utrzymania i konserwacji przez właścicieli gruntów lub spółkę wodną urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, to
decyzję administracyjną w tej sprawie wydaje właściwy starosta.
Należy tu podkreślić, że z definicji melioracji wodnych wynikają
dwa kryteria oceny tych urządzeń, a mianowicie:
− muszą polepszać zdolność produkcyjną gleby i ułatwiać jej uprawę,
− chronić użytki rolne (łąki, pastwiska, grunty orne) przed powodziami.
Ważną rolę w systemie ochrony przed nieprzewidzianymi zjawiskami, jak powodzie, zwiększone opady, silne mrozy, uszkodzenia tech-

22

Balcerek B.

niczne powodujące brak zdolności przepływu ścieków w kanalizacji
odwodnieniowej i poprzez urządzenia ochrony środowiska, pełni sposób usytuowania tych urządzeń w planie. Z różnych źródeł wiadomo,
że bardziej bezpieczne dla swobodnego przepływu ścieków jest usytuowanie odstojników i separatorów w linii równoległej do osi ciągu
głównego kanału (rowu). Ciąg główny kanału ma wtedy taką konstrukcję (przegroda), która umożliwia przepływ ścieków przez te urządzenia
oczyszczające, a w przypadku awarii lub ilości nadmiernych ścieków,
wody te płyną ciągiem podstawowym, omijając urządzenia OŚ. Taki
sposób sytuowania tych urządzeń powoduje łatwość wypompowania
ścieków, przeprowadzania napraw i dokonania szczegółowych przeglądów stanu technicznego bez potrzeby zatrzymania przepływających
wód. Przewody stosowane w separatorach mają średnice dostosowane
do przepływu ścieków obliczeniowych i mogą stać się przyczyną spowolnienia przepływu ścieków.
W skrajnym przypadku, ze względu na przepływ zamknięty w separatorze, może dojść do uszkodzenia rur przepływowych głównych
i obejściowych (tzw. by-passów), wkładu koalescencyjnego i automatyki. Znając krajowe realia i brak środków finansowych na właściwe
utrzymanie urządzeń ochrony środowiska w należytym stanie technicznym, a także niewiedzę pracowników w tej dziedzinie, projektanci
powinni w miarę posiadanego miejsca w terenie projektować bezpieczne rozwiązania, a nie tylko właściwe z punktu widzenia czystości wód
opadowych i roztopowych.
Rysunek 1 przedstawia jeden z kilku zaprojektowanych przy drodze wojewódzkiej nr 744 Radom – Wierzbica – Starachowice od km
21+450 do km 30+000 (Mirzec – Osiny) zespół separatorów z kanałami doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz przelewy z progiem
o wysokości 15 cm zastosowane jako równoległe do rowów przydrożnych podstawowych. W każdym zespole zastosowano po 4 separatory
oczyszczające wody opadowe i roztopowe wprowadzane do rzek lub
cieków wodnych, zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.
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Rys. 1. Zespół separatorów z kanałami doprowadzającymi i odprowadzającymi przy drodze wojewódzkiej nr 744 Radom – Wierzbica – Starachowice od km 21+450 do km 30+000 (Mirzec – Osiny)

Praktycznie, usytuowanie równoległe urządzeń oczyszczających
nie zajmuje dużo miejsca i zazwyczaj może być wykonane w terenie
równinnym w bezpośredniej bliskości rowu podstawowego, którego
należy jedynie umocnić elementami betonowymi (korytka, płyty chodnikowe, cieki betonowe i inne).
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ROAD TRANSPORT AND FUEL IN USE INFLUENCE
ON THE STATE OF NATURAL ENVIRONMENT.
PROPOSAL OF LOCATION OF ENVIRONMENT
PROTECTION DEVICES WITHIN ROADWAY
Summary
The problem of domestic and international transport and its
influence on natural environment, flora and fauna and human health have been described in the paper. The ways of reduction of
poison emission into natural environment by using more effective
engines, refined fuels and their catalytic purification as well as
usage of alternative fuels and hybrid solutions have been also
presented. The problems of natural environment and transport in
Świętokrzyskie province at the background of other neighbouring
provinces have been described. The problems of road drainage,
exploitation and environment charges and control of pollution rate
in rainfalls and thaws within roadways of all roads category have
been shown. The example of devise set for purification of sewages
from roadways located in parallel to basic drainage road system
has been presented.
Key words: environment protection, road transport, pollution
emission, drainage, environmental and exploitation charges, devices for environment protection
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EINFLUSS DES STRASSENVERKEHRS
UND DER ANGEWANDTEN KRAFTSTOFFEN
AUF DEN STAND DER NATURUMWELT.
UNTERBRINGUNGSVORSCHLAG
VON UMWELTSCHUTZEANLAGEN
IN DEM STRASSENGRUND
Zusammenfassung

Der Aufsatz bespricht die Landes- und Auslandstransporte,
sowie den Einfluss dieser Transporte und der angewandten Kraftstoffe auf die Naturumwelt, Flora, Fauna und Gesundheit von
Menschen. Es werden die Begrenzungsmethoden von schädlichen
Emissionen in die Umwelt durch die Anwendung der leistungsfähigeren Motoren, das Vergüten der Kraftstoffe und ihre katalytische Reinigung, und auch durch die Anwendung der alternativen
Kraftstoffe gezeigt. Im Aufsatz werden die mit der Straßenentwässerung, den Umwelt- und Nutzungsabgaben verbundenen Probleme, sowie die Überwachung des Verschmutzungsstandes von
Fall- und Schneematschgewässern, die aus dem Strassengrund
von Wegen abstammen, berührt. Das Beispiel der Anwendung
von Anlagen für die Reinigung von Abwässern aus dem Strassengrund wird präsentiert.
Schlüsselwörter: der Umweltschutz, der Straßenverkehr, die
Emission von schädlichen Verschmutzungen, die Entwässerung,
die Umweltschutzanlagen
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ZAGROŻENIA SPOWODOWANE
ZŁYM ODWODNIENIEM – JAK ICH UNIKAĆ?

Streszczenie

W artykule omówiono zagrożenia spowodowane złym odwodnieniem dróg. Przedstawiono możliwości projektowe oraz szczegółowo zaprezentowano system do zagospodarowywania wody
deszczowej na przykładzie komór drenażowych SC.
Słowa kluczowe: odwodnienia, wody opadowe, komory drenażowe

1. Wprowadzenie
W ciągu ostatnich lat obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój polskich miast, a także rozbudowę terenów przedmiejskich. Zmusza to
projektantów do szukania nowych systemów do zagospodarowania
wód deszczowych, gdyż tradycyjne rozwiązania bardzo często okazują
się zawodne. Najbliższe kilka lat to niezwykłe wyzwanie budowlane
dla naszego kraju. Organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej −
Euro 2012 to dla Polski ogromna szansa na rozwój. Planuje się budowę ok. 1000 km autostrad, ok. 2200 km dróg ekspresowych oraz
unowocześnienie 12 krajowych lotnisk.
W Warszawie ma powstać Stadion Narodowy, w Gdańsku – Baltic
Arena, a swoje stadiony zbuduje lub zmodernizuje również Poznań,
Wrocław, Chorzów i Kraków. Każdy z takich obiektów wymaga zbudowania dróg dojazdowych, parkingów, stacji paliw, hoteli (Warszawa
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− 100 hoteli, Poznań − 70, Gdańsk − 36, Wrocław − 23). Wszystkie te
inwestycje będą musiały być odwodnione. To tysiące kilometrów nowych sieci kanalizacji deszczowej, setki zbiorników retencyjnych oraz
modernizacja istniejących sieci kanalizacji deszczowych itd. Pisząc
o odwodnieniach nie sposób nie wspomnieć o deszczu. W Polsce występuje w ciągu roku 120-150 dni deszczowych, w tym w większości
są to deszcze o małym natężeniu (trwają nawet kilka godzin). Deszcze
o dużym natężeniu występują 5 - 6 razy do roku (trwają 10-40 min).
Największe opady występują w górach i wynoszą od 800 do 1500 mm
w ciągu roku, na wyżynach i pojezierzach od 700 do 800 mm, natomiast na nizinach wynosi od 450 do 550 mm.
Jeszcze do niedawna wody deszczowe stanowiły problem, lecz kwestia ich odprowadzania traktowana była jako mało istotna. Woda deszczowa najczęściej trafiała do kanalizacji burzowej, a stamtąd wprost
do wód powierzchniowych − rzek i jezior. W przypadku nadmiernych
opadów postępowanie takie prowadziło do niekontrolowanego i niebezpiecznego podwyższenia poziomu wód w rzekach. Straty wynikające z tego tytułu były wielokrotnie widoczne podczas katastrofalnych
powodzi.
Dopiero, gdy zrozumiano jak cennym dobrem jest woda deszczowa,
zaczęto szerzej spoglądać na alternatywne metody zagospodarowywania wód deszczowych oraz możliwości ich wykorzystania. Obecnie zatrzymanie wód deszczowych u źródła – ich infiltracja do gruntu – traktowane jest jako proces proekologiczny, który korzystnie wpływa na
gospodarkę wodną w zlewni.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaleca się projektowanie odwodnień stosując:
– odwodnienie powierzchniowe, którego zadaniem jest szybkie
i skuteczne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni pasa
drogowego (muldy i rowy przydrożne, ścieki lub rynny uliczne,
przepusty, zbiorniki retencyjne, zbiorniki odparowujące),
– odwodnienie filtracyjne (rowy chłonne, sączki, dreny, studnie
chłonne, zbiorniki chłonne):
§ drenaż płytki – w celu odprowadzenia wody infiltracyjnej przedostającej się w głąb nawierzchni drogowej
§ drenaż głęboki – w celu obniżenia poziomu wód gruntowych,
drenażu skarp, drenażu ochronnego
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odwodnienie podziemne przeznaczone jest do przejęcia i odprowadzenia wód opadowych spływających z powierzchni ulic,
placów i chodników poprzez studzienki wpustowe do kanalizacji
deszczowej (rowy kryte, ścieki kryte, kanalizacja deszczowa).
Skutki złego doboru lub zła sprawność działania systemu odprowadzania wód opadowych niejednokrotnie doprowadza do katastrof.
Często niewielki deszcz powoduje całkowity paraliż miasta. Drogi
i ulice są zalane, a przez miasta płyną niszczące nawierzchnię rzeki.
Brak sprawnego systemu odwodnienia pasa drogowego jest przyczyną tworzenia się uszkodzeń nawierzchni: spękań, wysadzin, przełomów, dziur, kolein i innych. Uszkodzenia te mają istotny wpływ na
bezpieczeństwo i są często przyczyną wypadków drogowych. Zdarzają
się katastrofy, kiedy część ulicy zapada się na przykład z samochodem. Rowy przydrożne to również przykład często źle funkcjonującego odwodnienia. Brak systematycznego utrzymania rowów (koszenie
traw, usuwanie zanieczyszczeń naturalnych, np. liści drzew, usuwanie śmieci itp.) powoduje uszczelnienie rowów, co skutkuje brakiem
odwodnienia w danym terenie. Problemem bywa również głębokość
takiego rowu, w razie kolizji drogowej kierowca bardzo często nie
ma szans przeżycia. Zbiorniki retencyjne powierzchniowe, szczególnie projektowane jako odparowujące, często są takimi tylko z nazwy
z uwagi na nieprzewidywalność pogody w naszym klimacie. Wielokrotnie zbiorniki tak projektowane wylewają.
Wielu katastrof można by uniknąć stosując urządzenia do odwodnień nowej generacji, np. komory drenażowe. Ten typ urządzeń do
zagospodarowywania wód opadowych można stosować zarówno do
odwodnień wszystkich rodzajów dróg, jak też parkingów o małej i dużej powierzchni. Ze względu na wysoką wytrzymałość na zginanie, komory drenażowe można umieszczać bezpośrednio pod powierzchnią
komunikacyjną – wytrzymują obciążenia 14,5 t/oś. Inną możliwością
zastosowania komór drenażowych jest ich umieszczanie w odwodnieniach liniowych jako podziemne zbiorniki retencyjne szczelne lub
retencyjno-infiltrujące. Można w ten sposób zastąpić istniejący rów
przydrożny o dużej głębokości systemem muldy chłonnej o wysokim
stopniu przepuszczalności z komorami drenażowymi jako urządzeniami chłonno- retencyjnymi.
Podobnym rozwiązaniem jest wykorzystanie pasa rozdzielającego
między jezdniami lub pasa między jezdnią a chodnikiem i zamonto-
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wanie tam komór drenażowych jako systemu odwadniającego. Zaletą tego systemu jest oszczędność terenu potrzebnego do zatrzymania
opadu do czasu całkowitej infiltracji wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, gdzie głęboki rów przydrożny zastąpi się muldą
o niewielkiej głębokości. Unikniemy ewentualnej budowy innych urządzeń odwadniających, np. kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych itp. – co przynosi wymierne oszczędności.
Zbiorniki retencyjne powierzchniowe i retencyjno-odparowujące
można zastąpić zbiornikami szczelnymi z komór drenażowych, a teren
nad nimi wykorzystać do różnych celów (np. MOP-ów). Po zastąpieniu
istniejących rowów przydrożnych systemem muld z komór drenażowych, w większości przypadków możliwe jest poszerzenie jezdni przy
przebudowie lub modernizacji drogi. Zazwyczaj w takich przypadkach
konieczny jest wykup gruntów potrzebnych na inwestycję, a niekiedy
także konieczność wycięcia przylegającego drzewostanu – system komór drenażowych pozwoli nam tego uniknąć.

2. Komory drenażowe

SC740

SC310

Rys. 1. Komora drenażowa SC740 i SC310

Kilkanaście lat temu, w Stanach Zjednoczonych, wprowadzono na
rynek nowatorski system do miejscowego zagospodarowania wód opadowych – komory drenażowe. Zasada działania komór drenażowych
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bazuje na tradycyjnym podejściu do odprowadzania wód opadowych,
tj.:
–
powierzchniowych zbiornikach retencyjnych,
–
trawiastych rowach odwadniających,
–
studniach chłonnych,
–
rurowych drenażach rozsączających,
eliminując jednocześnie wiele jego niedoskonałości.
Wśród zalet systemu warto wyróżnić:
– dużą pojemność pojedynczej komory,
– łatwy i szybki montaż,
– dużą drożność systemu,
– możliwość inspekcji (np. kamerą) i czyszczenia pod ciśnieniem
(WUKO),
– ograniczenie powierzchni pola drenażowego,
– wytrzymałość mechaniczną,
– alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnych zbiorników retencyjnych, studni chłonnych, rowów odwadniających,
– możliwość stosowania przy wysokim poziomie wód gruntowych,
– ograniczenie zużycia tłucznia,
– możliwość rozbudowy lub przeniesienia,
– możliwość ponownego wykorzystania zgromadzonej wody (podlewanie, spłukiwanie toalet).
Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej komory mogą być
montowane pod:
–
chodnikami,
–
ulicami,
–
parkingami,
a także na terenach:
–
zielonych,
–
obiektów handlowych,
–
przemysłowych,
–
rekreacyjnych,
–
mieszkalnych,
czyli wszędzie tam, gdzie istnieją ograniczenia przestrzenne i tam,
gdzie włączenie dodatkowej ilości wód opadowych do sieci miejskiej
jest utrudnione, zbyt kosztowne lub wręcz niemożliwe.
Komora drenażowa jest urządzeniem uniwersalnym. Występuje
w dwóch typach SC310 i SC740. Pojemność komór wynosi od 0,9 m3
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do 2,6 m3 Wysokość 41 cm pozwala na stosowanie, gdy wody gruntowe są wysoko.
Komory mają otwarte dno i otwory w ścianach bocznych, co umożliwia bardzo efektywną infiltrację wody do gruntu. Wykonane są
z polipropylenu metodą wtryskową.
Dzięki specjalnej konstrukcji (kształt odwróconej litery U), wygięcie górnej części w łuk oraz to, że wierzch i ściany boczne są faliste,
komora wytrzymuje bardzo duże obciążenia – 14,5 t/oś samochodu
(obciążony TIR), dlatego system komorowy może być z powodzeniem
stosowany, np. pod wielkopowierzchniowymi parkingami bez dodatkowych płyt odciążających.
Komory są łatwe w montażu, mogą być łączone w łożyska lub rowy
różnych rozmiarów. Istnieje również możliwość demontażu i przeniesienia komór w inne miejsce, zależnie od potrzeb inwestora. Dzięki zastosowaniu jako podłoża dla komór grubego tłucznia wyeliminowano
problem kolmatacji. Specjalne otwory rewizyjne pozwalają na inspekcję systemu oraz ewentualne czyszczenie.

3. Projektowanie systemu komór drenażowych
Przed podjęciem prac projektowych należy określić funkcję, jaką ma spełniać system komór drenażowych, tzn.: infiltracja wód opadowych do gruntu, retencja wód deszczowych,
czy zatrzymanie pierwszej fali spływu ze zlewni oraz dokonać oceny
warunków gruntowych, hydrologicznych, a także prawnych. Określenie wielkości systemu polega na wyznaczeniu ilości komór, pokryw,
tłucznia, geowłókniny oraz objętości wykopu. Na podstawie tak określonych ilości wyznacza się orientacyjny koszt systemu.
I. Wymagana objętość komór [Vs] w m3
Wymagana objętość komór drenażowych jest równa objętości spływu
wód deszczowych. Dla obliczenia orientacyjnych kosztów przyjęto:
Vs = Q = q × FZR × t [m3]
gdzie:
Vs − objętość komór drenażowych [m3],
Q − objętość spływu wód deszczowych [m3],
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q − natężenie deszczu [q = 0,131 m3/(s × ha) dla deszczu 15 minutowego],
t − czas przetrzymania wód opadowych w komorze – przyjęty czas
deszczu,
FZR − powierzchni zredukowana zlewni [ha],
F − powierzchnia rzeczywista zlewni [ha].
Wstępnie zakłada się, że powierzchnia zlewni zredukowanej FZR
równa jest powierzchni całkowitej zlewni F (tzn. współczynnik spływu φ = 1). Współczynnik spływu jest zależny od rodzaju odwadnianej
powierzchni (np. dla powierzchni z płyt betonowych wynosi 0.7, dla
dachów szczelnych 1.0). Stąd wzór na objętość komór drenażowych
przyjmuje postać:
Vs = 0,131 × F × t [m3].
II. Wymagana ilość komór [C] w szt.
C = Vs / Pojemność wybranej komory (tab. 1)
Tablica 1. Zestawienie przeliczników stosowanych do obliczenia wymaganej ilości komór
Pojemność przypadająca na komorę
oraz fundament kamienny o grubości:

Pojemność
magazynowania wody
przez samą komorę

(15 cm)

(30 cm)

(46 cm)

m3

m3

m3

m3

SC740

1,3

2,1

2,3

2,6

SC310

0,4

0,9

1,0

1,2

III. Wymagana powierzchnia łożyska (wykopu) z komorami [S]
w m2
S = C × 3,14 m2 + 0,3 m × obwód łożyska SC740
lub
2
S = C × 2,2 m + 0,3 m × obwód łożyska SC310
IV. Wymagana ilość obsypki z tłucznia [Vst] w m3
W celu przeliczenia całkowitej masy tłucznia (2-5 cm) stosujemy
przelicznik z tablicy 2.
Vst = C × przelicznik (tab. 2)
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Tablica 2. Zestawienie przeliczników stosowanych do obliczenia ilości obsypki z tłucznia
Objętość przypadająca na pojedynczą komorę
przy fundamencie kamiennym o grubości:
(15 cm)

(30 cm)

t

m

SC740

3,5

SC310

1,8

(46 cm)

t

m

2,1

4,2

1,1

2,5

3

t

m3

2,5

4,5

3,0

1,5

3,0

1,8

3

V. Wymagana objętość wykopu [Ex] w m3
Ex = C × przelicznik (tab. 3)
Tablica 3. Zestawienie przeliczników stosowanych do obliczenia wymaganej objętości wykopu
Objętość prac ziemnych przypadająca na pojedynczą komorę przy
fundamencie kamiennym o grubości:
SC740
SC310

(15 cm)
m3

(30 cm)
m3

(46 cm)
m3

4,2

4,7

5,2

2,2

2,6

2,9

VI. Wymagana ilość materiału filtracyjnego [F] w m2
Dno i boki łożyska oraz warstwa wierzchnia z tłucznia musi zostać
pokryta geowłókniną. Pole powierzchni ścian bocznych musi być kalkulowane z dodaniem 60 cm zakładu w przypadku umieszczania 2
rolek tkaniny filtracyjnej bok do boku lub skraj do skraju.
VII. Ilość sztuk ścian przednich/tylnych (pokryw) [Ep]
Ep = 2 × (ilość ciągów komór) [szt.]
Istnieje możliwość inspekcji systemu komór drenażowych SC (np.
kamerą), konserwacji oraz czyszczenia (pod ciśnieniem). Dodatkowo,
dla zabezpieczenia systemu przed zawiesinami, które mogą dostać się
do systemu warto zastosować tzw. separator zanieczyszczeń IsolatorTM. Jest to jeden ciąg komór SC owinięty odpowiednio dobraną geowłókniną. Separator zanieczyszczeń należy zaprojektować z uwzględnieniem studzienki rewizyjnej z zamontowanym przelewem po stronie
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dopływu wody. Studzienka jest wielofunkcyjna. Umożliwia dostęp do
systemu w celu inspekcji, a także konserwacji.

Rys. 2. Zastosowanie komór w trudnych warunkach (obciążenie do 14,5 tony na oś)

4. Montaż komór drenażowych
Montaż komór drenażowych SC jest bardzo prosty i szybki. Montaż
komór i pokryw odbywa się metodą nakładkową bez użycia elementów
łączeniowych. Pofałdowania powierzchni komór zachodzą na siebie,
pozwalając na wykonanie w prosty sposób niezawodnego połączenia.
Istnieje możliwość skracania komór na placu budowy i dostosowania
systemu do istniejących warunków lokalizacyjnych.

5. Etapy montażu systemu komór
Prace należy rozpocząć od wykonania wykopu i przygotowania
miejsca dla łożyska komorowego. Następnie wykładamy wykop geowłókniną, a na dnie umieszczamy warstwę obsypki z przemytego
tłucznia (średnica 2-5 cm), którą zagęszczamy do min. 95% gęstości
standardowej Proctora. Przystępujemy do układania ciągów komór
drenażowych. Pierwsza układana komora powinna posiadać pokrywę
zamontowaną w przedniej części. Dwie sąsiednie komory powinny być
połączone na zakładkę. Na końcu ostatniej komory ciągu należy założyć pokrywę. W podobny sposób należy łączyć kolejne ciągi komór.
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Zgodnie z projektem należy zamontować osadnik wstępny, przewody
dopływowe wraz z rurą dystrybucyjną, którą doprowadzimy wodę do
systemu. Przykrycie systemu wykonujemy za pomocą obsypki z tłucznia, następnie układamy materiał filtracyjny w celu zabezpieczenia
systemu przed zanieczyszczeniem, a nad nim wykonujemy zasypkę
o grubości kilkunastu centymetrów. Po wykonaniu tych czynności
możemy rozpocząć układanie chodnika (nawierzchni ulicy, itp.).

Rys. 3. Fotografie obrazujące kolejne etapy montażu systemu komór drenażowych

ZAGROŻENIA SPOWODOWANE ZŁYM ODWODNIENIEM – JAK ICH UNIKAĆ?

37

6. Podsumowanie
Dobrze zaprojektowane odwodnienie z zastosowaniem rozwiązań
nowej generacji to wiele korzyści – poczynając od technicznych, finansowych, a na bezpieczeństwie każdego użytkownika drogi kończąc.
W trosce o bezpieczeństwo oraz przyszłe zasoby wód podziemnych
wydaje się konieczne, aby umiejętne i racjonalne gospodarowanie wodami deszczowymi stało się ważnym elementem współczesnego planowania urbanistycznego.
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RISK OF BAD STAGE OF DRAINAGE
– HOW TO AVOID IT?
Summary

The risks of bad stage of drainages have been described in the
paper. The design possibilities and rain water development system have been presented on case of SC drainage chambers.
Key words: drainage, rainfalls, drainage chambers.

DIE VON SCHLECHTER ENTWÄSSERUNG
VERURSACHTEN GEFÄHRDUNGEN
– WIE VERMEIDEN SIE?
Zusammenfassung

Im Aufsatz werden die von schlechter Entwässerung verursachten Gefährdungen besprochen. Die Projektmöglichkeiten werden dargestellt und in einzelnen wird das System für die Erschließung des Regenwassers am Beispiel der SC-Dränagekammer
präsentiert.
Schlüsselwörter: die Entwässerung, das Regengewässer,
die Dränagekammer.
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ZASADNOŚĆ STOSOWANIA W ZLEWNIACH
DROGOWYCH PODCZYSZCZALNI
DESZCZOWYCH Z SEPARATORAMI Z BYPASSEM
ORAZ OSADNIKAMI ZINTEGROWANYMI

Streszczenie

Artykuł prezentuje podstawy prawne stosowania i eksploatacji obiektów i urządzeń podczyszczających wody opadowe (wraz
z tłem historycznym) oraz uwarunkowania techniczne wynikające z wiedzy nt. specyfiki zlewni drogowych i specyfiki procesów
sedymentacji. Na tym tle Autor omawia przykłady konkretnych
rozwiązań technicznych urządzeń oferowanych na rynku, a także
praktykę aplikacyjną stosowaną przez środowisko projektantów.
Słowa kluczowe: podczyszczania deszczowa, osadnik, separator, by-pass

1. Uwarunkowania formalno - prawne
Standardy emisji zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych
odprowadzanych z dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych
klasy G, parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha oraz obiektów dystrybucji paliw, określa § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24
lipca 2006r. [3]. Zgodnie z tym rozporządzeniem, zawartość zawiesiny ogólnej w ściekach odprowadzanych do środowiska nie może być
większa niż 100 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l.

1

mgr inż., Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, tel. 058 346 12 18; 0502
186 168, malgorzata.helman-grubba@ek-kom.pl
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Podane wartości odnoszą się do tej ilości ścieków opadowych, jaka
powstaje z opadu o natężeniu co najmniej 15 l/s spływającego z 1 ha
odwadnianej powierzchni szczelnej dróg, parkingów i terenów przemysłowych. W przypadku spływów z terenów magazynowania i dystrybucji paliw - wymienione wyżej graniczne wartości parametrów
zanieczyszczeń - obowiązują dla ścieków opadowych powstających z
opadu o częstości występowania raz w roku (C=1) i czasie trwania 15
minut; lecz w ilości nie mniejszej niż ilość ścieków odprowadzana z 1
ha powierzchni szczelnej z opadów o natężeniu 77 l/s.
Odpływ wód opadowych i roztopowych w ilości przekraczającej powyższe wartości może być wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania, a urządzenie oczyszczające powinno być zabezpieczone przed
dopływem wód o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.
Pierwsze zapisy pozwalające wydzieloną część spływów opadowych
kwalifikowanych jako wody zanieczyszczone (cały czas istnieją naszym w prawodawstwie wody opadowe, które są „umownie czyste”)
odprowadzać do odbiorników z pominięciem jakichkolwiek urządzeń
podczyszczających pojawiły się w rozporządzeniu z Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. [4].
Lektura licznych publikacji w prasie fachowej oraz wystąpień konferencyjnych pozwala przypuszczać, iż intencją ustawodawcy było
unikanie nadmiernego i nieefektywnego z punktu widzenia ochrony
środowiska wodnego inwestowania w podczyszczanie przepływów
deszczowych pochodzących z deszczy nawalnych, stosunkowo rzadko
występujących i – jak zapewniały środowiska naukowe – sumarycznie
wnoszących do odbiorników znacznie mniejszy ładunek zanieczyszczeń niż przepływu „przeciętne”. Po przeszło dziesięciu latach doświadczeń w funkcjonowaniu historycznego rozporządzenia z 11 listopada
1991 roku (nakazującego podczyszczanie wód opadowych ze wskazanych zlewni i powierzchni – uznając je za zanieczyszczone), które nie normowało wielkości przepływów opadowych, które miały być
podczyszczanie – ustawodawca uznał powyższe argumenty i zezwolił
na odprowadzanie do środowiska części wód opadowych „umownie
brudnych”. Przed urządzeniami podczyszczającymi ustawodawca zezwolił na zastosowanie urządzeń przelewowych rozdzielających strugi
na ‘przepływy nominalne’ – wymagające podczyszczania i kierowane
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do stosownych urządzeń podczyszczających i ‘nadmiarowe’ (ponad
nominalne) – których podczyszczanie nie jest obowiązkowe.
Powyższe zapisy w cytowanym rozporządzeniu stały się podstawą
do produkcji i stosowania urządzeń podczyszczających wody deszczowe z tzw. by-passami wewnętrznymi lub zewnętrznymi – stanowiącymi element urządzenia. Skorzystali z nich w szczególności producenci
urządzeń o wysokiej sprawności usuwania zanieczyszczeń olejowych,
a wymagających przez to stosowania odpowiednio dużych urządzeń,
które przy kierowaniu do nich całej strugi przepływu – stawały się
bardzo drogie.
Działalność producentów separatorów o wysokiej sprawności chwilowej (tzw. klasy I) zaciążyła na interpretacji wprowadzanych przepisów – sugerując obligatoryjność (a nie opcjonalność) stosowania
przelewów dla przepływów większych od nominalnych, jak również
sugerując konieczność ‘by-passowania’ strug wewnątrz samych urządzeń podczyszczających. Tymczasem wprowadzone przepisy mówiły
wyraźnie o zastosowaniu urządzeń przelewowych przed podczyszczalnią deszczową.
Równolegle z korektami rozporządzeń MŚ w zakresie wymagań
względem wód opadowych – w związku z przystąpieniem Polski do
UE – rozpoczął się proces wdrażania tzw. norm europejskich, a także
korekty ustawodawstwa normującego dopuszczanie wyrobów budowlanych do obrotu.
Owocami tego procesu są min. normy:
- PN-EN 858-1:2005: Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np.
olej i benzyna). Część 1: Zasady projektowania, właściwości
użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością,
- PN-EN 858-2:2005: Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np.
olej i benzyna). Część 2: Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja,
a także rozporządzenia:
- Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728. – Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

42

Helman-Grubba M.

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych,
- Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1779. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie systemów zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,
- Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu aprobat oraz trybu ich udzielania lub
zmiany.
Efekt powyższych uregulowań prawnych na dziś jest taki, iż tzw.
separatory ropopochodnych dość powszechnie stosowane w podczyszczalniach deszczowych (często nawet utożsamianie z podczyszczalniami deszczowymi) – powinny albo spełniać wymogi normy europejskiej
jw., albo powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę – w przypadku urządzeń podczyszczających ścieki – Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.
Kolejnym dokumentem, który bardzo silnie wpływa na realizację podczyszczalni wód opadowych ze zlewni drogowych – jest norma drogowa PN-S-02204/1997 [9]. Norma ta jest źródłem szeregu
zaleceń praktycznych i w wielu wypadkach decyduje o parametrach
technicznych odwodnienia drogi, jak i o parametrach technicznych,
jakie powinny spełniać urządzenia podczyszczające. Wybrane kwestie
szczegółowe dotyczące aspektów technicznych urządzeń podczyszczających – jakie wynikają z ww. normy – przedstawiono w kolejnych
rozdziałach.

2. Uwarunkowania techniczne i praktyka projektowa
2.1. Uwarunkowania techniczne
Zgodnie ze współczesną wiedzą o składzie wód opadowych z dróg
(zwłaszcza z ich odcinków zamiejskich) - dobrze zaprojektowana podczyszczalnia deszczowa musi przede wszystkim dobrze usuwać zawiesiny ogólne. Oznacza to, iż najważniejszym elementem podczyszczalni
jest osadnik. Prawidłowo zaprojektowany osadnik powinien posiadać
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odpowiednią powierzchnię czynną, zapewniającą uzyskanie zakładanej stałej sprawności instalacji, a w trakcie projektowania należy wykonać stosowne obliczenia obciążenia hydraulicznego projektowanego
osadnika – zgodnie z wiedzą o zjawiskach sedymentacji zawiesin ziarnistych oraz dobrymi praktykami projektowania osadników.
Prawidłowe obliczenie niezbędnej powierzchni osadnika wymaga
również wiedzy (albo założeń) nt. składu frakcyjnego zawiesin w podczyszczanych ściekach.
Skład frakcyjny zawiesin w ściekach deszczowych wg różnych źródeł
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Rys. 1. Skład frakcyjny zawiesin deszczowych [1, 9]

Wiedza nt. składu frakcyjnego zawiesin deszczowych nie jest usystematyzowana. Projektanci mogą się spotkać z publikacjami i badaniami wykazującymi zarówno dominację zawiesin gruboziarnistych
(frakcje piaskowe i żwirowe), jak i drobnoziarnistych o konsystencji
‘kisielu’ (frakcje pylaste, ilaste i zawiesiny organiczne).
Norma drogowa [9] – zakłada, iż zawiesiny w spływach deszczowych z dróg są uziarnione bardzo drobno i zaleca przyjmować skład
frakcyjny zawiesin w następujący sposób:
- średnica ziaren stanowiących wraz z mniejszymi 10% suchej
masy d10=0,007 mm,
- średnica ziaren stanowiących wraz z mniejszymi 50% suchej
masy d50=0,03 mm,
- średnica ziaren stanowiących wraz z mniejszymi 90% suchej
masy d90=0,4 mm.
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Natomiast prędkość sedymentacji, która pozwala na usunięcie zawiesin o określonych średnicach ziaren, należy przyjmować wg tablicy 1.
Tablica 1. Wartości prędkości sedymentacji dla drogowych ścieków deszczowych [9]

Frakcja
osadu

Prędkość
V10%

Prędkość
V50%

Prędkość
V90%

Proporcje
wagowe

[mm]

[m/h]

[m/h]

[m/h]

[%]

< 0,05

0,13

4,1

11,43

68

> 0,05

13

50

326

32

Razem:

0,37

7,2

89

100

Maksymalne powierzchniowe obciążenie hydrauliczne, jakie
powinna posiadać oczyszczalnia ścieków deszczowych, aby mogła spełniać warunek określony w punkcie 3.2.2 w/w normy [9]
(wymagane usunięcie min. 50% zawiesiny drobnej), wynosi 4,1 m/h.
Od strony pracy oczyszczalni oznacza to, że zatrzymane w niej muszą
być wszystkie zawiesiny o prędkości sedymentacji większej niż 4,1
m/h. Od strony technologicznej oznacza to natomiast, że na każdy
1 m3/h przepływających ścieków deszczowych potrzebne jest
przynajmniej 0,24 m2 powierzchni aktywnej, aby utrzymać zakładaną 50%-ową sprawność.
Istnieją również źródła sugerujące inny (gruboziarnisty) skład frakcyjny zawiesin – min. podręcznik Arkady (patrz rys 1.), ale dotyczą
one badań wykonanych dla ulic miejskich. Jeśli by przyjąć założenia projektowe dot. składu zawiesin wg charakterystyki gruboziarnistej (np. wg [1]), to projektując osadnik można skorzystać z uproszczonej metody wymiarowania osadników – wg zaleceń IOŚ (tablica 2).
Tablica 2. Orientacyjne wartości parametrów technologicznych osadników [2]
Maksymalne obciążenie hydrauliczne [(m3/h)/m2]

7

14

36

Minimalna średnica zatrzymanych ziaren [mm]

0,06

0,09

0,15

80

70

60

Przewidywany stopień redukcji zawiesin ogólnych [%]
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Powyższe zalecenia sprawdzają się dość dobrze w warunkach miejskich. Stosownie do przyjętych założeń projektowych – należy zastosować urządzenia odpowiedniej konstrukcji.
Na rynku istnieją urządzenia ‘intensyfikujące’ sedymentację np.
poprzez zastosowanie różnego typu wkładów wielostrumieniowych,
bądź specyficznych konstrukcji osadników wymuszających przepływ
wirowy, jednak nie zmienia to podstawowego warunku poprawnego
funkcjonowania i projektowania osadników deszczowych:
Chcąc osiągnąć sedymentację danej frakcji zawiesin – musimy
zastosować osadnik o obciążeniu hydraulicznym odpowiednim
dla sedymentacji tejże frakcji – wyliczonym każdorazowo dla danej zlewni.
Autor nie przesądza o słuszności którejkolwiek z teorii nt. składu
frakcyjnego, ale mimo poszukiwań – nie znaleziono danych, aby zakwestionować drobnoziarnisty model zawiesin wód deszczowych dla
spływów deszczowych z dróg w obszarach pozamiejskich.
2.2. Praktyka projektowa
Praktyka projektowa – wspierana działaniami marketingowymi
producentów separatorów, a także treścią szeregu publikacji o charakterze wytycznych projektowania – wbrew zaleceniom normy drogowej - sprowadziła projektowanie podczyszczalni deszczowej do zaprojektowania separatora ropopochodnych.
Autorzy wytycznych projektowania separatorów – z racji tematu,
którym się zajmują („projektowanie separatorów”) - w większości wypadków koncentrują się na zapewnieniu prawidłowych warunków do
separacji zanieczyszczeń olejowych, a nie na prawidłowym zaprojektowaniu obiektu podczyszczalni deszczowej.
Z punktu widzenia autorów ‘wytycznych separatorowych’ reprezentujących producentów urządzeń - zastosowanie ich wyrobu (separatora) – do podczyszczania ścieków opadowych – jest jednym ze bardzo
wielu obszarów zastosowań separatorów i wcale nie najważniejszym.
Stąd ‘wytyczne separatorowe’ – wzorowane najczęściej na normach
PN-EN 858-1:2005 i PN-EN 858-2:2005 [10, 11], obejmują zalecenia
dot. poprzedzenia instalacji separatora stosownym osadnikiem, ale
nie poświęcają zbyt wiele uwagi osadnikom zasilanym wodami opadowymi.
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Zarówno norma „separatorowa”, jak i indywidualne aprobaty techniczne – bazujące, z reguły, na jej podstawowych zapisach określają
minimalne wymagania dla osadników z punktu widzenia zabezpieczenia właściwej pracy separatora – przy różnych jego zastosowaniach
(głównie technologicznych) – ponieważ dokumenty te dotyczą warunków stosowania danego wyrobu, a nie warunków projektowania
obiektów podczyszczających wody opadowe.
Kryterium objętościowe osadników (patrz tablica 3) przed separatorami służy przede wszystkim ułatwieniom w projektowaniu separatorów do podczyszczania ścieków technologicznych i z założenia jest
kryterium bardzo zgrubnym i pomocniczym, a nie jedynym.
Tablica 3. Minimalna pojemność osadników współpracujących z separatorem [11]

Przewidywana przykładowa ilość osadu kanalizacyjnego

mała ilość osadów (nie
dotyczy oddzielaczy
mniejszych lub równych
NS 10, poza krytymi
parkingami
samochodowymi)

- ścieki technologiczne z określoną małą
pojemnością osadu kanalizacyjnego,
- wszystkie obszary zbierające wodę
deszczową, gdzie występuje niewielka
ilość mułu z ruchu ulicznego lub
podobnych, tj. baseny spływowe na
terenach zbiorników benzynowych i
krytych stacjach benzynowych

średnia ilość osadów
(minimalna pojemność
osadników 600 l.)

- stacje benzynowe, myjnie
samochodowe
ręczne, mycie części,
- place do mycia autobusów,
- ścieki z garaży i placów parkingowych
pojazdów,
- elektrownie, zakłady mechaniczne

wysoka ilość osadów
(minimalna pojemność
osadników 600 l.)

- urządzenia myjące dla pojazdów
terenowych, maszyn budowlanych,
maszyn rolniczych,
- place do mycia samochodów
ciężarowych

minimalna pojemność
osadników 5000 l.

- automatyczne myjnie samochodowe,
tj. obracalne, przejazdowe

Minimalna
pojemność
osadnika
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Uwaga odnosząca się do zastosowań deszczowych mówi:
„… wszystkie obszary zbierające wodę deszczową, gdzie występuje
niewielka ilość mułu z ruchu ulicznego lub podobnych …”
Powyższe nie oznacza, iż każda zlewnia deszczowa może być „obsłużona” osadnikiem o przysłowiowej pojemności
				

V=
,

wystarczy, że z analizy charakteru zlewni wynika, iż odprowadza
ona wody średnio lub silnie zanieczyszczone zawiesinami (większość
zlewni miejskich, a także dróg o dużym ruchu), a już – aby pozostać
w zgodzie z normą separatorową – należałoby zastosować osadnik
dwu, albo trzykrotnie większy.
O powyższym warunku – przedstawiciele handlowi większości producentów separatorów – wydają się zapominać i bagatelizują problem,
zwłaszcza, gdy z uwagi na ograniczenia przestrzenne projektanci są
skłonni sięgać po urządzenia z tzw. „zintegrowanym osadnikiem” lub
tzw. rozwiązania z by-passem wewnętrznym.

3. Efekty środowiskowe
Efekty środowiskowe powyższych interpretacji przepisów oraz praktyki projektowej możemy prześledzić analizują pracę podczyszczalni
deszczowych jako kompleksowego obiektu oczyszczającego.

Rys. 2 Przykładowy schemat podczyszczalni deszczowej [12]

48

Helman-Grubba M.

Rys. 3.2.
Rys. 3.1.

Rys. 3.3.

Rys. 3.4.

Rys. 3.5.

Rys. 3.6.

ZASADNOŚĆ STOSOWANIA W ZLEWNIACH DROGOWYCH PODCZYSZCZALNI...

Rys. 3.7.

Rys. 3.9.
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Rys. 3.8.

Rys. 3.10.

Rys. 3.1 – 3.10. Przykładowe rozwiązania elementów podczyszczalni
deszczowych różnych producentów

Wyobraźmy sobie skutki dwóch sytuacji – jakże prawdopodobnych
– na drogach szybkiego ruchu w obszarach zamiejskich:
A. Katastrofa drogowa i rozlew znacznej objętości substancji ropopochodnych (np. zawartości cysterny z benzyną).
B. Potwierdzenie się założeń normy drogowej dot. ilości, a przede
wszystkim składu frakcyjnego zawiesin – dla drogi o dużym ruchu przebiegającej przez tereny zamiejskie, gdzie służby eksplo-
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atacyjne wykonują absolutne minimum (o ile wykonują) – czyli
kontrolę 2 razy/rok.
Jeżeli podczyszczalnia – jako obiekt – została zaprojektowana wg
modelu na rys. 2. (całkowicie zgodnie z prawem) - w przypadku A,
w urządzeniach o przykładowej konstrukcji jak na rys. 3.1. – 3.6. oraz
3.9. - nastąpi zamknięcie odpływu przez separator – poprzez pływak
‘anty olejowy’ oraz wypływ substancji ropopochodnej do przelewu (zewnętrznego bądź wewnętrznego).
Urządzenie o konstrukcji jak na rysunku 3.7. i 3.8. – będzie zatrzymywało olej do momentu wypełnienia olejem objętości do dolnej
granicy wkładu lamelowego i w końcu też zacznie go wypuszczać na
zewnątrz, ale ma nad pozostałymi urządzeniami 1 przewagę. Nie jest
opatrzone metryczką „… posiada automatyczne zamknięcie przeciwrozlewowe…” Dzięki temu – być może – stosując je w zlewni o podwyższonym ryzyku rozlewów awaryjnych – w toku uzgodnień na jednostce projektowej zostanie wymuszone zaprojektowanie niezależnego
zamknięcia – za urządzeniem, które w przedstawionym w przypadku
zatrzyma całą strugę (rys. 3.10.).
W przypadku B – jeśli części osadnikowe zaprezentowanych urządzeń nie zostały zaprojektowane na parametry adekwatne do stopnia zanieczyszczenia ścieków w rozpatrywanej zlewni (a z reguły tzw.
osadniki ‘zintegrowane’ wymiarowane są przez producentów jako

)
i nie zostały poprzedzone wydzielonym osadnikiem (zaprojektowanym zgodnie ze sztuką – z uwzględnieniem obciążenia hydraulicznego
i frakcji zawiesiny) – nastąpi unoszenie drobnych frakcji zawiesin, które albo będą po prostu wypływały z urządzenia (Z.2., Z3), czego nikt
nie stwierdzi dopóki przepustowość nominalna urządzeń nie przekroczy 300dm3/s (brak obowiązku wykonywania badań), albo początkowo będą usuwane przez filtr, jaki stanowi wypełnienie koalescencyjne (z.1., Z.4.), aby następnie zakolmatować je i poprzez zwiększenie
strat hydraulicznych – spowodować wypływ zanieczyszczonej strugi
ścieków (nawet przy przepływach mniejszych od nominalnych) – do
przelewu.
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Podsumowanie

§ Lekceważenie zagadnień ilości i składu frakcyjnego zawiesin

§

§

§

§

§

§

podczas projektowania podczyszczalni deszczowych i sprowadzanie zagadnienia projektowego do „doboru separatora” z osadnikiem o minimalnej objętości – w przypadku podczyszczalni
z by-passem – może prowadzić do omijania podczyszczalni przez
strugę wymagającą podczyszczenia.
Separatory z tzw. automatycznym zamknięciem nie spełniają
swojej funkcji zatrzymywania odpływu w wypadku przepełnienia zanieczyszczeniami – jeżeli współpracują z przelewami (zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi).
W szczególnym przypadku – przelewów zabudowanych wewnątrz
urządzenia – podczas pobieżnego oglądu zewnętrznego trudno
zauważyć, iż struga nie przepływa przez ciąg podczyszczający,
tylko „skraca sobie drogę” poprzez „by-pass”.
Powyższe zagrożenie nasila się w przypadku tzw. separatorów
zintegrowanych z osadnikami, w których projektanci ufając
w prawidłowość doborów sugerowanych przez doradców handlowych – nie sprawdzają skuteczności ‘osadnika zintegrowanego’
dla konkretnych warunków panujących w danej zlewni.
W przypadku podczyszczalni z urządzeniami o przepustowości
nominalnej <300dm3/s – podczas standardowej kontroli okresowej wymaganej przepisami rozporządzenia MŚ z 24 lipca 2006 r.
- powyższe zjawisko jest trudno wykrywalne.
Podczyszczanie deszczowe z separatorami wysokiej skuteczności
(klasy I) i obejściami hydraulicznymi (by-passami) mają rację
bytu tam, gdzie stopień zanieczyszczenia wód opadowych
substancjami ropopochodnymi jest wysoki i ma charakter
trwały, a nie wynika jedynie z okazjonalnych zdarzeń drogowych (zlewnie śródmiejskie, tereny składowe związane z gospodarką paliwową, a nie zlewnie typowo drogowe w obszarach
pozamiejskich).
W zlewniach, w których spływ ponadnormatywnych zanieczyszczeń olejowe ma charakter incydentalny (wypadek), a przeciętny poziom zanieczyszczenia substancjami olejowymi jest niski
(typowe zlewnie drogowe w obszarach słabo zurbanizowanych)
- lepiej stosować separatory o mniejszej skuteczności chwilo-
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wej (klasy II) lub tylko starannie zaprojektowane osadniki - ale
przystosowane do podczyszczania całej strugi i magazynowania
rozlewów awaryjnych; a ewentualne zamknięcie awaryjne (np.
w zlewniach odbiorników chronionych) powinno gwarantować
zatrzymanie całej skażonej strugi.
§ Osobnym zagadnieniem – wymagającym równie starannej analizy jest charakterystyka hydrauliczna i prawidłowe rozdzielanie
strug w prefabrykowanych „by-passach” stosowanych przez producentów (zwłaszcza w przypadku by-passów wewnętrznych).
Prefabrykowane obejścia hydrauliczne powinny być wyposażone
w urządzenia regulacyjne o określonej charakterystyce hydraulicznej (gwarantowanej przez producenta urządzenia regulacyjnego) lub podlegać atestacji na etapie starań o aprobatę techniczną,
§ Badania atestacyjne powinny potwierdzać, iż prefabrykowane
urządzenie przelewowe gwarantuje skierowanie do podczyszczenia strugi przepływu o wartości nominalnej, a w chwili maksymalnego hydraulicznego obciążenie podczyszczalni – nie następuje przeciążenie hydrauliczne ciągu podczyszczającego i wymywanie zdeponowanych zanieczyszczeń - analogicznie do badań
wymaganych od producentów urządzeń stosowanych dla całej
strugi przepływu deszczowego (o zmiennych parametrach efektywności eliminacji zanieczyszczeń).
§ W realizacji podczyszczalni deszczowej z przelewem nadmiarowym według indywidualnego projektu – postuluje się ujęcie obliczeń hydraulicznych przelewu rozdzielającego strugi w operacie wodnoprawnym – jako element analizy efektu ekologicznego
podczyszczalni.
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APPLICATION ADVISABILITY OF RAINFALLS
TREATMENT PLANTS WITH BY-PASS SEPARATOR
AND INTEGRATED SEDIMENT TRAPS IN ROAD BASINS
Summary
The main regulations concerning application and exploitation
of objects and rainfalls treatment plants (with historical background) and technical requirements resulting from the knowledge on
road basins specificity and sedimentation process specificity have
been presented in the paper. At such a background some technical
solutions of devices offered in the market have been described,
the practice applied by designers has been presented.
Key words: rainfalls treatment plant, sediment trap, separator, by-pass.

ANWENDUNGSGRÜNDLICHKEIT
DER REGENVORREINIGUNGSANLAGEN
MIT DEN BY-PASS-SEPARATOREN UND INTEGRIERTEN
ABSETZBECKEN IN DEN STRASSENZUFLUßGEBIETEN
Zusammenfassung
Der Aufsatz präsentiert die Gesetzgrundlagen der Anwendung
und Nutzung von Objekten und Einrichtungen für die Regengewässervorreinigung, sowie die technischen Bedingungen, die aus
den Fachkenntnissen bezüglich der Eigenart von Straßenzuflussgebieten und Sedimentationsprozessen resultieren. Auf diesem
Boden bespricht der Verfasser die Beispiele der konkreten techni-
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schen Lösungen von auf dem Markt angebotenen Einrichtungen,
sowie die Verwendungspraxis durch die Projektanten.
Schlüsselwörter: die Regenvorreinigungsanlage, das Absetzbecken, der Abscheider.
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ZASTOSOWANIE RÓWNAŃ RÓWNOWAGI
CIEKÓW ŻWIRODENNYCH DLA ZACHOWANIA
NATURALNEGO OTOCZENIA DRÓG

Streszczenie

Projektanci drogowi zamieniają naturalne cieki w sąsiedztwie
dróg na rowy i kanały, dla których dysponują równaniami opisującymi występujące w nich zjawiska hydrauliczne. Równania
równowagi naturalnych cieków żwirodennych Hey’a – Thorne’a
pozwalają opisać parametry meandrującego lub prostego koryta
o żwirowym dnie uwzględniając zadrzewienie brzegów, uziarnienie materiału podłoża, natężenie transportu dennego oraz zmienną szerokość i głębokość cieku dla rozpatrywanej zlewni i spadku
doliny. Dla wykazania przydatności przytoczonej metodologii pomierzono parametry niewielkiego cieku żwirodennego i przeprowadzono przykładowe obliczenia z podaniem inżynierskich wniosków.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, naturalny ciek żwirowy, równania równowagi koryt żwirowych

1. Wprowadzenie
Bardzo często drogi trasowane są wzdłuż dolin potoków i rzek,
gdzie przecinają liczne dopływy a często także główny ciek. Wprowadzają w ten sposób sztuczne konstrukcje w postaci przepustów i mo1
2
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stów w system rzeczny, który uprzednio nie był skrępowany. Tam,
gdzie istniejące spadki są bardzo niewielkie, a w związku z tym cieki
posiadają niewielką jednostkową moc strumienia (co charakteryzuje
się piaszczystym lub mulistym materiałem dna cieku, patrz Załącznik
1), zabudowa koryt lub przekształcanie istniejących koryt w planie
nie musi prowadzić do zaburzenia równowagi. Natomiast tam, gdzie
występują potoki o skalnym, kamienistym i żwirowym dnie, a doliny
bywają wąskie i ciasno zabudowane istnieje tendencja, aby uprościć
i ustabilizować przebieg cieków wodnych w sposób dostosowany do
przebiegu drogi. W procesie projektowania drogowego liczne są więc
przypadki żądania przez inwestora lub projektantów uregulowania
rzek i potoków dla uniknięcia lub uproszczenia przejść drogowo - mostowych. Z drugiej strony istnieją naciski wymuszające regulowanie
cieków w sąsiedztwie dróg, mostów i przepustów ze strony zarządów
wodnych i zarządów melioracji. Argumentem wtedy jest konieczność
tradycyjnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwerozyjnego drogi i jej sąsiedztwa.
Projekty regulacyjne polegają na zmianie profilu i przekroju cieku
na uproszczony stały profil i przekrój kanału regulacyjnego o najczęściej skróconej trasie. Ich realizacja nie tylko całkowicie niszczy otoczenie przyrodnicze rzeki, ale ponadto zmniejsza odporność na erozję
denną w okresie budowy oraz wprowadza nierównowagę w dynamice
transportu rumowiska wleczonego w okresie późniejszym poprzez likwidację naturalnego opancerzenia dna. W konsekwencji zwiększonej erozji dennej przy umocnionych brzegach koryta, rzeka wcina się
w dno doliny osuszając warstwę wodonośną w aluwiach doliny. Ponadto koryto przenosi wtedy przepływy o większej energii niż uprzednie
przekroje rzeki nieuregulowanej i większe niż stosowane przez projektanta do obliczenia kanału regulacyjnego. Powoduje to konieczność
stałych remontów, a także skłonność do stosowania przez projektantów nadmiernie trwałych umocnień nie tylko brzegów, ale także dna
tego kanału. Zarówno nadmierna erozja denna jak i zbędna zabudowa
dna i brzegów trwałymi budowlami betonowymi, murowanymi czy gabionami pogłębia nieprzydatność cieków do bytowania organizmów
roślinnych i zwierzęcych. Wyłącza to znaczne obszary wód z procesów
przyrodniczych i powoduje brak łączności wód pomiędzy sobą oraz
z terenami nadbrzeżnymi [3].
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Fot. 1. Zanik przepływu dopływu Raby w osiatkowanym dnie rowu przydrożnego, do którego dopływ ten został skierowany bez wyraźnej potrzeby

Nie brakuje przykładów zarówno dobrych jak i niekorzystnych rozwiązań sąsiedztwa drogi i cieku. Można powiedzieć, że najlepszym
sposobem ochrony naturalności cieku równoległego do drogi jest
oddalenie ich od siebie na odpowiednią odległość [2]. Przy przekraczaniu cieku przepust i most mieścić powinien nie tylko koryto cieku,
ale także jak najszersze pasy nadbrzeżne dla zachowania komunikacji
ludzi oraz zwierząt wodnych i lądowych3. W wielu jednak przypadkach
powstaje wątpliwość, co należy uznać za „odpowiednią” odległość cie3

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.)
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ku od drogi, zarówno w aspekcie ochrony środowiska jak i w aspekcie
ewentualnego zagrożenia budowli drogowej wezbraniem tego cieku.
Z braku innych wskazówek można dla górskich potoków i rzek stosować regułę 3x20:
• minimum 20m roślinnego pasa nadbrzeżnego,
• temperatura wody maksimum 20oC, co oznacza minimum 50%
zacienienia lustra wody w letnie południe,
• ilość zawiesiny ogólnej maksimum 20 mg/l, co można uzyskać
poprzez konsekwentną nieingerencję w ciek i pasy nadbrzeżne.
Uważa się też, że dla zachowania naturalnego meandrowania cieku
konieczny jest pas terenu szerokości 3 do 5 - krotnie przekraczającej
szerokość koryta rozpatrywanego cieku [4]. Dla uzasadnienia braku
ingerencji w naturalny przebieg cieku lub dla właściwego jego przekształcenia konieczne jest posłużenie się odpowiednią metodologią,
która pozwoli na parametryczne udowodnienie inwestorowi i władzom
wodnym adekwatność przyjętych rozwiązań. Taką możliwość dają
równania równowagi cieku.

2. Dynamiczna równowaga cieku
Jak dowodzi porównanie historycznych map, wiele koryt rzek i potoków nie przemieszcza się poza określony pas terenu mimo okresowej zmiany swego przebiegu w planie i profilu. Proste i meandrujące
koryta żwirowe mogą być trwałe w inżynierskiej perspektywie czasowej (kilkudziesięciu lat) dzięki trwającym od tysiącleci procesom korytowym w dolinach. Naturalne koryta pozostawione bez inżynierskiej
ingerencji potrafią być trwałe dzięki równowadze określonej przez stabilny profil, przekrój i plan, które są zależne od zazwyczaj ustalonego
rozkładu zmienności przepływów i transportu rumowiska, materiału
dna i brzegów, zasięgu zarośli i lasów nadbrzeżnych oraz spadku doliny. Ta równowaga objawia się dostosowywaniem się naturalnego koryta do chwilowych i długoterminowych zmian dostaw rumowiska lub
do zmian rozkładu przepływów poprzez dostosowanie parametrów koryta do zmienionych warunków. Jaskrawym przykładem dostosowywania się koryt do zmniejszonych dostaw rumowiska jest opancerzenie dna cieku żwirem i kamieniami o średnim uziarnieniu grubszym
niż osady w dolinie. Zmniejszenie częstości występowania przepływów
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powodziowych spotykane czasem poniżej zapór dolinowych objawia
się zarastaniem koryta i zwężeniem jego przekroju. Te procesy dostosowawcze dla naturalnych koryt nie są gwałtowne, choć w dłuższych
okresach czasu zmieniają parametry geometryczne koryt.
Równowaga cieku może być łatwo naruszona ingerencją inżynierską poprzez usunięcie lasów i zarośli nadbrzeżnych, wyprostowanie i skrócenie koryta, umocnienie brzegu materiałem skalnym, przekształcenie przekroju poprzecznego lub zniszczenie
opancerzenia dna cieku. W efekcie naruszenia równowagi objawy
niepożądane mogą być obserwowane już po pierwszym wezbraniu nie
tylko na przekształconym odcinku cieku, ale także na odcinkach daleko sięgających w górę i w dół cieku. Każde kolejne wezbranie większe od poprzedniego będzie przekształcało koryto aż do stanu, kiedy
kilkakrotne przejście wody brzegowej ustali nowe warunki równowagi
w korycie. Staje się ono zazwyczaj bardziej pojemne niż poprzednio.
Obecnie takim najczęściej obserwowanym długoterminowym skutkiem regulacji rzek i potoków górskich jest przekształcenie dawnych
rozplecionych koryt aluwialnych (żwirowych) w koryta skalne lub
kaskadowe, w których obecność kamieni i żwiru bywa stabilizowana seriami betonowych i kamiennych stopni [7]. Zwiększona erozja
wgłębna cieku głównego powoduje ponadto występowanie przeszkód
w łączności wód nie tylko poprzez jego przegradzanie stopniami, ale
także poprzez obniżenie podstawy erozyjnej dopływów. Powoduje to,
że przepusty drogowe wszystkich dopływów stają się przeszkodami
nie do przebycia dla organizmów wodnych.

3. Równania równowagi cieku żwirowego
Spośród równań określających stan dynamicznej równowagi koryt
żwirowych tylko równania Hey – Thorne’a uwzględniają ilość wleczonego rumowiska, meandrujący kształt koryta oraz pozwalają na określenie zróżnicowania pomiędzy wymiarami przekrojów strefy bystrzy
i plos. Równania te powstały jako seria korelacji dotyczących parametrów koryt rzek i potoków żwirowych z całego świata. Powszechnie
przyjmowanym założeniem jest, że stabilne koryto żwirowe jest kształtowane przez przepływ brzegowy. W jednostkowych zastosowaniach
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praktycznych powinno się przyjmować do równań przepływ brzegowy
taki, jak w sąsiadujących z rozpatrywanym odcinkiem przekrojach.
Załącznik 2 podaje dane wejściowe do równań oraz same równania. Pozwalają one na obliczenie parametrów koryta naturalnego wystarczające do opisu jego zmienności w planie (szerokość lustra wody
brzegowej, odległość między bystrzami, krętość koryta) oraz profilu
(spadek wody brzegowej, średnie głębokości bystrza i plosa). Ponadto podają maksymalne głębokości bystrza i plosa oraz zróżnicowanie
szerokości wody brzegowej bystrza i plosa. Takie parametry można
bezpośrednio skonfrontować z wymiarami naturalnego przekroju bez konieczności jego przekształcania. Przekrój tak sparametryzowany nie ma więc nic wspólnego z „przekrojem regulacyjnym”
czy „typowym” stosowanym w projektowaniu kanałów regulacyjnych.
Typowy projekt kanału lub rowu składa się z profilu istniejącego
i projektowanego dna, założonego przekroju o przyjętej szerokości
poziomego dna i ustalonym nachyleniu skarp. Plan kanału i rowu
zazwyczaj jest uproszczony, bo składa się z prostych i łuków podyktowanych pożądanym kierunkiem odwodnienia lub dopasowaniem
do innych budowli. W następstwie takiego projektowania realizowany jest najczęściej trapezowy (czasem złożony – dwudzielny) przekrój
o płaskim dnie, jednakowej szerokości i jednolitym spadku. Nie ma
to nic wspólnego z kształtem naturalnego cieku. Ciek taki charakteryzuje się sinusoidalnym planem, w którym pomiędzy skręcającymi
naprzemiennie w prawo i w lewo zakolami głębszych plos występują
w punktach przegięcia płytsze i szersze bystrza. Szerokości koryta
i długości fal meandrów zależą od stopnia zarośnięcia brzegów drzewami i krzakami. Łatwo sobie wyobrazić, co stanie się po dokonaniu
wycinki drzew i krzewów koniecznej dla wykonania ujednoliconego
przekroju „autostrady dla potoku”, zanim nawet przystąpi się do realizacji tradycyjnego projektu regulacji. Kanał tak wykonany na zawsze
będzie skazany na wykonywanie prac utrzymaniowych, które stale
będą starały się przeciwdziałać naturalnym procesom korytowym.
Tymczasem zastosowanie równań Hey – Thorne’a daje wiele możliwości, które można podsumować następująco:
• Po obliczeniu parametrów koryta w równowadze, można porównać te parametry z pomierzonymi w terenie i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Może się okazać, że koryto jest w równowadze,
a istniejąca terasa zalewowa jest wystarczająca dla przeniesie-
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nia wód powodziowych i wtedy nie jest konieczna żadna ingerencja inżynierska w sąsiadujący z drogą potok. W taki też sposób
można dokładnie wyznaczyć odcinki potoku, które ingerencji inżynierskiej wymagają.
Najczęściej nie ma danych dotyczących ilości wleczonego rumowiska koniecznych do zastosowania równań, ale można dopasować ten parametr do rzeczywistego spadku cieku na zasadzie
prób i błędów i w ten sposób dokonać oszacowania tej wielkości.
Jednym z objawów nierównowagi koryta jest jego większa pojemność niż wielka woda półtoraroczna czy dwuletnia. Jeśli uziarnienie dna potoku nie wytrzymuje energii zwiększonych przepływów pełnokorytowych, to konieczne staje się obniżenie terasy
zalewowej dla zmniejszenia przekroju koryta. Alternatywnie, jest
też możliwe w tym przypadku podwyższenie koron bystrzy poprzez nasyp żwiru i kamieni o odpowiednim (obliczonym) uziarnieniu.
Jeśli istniejące proste koryto ma spadek większy niż obliczony
wzorami równowagi, to dla ustalenia równowagi najczęściej nie
ma innego wyjścia, jak wyznaczyć nowy, sinusoidalny przebieg
koryta dla zwiększenia jego krętości i zastosowania sekwencji
bystrze – ploso. Materiał, z którego będzie się wykonywało koryto
nie może pochodzić z wykopu w korycie, gdyż uziarnienie miejscowych żwirów jest zawsze drobniejsze niż opancerzenie dna
wzięte do obliczeń. Miejscowy materiał należy doziarnić grubszym materiałem z zewnątrz lub ewentualnie dowieźć z zewnątrz
całość potrzebnego materiału do wykonania korekty przebiegu
koryta.
Analizując koryta wcześniej uregulowane łatwo określić za pomocą równań Hey - Thorne’a deformacje pozostałe po ingerencji
inżynierskiej, takie jak: przekroczenie maksymalnej głębokości
bystrza, brak dostaw rumowiska wleczonego, zbyt małe lub zbyt
pojemne koryto, konieczność obsadzenia koryta drzewami itp.
Jeśli konieczne jest przełożenie koryta na pewnym odcinku, to
można tego dokonać stosując uziarnienie materiału dna i parametry koryta takie, jakie wynikają z równań Hey - Thorne’a
w sekwencji naprzemiennie występujących plos i bystrzy, co
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włączy nowy odcinek od samego początku w procesy korytowe
adekwatne dla całości potoku.
Zastosowanie wzorów jest ograniczone do spadków doliny poniżej
2,2%. Dalszym ograniczeniem stosowania wzorów Hey – Thorne’a jest
dolna granica przepływów pełnokorytowych (3,9 m3 s-1), co oznacza, że
nie jest możliwa parametryczna ocena niewielkich strumieni o dużych
spadkach i zlewni mniejszej niż około 5 km2. W przypadku konieczności analizy mniejszych cieków warto jednak wziąć pod uwagę koryta
o parametrach podobnych do występujących w sąsiedztwie, identyczne uziarnienie materiału dna i odpowiednio szerokie terasy zalewowe.
Zależność odległości pomiędzy bystrzami z od szerokości lustra
wody brzegowej W jest zasadą generalną, a według wielu pozycji literatury:
z=aW
gdzie a = 5 do 7 dla cieków naturalnych i 5 do 9 dla cieków uregulowanych. Szerokość koniecznej terasy zalewowej można oszacować poprzez zastosowanie podejścia takiego jak w przypadku projektowania
regulacyjnych przekroi dwudzielnych, przyjmując głębokość i prędkość rozlanej wody tak, by nie niszczyła zagospodarowania zalanego
terenu.
Z podanego powyżej opisu wynika, że obliczenie równań Hey – Thorne’a powinno być wstępem do jakichkolwiek analiz środowiskowych
żwirowych potoków i rzek przepływających w sąsiedztwie dróg, jak
również do ustalenia zakresu i sposobu ich przekształceń inżynierskich.

4. Przykładowe zastosowanie analizy: ścieżka rowerowa wzdłuż
potoku Krzywiczanka
Nadmiar ziemi z wykopów przy budowie drogi krajowej „Zakopianki” odłożono wzdłuż drogi powiatowej Stróża – Pcim z myślą o zrobieniu tam w przyszłości chodników i ścieżki rowerowej w miejsce wyciętych drzew przydrożnych. Ponieważ teren pomiędzy tą drogą a rzeką
Rabą należy do obszaru „Natura 2000” (tzw. shadow list), konieczna stała się analiza wpływu zajęcia części terenów zalewanych wodą
100-letnią Raby oraz bliskiego sąsiedztwa potoku Krzywiczanka na
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zamierzoną inwestycję. Inwestor skłonny jest dokonać regulacji potoku przebiegającego wzdłuż drogi „na wszelki wypadek”, ale regulacja
potoku jest niemożliwa ze względu na konieczność utrzymania wód
w dobrym stanie ekologicznym wymaganym Ramową Dyrektywą Wodną podpisaną prze Polskę podczas przystąpienia do Unii Europejskiej.
Użytkownik rybacki i Wojewódzki Konserwator Przyrody zwracają
uwagę na wysoką wartość przyrodniczą terenu. Dla udostępnienia tej
wartości budowa ścieżki rowerowej może być korzystna, ale pod warunkiem zachowania walorów przyrodniczych potoku Krzywiczanka,
doliny rzeki Raby i nadbrzeżnych lasów łęgowych.
Na rozpatrywanym odcinku obecny przebieg potoku idzie śladem
odciętego koryta rzeki Raby wzdłuż powiatowej drogi wybudowanej na
skraju doliny (patrz rys. 1).

Rys. 1. Porównanie historycznych map z początku i końca XX wieku
ukazujące przekształcenie dawnego koryta Raby w obecny
przyujściowy odcinek potoku Krzywiczanka
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Powyżej biegnie skalnym korytem od zapory przeciwrumowiskowej
w przysiółku Mizerówka, następnie korytem regulacyjnym wykonanym w latach 70-tych (częściowo ukrytym pod obfitą roślinnością) aż
do mostu drewnianego pod drogą powiatową. Od tego mostu do ujścia
droga jest obecnie poszerzona niekontrolowanym nasypem, na którym ma powstać ścieżka rowerowa. Wartość przyrodnicza potoku
wynika z faktu, że zimna i stosunkowo czysta woda wartkiego
górskiego strumienia trafia do rozległych plos dawnego koryta
Raby, w których może rozwijać się roślinność wodna, nadbrzeżna
i łęgowa. Głębokie plosa o prawie stojącej wodzie przypominają żyzne stawy o mulistym dnie, a kamieniste i żwirowe bystrza stanowią
o przydatności tego potoku dla ryb prądolubnych. Wszędzie występuje dostatek grubego rumoszu drzewnego, istotnego dla prawidłowego kształtowania koryta potoku [8]. Całość przyujściowego odcinka nawadnia warstwy aluwiów w dolinie Raby przyczyniając się do
zwiększenia retencji dolinowej i korytowej oraz do zachowania niskiej
temperatury wody w rzece Rabie. Podobne starorzecza zasilane wodą
dopływów zostały całkowicie w dolinie Raby wyeliminowane. Ostatnie zostały wykorzystane pod budowę dróg w rejonie Lubnia (2006
- 2008), Stróży (2004 - 2006) i Myślenic (2002 - 2004).

Fot. 2. Skupiska włosienicznika wodnego (Batrachium aquatilis) w potoku Krzywiczanka
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Potok Krzywiczanka jest ostatnim miejscem obfitującym w roślinność podwodną, skąd może się ona przenosić do koryta uregulowanej
Raby. Występują tu dwa gatunki prawnie chronionych roślin (włosienicznik wodny i rzeczny) oraz 10 gatunków prawnie chronionych
zwierząt (minóg strumieniowy, głowacz pręgopłetwy, śliz, piekielnica,
rzęsorek rzeczek, jeż, wydra, bóbr, zimorodek, czapla siwa).
Nigdzie indziej szuwar jeżogłówkowy nie występuje tak obficie jak
tutaj, z mocnymi skupiskami roślin ziemnowodnych będących siedliskiem kiełży (potocznik wąskolistny, przetacznik bobowniczek i mech
zdrojek), które znalazły tutaj wyłączne siedlisko w zasięgu obwodu
rybackiego nr 2 rzeki Raby. Strefy bystrzy są stałym miejscem tarła
ryb reofilnych z Raby, w tym specyficznej rasy myślenickiej pstrąga
potokowego (Salmo trutta dorothea), dla której jest to jedyne tarlisko
dostępne z koryta Raby. Taka różnorodność przyrodnicza uległaby
zagładzie podczas prac regulacyjnych, gdyby zastosować tradycyjnie
zaprojektowany kanał regulacyjny.

5. Parametry koryta żwirowego potoku Krzywiczanka
Na rozpatrywanym odcinku (od drewnianego mostu na drodze Stróża – Pcim w dół potoku) spadek potoku nie jest jednorodny. Wyraźne
dwa długie plosa dawnego koryta Raby nie są podobne do dwóch prostych lub lekko meandrujących odcinków strumienia.
Jeden z nich występuje pomiędzy podobnymi do wydłużonych stawów starorzeczy, a drugi odwadnia najniższe starorzecze ujściem do
rzeki Raby. Spadek doliny Raby określony na tym odcinku jako
0,0045 nie jest więc właściwy dla spadku doliny potoku, dla którego cała różnica wysokości jest skonsumowana na dwóch bystrych
odcinkach żwirowych o spadkach około dwukrotnie większych.
Dla obliczenia parametrów koryta potoku Krzywiczanka posłużono
się danymi z badań terenowych (uziarnienie żwiru dna potoku) oraz
danymi z map (powierzchnia zlewni, wysokości, spadki) według metodyki opisanej w Załączniku 2. Następnie skonfrontowano obliczenia
z pomiarami terenowymi, które obejmowały wykonanie kilku przekrojów poprzecznych umieszczonych na istniejących koronach bystrzy
oraz na pomierzeniu odległości pomiędzy nimi. Pierwszy rozpatrywany
przekrój wyznaczono powyżej mostu drogowego, ponieważ na odcinku
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pod mostem drogowym jest tylko jedno bystrze zaczynające się powyżej mostu a kończące poniżej mostu w dawnym plosie rzeki Raby.

Rys. 2. Lokalizacja odcinka i wybranych przekrojów potoku
Krzywiczanka

Określono jednostkową moc strumienia w w tych przekrojach oraz
przepływy pełnokorytowe (na podstawie wzorów empirycznych Chezy’ego – Manninga, Załącznik 4). Okazało się, że nie odpowiadają one
zazwyczaj zakładanym przepływom Q67%, lecz są większe od wody
dwuletniej Q50% i trzykrotnie mniejsze od wody dziesięcioletniej Q10%
obliczonych wzorem Punzeta (Załącznik 3). Obliczenia powtórzono
więc dla uśrednionego przepływu pełnokorytowego i takie umieszczono w poniższej tabeli. W jednym z przekrojów (0+420) powstała wątpliwość co należy uznać za przekrój pełnokorytowy: czy koryta oryginalnego (naturalnego potoku), czy przekroju przekształconego przez
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jednostronne zasypanie terasy zalewowej nasypem ścieżki rowerowej.
Obliczenia dokonano dla obydwu przypadków, ale dla ustalenia średniego przepływu pełnokorytowego wzięto pod uwagę tylko przekrój
oryginalny.
Uziarnienie bystrzy określone empirycznie także uśredniono dla
celów analizy. Dystrybuanty empiryczne i teoretyczne uziarnienia
w poszczególnych przekrojach wrysowane są na siatce lognormalnej
Weibulla na rys. 5.

Rys. 3. Dystrybuanty uziarnienia opancerzenia dna potoku Krzywiczanka
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Obliczeń dokonano zakładając typ III pokrycia otoczenia koryta
drzewami i krzakami, czyli zarośla na 5 do 50% długości jego brzegów oraz najmniejszą ilość wleczonego rumowiska Qs = 0,001 kg s-1,
gdyż dostawa rumowiska ze zlewni jest odcięta zaporą przeciwrumowiskową. Odbywa się też systematyczne usuwanie żwiru z odcinka
przy moście w przysiółku Mizerówka w ramach tak zwanego „odżwirowania potoku” wchodzącego w skład prac utrzymaniowych RZGW.
Oprócz danych i wyników obliczeń równaniami Hey- Thorne’a w tablicy 1 umieszczono wyniki obliczeń wielkości przepływu brzegowego,
prędkości średniej wody brzegowej i jednostkowej mocy strumienia
dla zebranych danych terenowych.
Tablica 1. Wyniki obliczeń wielkości przepływu brzegowego, prędkości
średniej wody brzegowej i jednostkowej mocy strumienia dla
zebranych danych terenowych
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6. Wnioski wynikające z analizy
Przepływ pełnokorytowy potoku Krzywiczanka jest większy od
przepływu Q50% obliczonego wzorami Punzeta, co można być może tłumaczyć niedoszacowaniem wynikającym z zastosowania tego wzoru.
Może też wynikać z faktu, że przekroje potoku tworzyły się poprzez
zarastanie znacznie szerszej odciętej odnogi koryta rzeki Raby i proces ten ciągle jeszcze ma miejsce. Uziarnienie bystrzy pozwalające na
większy spadek doliny i wody brzegowej może także wynikać z faktu,
że potok płynie starym korytem Raby. Stwierdzenie tego „przewymiarowania” i „nadmiernego opancerzenia” koryta naturalnego stanowi
zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem nieprzewidzianie
większych przepływów mogących płynąć tym korytem w przyszłości.
Oprócz wód potoku pochodzących z uwzględnionej w niniejszym
opracowaniu zlewni mogło się w przeszłości zdarzać, że do wydzielonej części jego doliny przedostawały się rozlewające się
w terasie zalewowej rzeki Raby wody większych wezbrań kształtując koryto bardziej pojemne i bardziej opancerzone. Jeśli było
tak w rzeczywistości, to zachowanie istniejącego naturalnego koryta realizuje cel adekwatności do istniejących uwarunkowań ponad
aspekt wycinkowej realizacji inżynierskich oszacowań.
Dane terenowe odpowiadają dość ściśle obliczonym parametrom
koryta i są zgodne pomiędzy sobą. Jest to być może wynikiem celowego wyboru przekrojów na koronach bystrzy sugerowanego w literaturze [1] oraz wydzielenia z analizy strefy starorzeczy o charakterze
rozległych i wydłużonych stawów.
Z analizy wynika, że zawężony nasypem drogowym przekrój (0+420)
jest w stanie przeprowadzić wodę dziesięcioletnią potoku poniżej niwelety drogi, ale wtedy jednostkowa moc strumienia jest w nim dwukrotnie większa niż w sąsiadujących przekrojach. Także średnia prędkość przepływu brzegowego będzie wtedy wyższa niż w sąsiednich
przekrojach. Może to w przypadku dużych wezbrań potoku prowadzić
do erozji nasypu ścieżki rowerowej. Fakt, że obliczona głębokość i głębokość maksymalna wody brzegowej na bystrzu są mniejsze od pomierzonych w tym przekroju dowodzi, że proces wcinania się koryta
spowodowany jego zawężeniem ma już teraz miejsce, a więc rejon ten
wymagać będzie ingerencji inżynierskiej. W pozostałych przekrojach
takiej potrzeby nie widać.
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Potok należy sklasyfikować na podstawie jednostkowej mocy strumienia wody brzegowej (55 do 76 [W m-2]) jako „ciek żwirodenny
o dużej energii strumienia, zachowujący równowagę w przypadku
ograniczonej dostawy rumowiska i adekwatnym uziarnieniu bystrzy
i plos” (Załącznik 1). Przy pomierzonym uziarnieniu dna potoku pozwalającym na większe spadki koryta niż spotykane w rzeczywistości
jest to podstawa do potwierdzenia stanu równowagi koryta cieku. Jest
też celowe zachowanie podobnej wielkości mocy strumienia przy rozpatrywaniu innych zabiegów inżynierskich na rozpatrywanym odcinku. Można też wnioskować na podstawie stosunkowo grubego opancerzenia, że w przyszłości nie należy usuwać żwiru z potoku, a nawet
uzupełniać jego ilości dla zachowania procesów korytowych.

7. Zalecenia dotyczące zakresu ingerencji inżynierskiej
Zawężony przekrój w km 0+420 prawdopodobnie był taki w pewnym
stopniu także przed uformowaniem niekontrolowanego nasypu ścieżki
rowerowej. Poprowadzenie w przeszłości drogi wzdłuż nieregularnie
ukształtowanego skraju doliny zmniejszyło terasę zalewową w tym
miejscu do około dwóch szerokości koryta potoku. Ostatnie roboty zajęły jednostronnie całość terasy przy nasypie drogowym. W ten
sposób głębokość przekroju brzegowego potoku zwiększyła się o około
0,6 m, co wynika z różnicy poziomów lewej i prawej terasy zalewowej.

Rys. 4. Szkic przykładowych przekrojów drogi i potoku Krzywiczanka
z zaznaczeniem koniecznych modyfikacji zachowujących szerokość pasma
meandrowania potoku o trzy- do czterokrotnej szerokości wody brzegowej
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Można rozważać pięć wariantów ingerencji inżynierskiej w tym
miejscu:
• umocnienie skarpy nasypu materiałem żwirowym o uziarnieniu
odpowiadającym opancerzeniu dna potoku,
• obniżenie przeciwległej terasy zalewowej o 0,6m w pasie o szerokości około 20m wzdłuż brzegu potoku,
• lokalne poszerzenie koryta potoku o około 50%, dla zmniejszenia mocy strumienia w przekroju,
• lokalne obniżenie ścieżki rowerowej do poziomu dawnej terasy
zalewowej,
• odsunięcie koryta potoku od ścieżki rowerowej na odległość do
20 m i urządzenie terasy zalewowej pomiędzy potokiem a ścieżką.
Najbardziej efektywne pod względem ekonomicznym i najmniej
uciążliwe pod względem środowiskowym byłoby łączne zastosowanie
częściowe dwóch pierwszych wariantów, czyli obniżenie terasy zalewowej na szerokości około 10 m i umocnienie skarp nasypu ścieżki
rowerowej na skarpie nasypu ścieżki rowerowej. Zabieg ten będzie potrzebny na długości około 60 m.
Ponadto może się okazać, że będą potrzebne korekty przebiegu trasy potoku w rejonie remontowanego mostu drogowego. Takie korekty
powinny być dokonane poprzez uformowanie koryta i uzupełnienie
żwiru dna i skarp nowego koryta materiałem o uziarnieniu odpowiadającym uziarnieniu opancerzenia dna potoku. Tradycyjna regulacja
potoku w tym rejonie nie powinna mieć miejsca. Rozpiętość przęsła
mostu (16 m) pozwala na przeprowadzenie koryta potoku i dwóch
brzegowych półek terenowych o wystarczającej szerokości przez światło mostu.

8. Wnioski
Jak widać z omawianego przykładu, zamiast regulacji potoku na
długości około kilometra można nieznacznymi robotami ziemnymi na
długości nie przekraczającej około 100 m przy użyciu odpowiednich
materiałów uzyskać zapewnienie nieuciążliwego sąsiedztwa potoku
i drogi. Taka nieznaczna ingerencja łatwa jest do rekultywacji w przypadku niewielkiego zniszczenia pokrycia roślinnego. Pozostała część
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potoku może być zachowana wraz z całym otoczeniem, a dzięki dokonaniu analizy na podstawie równań równowagi Hey – Thorne’a można
udokumentować adekwatność istniejącego ukształtowania doliny dla
przeprowadzenia wezbranych wód potoku.

Fot. 3. Potok Krzywiczanka – przejście z plosa w bystrze powyżej mostu
drogowego

Za pomocą równań Hey – Thorne’a projektant jest w stanie
przeanalizować przebieg naturalnych lub regulowanych rzek żwirowych takich jak Raba, Skawa czy Dunajec, ich dopływów wielkości Rogoźnika, Piekielnika czy Kamienicy oraz mniejszych potoków,
o zlewni powyżej około 5km2 i o spadku doliny poniżej 2,2%. Dopasowując rozwiązania drogowo-mostowe do naturalnego przebiegu
rzek i potoków można nie tylko zachować wartość środowiska
przyrodniczego dolin rzecznych, ale także zmniejszyć ryzyko powodzi i zaoszczędzić kosztu zbędnych zabezpieczeń przeciwerozyjnych.
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Załącznik 1. Klasyfikacja cieków na podstawie jednostkowej
mocy strumienia [1]
Stosunkowo łatwym do ustalenia parametrem określającym tempo
wydatkowania energii cieku na jednostkowej powierzchni dna przy
określonym przepływie jest jednostkowa moc strumienia (unit stream
power), obliczana następującym wzorem:
w = (gw g Q S)/w [W m-2]
czyli
w = (9810 Q S)/w [W m-2]
gdzie:
ω – jednostkowa moc strumienia w Watach na metr kwadratowy,
gw – gęstość wody w kg m-3,
g – przyśpieszenie ziemskie w m s-2,
Q – przepływ wody w m3 sek-1,
S – spadek cieku w liczbach bezwzględnych,
w – szerokość cieku w m przy napełnieniu przepływem Q.
Przy wzrastającym napełnieniu przekroju zwiększającym się przepływem Q jednostkowa moc strumienia ω wzrasta. Funkcja ta dobrze
opisuje sytuację, kiedy od momentu zatopienia brzegów cieku dalszy wzrost przepływu powoduje stosunkowo niewielki przyrost jednostkowej mocy strumienia w strefie korytowej o małym wpływie na
kształtowanie koryta. Analiza stabilnych w pionie rzek naturalnych
z różnych obszarów świata wskazała, że dla zdecydowanej większości
z nich prawdopodobieństwo wystąpienia przepływu pełnokorytowego
mieściło się w przedziale 50%<p<80%, z wartością modalną p=67%
(woda półtoraroczna). Koryta o skalnym lub silnie umocnionym dnie
mogą mieć pojemność odbiegającą od tych wartości.
Biorąc powyższe pod uwagę można łatwo przyjąć, obliczyć i pomierzyć parametry mogące służyć ocenie koryt naturalnych i uregulowanych - na przykład w przekrojach kontrolnych umiejscowionych
na koronach bystrzy. W tablicy 2 zestawiono przedziały jednostkowej
mocy strumienia przepływu pełnokorytowego, charakterystyczne dla
różnych rodzajów cieków:
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Tablica 2. Przedziały jednostkowej mocy strumienia przepływu pełnokorytowego charakterystyczne dla różnych rodzajów cieków
Jednostkowa moc
strumienia przy przepływie
pełnokorytowym
(dla cieków naturalnych
najczęściej przepływ Q67%)
≤ 10 W m-2

Charakter cieku

Ciek piaszczysty o małej mocy strumienia

10 ÷ 35 W m-2

Ciek żwirodenny, niskoenergetyczny, stabilny. Wykazuje
tendencję do formowania koryta o małym zróżnicowaniu
morfologii oraz siedlisk organizmów

35 ÷ 100 W m-2

Ciek żwirodenny o dużej energii strumienia, zachowujący
równowagę w przypadku ograniczonej dostawy rumowiska i
adekwatnym uziarnieniu bystrzy i plos

100 ÷ 300 W m-2

Ciek żwirodenny lub kamienisty o bardzo dużej energii
strumienia i korycie stabilnym tylko w przypadku
niezaburzonej dostawy rumowiska z brzegów lub dopływów

≥ 300 W m-2

Ciek kamienisty, przy zewnętrznych ograniczeniach koryta i
doliny niestabilny i wykazujący tendencję do transformacji
w koryto skalne

Załącznik 2. Równania Hey & Thorne równowagi stabilnych naturalnych koryt żwirowych [6]
Rzeki żwirowe posiadają dziewięć stopni swobody, jako że potrafią dostosować swe średnie szerokości zwierciadła wody brzegowej
(W), głębokości (d), maksymalnej głębokości (dm), wysokości (∆) i długości fali (λ) form korytowych, spadku (S), prędkości (V), krętości (p)
i długości łuku meandra (odległość pomiędzy koronami bystrzy) (z)
poprzez erozję i depozycję. Dla odcinków rzek, które nie ulegają systematycznym zmianom przez okres kilku lat wielkości te mogą być uważane za zmienne zależne. Ponadto rumowisko dostarczane z dorzecza
jest przenoszone wtedy w rozpatrywanym odcinku bez przeważającej
erozji czy depozycji.
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Zmienne niezależne odpowiedzialne za stałe wielkości wymiarów
rzeki to przepływ (Q), ilość wleczonego rumowiska (Qs), rozmiar (uziarnienie) wleczonego rumowiska (D), materiał brzegu rzeki, zarośla i zadrzewienia brzegów oraz spadek doliny (Sv). Zmiana któregokolwiek
z powyższych zewnętrznych czynników będzie skutkowała zmianą
geometrii koryta rzeki, które w końcu pozostanie w równowadze z tym
zmienionym czynnikiem. Jeśli zmienne niezależne pozostaną po zasadniczej zmianie ponownie ustalone, to nowy kształt koryta rzeki
będzie zdefiniowany przez ten nowy zestaw zmiennych niezależnych.
W warunkach równowagi zmienne niezależne są stałe. Wyjątkiem
są funkcje opisujące przepływ i ilość wleczonego rumowiska, które są
znacząco zmienne w czasie. Istnieje powszechne przekonanie poparte
wielką ilością przykładów i dowodów, że przepływ pełnokorytowy (brzegowy) jest w znacznej mierze odpowiedzialny za transport rumowiska
wleczonego, a więc za uformowanie koryta. W równaniach równowagi
mierzy się szerokość koryta jako szerokość lustra wody brzegowej (W),
a średnią głębokość koryta (d) jako iloraz powierzchni przekroju koryta (A) przez szerokość lustra wody (patrz szkic poniżej).
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Spośród wielu zależności opisujących parametry stabilnych koryt
żwirowych tylko równania Hey & Thorne pozwalają na uwzględnienie różnych wielkości transportu rumowiska. Jakkolwiek wielkość ta
ma znikomy wpływ na wymiary geometryczne koryta, to jednak wiele
istotnych wniosków można wyciągnąć z zależności pomiędzy wielkością transportu rumowiska a uziarnieniem dna koryta.
W równaniach tych średnia głębokość, maksymalna głębokość
i średnia szerokość mierzone są w czterech charakterystycznych przekrojach (bystrze – ploso – bystrze – ploso) na całej długości meandra.
W tablicy 3 podano zestaw danych do równań z zakresem ich stosowalności.
Tablica 3. Parametry stosowane w równaniach Hey & Thorne’a z zakresem
ich stosowalności
Symbol

Zakres
stosowalności

Jednostka

Q
(zazwyczaj Q67%)

3,9 ÷ 424

m3 s-1

Całkowita ilość wleczonego
rumowiska przy przepływie
pełnokorytowym4

Qs

0,001 ÷ 14,14

kg s-1

Mediana średnic materiału
dna

D50

0,014 ÷ 0,176

m

Parametr
Przepływ pełnokorytowy

Materiał brzegu

złożony, drobny piasek pylasty, pył i glina ponad warstwą żwiru

Formy korytowe

płaskie
Typ I – 0% drzew i krzewów,
Typ II – 1 ÷ 5% drzew i krzewów,
Typ III – 5 ÷ 50% drzew i krzewów,
Typ IV > 50% drzw i krzewów.

Zarośla brzegowe:
Spadek doliny
Kształt koryta
Kształt profilu dna

Sv

0,00166 ÷ 0,0219
prosty lub meandrujący
bystrza i plosa

Określenie przepływu pełnokorytowego można dokonać w dwojaki
sposób:
• poprzez obliczenie rzeczywistego przepływu przez przekrój brzegowy zlokalizowany na koronie bystrza przyjmując spadek wody
4

Tak jak zdefiniowane w publikacji: Parker G., Klingeman P.C. i McClean D.G. 1982. Bedload and size distribution in paved gravel-bed streams.
Journal of the Hydraulics Division, American Society of Civil Engineers, 108(HY4), 544-571.
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brzegowej S i szorstkość dna odpowiadającą uziarnieniu dna koryta (patrz Załącznik 4),
• poprzez określenie przepływu o prawdopodobieństwie występowania 67% (woda półtoraroczna) na podstawie danych z IMGW
lub na podstawie obliczeń z wzorów empirycznych opartych
o powierzchnię zlewni, jej właściwości i rozkłady opadów.
Określenie z góry danych wejściowych dotyczących wielkości transportu rumowiska może być oszacowane tylko w przypadku posiadania takowych z literatury lub wydedukowanych z okoliczności dotyczących rozpatrywanego cieku. Na przykład wartości minimalne mogą
być przyjmowane dla odcinków rzek poniżej i w pobliżu zapór. Jest
jednak możliwe oszacowanie wielkości transportu rumowiska poprzez
wyliczenie tej wielkości w równaniu równowagi spadku wody brzegowej dla zadanych pozostałych wartości, głównie średnic materiału dna
D50 i D84. Ogólnie, malejąca dostawa rumowiska prowadzi do zwiększenia średnicy D84 w równaniu dla zachowania zadanego spadku, co
może stanowić wskazówkę w inżynierskich zastosowaniach równań.
Dla określenia mediany średnic obrukowania dna należy określić
rozkład lognormalny średnic ziarn żwiru i kamieni na podstawie próbki zbieranej systematycznie według normy ISO 9195:1992(E) jak dla
próbki zbieranej ilościowej (grid by number sample). Praktycznie wykonuje się to w następujący sposób:
1. w terenie ustanawia się siatkę kwadratów o boku od 0,1 do 1,0m,
na przykład poprzez ułożenie taśmy mierniczej kilkakrotnie na
równoległych liniach odległych od siebie o wielkość przyjętego
modułu starając się, aby mierzony materiał odpowiadał materiałowi dna koryta (przybrzeżne plaże kamieniste przy niskich
stanach wód),
2. dla ziarn lub kamieni znajdujących się bezpośrednio pod węzłami siatki określa się średnicę poprzez pomierzenie linijką lub
przymiarem metrowym wymiaru „b” (a = długość, b = szerokość,
c = wysokość ziarna lub kamienia),
3. pomierzone średnice (w ilości około 100 i więcej) grupuje się
w ciąg rosnący i notuje jako procentową ilość pomiarów mniejszych niż 0,001, 0,002, 0,004, 0,008, 0,016, 0,032, 0,064, 0,132,
0,264, 0,528m itp., a następnie nanosi na papier lognormalny
Weibull’a (dostępny pod adresem http://www.weibull.com). Pomiędzy
punkty wkreśla się najbardziej do nich dopasowaną prostą, re-
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prezentującą teoretyczną dystrybuantę średnic, dla której można odczytać medianę średnic obrukowania dna D50 dla prawdopodobieństwa 50% oraz kwantyl 84-procentowy średnic D84 dla
prawdopodobieństwa 84%.
Równania opisujące wymiary koryta zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Równania opisujące wymiary koryta
Wymiar koryta

Szerokość lustra wody brzegowej
(średnio na odcinku):

Głębokość pełnokorytowa (średnio
na odcinku):

Równanie

Jednostka

W = 4,33Q0,5

Typ I

[m]

0,5

W = 3,33Q

Typ II

[m]

W = 2,73Q0,5

Typ III

[m]

W = 2,34Q0,5

Typ IV

[m]

d = 0,22Q0,37D50-0,11

[m]

S = 0,087Q-0,43D50-0,09D840,84Qs0,10

-

dm = 0,20Q0,36D50-0,56D840,35

[m]

z = 6,31 W

[m]

p = Sv/S

-

RW = 1,034 W

[m]

Rd = 0,951 d

[m]

Maksymalna głębokość wody
brzegowej bystrza:

Rdm = 0,912 dm

[m]

Szerokość lustra wody brzegowej
plosa:

PW = 0,966 W

[m]

Głębokość wody brzegowej plosa:

Pd = 1,049 d

[m]

Pdm = 1,088 dm

[m]

Spadek wody brzegowej
Maksymalna głębokość wody
brzegowej:
Długość łuku meandra
Krętość cieku:
Szerokość lustra wody brzegowej
bystrza:
Głębokość wody brzegowej bystrza:

Maksymalna głębokość wody
brzegowej plosa:

D84 – kwantyl 84- procentowy rozkładu lognormalnego obrukowania dna (próbka zbierana ilościowa, grid by number sample ISO
9195:1992(E).
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Załącznik 3. Obliczenia przepływów maksymalnych na podstawie wzorów empirycznych Punzeta [5]
Dla potoku Krzywiczanka obliczono przepływy maksymalne z prawdopodobieństwem 0,1, 1, 10, 50 i 67% w dwóch przekrojach: przyujściowym i w przekroju uregulowanym 100m poniżej mostu drogowego w przysiółku Krzywica. Zastosowano wzory Punzeta zaczerpnięte
z Ratomskiego [5], dane pochodzące z map zlewni 1:10000 i 1:5000
oraz ze stron internetowych. Zestaw danych oraz wyników obliczeń
zamieszczono w tablicy 5.

Jednostka

Parametry dotyczące
przekroju 100 m poniżej
mostu drogowego w
Mizerówce

Parametry dotyczące
przekroju przyujściowego
potoku Krzywiczanka

Tablica 5. Zestaw danych i wyników dla potoku Krzywiczanka

Powierzchnia zlewni A:
Średni roczny opad P:
Najwyżej położone źródło Wźr:

[km2]
[mm]
[m npm]

6,175
854
830

6,809
854
830

Wysokość przekroju Wp:

[m npm]

319

314

Średnie wzniesienie zlewni
H=0,5(Wźr + Wp):

[m npm]

575

572

Różnica wysokości zlewni
∆W=0,001(Wźr - Wp):

[km]

0,511

0,516

Długość cieku L:

[km]

8,1

9,4

Wskaźnik nieprzepuszczalności gleb (Tablica 3.10 Ratomski
2000, dla gleb gliniastych ze skał osadowych)

[%]

90

90

Spadek średni zlewni J=1000(∆H/L)

[‰]

63

55

Parametr kształtu zlewni
Cvmax = (3,027 ∆W0,173)/( A0,102 L0,066)

[km ]

1,95

1,91

[m3 s-1]

4,418

4,803

Zmienne zależne i niezależne

-2

Przepływ maksymalny dwuletni (zlewnia górska)
Q50%= (0,002787 *A0,747 *P0,536 * N0,603)/ J0,075
Przepływy maksymalne o prawdopodobieństwie innym niż
50%, Qp% = Q50% * φp%, (φp% z Tablicy 3.8 Ratomski 2000, dla
Cvmax i odpowiedniego p%)
Q67% (oszacowanie)

φ67% = 0,90 (oszacowanie)

m3 s-1

3,976

4,323

Q10%

φ10% = 4,00; 3,93

m3 s-1

17,672

18,877

Q1%

φ1% = 8,88; 8,67

m3 s-1

39,232

41,645

Q0,1%

φ0,1% = 13,73; 13,36

m3 s-1

60,659

64,173
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Załącznik 4. Obliczenia przepływów pełnokorytowych na podstawie wzorów empirycznych Chezy’ego – Manninga [5]
Prędkość średnią w przekroju określić można z wzoru Chezy’ego
– Manninga:
V = 1/n R2/3 S½ (m s-1)
gdzie:
n – współczynnik szorstkości, np. według Ven Te Chowa (Tablica
3.21 [5]), przyjęto n = 0,050 dla krętego koryta o dnie żwirowym
z kamieniami,
R – promień hydrauliczny, iloczyn powierzchni przekroju przez obwód zwilżony w m,
S – spadek wody brzegowej.
Przepływ pełnokorytowy jest iloczynem średniej prędkości i powierzchni przekroju.
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APPLICATION OF GRAVEL-BED RIVERS REGIME
EQUATIONS FOR ENVIRONMENT PROTECTION
OF ROAD SURROUNDINGS
Summary
Road designers change natural streams in vicinity of roads into
ditches and canals, for which they can adopt equations describing the hydraulic phenomena occurring in them. In this way road
construction contributes to permanent destruction of channels, together with their natural surroundings, continuity and characteristic bed material.
The Hey and Thorne regime equations of natural gravel bed
rivers enable to determine parameters of meandering or straight
channel taking into account bank vegetation, gravel bed size distribution, differences in sediments discharge, local variation in
width and depth of channel for given catchment and valley slope.
The stream can be left intact without engineering intervention
or one can predict the shape of modernized channel, which will
continue the existing natural channel. To show how useful is an
application of referenced methodology a small gravel-bed stream
parameters have been measured and example of regime equation
calculated with presenting the engineers conclusions.
Key words: environment protection, natural gravel-bed river,
gravel-bed rivers regime equations.
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ANWENDUNG DER GLEICHUNGEN FÜR DAS GLEICHGEWICHT VON WASSERLÄUFEN MIT DEM KIESGRUND
ZUR WAHRUNG DER NATURUMGEBUNG VON WEGEN
Zusammenfassung
Die Projektante von Straßen tauschen die Naturwasserläufen
in der Nähe von Wegen auf die Graben und Kanale, für die die
entsprechenden Gleichungen zur Verfügung stehen und die Beschreibung der hydraulischen Ereignisse in ihnen ermöglichen.
Die Hey – Thorn-Gleichungen für das Gleichgewichtsbeschreibung
in den Naturwasserläufen mit dem Kiesgrund ermöglichen die Parameterbeschreibung des Bettes mit dem Kiesgrund unter Berücksichtigung des Uferbaumbestandes, der Körnung der Unterlage,
der Intensität der Bodentransporte, sowie die Wechselbreite und
– tiefe des Wasserlaufes in dem betrachteten Zuflussgebiet. Zum
Brauchbarkeitsbeweisen der besprochenen Methodologie sind die
Parameter des kleinen Wasserlaufes mit dem Kiesgrund vermesst
worden.
Schlüsselwörter: der Umweltschutz, der Naturwasserlauf
mit dem Kiesgrund, die Gleichungen des Gleichgewichts von Kiesbetten
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Streszczenie

Erozja to proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę,
wiatr, siłę grawitacji i działalność człowieka. Budowle ziemne, a
w szczególności skarpy i nasypy narażone są na działanie erozji
deszczowej oraz erozji wiatrowej. Skutkuje to destrukcją obiektów, co pociąga za sobą wysokie koszty napraw. Znane są liczne
metody zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ograniczenia skutków
wyżej wymienionych działań destrukcyjnych. Szeroka paleta
materiałów ochronnych, począwszy od mat biodegradowalnych,
które stosuje się na stokach o małym pochyleniu, po syntetyczne
maty przestrzenne o bardzo dużych wytrzymałościach na rozciąganie, pozwala dobrać odpowiednie zabezpieczenie dla każdego
typu konstrukcji gruntowej i zapewnić bezpiecznie oraz długotrwałe funkcjonowanie obiektu.
Słowa kluczowe: erozja, zabezpieczenia przeciwerozyjne,
maty biodegradowalne, geosiatki

1. Wprowadzenie
Obserwowana od kilku lat na obszarze naszego kraju wyraźna
zmiana warunków klimatycznych powoduje coraz większe trudności
z utrzymaniem w dobrej kondycji powierzchni zboczy skarp nasypów
drogowych i kolejowych, przyczółków mostowych czy wałów przeciwpowodziowych. Opady deszczu, wiatr, spływająca woda, słońce, mróz
powodują duże zniszczenia powierzchni budowli ziemnych. Działanie
tych czynników jest degradujące, co w przypadku braku odpowied1
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niego zabezpieczenia zawsze przynosi straty, a czasem jest początkiem zniszczenia konstrukcji. Szczególnie jest to widoczne w okresie
między zakończeniem robót ziemnych a trwałym pokryciem wytrzymałej warstwy roślinnej. Konieczna jest więc ochrona polegająca na
powierzchniowym odcięciu skarp od szkodliwych czynników.

Fot. 1. Próba zabezpieczenia skarp biowłókniną

Jednym z najbardziej agresywnych czynników wywołujących erozję są deszcze. Krople deszczu spadając na nieosłoniętą powierzchnię gruntu powodują odspajanie jego cząstek. W czasie spływów
powierzchniowych wód deszczowych, odspojone cząstki gruntu są
spłukiwane przez wodę i zmywane w dół stoku. Występujące zjawiska erozyjne pociągają za sobą konieczność wielokrotnego powracania
brygad remontowych w celu usuwania powstałych usterek, co zdecydowanie zwiększa ostatecznie koszty inwestycji. Warto więc chronić
nasze obiekty przed skutkami erozji już od początku ich istnienia.
Należy zatem dążyć do takiego osłonięcia powierzchni konstrukcji ziemnych, aby dostatecznie ograniczyć ubytki gruntu. Zasadniczą
przeszkodą w tworzeniu się erozyjnych form rzeźby terenu stanowi roślinność, której korzenie utrudniają niszczenie podłoża gruntowego.
Niejednokrotnie wystarczającym zabezpieczeniem jest powierzchnia trawiasta. Można ja osiągnąć przy pomocy np. hydrosiewu. Hydrosiew to biologiczny sposób rekultywacji stromych hałd polegający na
hydromechanicznym pokrywaniu powierzchni preparatem będącym
mieszaniną złożoną z wody, nasion roślin, hydromulczu celulozowego
(włókien celulozowych), nawozów oraz substancji zabezpieczających
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przed erozją wodną i wietrzną oraz nadmiernym wysychaniem. Hydrosiew jest najszybszym z możliwych sposobów zazieleniania dużych
powierzchni.
Metoda ta jest jednak skuteczna dopiero od momentu szerokiego i głębokiego ukorzenienia się trawy, czyli w okresie od jednego do
trzech lat, licząc od daty obsiania nasionami traw. Podczas faz kiełkowania, ukorzeniania i wzrostu, grunt nadal jest nieosłonięty i podlega
destrukcji. Czynniki erozyjne działają również na nasiona traw, które mogą po wysianiu zostać spłukane do podstawy stoku. W efekcie
konstrukcja może zostać niedostatecznie pokryta roślinnością, co automatycznie zwiększa stopień zagrożenia erozją już w początkowych
latach eksploatacji budowli.
Dodatkowymi czynnikami przyczyniającymi się do nietrwałości budowli ziemnych są: brak odwodnienia w podstawie skarpy, brak odwodnienia w koronie skarpy, niewłaściwe ukształtowanie szczególnie
wysokich skarp i nasypów (między innymi: nie stosowanie ław pośrednich) oraz niewłaściwe kształtowanie przejść zboczy w płaszczyzny poziome nad skarpami (brak kontrspadu). O skuteczności zabezpieczenia przeciwerozyjnego decyduje, poza właściwościami samego
zastosowanego materiału bio- lub fotodegradowalnego, sposób i rzetelność przygotowania powierzchni, jakość wykonania zabezpieczenia
oraz sposób pielęgnacji obsianej powierzchni skarpy.

2. Rodzaje materiałów zabezpieczających
Szeroka paleta materiałów ochronnych, począwszy od mat biodegradowalnych, które stosuje się na stokach o małym pochyleniu, po
syntetyczne maty przestrzenne o bardzo dużych wytrzymałościach na
rozciąganie nawet do 120 kN/m, pozwala dobrać odpowiednie zabezpieczenie dla każdego typu konstrukcji gruntowej.
Nie jest to jednak tak proste jakby mogło się wydawać. Projektując
prawidłowe zabezpieczenie skarp, należy uwzględnić: wysokość i pochylenie skarpy oraz warunki gruntowe.
Przy stokach o niewielkich pochyleniach i wysokości (tzw. warunki
łatwe), najlepsze efekty uzyskamy stosując okrywę z materiałów biodegradowalnych typu BonTerra®, wspomagających rozwój roślinności już od momentu wbudowania. Do materiałów tego rodzaju należą
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siatki i maty wykonane z włókien naturalnych takich jak juta, włókna
kokosowe czy słoma, wzmacniane biodegradowalną lub fotodegradowalną drobną siatką.

Fot. 2. Mata biodegradowalna BonTerra® K

Maty te stanowią czasową ochronę przed zmywaniem i deflacją.
Podstawowym ich zadaniem jest ochrona powierzchni gruntu od momentu wbudowania aż do momentu przejęcia funkcji ochronnych
przez rozwijająca się roślinność. Wtedy to, pod wpływem czynników
atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, wiatr czy promienie słoneczne, maty ulegają degradacji w okresach zależnych od użytego
surowca, powodując jednocześnie częściowe użyźnienie powierzchni
gruntu. Biomaty stosuje się w obiektach drogowych, budownictwie
hydrologicznym i budownictwie indywidualnym. Służą one przede
wszystkim do ochrony skarp, nasypów i zboczy.

Fot. 3. Zabezpieczenie i zazielenienie skarp Katowice Dębowe Tarasy
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W miarę upływu czasu, okrywa roślinna swym systemem korzeniowym wzmacnia podłoże i przejmuje rolę maty, a mata z naturalnych
surowców ulega biodegradacji i użyźnia glebę.
Biomaty zalecane są do stosowania w tzw. warunkach łatwych tj:
kamienistych, na gruntach niespoistych mało spoistych i spoistych,
torfach i namułach organicznych, piaskach, glinach, tłuczniach
i żwirach. Generalnie stosuje się je na zboczach o pochyleniu do 40°.
Wyroby te pełnią funkcję ochronną przez określony okres czasu w zależności od rodzaju siatki lub maty - od kilku miesięcy do kilku
lat. Wybór właściwego materiału biodegradowalnego zależy od pochylenia skarpy, rodzaju gruntu oraz warunków siedliskowych.

Fot. 4, 5. Zabezpieczenie przeciwerozyjne oraz zazielenianie skarp wiaduktu w miejscowości Piaski, DW 837

Podstawową cechą biomat jest stosunkowo szybki rozkład – 2,
3 lata. Idąc tym tropem, kilku producentów zaczęło produkować
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tzw. biowłókninę. Biowłóknina to mata wykonana z odpadów bawełnianych i włókien bawełnopodobnych, z umieszczonymi w runie mieszankami nasion traw, kwiatów i roślin motylkowych, służąca do umocnienia i zadarniania powierzchni nie zadarnionych.
Biowłóknina powinna zawierać mieszankę nasion zalecona przez PN-B-12074:1998 dla typu siedliska i rodzaju gruntu znajdującego się
na umacnianej powierzchni.
W przeciwieństwie do mat biodegradowalnych, gdzie ściśle określone są proporcje, surowiec i parametry techniczne, w przypadku
biowłókniny podawana jest jedynie gramatura, która tak naprawdę powinna stanowić jedynie parametr logistyczny, ważny na etapie
transportu. Materiał przysparza duży problem na etapie zabudowy.
Biowłóknine należy bowiem rozwijać i układać luźno, zostawiając
około 5% zapasu długości na kurczenie się po jej zamoczeniu. Przy
umacnianiu skarp wykopów pasem o szerokości większej niż 1,0 m,
należy formować w biowłókninie poziome fałdy, które powinny ułatwiać zatrzymywanie się ziemi po jej przysypaniu. Pielęgnacja polega
na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowłóknina
przez 30 dni, a przy braku opadów - do sześciu tygodni [7]. Takie dyrektywy powodują, że niezależnie od warunków geologicznych coraz
częściej możemy znaleźć negatywne przykłady zabezpieczenia skarp
biowłókniną (Fot. 6 i 7).

Fot. 6. Skarpa zabezpieczona biowłókniną, KSSE Gliwice, rok 2006
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Fot. 7. Skarpa zabezpieczona biowłókniną, Autostrada A4,
rok 2004/2005

Podobną prostotę instalacji zachwalają producenci systemów komórkowych. Podstawowy element systemu stanowią sekcje geosiatek
komórkowych (nazywane również geokomórką, geokratą) zbudowane
z kilkudziesięciu odpowiednio połączonych taśm z polietylenu o wysokiej gęstości. W pozycji rozłożonej układ połączonych taśm tworzy
formę elastycznej struktury, przypominającej „plaster miodu”, który
można wypełnić określonym materiałem; w pozycji złożonej sekcję
tworzy warstwa kilkudziesięciu taśm polietylenowych. Sekcje produkowane są w różnych wielkościach i rozmiarach poszczególnych komórek. Wyrób produkowany jest w wysokościach 5 do 20 cm i tworzy
sekcje o wymiarach 2,5 m x 8 m ÷ 16 m. Poszczególne sekcje oprócz
kotwienia szpilkami do podłoża, wymagają również łączenia (opaskami zaciskowymi, zszywaczami itp.), co jest bardzo czasochłonne i podnosi koszty zabudowy.
Materiał ten wg Aprobaty Technicznej IBDiM można stosować do
umocnienia przeciwerozyjnego skarp kanałów, cieków i zbiorników
wodnych tylko wtedy, gdy ich pochylenie nie przekracza 1:1,5 oraz
wypełnienie krat stanowi materiał nie ulegający wypłukiwaniu. Powinien to być grys, żwir, generalnie kruszywo o frakcji 16 ÷ 31 mm.
Zastosowanie drobniejszej frakcji spowoduje wypłukiwanie wypełnienia, przez co w każdej komórce zaczynają się tworzyć poziome „mini
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tarasy”. Stosując się do tych zaleceń tracimy możliwość zazielenienia
obiektu. Dodatkowo producenci nakazują zastosowanie pod warstwę
geokraty włókniny w celu separacji gruntu i odwodnienia, co sprawia, że korzenie roślin nie mają możliwości penetracji wgłąb obiektu,
a woda spływająca z korony skarpy płynie pod geokratą, wypłukuje
grunt i tworzy niewidoczne kawery.

Fot. 8. Skarpa zabezpieczona geokratą

Reasumując, stosowanie systemu komórkowego w celu zabezpieczenia skarp przed erozją wydaje się mieć sens jedynie przy wypełnieniu struktur komórkowych przyjemnym dla oka kamieniem. Oczywiście odrębną sprawą jest zapewnienie odpowiedniej warstwy drenażowej poprzez dobór włókniny o odpowiednich parametrach. Natomiast zazielenienie skarpy zabezpieczonej geokratą mija się z celem.
Ostateczny efekt jest mało estetyczny, a koszty zarówno materiału jak
i wykonawstwa niewspółmiernie wysokie.
Podsumowując temat skarp niskich i o niewielkim pochyleniu, zabezpieczając skarpę powinniśmy dążyć do maksymalnie szybkiego
utworzenia się zwartej i jednorodnej struktury traw, która będzie odporna na działanie czynników erozyjnych.
W przypadku stromych i bardzo wysokich skarp, problem jest dużo
poważniejszy. Większe pochylenie oraz wysokość skarpy pociągają za
sobą podwyższone ryzyko powstawania nie tylko erozji powierzchniowej, ale nawet liniowej. Powierzchnia poślizgu powstaje na większych
głębokościach (wewnątrz skarpy), co powoduje działanie większych
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sił. W takiej sytuacji zdecydowanie nie wystarczy zastosowanie prostych i naturalnych metod zabezpieczenia przeciwerozyjnego.
Jak dowiodły niezależne badania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, przeprowadzone na 10-ciu poletkach doświadczalnych, istnieją geosyntetyki gwarantujące prawie 100 % zabezpieczenie przed erozją dla stromych i wysokich skarp nasypów, wykopów
drogowych oraz wałów i osuwisk [5].
Najlepszy wynik (dla skarp w tzw. trudnych warunkach, czyli skarp
stromych i wysokich) osiągnęły geosiatki do zazieleniania typu HaTe®
23.142 oraz HaTe® 30.143. Geosiatki HaTe® ze względu na swoją budowę i wyjątkowo wysokie parametry wytrzymałościowe pełnią funkcję wzmacniania korpusów nasypów i ich ochrony przed erozją. Geosiatki HaTe® są wykonane z włókien poliestrowych (PES) i w procesie
technologicznym pokryte warstwą tworzywa polimerowego. Cechuje je
wysoka odporność na środki chemiczne i na uszkodzenia mechaniczne. Struktura materiału pozwala na swobodne przerośnięcie i mocne
ukorzenienie się traw już po pierwszym okresie wegetacyjnym.

Fot. 9. Geosiatka HaTe® 23.142

Ze względu na wysokie parametry wytrzymałościowe siatki pełnią
funkcję zarówno ochrony przed erozją jak i wzmacniania powierzchni
korpusów nasypów. Efektem zazielenionych powierzchni jest dokładnie przylegająca do podłoża zwarta struktura utworzona przez siatkę
i przerośniętą trawę.
Każda konstrukcja gruntowa zabezpieczona taką siatką jest wysoko odporna nie tylko na wymywanie przez wody opadowe, ale również na powstawanie nawisów śniegowych (zabezpiecza je tym samym
przed oberwaniem się górnej krawędzi nasypu pod ciężarem śniegu).
Jednak zasadniczym zadaniem geosiatek typu HaTe® jest zazielenianie: powierzchni skarp nasypów drogowych i kolejowych, wałów prze-
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ciwpowodziowych, brzegów kanałów, rowów technologicznych i melioracyjnych, zboczy, hałd, składowisk odpadów.

Fot. 10, 11. Zabezpieczenie przeciwerozyjne i zazielenienie skarp siatką
HaTe® 23.142 w ciągu autostrady A4 – Węzeł Batory

W badaniach IBDiM drugim, najskuteczniejszym materiałem
wybrana została geosiatka Fortrac®3D. Geosiatkę taką stosujemy
w przypadku wyjątkowo stromych skarp i osuwisk oraz przy budowlach o dużym zagrożeniu poślizgowym po stronie warstw wewnętrznych, czyli w bardzo trudnych warunkach. Geosiatki Fortrac®3D są
niezwykle wytrzymałe na rozciąganie, osiągają doraźną wytrzymałość
na rozciąganie 20, 40, 60 a nawet 120 kN/m. Wykonane są z włókien
poliestrowych, które są zabezpieczone przeciwko degradacji nawet
w długim okresie magazynowania. Ewentualna degradacja siatki występuje dopiero po ukształtowaniu się gęstej sieci korzeni. Zadaniem
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przestrzennych geosiatek Fortrac® 3D jest zbrojenie warstwy humusu, a jednocześnie podtrzymywanie przed usuwaniem się pokrywy powierzchni skarpy. Geosiatki zabezpieczają nieosłonięty grunt przed
działaniem czynników erozyjnych i stwarzają bardzo dobre warunki
do rozwoju roślinności.

Fot. 12. Geosiatka Fortrac® 3D

Geosiatki typu HaTe® i Fortrac® 3D, dzięki swojej konstrukcji i wielkości oczek rozpraszają spadające krople deszczu, ograniczając tym
samym wymywanie gruntu, a ponadto pozwalają na swobodne przerastanie i mocne ukorzenienie traw - i to już w pierwszym okresie
wegetacyjnym.

3. Technologia
Należy jednak pamiętać, że nawet odpowiednio dobrany materiał
okrywowy to zdecydowanie nie wszystko. Niezwykle istotnym elementem w przypadku zabezpieczenia antyerozyjnego jest zastosowanie
pełnej technologii oraz staranność jego wykonania.
Podstawą rozpoczęcia jakichkolwiek prac budowlanych jest wykonanie prawidłowego systemu drenaży zalecana przez producenta danego materiału. W przypadku skarp najskuteczniejsze jest odwodnienie liniowe w formie drenów francuskich (w obrębie krawędzi jezdni,
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jak i u podnóża skarpy). Budowa Drenażu Francuskiego musi być
odpowiednio wykonana z użyciem właściwego kruszywa i włókniny
[2] i [4].
Przed przystąpieniem do układania materiałów antyerozyjnych,
powierzchnie skarpy trzeba odpowiednio przygotować; po wyprofilowaniu skarp, należy je wyrównać i użyźnić. Poziom próchniczy można
uzyskać poprzez pobranie urodzajnej warstwy z innych gleb. Dopiero
tak przygotowane podłoże można obsiać roślinnością. Należy też pamiętać o odpowiednim doborze nasion traw. Skład gatunkowy mieszanek dobiera się stosownie do istniejących lub specjalnie ukształtowanych warunków glebowych i funkcji roślinności darniowej, a także uwzględnia się nasłonecznienie skarp: na stokach południowych
mniejsza ilość, na stokach północnych odpowiednio większa ilość.

a) skarpa o dużym pochyleniu

b) skarpa o małym pochyleniu

Rys.1. Sposoby zabezpieczenia przed erozja skarpy stromej oraz łagodnej

Ogólną technologię przedstawiają powyższe rysunki będące wyciągiem z technologii Inorgreening® [8].
1. Drenaż francuski naskarpowy.
2. Drenaż francuski u podstawy skarpy, stanowiący jednocześnie
podziemne dociążenie podstawy skarpy.
3. Ewentualne odwodnienie liniowe z kształtek betonowych.
4. Dolne zakotwienie maty / siatki przez zawinięcie końca na drewnianej belce i przymocowanie szpilką.
5. Przeciwskarpa.
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6. Mata antyerozyjna zabezpieczająca powierzchnię skarpy, mocowana kołkami lub szpilkami (w zależności od kąta nachylenia
skarpy i rodzaju gruntu);
7. Grunt macierzysty lub nasypowy, wstępnie skonsolidowany:
8. Warstwa obhumusowana – w zależności od rodzaju gruntu;
Rozkładanie maty antyerozyjnej należy rozpocząć od zakotwienia
maty w górnym rowku tzn. wprowadzenia krawędzi maty do rowka
i zasypania go materiałem mineralnym (warstwa żwiru - jeżeli jest
możliwość wyprowadzenia wody z drenu francuskiego – w innych
przypadkach należy zastosować materiał nieprzepuszczalny - glinę
lub piaski gliniaste) i zagęścić.
Zależnie od możliwości, na zasypany rowek można ułożyć betonowe płyty korytkowe do odwodnienia liniowego i dodatkowego obciążenia maty antyerozyjnej. Po zakotwieniu górnej krawędzi maty należy
poprowadzić rolkę lub odmierzony kawałek w dół powierzchni poziomej, naciągnąć możliwie mocno (lekkie naprężenie maty jest nawet
konieczne!) i zamocować w dolnym rowku kotwiącym. Kolejne pasy
maty powinny być układane ściśle i dokładnie obok siebie, ewentualnie z zakładem – „pas na pas”.
Mocowanie (szpilkowanie) mat antyerozyjnych szpilkami stalowymi
lub kołkami drewnianymi powinno się rozpocząć od przymocowania
styków (zakładek) mat w odpowiednim rozstawie szpilek w pionie. Następnie szpilki względnie kołki drewniane należy stosownie rozmieścić
na całym pozostałym obszarze. Mata powinna być przytwierdzona
i właściwie dociśnięta do podłoża za pomocą sznurka, by umożliwić
źdźbłom trawy swobodny przerost przez oczka siatek.

Fot. 13, 14. Przykład zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp matami
biodegradowalnymi bez zastosowania właściwej technologii
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Podsumowanie
Stosując wymienione w artykule zabezpieczenia antyerozyjne, nie
tylko zabezpieczamy nasz obiekt budowlany, ale również stwarzamy
na nim korzystne warunki rozwoju roślinności okrywowej, co w ostatecznym rozrachunku pozwoli nam stworzyć obiekt nie tylko funkcjonalny i bezpieczny, ale również pełniący funkcje estetyczne i dekoracyjne.
W krajach Europy Zachodniej wykonując obiekty inżynierskie typu
skarpy, nasypy, etc, 20% środków finansowych przeznaczonych na
daną inwestycję odkładanych jest na zabezpieczenie obiektu przeciw
erozji. Lekceważenie tego tematu w naszym kraju jest niczym nieuzasadnione i pociąga za sobą stałe powracanie do tematu, co w efekcie
kosztuje społeczeństwo dużo więcej niż wykonanie „raz a dobrze”.
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ANTI-EROSION PROTECTION OF SLOPES
Summary

The erosion is a process of degradation of the ground by the
water, wind, gravitational forces and human activity. The earth
structures, in particular slopes and embankments, go through the
rain and wind erosion. These events cause destruction of objects
and high costs of their repairs.It is well known not only the stabilization methods but others that allow cutting down the effects
of mentioned above destructions. The wide palette of protection
materials beginning from geotextiles usually used at the flat slopes and ending at synthetic geomembranes ideal for steepened
slopes provide the proper protection for any soil construction and
guarantee long-term maintenance of the objects
Key words: erosion, anti-erosion protection, geomembranes,
geotextiles

ANTIEROSIONSSICHERUNG VON BÖSCHUNGEN
Zusammenfassung
Die Erosion bedeutet ein Vernichtungsprozess der Geländeoberfläche durch Wasser, Wind, Gravitationskraft und Tätigkeit
von Menschen. Die Erdbauwerke, besonders die Böschungen und
Dämme, sind auf die Wirkung der Regen- und Winderosion ausgesetzt. Das verursacht die Destruktion von Objekten und zieht die
hohen Kosten von Reparaturen nach sich.Es sind die zahlreichen
Methoden der Antierosionssicherungen und der Wirkungsbegrenzung von oben genannten Destruktionstätigkeiten. Die breite Palette der Schutzstoffe – von den Biodegradationsmatten, die auf
den Böschungen mit kleiner Neigung angewandt werden, bis den
synthetischen Raummatten mit der sehr großen Zugfestigkeit erlaubt die entsprechende Sicherung für jeden Typ der Grundkonstruktion zu wählen und die gefahrlose und vieljährige Funktionierung zu gewährleisten.
Schlüsselwörter: die Erosion, die Antierosionssicherung, die
Biodegradationsmatte, das Geonetz
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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów,
które wystąpiły przy opracowaniu projektu „Przebudowa drogi
krajowej nr 94 od km około 305+070 do km 313+030 na odcinku Zederman – Jerzmanowice”. W artykule omówiono główne
zagadnienia wynikające z obowiązujących aktualnie przepisów
w nawiązaniu do istniejącej sytuacji terenowej, budowy hydrogeologicznej omawianego terenu, jak również problemów wynikających z uwarunkowań społecznych.
Słowa kluczowe: zbiornik retencyjny, studnia chłonna, infiltracja, odwodnienie drogi, stężenie zanieczyszczeń, separator

1. Wprowadzenie
Artykuł przedstawia problemy związane z odwodnieniem, które wystąpiły przy opracowaniu projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 94
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od km około 305+070 do km 313+030 na odcinku Zederman – Jerzmanowice”.
Przebudowa ta ma na celu między innymi kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z odprowadzeniem wód opadowych z drogi
krajowej i sąsiadującego z nią otoczenia poprzez przebudowę obiektów
inżynierskich (przepusty i wiadukt), budowę kanalizacji deszczowej
oraz zbiorników retencyjnych wraz z całym systemem studni chłonnych i drogami dojazdowymi. Rozwiązania związane z odwodnieniem
drogi są projektowane przy założeniu, że wszystkie ścieki deszczowe
z jezdni i chodników będą przejmowane przez projektowany system
rowów otwartych oraz odcinków kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu będą doprowadzane do zbiorników retencyjnych, a następnie
poprzez studnie chłonne będą rozsączane w gruncie (w strefę wodochłonną warstw jurajskich). Natomiast projekt nie zmienia istniejącego sposobu odprowadzenia napływających wód ze zlewni zielonej
i obcej, które pod drogą przepuszczane są istniejącymi przepustami.

Loka

Loka

- Lokalizacja inwestycji
Rys. 1. Lokalizacja inwestycji

Łączna rzeczywista długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ok.8 km. Odwodnienie drogi i chodnika zaprojektowano poprzez
zadanie odpowiedniej geometrii pochyleń podłużnych i poprzecznych.
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Odprowadzenie następuje bezpośrednio lub za pośrednictwem studzienek wodościekowych do przydrożnego rowu otwartego, skąd wody
odprowadzane będą do projektowanych 6 zbiorników retencyjnych
(infiltracja poprzez studnie chłonne).
		
2. Informacje wstępne
2.1. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu
Omawiany odcinek drogi zlokalizowany jest (wg kilometrażu projektowanego) od km 305+070 do km 313+030 DK 94, czyli około
7960.00 m trasy na odcinku Zederman – Jerzmanowice. Obecnie droga krajowa nr 94 na wymienionym odcinku odwadniana jest bezpośrednio do rowów przydrożnych bez podczyszczania, na odcinku tym
brak jest naturalnych odbiorników w postaci cieków względnie rowów
melioracyjnych, natomiast istniejące rowy odwodnieniowe oraz przepusty są w różnym stanie technicznym.
Tereny zabudowane zlokalizowane są w pasie po obu stronach drogi. Teren, na którym istnieje możliwość lokalizacji zbiorników opada
w kierunku południowym i generalnie znajduje się poza przebiegającymi na kierunku wschód - zachód drogami gminnymi (poza terenami
budowlanymi – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego).
2.2. Warunki gruntowe
W ramach prac geologicznych, szczegółowym rozpoznaniem zostały
objęte fragmenty obszaru planowanej inwestycji, odpowiadające lokalizacjom poszczególnych obiektów inżynierskich. Rejon badań zlokalizowany jest na terenie Wyżyny Śląsko Krakowskiej, na Płaskowyżu
Ojcowskim. Powierzchnia terenu jest tu w miarę urozmaicona, w morfologii dominują wzniesienia zbudowane z jurajskich wapieni. Doliny
w tym terenie, wcięte stromo na głębokość kilkudziesięciu metrów,
w rejonie projektowanych robót wypłycają się a przy drodze krajowej
nr 94 mają formę obniżeń o łagodnych stokach. Rzędne terenu w rejonie badań oscylują w granicach 400 - 460 m n. p. m.
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Pod względem hydrograficznym omawiany teren w całości należy
do zlewni Wisły, do której z omawianego rejonu wody powierzchniowe
odprowadzane są przez rzeki Biała Przemsza, Rudawa i Prądnik wraz
z zasilającymi je potokami.
Omawiany teren położony jest w na terenie Monokliny Śląsko Krakowskiej. W budowie przypowierzchniowej partii górotworu dominują
utwory górnej jury – wapienie skaliste wieku Oksford Górny odsłaniające się głównie we wschodniej części obszaru objętego robotami
oraz wapienie ławicowe gąbkowo - tuberolitowe z wkładkami wapieni
skalistych wieku Oksford Środkowy i Górny występujące w zachodniej części rejonu badań. Utwory te odsłaniają się w omawianym rejonie na wychodniach w stokach okolicznych wzgórz i zboczach dolin. W obrębie utworów jurajskich w omawianym rejonie rozwinięty
jest kras. Utwory mezozoiczne w rejonie badań przykryte są cienką,
miejscami, przede wszystkim w rejonach wzniesień, wyklinowywującą
się warstwą osadów czwartorzędowych. Reprezentowane są przez pyły
i pyły piaszczyste – utwory o genezie eolicznej, piaski drobne i średnie
pochodzenia fluwioglacjalnego i eolicznego, piaski i gliny deluwialne
z okruchami skał miejscowych występujące u podstawy i w dolnej
części zboczy oraz rumosze i rumosze gliniaste zalegające na zboczach
wzniesień.
W rejonie badań rozpoznany został jurajski poziom wodonośny
związany z wapieniami, ujęty w rejonie badań studniami kopanymi,
obecnie nie eksploatowanymi oraz studniami wierconymi. Zwierciadło
wody w rejonie badań stabilizuje na głębokości ok. 25 – 40 m p.p.t.,
za wyjątkiem wschodniej części terenu badań, szczególnie rejonu obniżenia powierzchni terenu pomiędzy Przeginią i Gotkowicami, gdzie
wg oceny opartej o wyniki pomiarów studni kopanych i wierconych
w rejonie badań, zwierciadło wody stabilizuje na głębokości do 10 m
p.p.t. Wartości współczynnika filtracji jurajskiego horyzontu wodonośnego określane w istniejących w tym rejonie studniach, zawierają się
w przedziale 7,93x10-6 – 2,48x10-4 [m/s].
W rejonie wszystkich wymienionych obiektów rozpoznano występowanie utworów jurajskich – wapieni zalegających pod niewielkiej
miąższości nadkładem utworów czwartorzędowych i lokalnie, w rejonie wiaduktu, również trzeciorzędowych. Stwierdzona została znaczna zmienność poziomu zalegania stropu skał, związana zarówno
z ich skrasowieniem jak i zaangażowaniem tektonicznym. Zagłębienia
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stropu utworów jurajskich wypełnione są głównie rumoszami i rumoszami gliniastymi wapienia – produktami ich chemicznego wietrzenia.
Należy tu zwrócić uwagę, że na skutek rozsączania wody gromadzonej
w znacznych rozmiarów zbiorniku, filtracja wody będzie odbywać się
w warunkach odmiennych, od naturalnych warunków hydrodynamicznych. Może to być przyczyną zainicjowania procesu sufozji polegającej na wymywaniu czwartorzędu w szczeliny i kawerny jurajskich
wapieni.

3. Opis projektowanych rozwiązań
3.1. Dane ogólne
Rozwiązania związane z odwodnieniem drogi są projektowane przy
założeniu, że wszystkie ścieki deszczowe z jezdni i chodników będą
przejmowane przez projektowany system rowów otwartych oraz odcinków kanalizacji opadowej i po podczyszczeniu będą doprowadzane do zbiorników retencyjnych, a następnie poprzez studnie chłonne
będą rozsączane w gruncie (w strefę wodochłonną warstw jurajskich);
natomiast projekt nie zmienia istniejącego sposobu odprowadzenia
napływających wód ze zlewni zielonej i obcej, które pod drogą przepuszczane są istniejącymi przepustami. W ramach prac projektowych
sprawdzono zdolność przepustową przepustów. Stwierdzono, że istniejące światła przepustów są wystarczające i nie wymagają zwiększenia. Przebudowa istniejących przepustów dotyczyć będzie ewentualnego ich wydłużenia, naprawy i odtworzenia przyczółków.
Problemem, który nie został rozwiązany, jest fakt, iż w istniejących
warunkach woda opadowa zbierana z terenów przyległych oraz z drogi
jest prowadzona przez istniejące przepusty i wpływała na pobliskie
działki bez odpływu, gdyż w pobliżu nie ma odbiornika naturalnego,
który mógłby przejąć te wody. Na terenie tym wytwarzają się lokalne
zastoiska wody, które z uwagi na korzystna budowę geologiczna terenu nie trwają zbyt długo. W rejonie wylotów z przepustu prowadzone
są uprawy rolne, a co gorsza znajdują się tam też tereny zabudowane
oraz działki budowlane, co wiąże się z realnym zagrożeniem ignorowanym do tej pory przez lokalne władze, a co jest bardzo istotnym
problemem.
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3.2. Rozwiązania szczegółowe
Odwodnienie korpusu drogowego
Odwodnienie drogi i chodnika zapewnione będzie dzięki zaprojektowaniu odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych. Wszędzie
tam, gdzie jezdnia drogi głównej nie jest ograniczona krawężnikiem,
projektuje się tylko pobocze gruntowe oraz lokalne wykonanie, w miejsce tegoż pobocza, drogowego ścieku trójkątnego typu „D6”. Woda
z niego odprowadzana zostanie przy pomocy studzienek wodościekowych do rowu otwartego. Pochylenie skarp rowów zasadniczo wynosi 1:1,5, jednak z uwagi na miejscowe ograniczenia terenowe oraz
w okolicach przepustów konieczne było zwiększenie ich pochylenia.
W takich przypadkach projektuje się umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 oraz dna rowu betonowym ściekiem segmentowym
(muldą) lub zastosowaniem korytka górskiego. Rowy otwarte przejmujące ścieki deszczowe wykonane będą jako rowy szczelne. Szczelność
rowów uzyskana zostanie poprzez wykonanie warstwy bentonitowej
pod dnem rowu.
Projektowane studzienki wodno-ściekowe zlokalizowane zgodnie
z projektem drogowym ujmują wodę z jezdni za pomocą kratek i przykanalikami odprowadzają do studni przelotowych lub rowów otwartych. Zastosowano studzienki typowe, drogowe ø 500 (ich rozmieszczenie wynika z obliczeń).
Dla odbioru ścieków deszczowych zaprojektowano sześć zbiorników retencyjnych, z których odprowadzenie do gruntu (infiltracja)
odbywać się będzie poprzez studnie chłonne. Przed wprowadzeniem
wód deszczowych do zbiorników przewidziano ich podczyszczenie
w urządzeniach podczyszczających z uwagi na wysoką uciążliwość
ekologiczną spowodowaną wykopaniem utworów krasowych o bardzo
wysokiej przepuszczalności. Każdy zbiornik zaopatrzony jest również
w zbiornik awaryjny o pojemności V= 10 m3, którego zadaniem jest
przejęcie produktów ropopochodnych w przypadkach awaryjnych (np.
kolizje drogowe, rozszczelnienie autocysterny). W stanie istniejącym
tereny przeznaczone pod zabudowę zbiorników zlokalizowane są na
użytkach zielonych oraz terenach rolnych.
Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz projektowane spadki drogi
wyodrębniono 6 zlewni cząstkowych, dla których dokonano obliczeń
hydrologicznych i dobrano urządzenia.
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W istniejących warunkach terenowych, a szczególnie ze względu
na budowę hydrogeologiczną i brak naturalnych cieków (bardzo słabo
rozwinięta sieć hydrograficzna) proponowany sposób odprowadzenia
wód deszczowych wydaje się jedynym możliwym. Proponowana lokalizacja zbiorników wynika przede wszystkim z ukształtowania terenu.
Odprowadzenie wód ze „zlewni zielonej”.
Modernizowana droga przecinana jest naturalnymi zagłębieniami
terenowymi, lokalnie ciekami, które przechodzą pod korpusem drogi
przepustami kołowymi, a w jednym przypadku jest to obiekt w formie
sklepionego przepustu.
Istotnym problemem jest fakt, że w rozpatrywanej zlewni brak jest
naturalnych odbiorników i w tej sytuacji wody deszczowe ze „zlewni zielonej” przepływają tymi przepustami odpływając w sposób niekontrolowany (bez jednoznacznego odbiornika) w stronę naturalnych
spadków terenowych. W projekcie przeliczono i sprawdzono zdolność
przepustową istniejących obiektów stwierdzając, że światła przepustów są wystarczające dla przeprowadzenia wód o prawdopodobieństwie Q1%.
W tej sytuacji nie ingerowano w sposób regulowania odcinków odpływowych w zakresie tworzenia koryta, umocnień itp. zakładając, że
projekt zapewni niezależne przejęcie i oczyszczenie wód deszczowych
z jezdni, a wody ze „zlewni zielonej” przepływać będą jak w chwili
obecnej. Dla przepustów przewidziano jedynie (w zależności od potrzeb) prace remontowe. W tablicy 1 zestawiono obliczenia przeprowadzone dla przepustów.
Tablica 1. Zestawienie obliczeń dla przepustów
Nr przepustu

Kilometraż drogi

Wielkość zlewni
[km2]

P1

305+149,39

2.270

Przepływ przy
prawd. p= 1%
[m3/s]
6.4

P2

305+828,42

2.720

4.3

P3

307+050,26

0.374

0.7

Obiekt mostowy

307+284,47

-

-

P5

308+643,56

3.076

3.2

P6

309+610,56

0.531

1.2

P7

310+849,43

2.985

3.9
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Opracowywany projekt obejmuje swym zakresem odtworzenie
przepustów. Przepusty wykonane były w latach ubiegłych w ramach
budowy drogi nie rozwiązując problemów dotyczących odpływów wód
przechodzących przez przepusty. W rozpatrywanym terenie brak
jest naturalnych cieków. W kilku przypadkach wody deszczowe po
przejściu przepustem wpływają na teren posesji przyległej w sposób
nie kontrolowany (między innymi przepust znajdujący się w km ok.
307+200 przechodzi w krótki i płytki rów zanikający po około 30 m
na terenie posesji (fot. 1 i 2)). Na trasie spływu w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 7 zabudowań mieszkalnych i gospodarczych
narażonych w wypadku wystąpienia wód obliczeniowych na zalanie.
Lokalnie wody po przejściu przepustem wpływają pod bliżej nie zidentyfikowane odpływy wielokrotnie przebiegające pod zabudowaniami
gospodarczymi itp.
W wypadku konieczności wystąpienia o wydanie decyzji wodnoprawnej, na wykonanie tego urządzenia wodnego, niewątpliwie zgodnie z punktem Art.132 ust.2 pkt 2c ustawy Prawo Wodne, obiekty te
znajdowałyby się w zasięgu oddziaływania wód odprowadzanych przepustem – a zatem ich właściciele byliby stronami w postępowaniu.
Uzyskane ich zgody na takie odprowadzenie wód opadowych można
uznać za mocno wątpliwe.
Nie można wykluczyć, że wygranie sprawy o odszkodowanie za
znaczne zniszczenia w wyniku przeprowadzenia wód poprzez urządzenie drogowe, jakim niewątpliwie jest przepust nie wydaje się nie możliwe. Być może współoskarżonym mógłby być Marszałek Województwa,
który zgodnie z Prawem Wodnym, art. 11 ust. I pkt 2 pełni obowiązki
właścicielskie w stosunku do innych wód nie wymienionych w pkt.
1-3 lub ich braku (np. w wyniku zamulenia lub zarośnięcia itd.). Należy tu przyznać, że problem jest trudny, nieoczekiwany dla administratora drogi, ale wymaga rozwiązania w interesie społecznym. Można
mieć nadzieję, że w tych obszarach o charakterze krasowym przepływy będą mniejsze od obliczeniowych, lecz nie znikną w całości.
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Fot. 1. Teren od strony wlotu

Fot. 2. Teren od strony wylotu

Urządzenia podczyszczające
Obliczenia przeprowadzono dla projektowanego odcinka kanalizacji, która zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 94, a podstawie Normy PN-S-02204 „Odwodnienie dróg”. Zgodnie z zasadami
określania stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych w otoczeniu dróg określono:
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Miarodajne natężenie spływu ścieków opadowych
wg wzoru:
Q = qm · A · 10-3
gdzie:
Q – natężenie spływu z powierzchni szczelnej drogi [m3/s],
qm – jednostkowe natężenie spływu [dm3/sek./ha], qm = 15 dm3/
sek./ha,
A – powierzchnia szczelna drogi [ha].
		 A1 = 0,4 ha
		 A2 = 1,3 ha
		 A3 = 1,2 ha
		 A5 = 0,9 ha
		 A6 = 1,4 ha
		 A7 = 1,9 ha
		
ΣA = 7,1 ha
		
Q = 15 · 7,1 · 10-3 = 0,11 m3/s
Stężenie zawiesin ogólnych
Natężenie docelowe ruchu (wg prognozy 2020) wynosi 22821 poj./
dobę. Powierzchnia szczelna jezdni wynosi w zaokrągleniu 7,1 ha.
Prognozowana ilość zawiesin i węglowodorów ropopochodnych wg Zarządzenia nr 29 GDDKiA z dnia 30 października 2006r., biorąc pod
uwagę charakter drogi, tzn. droga znajdująca się w administracji
GDDKiA, wykorzystano metodykę prognozowania zanieczyszczeń zawartą w opracowaniu „Wytyczne prognozowania stężeń zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych”.
Sstężenie zawiesin wynosi:
SZo = 0.718*Q0.529
SZo = 0.718*228210.529 = 145 mg/m3
Stężenie substancji węglowodorowych
Dla obliczonego stężenia zawiesin, stężenie substancji ropopochodnych wynosi:
SR =1.1· 0,08· SZo = 1.1· 0,08· 145 = 12,76 < 15 mg/m3
Dopuszczalne stężenie substancji węglowodorowych nie zostało
przekroczone.
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Obliczenie spływów deszczowych
Obliczenia przeprowadzono wg normy PN-S-02204 „Drogi samochodowe – odwodnienie dróg”.
Q = F· s· q dm3/s,
gdzie:
F – powierzchnia zlewni drogi ha,
q – natężenie deszczu dm3/s/ha,
s – współczynnik spływu,
s = 0,9 (jezdnia szczelna),
s = 0,85 (chodnik),
s = 0,7 (pobocze),
s = 0,4 (obszar w pasie drogi),
s = 0,55 (obszary poza pasem drogowym, gleby łatwo przepuszczalne),
φ - współczynnik opróżnienia spływu.
Poniżej przedstawiono obliczenia dla zbiornika nr 1. Wyniki dla pozostałych zbiorników przedstawiono w tablicy 2 (obliczenia wykonane
są w sposób analogiczny jak dla zbiornika nr 1).
- jezdnia
- F1 = 3630 m2,
- chodnik
- F2= 1090,7 m2,
- pobocze
- F3=954,0m2,
- obszar w pasie drogi
- F4= 363,0 m2,
- obszar poza pasem drogowym
- F5 = 363,0 m2.
Powierzchnia:
Σ = F1+F2+F3+F4+F5 = 6400,7 m2 ≈ 0,64 ha
Zlewnia zredukowana:
Fzr = F1· 0,9+F2· 0,85+F3· 0,7+F4· 0,4+F5· 0,55 Fzr ≈ 0,48 ha
Natężenie miarodajnego opadu
Prawdopodobieństwo deszczu przyjętego jako miarodajny ustalono
na: p = 20% jak dla terenów o spadkach powyżej:
I > 2%,
przy średnim rocznym opadzie:		
H < 800mm
czasie koncentracji:
t = 300 + 600 = 900 s,
które wynosi:
q 20% = 15,347 · (804/ 9000,667) ≈ 130dm3/s
Ostatecznie przyjęto do dalszych obliczeń: q 20% = 130 dm3/max
Qmax = 0,48 · 130 = 62,4 dm3/s.
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Dobór separatora
Dla podczyszczenia ścieków deszczowych przewidziano separator
oraz współpracujący z nim osadnik szlamowy. Parametry techniczne
urządzeń dobrano w oparciu o dokonane obliczenia. W niniejszym
rozwiązaniu przewidziano urządzenia firmy Ekol-Unicon z tym, że
w fazie realizacji mogą być stosowane urządzenia o równoważnych
parametrach oraz skuteczności.
Dla przepływu w ilości 67,40 dm3/s dobrano separator lamelowy
typu PSW LAMELA
NG = 62,4 · 1,3 = 81,12 dm3/s
Przyjęto separator typu PSW LAMELA 10/100,
przepustowość
100,0 dm3/s,
dobrano osadnik
o pojemność V= 5,0 m3.
Studnie chłonne
Studnie chłonne zwymiarowano w oparciu o literaturę [8]. Do obliczeń zastosowano wymiarowanie studni chłonnych metodą Maaga,
w której przyjmuje się jako założenie wstępne, że proces wsiąkania
(filtracji) odbywa się przez powierzchnię denną studni.
Zdolność chłonną poszczególnych studni obliczano w oparciu o podane założenia:
kf – współczynnik wodoprzepuszczalności
kf =1 x 10-6,
hs – wysokość warstwy wody w studni (określona na podstawie odwiertów geologicznych),
D – średnica studni chłonnych ø2000 mm.
Wypełnienie studni:
		
Warstwa filtracyjna:
			
piasek gruboziarnisty 0,75 m
			
żwir 4/10 0,25 m
		
Warstwa podtrzymująca:
			
żwir 10/20 – 0,15 m
			
żwir 40/80 – 0,15 m
			
kamień łamany 100/200
–
1,50 m
Obliczenie zdolności studni chłonnej
Zdolność chłonna studni:
Qs = 4π.r.hs.kf m3/s
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gdzie:		
r – promień studni [m]
kf – współczynnik wodoprzepuszczalności - kf =1 x 10-6 [m/s]
hs – wysokość warstwy wody w studni [m] - hs = 4,92 m
Qs = 4.π.1.4,92.10-5 = 6,2.10-5 m3/s
Sumaryczna zdolność chłonna studni:
ΣQs = a . Qs= 4 . 6,2.10-5 = 2,48·10 -4m3/s
Zbiornik retencyjny
Pojemność retencyjną zbiornika wyznaczono w oparciu o wartość
opadu oraz jego dopływu i odpływu ze zbiornika. Obliczeniowa pojemność retencyjna zbiornika:
VR= WR · Qdop / 1000
gdzie:
VR – obliczeniowa pojemność retencyjna zbiornika [m3],
WR- współczynnik retencji [s] zależny od współczynnika opróżnienia zbiornika η,
Qdop- wartość dopływu do zbiornika [ dm3/s].
η = Qodp / Qdop
gdzie:
Qodp- wartość odpływu ze zbiornika [dm3/s],
Qdop- wartość dopływu do zbiornika [dm3/s].
Qdop = 62,40 dm3/s,
Qodp = 0,25 dm3/s,
WR= 1400 s,
VR= WR · Qdop / 1000,
VR= 1400 · 62,40 / 1000 = 87,36 m3.
Czas opróżnienia zbiornika		
t opr = V r / 3,6 Q odp
topr= 87,36 / 3,6 · 0,25 = 97 h.
Z uwagi na czas opróżnienia zbiornika zwiększono pojemność
zbiornika do V=159 m3, co pozwoli na zmagazynowanie dwóch deszczy nawalnych o prawdopodobieństwie wystąpienia p= 20%.
Podyktowane jest to tym, że deszcze o dużym natężeniu mogą wystąpić w niedługich odstępach czasu, co mogło by doprowadzić do
przepełnienia zbiornika. Wzory wykorzystane do powyższych obliczeń
zaczerpnięto z literatury [1].

Tablica 2. Zestawienie obliczeń dla poszczególnych zbiorników
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Opis zastosowanych urządzeń
Separatory
Dla podczyszczenia ścieków deszczowych przewidziano separator
oraz współpracujący z nim osadnik szlamowy. Parametry techniczne urządzeń dobrano w oparciu o dokonane obliczenia. W niniejszym
rozwiązaniu przewidziano urządzenia firmy Ecol-Unicon z tym, że
w fazie realizacji mogą być stosowane urządzenia o równoważnych
parametrach oraz skuteczności.
Urządzenie to umożliwia oddzielenie związków ropopochodnych
(oleje, benzyny itp.) z wód płynących. Ze względu na sposób działania
separator zatrzymuje także część zawiesiny łatwopalnej, która gromadzi się w osadnikach szlamowych. Głównym jednak zadaniem separatora jest zatrzymanie substancji ropopochodnych. Wyposażenie
wewnętrzne projektowanych separatorów stanowi układ do separacji
koalescencyjnej wraz z instalacją zabezpieczającą - automatycznym
zamknięciem pływakowym blokującym wypływ wód z separatora, gdy
objętość zgromadzonych zanieczyszczeń lekkich w zbiorniku osiągnie
określoną maksymalną wartość (pojemność magazynową). W przypadku wystąpienia katastrofy drogowej (np. wywrócenie autocysterny
z paliwem) w sieci kanalizacji opadowej pojawi się zwiększona ilość
zanieczyszczeń lekkich, co doprowadzi do przepełnienia pojemności
magazynowej separatora. W konsekwencji nastąpi automatyczne zamknięcie odpływu z separatora, a w sieci kanalizacji deszczowej nastąpi zjawisko cofki (podtopienia). Rozlane paliwo gromadzić się będzie w urządzeniach kanalizacyjnych takich jak osadnik, szczelne
rowy odwadniające, jak również dodatkowe zbiorniki o V=10m3. Uważamy, że zastosowane rozwiązania w wystarczający sposób zabezpieczają środowisko przed ujemnymi skutkami ewentualnych katastrof
drogowych.
Osadniki
Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wód
deszczowych lub ścieków technologicznych płynących grawitacyjnie
przed wprowadzeniem ich do separatora. Zabezpiecza separator przed
szybkim zamuleniem i poprawia skuteczność oczyszczania ścieków.
Osadniki należy stosować zarówno przed separatorami koalescencyjnymi, jak i lamelowymi. Można je również stosować jako samodzielne
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urządzenia do wyłapywania zawiesiny. Zastosowano osadniki szlamowe firmy Ekol-Unicon.
Studnie chłonne
Studnie chłonne wykonane z kręgów żelbetonowych ø 2,0m z wypełnieniem jak w pkt. 7.8. Odbierają wody ze zbiorników retencyjnych, następnie przez warstwę filtracyjną wprowadzają wodę do gruntu. W miejscu lokalizacji studni wykonano odwierty geologiczne, na
podstawie których określono współczynnik wodoprzepuszczalności,
który dla naszych obliczeń wynosi kf = 1x10 -6.
Wykazana przepuszczalność gruntu nie jest korzystna dla infiltracji, należy się jednak liczyć z tym, że z uwagi na podłoże krasowe warunki wchłaniania będą lepsze. Umożliwi to skrócenie czasu opróżninia zbiorników. Ewentualne ilości studni chłonnych może mieć miejsce po pewnym okresie eksploatacji i stwierdzeniu faktycznej zdolności chłonnej.

Rys. 2. Studnia chłonna
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Zbiorniki retencyjne
Projektuje się wykonanie otwartych terenowych zbiorników retencyjnych (fot. 3 i rys. 3 i 4) o nieregularnych kształtach odpowiednio
wkomponowanych w istniejące warunki terenowe. Nachylenie skarp
zbiorników 1:1,5, w postaci zabudowy tarasowej. Do wysokości 1 m
skarpy ubezpieczone geokratą grubości 5 cm np. TABOS z wypełnieniem humusem i obsiew traw, powyżej umocnienia skarpy obsiane
trawą. Głębokość 1,0 ÷ 1,5 m. Nie przewiduje się utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku. Dno zbiornika ma podłoże naturalne,
na którym przewiduje się powierzchniową warstwę przepuszczalną
o grubośći 75 cm. Warstwa absorpcyjna będzie budowana z dwu
frakcji - frakcja górna 25 cm – (piasek) i frakcja dolna 50 cm (żwir,
pospółka), pod warstwą absorpcyjną przewidziano poziomy ekran z
mat bentonitowych zabezpieczających przed ewentualną sufozją. W
tej warstwie kumulować się będą zawiesiny ropopochodne, a do obowiązków Administratora drogi będzie jej okresowa wymiana. Ze względów bezpieczeństwa oraz względów ekologicznych zbiorniki zostaną
ogrodzone. Projekt przewiduje dojazd do projektowanych zbiorników
retencyjnych przez wykonanie dróg serwisowych.

Fot. 3. Lokalizacja zbiornika nr 1
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LEGENDA:
SW – studnia osadnikowo- wlotowa, Sd – studnia kanalizacyjna betonowa, SK – studnia kontrolna, OS – osadnik, SP – separator, Sch – studnia chłonna, Zb – zbiornik awaryjny.

Rys. 3. Usytuowanie zbiornika retencyjnego przy drodze

										
		
Rys. 4. Zbiornik retencyjny
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Zbiorniki awaryjne
Przewiduje się zamontowanie w rejonie zbiorników retencyjnych
zbiorników awaryjnych, których zadaniem będzie przechwytywanie
produktów ropopochodnych w przypadku sytuacji awaryjnych np.
wypadek autocysterny przewożącej paliwo. W przypadku zaistnienia
takiej sytuacji rozlane paliwo w dużych ilościach spłynie poprzez system rowów i kolektorów kanalizacyjnych do separatora, co spowoduje
przepełnienie komory olejowej separatora. Spowoduje to automatyczne zamknięcie odpływu ścieków z separatora i nastąpi tzw. cofka na
dopływie do urządzeń podczyszczających. Podpiętrzone ścieki (rozlane paliwo) poprzez przelew zlokalizowany w studni rewizyjnej przed
osadnikiem przepłyną do zbiornika awaryjnego, z którego zostaną
odpompowane i wywiezione do utylizacji. Projektuje się zamontowanie zbiornika podziemnego o pojemności 10 m3 (np. HEK-EN 10000
D=1600 mm L= 5,9 m) co odpowiada pojemnościom standartowych
komór cysterny samochodowej.

4. Wnioski końcowe
Brak naturalnych odbiorników w pobliżu spowodował, że wyloty
rowów i przepustów są umiejscowione na łąkach, polnych drogach,
prywatnych działkach, tj. w miejscach bez wyprofilowanego koryta,
które bez szkód dla gruntów przyległych mogłyby odprowadzić takie
wody do odbiornika niższego (liczbowo) rzędu. Rolnicze zajęcie miejscowej ludności, do końca ubiegłego wieku sprzyjały takim rozwiązaniom gospodarki wodami opadowymi. W częstych okresach ostatniej
suszy jedynie tereny, które były nawadniane samoczynnie w taki sposób mogły zapewnić dobre plony siana dla bydła. Niewielki ruch samochodowy, brak wiedzy na temat zanieczyszczeń związkami ołowiu
czy substancjami ropopochodnymi były zapewne powodem akceptacji
przyjmowania na działki rolne żyznych na ogół dopływów wód z pasa
drogowego i otoczenia.
Mieszkańcy często budowali obiekty gospodarcze wyniesione ponad teren (np. na drewnianych palach) tak, aby nie były narażone
na zalanie wodami opadowymi i zniszczenie. W ostatnich latach wraz
z rozwojem zainteresowania nieruchomościami i rozwojem budownictwa, rozwiązania takie przestały być tolerowane. Coraz częściej
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właściciele działek odmawiają zgody na kierowanie wód opadowych
na ich nieruchomości w związku z zamiarem np. sprzedania działki
na cele budowlane, budowy garażu itp. W przeszłości, jeśli spływ powierzchniowy spowodował nawet zamoknięcie drewnianego budynku
o skromnym wyposażeniu, to rozmiar szkód nie był na ogół duży.
Obecne osuszenie zalanego podziemnego garażu z wyposażeniem,
budynku wykończonego płytami gipsowo - kartonowymi czy ocieplonego wełną mineralną umieszczoną w ścianie, jest często niemożliwe bez częściowego demontażu. Trudno więc winić mieszkańców, że
chcąc poprawić swoje bezpieczeństwo nie wyrażają zgody na dalsze
kierowanie wód opadowych na ich nieruchomości.
Często spotyka się w nie krasowiejących utworach wcięte ślepe dolinki zakończone ponorem, lepiej znane w tych terenach jako
„łykawki” lub „łykawce”. Są to miejsca zaniku cieku lub potoku pod
ziemią na skutek przechwycenia wód powierzchniowych przez systemy podziemnych kanałów krasowych. Naturalne zagłębienia (ponory
- łykawce) zawsze budzą pokusę wypełnienia, a zatem składowania
w warunkach wiejskich np. odpadów rolniczych, ziemi, czy odpadów
komunalnych. Mają miejsce też wypadki nadsypywania i wyrównywania terenu, co powoduje często uszczelnienie takiego naturalnego
„łykawca” i zahamowanie odpływu. W gminie Jerzmanowice - Przegina miało to ostatnio miejsce i jest potwierdzeniem wyżej opisanych
zjawisk.
Przedstawione w niniejszej pracy rozwiązanie sposobu odwodnienia
drogi krajowej nr 94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice dotyczy
odwodnienia w warunkach, gdy nie mamy możliwości wprowadzenia
wód ze spływów powierzchniowych do cieków naturalnych. Projekt
jest w trakcie realizacji, dane na temat, czy dobrany układ pracuje
w sposób prawidłowy, uzyskamy dopiero po „rozruchu”, teraz opierając się jedynie na fachowej literaturze oraz posiadanych badaniach
geologicznych. Parametry zbiorników oraz studni chłonnych dobrano
w sposób prawidłowy. Dla prawidłowego funkcjonowania całego rozwiązania ważnym jest też, aby Zarządca w prawidłowy sposób eksploatował urządzenia.
Obliczając powierzchnię. zbiorników powiększono ich pojemności.
Z uwagi na czas opróżnienia zbiornika zwiększona jego pojemność
pozwoli na zmagazynowanie dwóch deszczy nawalnych o prawdopodobieństwie wystąpienia p= 20%. Podyktowane jest to tym, że deszcze
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o dużym natężeniu mogą wystąpić w niedługich odstępach czasu, co
mogłoby doprowadzić do przepełnienia zbiornika.
Czas opróżnienia zbiorników nie jest zbyt zadawalający, ważny
wpływ ma tu ilość dobranych studni chłonnych, a decydującą rolę
spełnia specyficzna budowa podłoża gruntowego (podłoże krasowe).
Może się okazać, że konieczna będzie rozbudowa systemu infiltracyjnego (dobudowa studni chłonnych). Biorąc to pod uwagę, powierzchnię terenów zbiornikowych przyjęto z rezerwą, co pozwoli na rozbudowę systemu studni w przypadku, gdy wchłanianie wody nie będzie wystarczające (będzie to wiadome po okresie eksploatacji zbiorników).
W artykule opisano sposób „zagospodarowania” ścieków z pasa
drogowego, które jest zadaniem Zarządcy drogi. Pozostaje jednak dalej nierozwiązany problem zlewni zlokalizowanych poza pasem drogowym, który jest zadaniem Samorządu lokalnego, a przede wszystkim
wymaga racjonalnego podejścia do zagospodarowania działek.
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RAINFALLS DRAINAGE IN CASE OF THE LACK
OF NATURAL SURFACE RECEIVERS
Summary

The aim of the paper is presentation of problems that occurred
while works under the project “Reconstruction of the national road
No 94 from about 305+070 km to 313+030 km – section Zederman - Jerzmanowice”. The basic problems concerning regulations
being in force and with reference to existing area situation, hydrogeology construction and social conditions have been presented in
the paper.
Key words: retention reservoirs, absorbing well, infiltration,
road drainage, pollution concentration, separator

ABFÜHRUNG VON REGENGEWÄSSERN IM FALL
DES MANGELS VON NATUROBERFLÄCHEN
ABNEHMERN
Zusammenfassung
Zwecks des Aufsatzes ist die Darstellung der Probleme, die
während der Bearbeitung des Projektes „Der Umbau des Landeswegs Nr. 94 von Kilometer 305,070 bis 313,030 auf dem Abschnitt Zederman –Jerzmanowice“. Im Aufsatz werden die aus den
geltenden Regelungen resultierenden Hauptprobleme in der Anknüpfung an die bestehende Geländesituation, den hydrogeologi-

ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH W PRZYPADKU BRAKU...

schen Bau des betrachteten Geländes, sowie die aus den gesellschaftlichen Bedingungen resultierenden Probleme dargestellt.
Schlüsselwörter: das Retentionsbecken, der Sickerschacht,
die Infiltration, die Entwässerung des Wegs, die Konzentration
der Verschmutzungen, die Trennungsanlage
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Streszczenie

Artykuł ma na celu zaznajomienie się z technikami i sposobami przeglądu oraz czyszczenia kanalizacji, jak również urządzeń ochrony środowiska. Zrozumienie potrzeby systematycznego przeglądu i czyszczenia urządzeń odwodnienia pozwala
zarządcy urządzenia na zmniejszenie kosztów utrzymania, jak
też niedopuszczenie do wystąpienia stanu awaryjnego. Dla wyeliminowania problemów w podstawowym utrzymaniu systemów
odwodnienia, konieczne jest przeprowadzenie badań szczelności
i monitoringu TV kanalizacji na etapie odbioru powykonawczego,
jak również systematyczne kontrolowanie i czyszczenie całego
systemu odwodnienia drogi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony środowiska.
Słowa kluczowe: kanalizacja, separator, osadnik, piaskownik, zbiornik, ochrona środowiska, odwodnienie, czyszczenie, monitoring, przegląd

1. Wstęp
Minęły tysiące lat od czasu, kiedy człowiek rozpoczął naukę i udoskonalał technologię budowy dróg. Minęło prawie dwieście pięćdziesiąt lat, od kiedy to MacAdam po latach eksperymentów ogłosił rewolucyjną teorię budowy dróg, polegającą na zabezpieczeniu konstrukcji
1
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drogi przed niszczycielskim działaniem wody. Jego złota zasada mówi:
podłoże wytrzyma dowolne obciążenie, jeżeli jest w stanie suchym.
Minęło ponad sto lat, od kiedy szwajcarski lekarz Gugliminetti związał pył drogowy smołą, zapoczątkowując tym samym erę nawierzchni
bitumicznych. Te ważne i długoletnie doświadczenia pozwoliły udoskonalić teorię technologii budowy dróg. Minęło tysiące lat i nadal nie
umiemy utrzymywać dróg. Zapominamy, że nie wystarczy zaprojektować i wybudować drogę, ale by dobrze służyła należy ją utrzymywać.
Zapominamy, że zarówno jak w życiu tak i w budowie dróg najważniejsza jest profilaktyka w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć.
W pogoni za niższą ceną, zarówno podczas projektowania jak i budowy, a potem utrzymania dróg, szukamy złudnych oszczędności.
Projektując drogę nie myślimy, jak ją później tanio utrzymać, tylko
co zrobić, żeby tanio wybudować. Projektanci często nie zdają sobie
sprawy, że aby droga służyła przez lata, musi być tanio i prawidłowo
utrzymywana. Dlatego też już na etapie projektu należy szukać rozwiązań, które pozwolą utrzymać drogę niewielkim kosztem. Nie można
zapominać, iż w kosztach budowy całej drogi odwodnienie stanowi
zaledwie od ułamka procenta do kilkunastu procent całej inwestycji.
Wiadomo nie od dziś, że bez prawidłowego odwodnienia żadna droga
nie wytrzyma nawet kilku lat, a złe utrzymanie systemów odwodnienia prędzej czy później pociągnie za sobą szkody dla całej drogi.
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Fot.1 – 6. Przykłady niewłaściwego stanu kanalizacji

Jakże proste i łatwe wydaje się utrzymanie nawierzchni oraz innych
elementów drogi: oznakowanie, bariery, ekrany, oświetlenie, konstrukcje mostowe, a nawet części systemu odwodnienia: rowy, ścieki,
które zawsze widać. Możemy szybko zareagować i ocenić uszkodzenie
lub przyszłe zagrożenie oraz je usunąć. Niemniej są elementy drogi,
które są niewidoczne zarówno dla użytkownika jak i administratorów
dróg - kanalizacja i zamknięte systemy ochrony środowiska (separatory i zbiorniki). Ich utrzymanie wymaga nie tylko wiedzy na temat sposobów utrzymania, ale przede wszystkim podstawowych informacji
i znajomości systemu odwodnienia, który chcemy utrzymywać, tzn.
informacje o przebiegu sieci, średnicy, użytym materiale, spadkach,
zlewni, przepływie, wylocie.
Często o istnieniu kanalizacji i jej stanie dowiadujemy się dopiero
wtedy, gdy podczas opadów droga zostanie zalana. Powstaje pytanie,
czy do zalania drogi doszło z powodu błędu projektowego (złe obliczenia przepływów), czy też może z powodu błędów powstałych w czasie
budowy drogi. Często nie bierze się pod uwagę konieczności kompleksowego rozwiązania problemu, podejmuje się szybką i złą decyzję
o wyczyszczeniu tylko fragmentu kanalizacji, np.. kratki i przykanalika. Za kilka tygodni lub miesięcy może znowu dojść do zalania drogi, często w tym samym miejscu. Dokonana wcześniej naprawa nie
rozwiązała problemu, a jedynie usunęła punktowo objaw. Zamiast
spojrzeć na problem szerzej, rozwiązać kompleksowo problem, eliminuje się tylko skutek złego funkcjonowania kanalizacji. Z doświadczenia naszej firmy znane jest wiele przykładów wykonywania awaryjnej
usługi utrzymaniowej kilka razy w tym samym miejscu. Sygnalizujemy wówczas o potrzebie rozwiązania całościowego problemu. Do-
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piero po wielu miesiącach, a czasami latach nauczeni uciążliwością
i częstotliwością występowania zalewania drogi lub innych skutków
zapasa decyzja, aby podjąć wyzwanie i odnaleźć przyczynę. Niestety
w większości przypadków jest już za późno. Dlatego tak ważna jest
złota zasada: lepiej zapobiegać niż leczyć.

2. Utrzymanie i konserwacja systemów odwodnienia
Zarówno utrzymanie (czyli zachowanie czegoś w określonym stanie), jak i konserwacja (czyli chronienie czegoś przed zniszczeniem
i zużyciem za pomocą odpowiednich środków) jest możliwe tylko wtedy, gdy ten stan jest prawidłowy. Dlatego, aby prawidłowo utrzymywać i konserwować systemy odwodnienia, a szczególnie kanalizację
i urządzenia ochrony środowiska, należy bezwzględnie wyznaczyć granicy rozpoczęcia procesu utrzymania. Granica ta wbrew pozorom nie
rozpoczyna się od momentu powstania potrzeby utrzymania, ale od
momentu zaprojektowania tego systemu. To w pierwszej kolejności
projektant odpowiada za prawidłowe utrzymanie tego, co zaprojektuje
- poprzez zastosowanie rozwiązań umożliwiających prawidłowe utrzymanie. W większości utrzymywanych systemów nie zawsze mamy
wpływ na projekt i wykonawstwo, szczególnie jeśli chodzi o drogi istniejące od wielu lat.
Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikom sposoby
oraz możliwości prawidłowego utrzymania i konserwacji kanalizacji
i systemów ochrony środowiska w zakresie systemów już istniejących
oraz nowo wybudowanych, na które bezpośrednio nie mieliśmy wpływu. Dla potrzeb artykułu pod pojęciem systemów odwodnienia będą
rozumiane tylko kanalizacje (wraz z całym systemem – przewody,
kratki i studzienki) oraz urządzenia ochrony środowiska (separatory,
piaskowniki, osadniki, zbiorniki).
Nie ulega żadnej wątpliwości fakt, iż od czasu, gdy przepisy prawa
(Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne) wprowadziły zapis stwierdzający, że wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk,
terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz
transportowych oraz dróg i parkingów, są ściekami, utrzymanie sys-
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temów odwodnienia zwiększyło swoje znaczenie poprzez konieczność
ochrony środowiska.
Utrzymanie systemów odwodnienia zaczyna się od jego przeglądu
celem oszacowania stanu i potrzeby wykonania czynności konserwacyjno - utrzymaniowych. Prawidłowy przegląd systemu odwodnienia
powinien w pierwszej kolejności zapewnić możliwość uzyskania pełnej wiedzy na temat najważniejszych cech geometrycznych (długość,
średnica, wielkość, głębokość posadowienia, itp) jak i materiałowych
(beton, kamionka, PCV, PE, itp). Następnie powinien zapewnić nam
pełną informację, co do podstawowego stanu użytkowego (stopień zamulenia i zanieczyszczenia systemu, szczelność, sprawność funkcjonowania, itp.) i stanu technicznego (rodzaje uszkodzeń, wytrzymałość
materiału, uszkodzenia, itp.).
Ocena i możliwość dokonania przeglądu dla wielu systemów odwodnienia jest wręcz niemożliwa bez użycia specjalistycznych technik
inspekcji, do których należą głównie monitoring CCTV kanalizacji oraz
badania stopnia i rodzaju zdeponowanych zanieczyszczeń w urządzeniach ochrony środowiska za pomocą talerza szlamowego, pływaka
lub pasty reagującej na wodę.

Fot. 7. Narzędzia inspekcyjne do separatorów
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Fot. 8 – 9. Narzędzia inspekcyjne do separatorów

Następnym etapem utrzymania jest zadbanie o stan urządzenia
(instalacji) i niedopuszczanie do jego pogorszenia, a czasami wręcz
poprawienie go.
Najprostszymi czynnościami utrzymaniowymi systemów odwodnienia jest ich czyszczenie. Czasami w celu poprawy ich funkcjonowania
potrzebne są zabiegi uszczelniające lub renowacji, które poprawiają
ich funkcjonowanie oraz właściwości hydrauliczne. Czyszczenie urządzeń powinno być poprzedzone przeglądem i zebraniem informacji na
temat wielkości zanieczyszczeń (zamulenia) oraz stanu technicznego
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urządzenia. Wbrew pozorom informacje te są bardzo ważne dla doboru metody czyszczenia.

3. Przegląd i utrzymanie kanalizacji
3.1. Monitoring CCTV
Badania przewodów kanalizacyjnych ze względu na ukryty charakter ich pracy były w przeszłości rzadko wykonywane. Ograniczało to
w znaczny sposób planowanie działań zarządzających siecią, który
zmuszony był do wymiany okresowej niejednokrotnie dobrych odcinków lub oczekiwania na awarie. Przełom nastąpił dzięki próbom wykorzystania techniki video do przeglądu kanalizacji. Obecnie prowadzone są prace nad urządzeniami, które będą kompleksowo badały stan
przewodu łącznie ze strukturą i grubością jego ścianek oraz kontrolą
linii ułożenia i geometrii przekroju. Należy jednak pamiętać, że do pełnej wiedzy na temat stanu przewodu i jego otoczenia niezbędne jest
w niektórych przypadkach wykonanie wykopów kontrolnych. Wprowadzenie techniki video do przeglądu kanalizacji umożliwiło pokazanie uszkodzeń w kanałach nieprzełazowych oraz znacznie usprawniło
proces przekazywania danych o uszkodzeniach i dało możliwość szybkiej i dosyć dokładnej analizy wnętrza przewodu. Pierwsze przeglądy
przy użyciu kamery video zostały przeprowadzone w 1958r. w RFN.
Współczesne zestawy do inspekcji kanałów można podzielić na trzy
kategorie w zależności od zastosowanego sprzętu i zakresu obsługiwanych średnic:
1. zestawy zabudowane na specjalnie przygotowanych samochodach,
2. zestawy z kamerą samojezdną w przenośnej walizce,
3. kamery wprowadzane na sztywnym przewodzie.
Najbardziej zaawansowane technologicznie i dające największe
możliwości są zestawy zamontowane na specjalnie do tego przygotowanych samochodach wyposażone w wózki do inspekcji, bęben
z kablem, zestaw monitorów, urządzenia do rejestracji obrazu (magnetowid, nagrywarka DVD), komputer, drukarkę, urządzenie zasilające (akumulator lub agregat), wbudowane szafki. Sprzętem tego typu
można wykonać inspekcję kanałów w zakresie średnic od DN 150 do
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DN 1600. Znaczna siła ciągu wózka kamery sprawia, że pokonują
one duże odległości (nawet do 500 m w zależności od długości kabla).
Dzięki specjalistycznym programom komputerowym możliwe jest wykonywanie raportu z inspekcji w czasie jej wykonywania. Najnowsze
kamery tej kategorii mają możliwość zamontowania dodatkowych akcesoriów pomiarowych takich jak: poziomica do pomiaru spadku kanału, laser umożliwiający ocenę wielkości uszkodzeń.

Fot. 10 – 11. Sprzęt do monitoringu TV kanalizacji
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Fot. 12. Sprzęt do monitoringu TV kanalizacji

Inną kategorię urządzeń do inspekcji TV kanałów tworzą przenośne
w walizkach zestawy, w skład których wchodzą: kamera samojezdna
z głowicą obrotową, bęben z kablem, monitor, magnetowid, klawiatura oraz panel sterujący. Kamery te ze względu na niewielkie rozmiary
używane są do monitoringu kanałów od DN 100 do DN 400 na odległość do 200 m. Pokonują one kolana do 300. Zestawy te są często
używane w terenach niedostępnych, gdzie nie ma możliwości dojazdu
do studni.
Najprostsze zestawy składają się z głowicy na sztywnym przewodzie
nawiniętym na bęben, połączonym z jednostką rejestrującą, w skład
której wchodzą monitor i magnetowid. Sprzętem tej klasy możemy
wykonać inspekcję kanałów w zakresie średnic od DN 50 do DN 300
i odległości do 100 m. Niektóre głowice kamer tego typu wyposażone
są w nadajnik współpracujący z urządzeniami lokalizującymi. Daje
to możliwość dokładnego określenia położenia kamery, dzięki czemu
można wyznaczyć przebieg trasy kanału (kierunku i głębokości) oraz
zlokalizować miejsca uszkodzeń. Zestawy tego typu są często używane do inspekcji przyłączy ze względu na możliwość pokonywania
kolan do 900. Najnowsze głowice kamer pomimo niewielkich rozmiarów mają możliwość obrotu, co pozwala na dokładniejsze obejrzenie
uszkodzeń.
Podstawową metodą kontroli stanu używanego kanału są inspekcje telewizyjne polegające na przeglądzie wnętrza kanału za pomocą
kamer opisanych w poprzednim punkcie. Zaletą tego typu badań jest
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szybkość przeprowadzania przeglądów, płynność przekazywania danych o uszkodzeniach do komputerowej bazy danych oraz zaangażowanie niewielkiej liczby osób (wystarczy jedynie dwóch wyszkolonych
operatorów). Bezpośrednim wynikiem inspekcji są następujące opracowania:
- kaseta, płyta DVD lub CD z zapisem obrazu z kamery,
- raport zawierający opis napotkanych uszkodzeń, miejsce ich
występowania oraz czas na video,
- zdjęcia uszkodzeń,
- wykres spadku kanału (opcjonalnie).
Przed przystąpieniem do inspekcji należy kanał dokładnie wyczyścić, gdyż pomimo znacznej siły ciągu wózki kamer mają problemy
z pokonywaniem nawet średniej wielkości przeszkód. Dla uzyskania
dokładnego obrazu całego przekroju rur konieczne jest niekiedy zamknięcie dopływu ścieków. Najlepsze efekty inspekcji uzyskuje się
w badaniach rur z materiałów kruchych (kamionka, żeliwo), gdy występują ewidentne uszkodzenia (pęknięcia, załamania). Trudniejsza,
a w niektórych przypadkach niemożliwa staje się ocena tą metodą
kanałów z uszkodzeniami strukturalnymi (rysy strukturalne) czy występującymi na zewnątrz (pęknięcia zewnętrzne, pustki powietrzne).
Podczas wykonywania przeglądu ważny jest dobór rodzaju kamery
i natężenia oświetlenia do średnicy.
Inspekcję TV należy wykonać zgodnie z PN-EN 13508-2; Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, część 2: System kodowania
inspekcji wizualnej. Zgodnie z PN-EN 752-2; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania, na etapie budowy, podczas kończenia
procesu budowy, a także podczas ich późniejszego działania niezbędne
jest przeprowadzenie badań i oceny systemów kanalizacyjnych (m.in.
próby szczelności), kontroli CCTV – monitoring TV uwzględniający
spadki. Zgodnie z PN-EN 1610; 2002, Budowa i badania przewodów
kanalizacyjnych, po zakończeniu montażu przewodów i wykonaniu
zasypki powinna być przeprowadzona kontrola wizualna złączy wewnątrz kanału (monitoring TV).

Fot. 13. Przykładowy raport i wykres spadków z monitoringu CCTV kanalizacji
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3.2. Badania szczelności
Szczelność przewodów kanalizacyjnych jest ważna zarówno ze
względów konstrukcyjnych jak i z uwagi na ochronę środowiska. Brak
szczelności kanału w zależności od poziomu wody gruntowej jest powodem eksfiltracji ścieków lub infiltracji wód gruntowych. Eksfiltrujące ścieki zanieczyszczają grunt wokół kanału, a także tworzą pod nim
pustki powietrzne zmieniając warunki posadowienia i zmniejszając
nośność. Z kolei infiltrująca woda gruntowa zabiera ze sobą cząstki
gruntu tworząc pustki powietrzne nad kanałem i zwiększając zamulenie przewodu.
Badania szczelności możemy podzielić na:
- próby ciśnieniowe (wodne lub powietrzne),
- badania wykorzystujące elektroniczne systemy lokalizacji nieszczelności.
Ciśnieniowa próba szczelności polega na wydzieleniu badanego
odcinka przewodu za pomocą pneumatycznych korków, a następnie
doprowadzeniu do niego powietrza lub wody pod odpowiednim ciśnieniem i pomiaru jego wartości. Ciśnienie to zależy od poziomu wody
gruntowej, zagłębienia przewodu, stanu konstrukcji, wysokości ścieków oraz dopuszczalnego ciśnienia w zamykających odcinek korkach.
Próby powietrzne są dobrą metodą sprawdzania szczelności pojedynczych łączeń. W pozostałych przypadkach próby wodne dają pewniejsze wyniki ze względu na nieściśliwość wody.
W skład elektronicznego systemu lokalizacji nieszczelności wchodzi sonda przeciągana przez kanał za pomocą zwijaka z kablem prowadzącym, odbiornik elektroniczny i komputer. Pomiar polega na rejestracji różnic natężenia prądu emitowanego przez sondę przy przejściu przez ośrodek gruntowy. Wzrost natężenia prądu obserwowany
na ekranie komputera oznacza napotkanie nieszczelności. Za pomocą
tej metody możemy określić w sposób jakościowy wielkości eksfiltracji
lub infiltracji.
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Fot. 14 -15. Badanie szczelności kanalizacji metodą powietrzną
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3.3. Pomiar geometrii przekroju oraz linii ułożenia kanału
Deformacje przekroju kanału i linii ułożenia mogą być wynikiem
błędów montażu, utraty nośności lub zmiany warunków gruntowych
w czasie użytkowania. Wykrycie i pomierzenie tych wad jest o tyle
istotne, że mają one wpływ nie tylko na prawidłowe użytkowanie (konieczność częstszego czyszczenia), ale również ograniczają możliwości
zastosowania bezwykopowej renowacji. Wstępna diagnoza tego typu
uszkodzeń jest wykonywana przy inspekcji wzrokowej.
Do pomiaru geometrii przekroju i wielkości deformacji może służyć
zestaw z dalmierzem laserowym montowany jako zintegrowana część
kamery do inspekcji kanałów lub mechaniczno-elektroniczny system
pomiaru deformacji składający się z czujników zamontowanych za pomocą uchylnych ramion do przeciąganego przez kanał tłoka. W obu
metodach istotną sprawą jest odpowiednie skalibrowanie urządzenia
po wprowadzeniu do kanału.
Do wyznaczenia linii ułożenia kanału można wykorzystać żyroskopową metodę kontroli niwelety. W skład urządzenia pomiarowego
mogą wchodzić dwa żyroskopy umieszczone w płaszczyznach prostopadłych lub jeden żyroskop o trzech stopniach swobody. W wyniku
pomiaru otrzymuje się kształt osi ułożenia kanału w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej. Bardzo dokładny pomiar rzeczywistego spadku
przewodu można uzyskać przy użyciu stratymetru hydrostatycznego.
W badaniu tym przez kanał przeciągany jest elastyczny wąż wypełniony cieczą zakończony sondą pomiarową z wbudowanym przekaźnikiem podającym głębokość.
3.4. Badania struktury i grubości ścian przewodu metodami
nieniszczącymi
W badaniach nieniszczących struktury i grubości ścian przewodów
stosuje się metody akustyczne wykorzystujące własności rozchodzenia się fal sprężystych w ciałach stałych oraz ich częściowego odbicia
na granicy ośrodków oraz przy przejściu przez wewnętrzne wady materiałowe. O przydatności metody decyduje czułość na występowanie
w elemencie ośrodków o różnej impedancji akustycznej (iloczyn gęstości ośrodka i prędkości rozchodzenia się w nim fal sprężystych),
dlatego urządzenia pomiarowe różnią się w zależności od zastosowa-
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nego materiału rur. W diagnostyce przewodów znalazły zastosowanie
techniki:
w kanałach betonowych i żelbetowych metoda impact-echo,
w kanałach stalowych badania ultradźwiękowe.
Opracowana do badań kanałów betonowych i żelbetowych metoda
impact-echo pozwala ocenić zarówno grubość ścianki jak i wewnętrzne wady materiałowe. Należy pamiętać o ograniczeniach w zastosowaniu wyżej wymienionych metod pomiaru co do średnicy, część z nich
jest przeznaczona do kanałów od DN 600, a głowica ultradźwiękowa
wprowadzana jest tylko po przejściu urządzenia kalibrującego.
3.5. Badania warunków gruntowych w otoczeniu kanału
Do badań gruntu wokół kanału można wykorzystać georadary.
Urządzenia te wykorzystują zasadę rozchodzenia się w gruncie fal
elektromagnetycznych w zakresie MHz i ich odbicia na powierzchniach granicznych między ośrodkami o różnym oporze elektrycznym.
Przy obiektach z metalu przyczyną odbicia jest skok przewodności
elektrycznej, a przy ośrodkach niemetalicznych odbicie powoduje
zmiana stałej dielektrycznej.
Pierwsze georadary wykorzystywane były do wykrywania z powierzchni terenu przewodów podziemnych. Dzięki rozwojowi tej technologii współczesne urządzenia lokalizują również grunty niezagęszczone, o naruszonej strukturze oraz pustki powietrzne w gruncie. Istnieją również georadary montowane na specjalnych wózkach mogące
pracować wewnątrz przewodu. Dzięki takim urządzeniom można zbadać zmiany w gruncie wokół kanału, a także wykryć zmiany struktury ściany przewodu. Możliwość zastosowania georadarów w badaniu
kanałów uzależniona jest od rodzaju gruntu oraz ilości i odległości
innych przewodów. Należy pamiętać, że występujące w kanale osady
i narosty mogą powodować zakłócenia uniemożliwiające prowadzenie
tego typu badań.
3.6. Czyszczenie kanalizacji
Czyszczenie całego systemu kanalizacyjnego (kolektor, przykanaliki, studzienki, kratki) może się odbywać 4 metodami: ręcznie, mechanicznie, hydrodynamicznie lub specjalistycznym sprzętem (roboty
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kanalizacyjne). Dobór metody uzależniony jest od wielu czynników,
do których można zaliczyć: ilości sztuk lub długości czyszczonego
elementu, przekrój czyszczonej instalacji oraz jej wymiary, stopień
zamulenia, rodzaj zamulenia lub innych zanieczyszczeń i przeszkód
(osady twarde, korzenie).
Metoda ręczna z racji swojej małej wydajności jest możliwa do zastosowania tylko przy małych zakresach przy pracach doraźnych. Metoda ta w zakresie czyszczenia studzienek i kratek polega na wybieraniu ręcznym – wybierakiem (tzw. kłapaczką) zanieczyszczenia przeważnie w stanie stałym – osady i załadunku do wiader i samochodów.
W zakresie czyszczenia kanalizacji i przykanalików metoda ręczna
polega na przeciąganiu z przewodu do studzienki osadu za pomocą
specjalnych korków lub pojemników (wiader) o zmiennej średnicy.
W szczególności należy rozważyć zastosowanie tej metody w przypadku czyszczenia starszych, będących w bardzo złym stanie technicznym kanalizacji wykonanych np. z kamionki.

Fot. 16. Ręczne czyszczenie kratki ściekowej wybierakiem
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Fot. 17. Ręczne czyszczenie kratki ściekowej wybierakiem

Metoda mechaniczna polega na wprowadzeniu do kanalizacji łączonych ze sobą odcinków specjalnej spirali wyposażanej z przodu
w różne końcówki w zależności o typu i ilości zanieczyszczeń, które obracając się powodują zruszanie zanieczyszczenia i jego przesuwanie. W zależności od użytego rodzaju dyszy końcowej urządzenia,
metoda ta będzie miała za zadanie czyszczenie, wycinanie (korzenie),
frezowanie (osady twardsze). Metoda ta ma zastosowanie do małych
średnic (np. przykanaliki).
Najbardziej popularna metoda czyszczenia to metoda hydrodynamiczna, dla której źródłem pracy i napędu jest woda podawana pod
ciśnieniem. Podobnie jak przy metodzie mechanicznej w zależności
od użytego rodzaju dyszy końcowej urządzenia będzie ona spełniać
różne zadania. Najlepsze efekty w stosowaniu tej metody uzyskuje się
w przypadku rurociągów o ogólnie dobrym stanie technicznym.
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Fot. 18. Zestaw RAK do mechanicznego czyszczenia kanalizacji

Fot. 19. Samochód do hydrodynamicznego czyszczenia
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Fot. 20. Samochod do hydrodynamicznego czyszczenia

Fot. 21. Popularne rodzaje dysz do czyszczenia hydrodynamicznego
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Metoda specjalistyczna (robot kanalizacyjny) służy do robót, których nie da się wykonać metodami tradycyjnymi, a które w naszej
kanalizacji są bardzo często spotykane: wycinka grubych korzeni, frezowanie zanieczyszczeń stałych (wylany beton), usuwanie przeszkód
(przyłącz na ostro).

Fot. 22 - 23. Specjalistyczne roboty kanalizacyjne
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Fot. 24. Specjalistyczne roboty kanalizacyjne

3.7. Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji
W XXI wieku powoli kończy się epoka słynnego „WUKO”. Zaczynają
dominować samochody próżniowo – ssące, coraz częściej z ruchomą
przegrodą i z tzw. „odzyskiem wody” (z ang. water recycling) z regulowaną mocą ciśnienia wody oraz możliwością odsysania osadu nawet
w stanie suchym. System ten filtruje wysysane ścieki, a odzyskaną
wodę wykorzystuje do dalszej pracy płukania kanałów. Oszczędza się
dzięki temu cenny czas, eliminując konieczność częstych zrzutów nieczystości i napełniania zbiornika czystą wodą. Nie bez znaczenia jest
też fakt znacznych oszczędności wody pitnej w porównaniu z czyszczeniem metodą tradycyjną. Rozwój techniki hydrodynamicznej oraz
mocy i wydajności pomp pozwolił na czyszczenie coraz dłuższych odcinków kanalizacji.
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Metoda ta polega na czyszczeniu sieci kanalizacyjnej przy pomocy
strumieni wody pod dużym ciśnieniem (ponad 100 bar). Dzięki silnym
strumieniom wody skierowanym do tyłu, zanieczyszczenia są rozbijane i wypłukiwane za dyszą. Metoda ta doskonale nadaje się do czyszczenia każdej kanalizacji. W zależności od typu osadów, rodzaju kanalizacji lub miejsca zatoru wykorzystuje się różne dysze czyszczące, np.
ze strumieniami rotacyjnymi - rozbijające nawet stare, twarde osady.

Fot. 25 – 26. Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji
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Fot. 27 – 28. Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji
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4. Przegląd i utrzymanie urządzeń ochrony środowiska
4.1. Przegląd urządzeń ochrony środowiska
Konieczność przeglądu urządzeń ochrony środowiska wynika zarówno z przepisów prawa jak i wiedzy technicznej oraz zaleceń producentów tych urządzeń. Zakres, częstotliwość i sposób przeglądu jest
znacznie zróżnicowany i tak zgodnie z Art.62 ust.1 pkt 1 lit.a, b Prawa
budowlanego: obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej,
co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Natomiast
zgodnie z Art.287 ust.1 pkt 3 i 4 Prawa ochrony środowiska Podmiot
korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co pół
roku, ewidencję zawierającą odpowiednio:…informacje o ilości, stanie
i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, informacje
o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego
odprowadzane są ścieki. Zgodnie z Art.21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego spełnienie warunków, o których mowa w Art..19 ust.1, ocenia się
na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do
roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna by zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią
związane odnotowane w zeszycie eksploatacji. Każdy producent urządzeń (separatorów) wprowadza własne zalecenia eksploatacyjne co do
zakresu i częstotliwości wykonywania czynności na urządzeniu. Przykładowy czasookres i zakres czynności eksploatacyjnych na separatorach pokazuje tablica 1.
Podczas wykonywania przeglądów urządzeń ochrony środowiska
(separatory, itp.) konieczne jest wykonanie również oceny całego systemu, a szczególnie urządzeń (osadnik, piaskownik, zbiornik) i kanalizacji na wlocie oraz kanału odprowadzającego podczyszczone ścieki
wraz z wylotem i ew. urządzeniami na nim zamontowanymi (kraty,
klapy przeciw cofce itp.). Inspektor wykonujący przegląd powinien
być wyposażony w następujące urządzenia: haki i klucze do różnych
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systemów włazów, miernik gazów trujących i wybuchowych, pływak
mierniczy lub pasta do pomiaru substancji ropopochodnych, sonda
pomiarowa lub teleskop z talerzem do pomiaru szlamów i osadów,
aparat fotograficzny, taśmę mierniczą, sorbenty i poduszkę sorpcyjną,
drabinkę inspekcyjną.
Tablica 1. Zakres czynności eksploatacyjnych dokonywanych na separatorach dla różnych okresów czasu
CZASOOKRES

ZAKRES

Tygodniowo

Kontrola stanu filtra
Sprawdzenie stanu pływaka

Miesięcznie
Kwartalnie lub w miarę
potrzeb
Półrocznie

Kontrola ilości szlamu w odstojniku
Kontrola ilości oleju
Kontrola działania system alarmowego
(jeśli jest na wyposażeniu)
Usunięcie produktów separacji
Generalne czyszczenie
Kontrola stanu technicznego komponentów
urządzenia

Jeśli nie posiada się projektu lub rysunków sytuacyjnych urządzeń,
to pierwsza czynność podczas wykonywania przeglądu to wykonanie
szkicu (schematu) urządzeń i systemu od ostatniej studzienki systemu kanalizacyjnego przed wlotem do urządzenia podczyszczającego
(najczęściej komora rozdzielcza lub burzowa, przelewu awaryjnego)
do wylotu do odbiornika lub pierwszej studzienki za wylotem z urządzenia lub wlotem przelewu awaryjnego. Podstawowe i zasadnicze
czynności, które należy wykonać podczas podstawowego przeglądu to
wizualna kontrola:
- stanu filtra, lameli lub innego elementu odpowiedzialnego za oddzielenie cząstek oleju od wody,
- stanu pływaka,
- ilości szlamu i osadu w poszczególnych systemach urządzeń,
- ilości zdeponowanych zanieczyszczeń lekkich (ropopochodne),
- działania urządzenia alarmowego,
- stanu wylotu (klapa burzowa przeciw cofce),
- stanu regulatora przepływu,
- stanu terenu przyległego do urządzeń.
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W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy zalecić wykonanie przeglądu rozszerzonego, który w większości urządzeń powinien
być wykonywany podczas czyszczenia. Podczas przeglądu rozszerzonego należy wykonać pomiar ilości zdeponowanych zanieczyszczeń
lekkich (ropopochodne), pomiar ilości szlamu i osadu w poszczególnych systemach urządzeń, sprawdzić i ustawić regulator przepływu. W przypadku niewystępowania zanieczyszczeń należy sprawdzić
i ustawić wytarowanie pływaka oraz sprawdzić i ewentualnie oczyścić
zaszlamienie filtra. Po wykonaniu przeglądu należy dokonać wpisu do
książki eksploatacyjnej urządzenia.

Fot. 29 – 30. Wykonywanie przeglądu i przykłady zauważonych
nieprawidłowości
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Fot. 31 – 32. Wykonywanie przeglądu i przykłady zauważonych
nieprawidłowości
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Fot. 33 – 34. Wykonywanie przeglądu i przykłady zauważonych
nieprawidłowości
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4.2. Czyszczenie urządzeń ochrony środowiska
Większość producentów urządzeń zaleca, aby ich urządzenia były
czyszczone co najmniej dwa razy w roku. Jednak częstotliwość i sposób czyszczenia zależy od kilku czynników:
- ilości zdeponowanych zanieczyszczeń: substancji ropopochodnych i zawiesin (szlamów),
- objętości nominalnej (czynnej) i całkowitej urządzenia,
- systemu zabezpieczenia (pływak) i występowania obejść burzowych (by- passy),
- możliwości przedostania się (przelania) z urządzenia do środowiska zanieczyszczeń,
- nakazów wynikających z decyzji administracyjnych lub zezwoleń,
- wrażliwości środowiska otaczającego oraz odbiornika oraz ryzyka jego zanieczyszczenia.
Ważnym elementem procesu czyszczenia jest zapewnienie dojazdu
do urządzenia. Pomimo rozwoju techniki i coraz doskonalszego sprzętu czyszczącego (moc i siła pomp) należy pamiętać, że im większa moc
i możliwość czyszczenia z dalszej odległości i większej różnicy wysokości, tym pojazd czyszczący jest większy i cięższy. Największa możliwa
maksymalna odległość serwisowania separatorów i osadników zależna jest również od innych czynników i parametrów: różnica wysokości
pomiędzy samochodem, a dnem urządzenia, suma różnic wysokości
na odległości od wozu do urządzenia (np. konieczność przekroczenia
ekranów, ogrodzeń, innych przeszkód), możliwość prostoliniowego
usytuowania przewodu zasysającego). Ponadto istotnym czynnikiem
jest możliwość dojścia i rozłożenia przewodów do zasysania odpadów
i ścieków z urządzeń, a co za tym idzie: własności gruntowe dojścia do
urządzenia, rodzaj gruntu i jego stan (podmokłe, suche), utrzymanie
gruntu (zarośnięte i nie wykoszone pola, pola uprawne, samosiejki).
Istotnym i chyba najważniejszym parametrem jest również rodzaj zanieczyszczenia znajdującego się w urządzeniu: (olej, woda zaolejona,
szlamy, osady stałe, pisaki, ziemia, kamienie, inne śmieci i pozostałości). Ponadto odległość determinuje konieczność posiadania oraz dostarczenia i przewozu odpowiedniej długości przewodów do zasysania.
Standardowa odległość dojazdu do urządzenia nie powinna przekraczać 16 m i 5 m różnicy wysokości pomiędzy samochodem czyszczącym a dnem urządzenia.
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Fot. 35 – 36. Czyszczenie urządzeń ochrony środowiska
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Fot. 37 – 38. Czyszczenie urządzeń ochrony środowiska
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Fot. 39 – 40. Czyszczenie urządzeń ochrony środowiska
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Czyszczenie powinno być przeprowadzone podczas pory suchej, bez
opadów deszczu. W pierwszej kolejności należy wykonać zamknięcie
zasuwy lub korkiem pneumatycznym wylotu z ostatniego urządzenia
(przeważnie separator). Następnie należy wykonać czyszczenie poszczególnych elementów urządzeń, a w szczególności separatora wraz
z myciem filtra lub lameli oraz czyszczeniem i tarowaniem pływaka.
Separatory po wymyciu należy bezwzględnie zalać wodą. Nie zalanie
separatora może doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska lub
przyssania się pływaka podczas opadów deszczu i jego kompletnym
zablokowaniu. Bezwględnie nie wolno podwieszać linką na „sztywno”
pływaka. Mocowanie linką (luźną) pływaka ma za zadanie jego kontrolę, a nie powstrzymanie przed zamknięciem się odpływu! Zgodnie
z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach i ochrony środowiska w separatorach i piaskownikach znajdują się różne ścieki i odpady zarówno niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. Czyszczenie
może wykonywać tylko firma posiadająca odpowiednie decyzje administracyjne na transport odpadów i zatwierdzające Plan Gospodarki
Odpadami Niebezpiecznymi.

Fot. 41. Wyczyszczone urządzenia ochrony środowiska
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Fot. 42 – 43. Wyczyszczone urządzenia ochrony środowiska
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Fot. 44. Wyczyszczone urządzenia ochrony środowiska

5. Podsumowanie
Omawiając pokrótce ważniejsze sposoby przeglądu i czyszczenia
kanalizacji i urządzeń ochrony środowiska starano się wykazać, jak
bardzo ważne jest monitorowanie stanu funkcjonowania tych elementów odwodnienia. Zalecenia wynikające również z przepisów i norm
nakazujące administratorowi urządzeń odwadniających wykonywanie
monitoringu TV kanalizacji oraz przeglądów urządzeń ochrony środowiska są korzystne zarówno do przeszłego funkcjonowania tych
systemów, jak również dla całej drogi. Przy wykonywaniu tych robót
konieczne jest posiadanie specjalistycznej i doświadczonej kadry, jak
również dysponowanie kompletnym specjalistycznym sprzętem, który
ułatwi szybkie i bezpieczne wykonanie prac. Dysponowanie co najmniej dwoma samochodami z recyklingiem oraz co najmniej dwoma
dużymi beczkami z możliwością zasysania odpadów nawet w stanie
sypkim powinno się stać standardem.
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W XXI wieku w zakresie czyszczenia systemów odwodnienia można
by powiedzieć, że nie ma takiej sieci kanalizacyjnej oraz tak oddalonego urządzenia ochrony środowiska, których by nie można wyczyścić.
Prawidłowe i systematyczne utrzymanie (czyszczenie) oraz wcześniejsze rozpoznanie stanu sieci kanalizacyjnej (monitoring TV) pozwala
wychwycić uszkodzenia i nie dopuścić do awarii oraz daje pewność,
że można dobrze i ekonomicznie zaplanować eksploatację sieci i przedłużyć żywotność całej drogi.

MAINTENANCE OF SEWAGE SYSTEM
AND ENVIRONMENT PROTECTION DEVICES
Summary

The aim of the paper is dissemination and acquaintedness the
techniques and the ways of cleaning of sewage system and environment protection devices. Acceptance of the necessity of systematic survey and cleaning the drainage devices allow the manager to reduce the maintenance costs and avoid the emergency.
To eliminate the problems of basic maintenance of drainage systems it is necessary not only to run air-tightness examine and TV
monitoring of sewage system at the stage of final reception but
permanent inspection and cleaning the whole drainage system
with particular attention for the necessity of environment protection.
Key words: sewage system, separator, sediment trap, sand
trap, reservoirs, environment protection, drainage, purification,
monitoring, survey

UNTERHALTUNG DER KANALISATION
UND DER UMWELTSCHUTZEINRICHTUNGEN
Zusammenfassung

Zwecks des Aufsatzes ist die Annäherung der Technik und Weisen für die Übersicht und Reinigung der Kanalisation und der
Umweltschutzeinrichtungen. Das Notwendigkeitsverständnis der
systematischen Übersicht und Reinigung von Entwässerungseinrichtungen erlaubt dem Einrichtungsverwalter die Minderung
der Unterhaltungskosten, sowie die Nichtzulassung zur Entstehung des Störungsstandes. Zwecks der Beseitigung der Probleme
in der Grundunterhaltung von Entwässerungssystemen ist die
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Durchführung der Kanalisationsdichtigkeitsuntersuchungen und
der Kanalisationskontrolle mit Hilfe der Fernsehentechnik in der
Etappe der Abnahme vom Nachauftragsnehmer notwendig. Auch
wichtig ist die systematische Übersicht und Reinigung des ganzen
Systems für die Straßenentwässerung unter besonderer Berücksichtigung des Umweltschutzes.
Schlüsselwörter: die Kanalisation, das Absetzbecken, der
Sandfang, der Behälter, der Umweltschutz, die Entwässerung,
die Reinigung, die Übersicht.
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PROJEKT OBEJŚCIA DROGOWEGO
WSI BRZEZNA, STADŁA I PODEGRODZIE
PO KORONIE WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO
RZEKI DUNAJCA
– PREZENTACJA DOŚWIADCZEŃ

Streszczenie

Prezentowany artykuł ma na celu przedstawienie zagadnień,
które wystąpiły przy opracowaniu „Projekt budowlany obejścia
…”. Próba połączenia funkcji drogowych oraz przeciwpowodziowych, przypisania obiektom przeciwpowodziowym roli korpusu
projektowanej drogi generuje problemy, które mogą wystąpić przy
lokalizacji obiektów drogowych w sąsiedztwie obiektów hydrotechnicznych oraz w terenach potencjalnie zagrożonych wylewami (tereny zalewowe). Autorzy prezentują wnioski oraz stan zaangażowania działań w projekcie.
Słowa kluczowe: odwodnienie, śluzy, system hydrauliczny,
kaskada zbiorników Czorsztyn - Sromowce, redukcja kulminacji

1. Wprowadzenie
Projektowana droga wojewódzka nr 969 o łącznej długości ok. 6,5
km zasadniczo przebiega po nowym śladzie (jedynie odcinek ok. 650m
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przebiega w śladzie istniejącej drogi powiatowej) posiada następujące
parametry techniczno – użytkowe:
- klasa techniczna drogi: - G,
- prędkość projektowa: - 70 km/h,
- prędkość miarodajna: - 90 km/h,
- szerokość jezdni:
- 7,00 m,
- pobocza			
- gruntowe o szerokości 1,25 m –1,50 m,
- nawierzchnia 		
- jezdnia bitumiczna,
- chodnik			
- lokalnie o szerokości 2,00 m,
- obciążenie		
- 115 kN/oś.
Projekt drogi zakłada jej przebieg wzdłuż omawianego wyżej wału
przeciwpowodziowego wykorzystując go, jako część nasypu drogowego. Proponowane rozwiązanie jest możliwe do realizacji po odpowiednim wzmocnieniu, zagęszczeniu i wyprofilowaniu zgodnym z obowiązującymi przepisami.
Początek opracowania drogowego znajduje się w rejonie mostu
na rzece Dunajec w miejscowości Gołkowice, gdzie zaprojektowano
przebudowę skrzyżowania obecnej drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową relacji Chełmiec – Naszacowice. Dalszy przebieg drogi
projektowany jest po nowym śladzie (ok. 260 m), aż do skrzyżowania
(typu rondo) z istniejącą droga powiatową w kierunku miejscowości
Olszana i Limanowa.
W ciągu tego odcinka zaprojektowano nowy obiekt mostowy na potoku Jastrzębik. Kolejny odcinek projektowanej drogi na długości ok.
650 m przebiega po śladzie istniejącej drogi powiatowej, aż do projektowanego skrzyżowania typu rondo, gdzie droga wojewódzka, będąca
tematem przedmiotowego opracowania przebiegać będzie już po nowym śladzie. Na odcinku tym zlokalizowane są cztery potoki górskie
(Słomka, Łąkta, Barczynka i Gostwiczanka) oraz pięć rowów melioracyjnych, z których woda odprowadzana jest do rzeki Dunajec. Na
potokach Słomka i Gostwiczanka zaprojektowano obiekty mostowe,
natomiast ciągłość rowów melioracyjnych na długości korpusu drogi
zapewnią przepusty o światłach (średnicach) wynikających z wykonanych obliczeń hydrologicznych. Ponadto, zaprojektowano dwa skrzyżowania skanalizowane oraz jedno, stanowiące koniec opracowania,
skrzyżowanie typu rondo z będącą w trakcie realizacji drogą obwodową miejscowości Stary Sącz. Wysokościowy przebieg drogi zaprojektowano z uwzględnieniem terenów przyległych (dotyczy głównie odcinka
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po śladzie istniejącej drogi powiatowej) oraz korony istniejącego wału
przeciwpowodziowego. Z uwagi na zachowanie wymaganych pochyleń
podłużnych i poprzecznych drogi zaprojektowano lokalne obniżenie
(nie przekraczające 0,7 m) lub podniesienie korony wału.

2. Aspekty prawne
Sąsiedztwo obiektów przeciwpowodziowych nakłada na inwestora
dodatkowe ograniczenia wynikające z zadań obiektu. Próba połączenia funkcji drogowych oraz przeciwpowodziowych, przypisania obiektom przeciwpowodziowym roli korpusu projektowanej drogi generuje
trudności formalne, które mogą wystąpić przy lokalizacji obiektów
drogowych w sąsiedztwie obiektów hydrotechnicznych, oraz w terenach potencjalnie zagrożonych wylewami (tereny zalewowe). Zgodnie
z obowiązującymi przepisami zabrania się wykonywania obiektów
budowlanych, kopania studni, rowów oraz prowadzenia innych robót budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po
stronie odpowietrznej.
Podstawowym warunkiem do realizacji planowanego przedsięwzięcia jest posiadanie zgody na odstępstwo od przepisów wynikających
z Art. 82 Ustawy Prawo Wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z dnia 18
lipca 2001r.), tj. na możliwość wykonania robót budowlanych związanych z budową drogi obwodowej wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie
po wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią. Przedmiotowa ingerencja w w/w tereny
dotyczy terenów po lewej stronie rzeki Dunajec, na całym odcinku
projektowanej drogi (miejscowości Podegrodzie, Stadła i Brzezna).
Konieczność naruszenia warunków technicznych określonych
w Art. 82 Ustawy Prawo Wodne o którym w/w wynika z:
- warunków terenowych,
- częściowo z zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
- Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Ponadto, taka lokalizacja przedmiotowej inwestycji umożliwia wykorzystanie terenów zasadniczo niezabudowanych, będących jednocześnie mało atrakcyjnymi, jako tereny pod zabudowę (tereny zalewowe rzeki Dunajec). Należy tu również pamiętać, że po realizacji
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inwestycji korpus drogi pełnić będzie również funkcję ochrony przeciwpowodziowej. Dodatkowym argumentem na taką lokalizację drogi jest możliwość wykorzystania materiału z istniejącego wału, jako
część nasypu drogowego, co w istotny sposób będzie miało wpływ
na aspekt ekonomiczny całej inwestycji. Proponowane rozwiązanie
nie jest prekursorskie w zamyśle połączenia funkcji drogowych oraz
funkcji ochrony przed powodzią i powszechnie stosowane ze względów
ekonomicznych. Niestety formalno prawne przeszkody uniemożliwiają
realizację o podobnym charakterze zamierzeń.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Wodnego zabrania się
na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią:
wykonywania urządzeń wodnych oraz
wznoszenia innych obiektów budowlanych,
zmiany ukształtowania terenu,
składowania materiałów oraz
wykonywania innych robót,
z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód
oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem lub odbudową, rozbudową lub przebudową watów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą.
Przebieg drogi bez ingerencji w obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią (rozumiany wg Art. 82 ust.1) jest oczywiście możliwy,
tyle tylko, że w istotny sposób zwiększa konieczność pozyskania dodatkowych terenów prywatnych, co z pewnością powodować będzie
duże utrudnienia formalne, prawne i przede wszystkim społeczne
oraz znacznie podniesie koszt przedsięwzięcia, jak również pogorszy
odczucia estetyczne krajobrazu. Efektywność ekonomiczna wynika
z prostej przyczyny: wielofunkcyjności nasypu. Konieczność wykonania nasypu drogowego (równolegle do istniejącego wału przeciwpowodziowego), który z uwagi na panujące tam warunki gruntowo – wodne
w istotny sposób wpłynie na koszt inwestycji.

3. Szczegóły techniczne i zakres projektu
Projektu obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie w ciągu drogi
wojewódzkiej 969, w województwie małopolskim, powiecie nowosądeckim, na odcinku od mostu na rzece Dunajec w Gołkowicach do
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włączenia trasy w przebieg obwodnicy Starego i Nowego Sącza we wsi
Brzezna w swej zasadniczej części składa się z następujących odcinków:
- Odcinek I – km.0+350 – 4+9602, wał na odcinku od pot. Słomka-do pot. Gostwiczanka,
- Odcinek II – km 0+150 – 0+702, wał na odcinku od pot. Gostwiczanka – do pot. Brzeźniaka.
Inwestycja zlokalizowana jest pomiędzy miejscowościami Brzezna,
Stadła i Podegrodzie, a rzeką Dunajec, na południowy zachód od Nowego Sącza. Obecnie tereny powyższych miejscowości chronione są
przed wylewami Dunajca wałem powodziowym wykonanym pod koniec ubiegłego wieku (1993-1994). Biorąc pod uwagę zwiększający się
ruch, a w związku z tym jego natężenie, które prawdopodobnie wzrośnie po wykonaniu nowego mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi tzw.
„obejścia” Starego Sącza, lokalne władze samorządowe, Gmin Brzezna, Stadła i Podegrodzie wystąpiły z wnioskiem o przeniesienie ruchu w inny rejon. W ramach ustaleń z Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Krakowie uzgodniono, że nowa trasa odciążająca ruch w terenach
zurbanizowanych gmin, poprowadzona zostanie w rejonie lewego wału
Dunajca, terenami praktycznie niezurbanizowanymi z dala od zabudowań. Projektowana droga na łącznej długości ok. 6,5 km zasadniczo przebiega po nowym śladzie. Odcinkowo droga poprowadzona
zostanie po korpusie istniejącego wału powodziowego. W wyniku analiz i obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych, badań stanu istniejącego wału, wstępnych ustaleń z Administratorem wałów tj. Małopolski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (MZMiUW), jak
również Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW
Kraków), nie ma przeciwwskazań dla poprowadzenie drogi odcinkowo
po koronie wału (z lokalnymi, niewielkimi korektami trasy w stosunku do trasy wału) na odcinkach wyżej wymienionych.
Za wyborem wariantu przebiegu drogi po wale przeciwpowodziowym przemawiały poniższe argumenty:
§ nasyp drogowy będzie istotnie szerszy niż nasyp stanowiącego
wału,
§ w stanie istniejącym korona (góra) wału posiada szerokość około 2.50-2.80 m, zaś podstawa (dół) od około 11.0 m do około
17.50 m,
2

Kilometraż wału wg danych MZMiUW w Krakowie, Inspektorat w Nowym Sączu.
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§ nasyp drogowy będzie miał szerokość korony od 10.0 m do 16.0,

zaś u postawy od 15.25 m do 23.0 m.
Ponadto:
- nasyp drogowy względem nasypu stanowiącego wał będzie charakteryzował się lepszym zagęszczeniem, wskaźnik zagęszczenia
w stanie istniejącym wynosi 0.95, a dla potrzeb nasypu drogowego będzie wynosił minimum 0.97,
- istniejący wał przeciwpowodziowy nie odcina wód gruntowych
z międzywala od wód gruntowych z zawala, jedynie spowalnia
ich przepływ. Prowadzenie drogi po wale będzie miało korzystny
wpływ na funkcję izolacyjną wału, gdyż sam nasyp drogowy będzie obciążał i dodatkowo izolował podłoże,
- Wykorzystanie istniejącego nasypu ziemnego stanowiącego wał
do potrzeb konstrukcji nasypu drogowego pozwoli ograniczyć
koszty robót ziemnych o około 30%,
- w stanie istniejącym wał niszczony jest przez gryzonie w nim żyjące. Ruch samochodowy skutecznie wyeliminuje ten problem.
Wykonanie projektowanej inwestycji na podstawie przeprowadzonych obliczeń, a także w nawiązaniu do uzgodnień i w oparciu o przepisy pozwala stwierdzić, że poziom ochrony przeciwpowodziowej zostanie nie tylko w pełni zachowany, lecz również poprawiony wynikać
to będzie co najmniej z lepszych parametrów geotechnicznych nasypu.
Przebieg nowoprojektowanej trasy jest w zasadniczej części zgodny
z obecnym przebiegiem trasy wałów. Korpus drogi usytuowano tak, że
jedynie na krótkich odcinkach skarpa od strony odwodnej „wychodzi”
poza stopę wału.

4. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu.
W stanie istniejącym droga wojewódzka nr 969 jest drogą klasy G,
na której występuje ruch gospodarczy ze znaczącym udziałem ruchu
o charakterze tranzytowym. Deniwelacje terenu sięgają 24m. Rzędne
terenu wynoszą od 296 m.n.p.m. do 320 m.n.p.m.
Na rozpatrywanym odcinku występują liczne lewostronne dopływy
Dunajca w postaci cieków naturalnych jak również rowów melioracyjnych.
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W rejonie objętym projektem do koryta rzeki Dunajec dochodzi
5 cieków są to:
* Gostwiczanka powierzchnia zlewni 31 km2,
* Barczynka
powierzchnia zlewni 4,50 km2,
* Łąkta		
powierzchnia zlewni 2,90 km2,
* Słomka		
powierzchnia zlewni 84,90 km2,
* Jastrzębik
powierzchnia zlewni 56 km2.
Potoki: Jastrzębik, Słomka, Gostwiczanka są w administracji RZGW
Kraków, z kolei Barczynka i Łąkta są w administracji MZMiUW.
Obwałowanie związane z projektowanym obejściem zrealizowano
w ramach trzech odcinków realizacyjnych:
- Zadanie I – od wałów cofkowych pot. Niskówka do wałów cofkowych pot. Brzezna,
- Zadanie II – od wałów cofkowych pot. Brzezna do wałów cofkowych pot. Gostwiczanka,
- Zadanie III – od wałów cofkowych pot. Gostwiczanka do wysokiego brzegu potoku Słomka.
Obwałowanie zaliczono wg przepisów z tamtego okresu do II klasy
przyjmując wodę miarodajną o prawdopodobieństwie przewyższenia
1 %, a koronę wału wzniesiono 1.0 m nad zwierciadło wody miarodajnej. Wały przeciwpowodziowe są wykonane z gliny piaszczystej
i są zagęszczone w stopniu wystarczającym. Na ujściowych odcinkach
rzekach Słomka i Gostwiczanka istnieją wały cofkowe, natomiast potok Łąkta uchodzi do Dunajca śluzą 2x Ø1200 mm, a potok Barczynka śluzą 3xØ1200 mm.
Rowy melioracyjne uchodzą do Dunajca śluzami wałowymi o średnicach Ø800 do Ø1200 mm (sztuk 4).
W terenach zalewowych Dunajca znajdują się liczne ujęcia wody
dla zakładów przemysłowych, tereny eksploatacji żwiru, luźna zabudowa mieszkalna i gospodarska, drogi o znaczeniu lokalnym, obiekty sportowe oraz tereny o wysokiej kulturze rolnej. Występuje duże
nasycenie nad i poziemnym uzbrojeniem energetycznym i teletechnicznym. Zabudowę mieszkalną występująca w terenach zagrożonych
zalewami stanowią przeważnie domy jednorodzinne, piętrowe domy
mieszkalne i towarzyszące zabudowania gospodarskie. Istniejąca zabudowa zlokalizowana jest głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych
(dróg) biegnących równolegle do Dunajca w odległości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów od brzegów Dunajca, a w chwili obecnej,
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jak to ma miejsce na terenie Podegrodzia, Stadła i Brzeznej od wału
p. powodziowego.

5. Opis projektowanych rozwiązań
A. Zakres robót
Zakres prac przewidzianych dla opisywanej inwestycji obejmuje:
- budowę drogi wojewódzkiej o szer. 7.0 m (2x3.5 m) (lokalnie do
13 m w rejonie skrzyżowań), częściowo po śladzie drogi powiatowej Chełmiec – Naszacowice (DP nr 1544), częściowo po nowym
przebiegu wzdłuż i po wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec,
- przebudowę dwóch skrzyżowań na odcinku wzdłuż drogi powiatowej K1544, oraz budowę czterech skrzyżowań drogi obwodowej z siecią istniejących dróg – w tym również przebudowa wlotów istniejących ulic w rejonie tych skrzyżowań,
- budowę chodnika (szerokość 2,0m) wzdłuż odcinka po śladzie
drogi powiatowej,
- budowę dwóch zatok autobusowych,
- budowę pięciu obiektów inżynierskich nad potokami: Jastrzębik, Słomką, Łąktą, Barczynką oraz Gostwiczanką,
- regulację cieków wodnych,
- budowę i przebudowę przepustów oraz śluz pod drogą obwodową,
- budowę oświetlenia drogi,
- budowę szczelnych rowów przydrożnych wraz z budową urządzeń do podczyszczenia wód opadowych,
- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, publicznych
oraz dróg dojazdowych,
- budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej,
- lokalną rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją,
- budowę nowych oraz przebudowę istniejących ogrodzeń,
- wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją,
- przystosowanie korpusu drogowego do pełnienia funkcji wału
przeciwpowodziowego na odcinkach gdzie przebieg drogi pokrywa się z przebiegiem istniejących wałów
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B. Lokalizacja odcinków o podwójnej funkcji korpusu drogowego i wału przeciwpowodziowego:
* Wał pot. Słomka-pot. Gostwiczanka
- Odcinek do km. 0+480, L = 480 m.
Powyższa sytuacja ma miejsce poniżej lewego przyczółka
mostu na Słomce, gdzie korpus drogowy związany zostanie
z istniejącym wałem powodziowym. Na krótkim, w.w. odcinku zajdzie konieczność częściowej likwidacji korpusu wału od
strony odwodnej i praktycznie od km.60+500 korpus drogowy „wejdzie” w trasę wału istniejącego.
- Odcinek od km0+480 do km. 4+515, L =4035m.
Na tym odcinku korpus drogowy biegnie po wale. Lokalnie
korpus jest poszerzony, co wynika z rozwiązań drogowych.
- Odcinek od km. 4+515 do km. 4+837, L = 322 m.
Na tym odcinku korpus drogowy przechodzi na stronę odpowietrzną wału. Ta sytuacja ma miejsce do km. 4+837, gdzie
istniejący wał przecina projektowany podjazd mostu na pot.
Gostwiczanka. Na odcinku od km. 4+515 do km. 4+837 wał
zostanie rozebrany, a materiał może być wykorzystany do formowania korpusu drogowego.
* Wał pot. Gostwiczanka- pot. Brzeźniaka
Praktycznie w rejonie lewego przyczółka przyszłego nowego
mostu na pot. Gostwiczanka w km 0+414 wału nastąpi zakończenie odcinka wspólnego wału i drogi.„Odcięty” istniejący lewy
wał cofkowy pot. Gostwiczanki zostanie zmodernizowany, po
uzyskaniu ostatecznych uzgodnień z Administratorem wału.
C.

Odwodnienie i podczyszczenie

Droga odwadniana będzie poprzez nadanie odpowiednich spadków
poprzecznych oraz rowów przydrożnych. Wzdłuż podnóża korpusu
drogowego(wału), od strony odpowietrznej, przewiduje się rowy przydrożne, które odprowadzać będą wody deszczowe do przecinających
dolinę cieków, które z kolei odpływają do Dunajca. Na wylotach rowów przydrożnych projektuje się zestawy podczyszczające, których
schemat przedstawiono na poniższym rysunku. Rowy przydrożne
wykonuje się w kształcie trapezowym o szer. dna min. 0,40m i na-
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chyleniu skarp 1:1,5. Rowy wykonane jako rowy szczelne. Pod dnem
i skarpami rowu wykonana zostanie warstwa z bentonitu jako warstwa uszczelniająca. Na wylotach rowów do odbiorników przewidziano
przyczółki wylotowe z klapami zwrotnymi.
Obliczenie stężenia zanieczyszczeń, które mogą wystąpić na
odcinku projektowanej drogi
a) Miarodajne natężenie spływu ścieków opadowych
Określono wg wzoru:
Q = qm · A · 10-3
gdzie:
Q – natężenie spływu z powierzchni szczelnej drogi m3/s
qm – jednostkowe natężenie spływu dm3/s/ha,
qm = 15 dm3/s/ha (ścieki deszczowe)
A – powierzchnia szczelna drogi ha,
A = 6,62 ha
Q = 15 · 6,62 · 10-3 = 0,099 [3/s
b) Roczna objętość ścieków opadowych z drogi.
Określono wg wzoru
V = a · b ·H · A·10 = 8,1 · H · A m3/rok
gdzie:
V – roczna objętość ścieków opadowych m3/rok
a – współczynnik zmniejszający wysokość H o wysokość opadu nie
dającą odpływu (parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni),
a = 0,9
b – współczynnik zmniejszający wysokość H o wysokość opadu wywołującego jednostkowe natężenie spływu z powierzchni szczelnej, qm = 15 dm3/s/ha,
b = 0,9
H – roczna wysokość opadu mm/rok
Przyjęto H = 900mm
A – powierzchnia szczelna drogi ha,
A = 6,62 ha
V = 8,1 · 900 · 6,62= 48259,8 m3/rok
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c) Stężenie zawiesin ogólnych
Natężenie docelowe ruchu (wg prognozy 2024) – 8074 poj/dobę.
Powierzchnia szczelna jezdni wynosi w zaokrągleniu:
F = 6,62 ha
Biorąc pod uwagę Normę PN-S-02204 „Odwodnienie dróg”, zastosowano do określenia zawiesiny wg wzoru:

3,2
Szo = 0,8·s· n ,
gdzie:
n – liczba pasów ruchu
n=2
Szo = 0,8·s· 1,6.
Wg tabeli 6 dla dróg na terenach niezabudowanych i dla natężenia
> 8000,
s = 155,00 g/m3
Szo = 0,8·155·1,6 = 198,4 > 100 mg/m3
d) Stężenie substancji węglowodorowych.
SR =1.1·0,08·Szo = 15,872·1.1=17,50 > 15 mg/m3
Z przedstawionych powyżej obliczeń wynika, ze następuje
przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego -Dz.U. nr 137, poz.984),
które wynoszą:
•
zawiesina ogólna
- 100,0 mg/dm3
•
węglowodory ropopochodne - 15,0 mg/dm3
W nawiązaniu do powyższych obliczeń, jak również zapisów w Decyzji uzgodnień środowiskowych uwarunkowania inwestycji i postanowień RZGW w Krakowie zastosowano podczyszczenie, w postaci
separatorów, osadników przed separatorami, a także dodatkowych
osadników dla zabezpieczenia wód w przypadku awarii (wyciek z cysterny) rys 1.
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Rys. 1. Schemat urządzeń podczyszczających

Ostatecznie zaproponowano następujące urządzenia:
•
Separatory
Dla podczyszczenia ścieków deszczowych przewidziano separator oraz współpracujący z nim osadnik szlamowy. Parametry
techniczne urządzeń dobrane zostaną w oparciu o obliczenia.
Przewiduje się urządzenia firmy Ekol-Unicon, z tym że w fazie
realizacji mogą być stosowane urządzenia o równoważnych parametrach oraz skuteczności.
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•

Osadniki
Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny
z wód deszczowych lub ścieków technologicznych płynących
grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do separatora. Zabezpiecza separator przed szybkim zamuleniem i poprawia skuteczność oczyszczania ścieków. Osadniki należy stosować zarówno
przed separatorami koalescencyjnymi, jak i lamelowymi. Można
je również stosować, jako samodzielne urządzenia do wyłapywania zawiesiny.
Podobnie jak separatory przewiduje się urządzenia firmy
Ekol- Unicon, z tym że w fazie realizacji mogą być stosowane
urządzenia o równoważnych parametrach oraz skuteczności.
•
Zbiorniki awaryjne
Przewiduje się zamontowanie w rejonie zestawów podczyszczających dodatkowych osadników, których zadaniem będzie
przechwytywanie substancji ropopochodnych w sytuacjach
awaryjnych np. wypadek autocysterny przewożącej paliwo.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji rozlane paliwo w dużych ilościach spływając do separatora spowoduje przepełnienie komory olejowej separatora. Spowoduje to automatyczne
zamknięcie odpływu ścieków z separatora i nastąpi tzw. cofka
na dopływie do urządzeń podczyszczających. Podpiętrzone ścieki (rozlane paliwo) poprzez przelew zlokalizowany w studni rewizyjnej przed osadnikiem przepłyną do osadnika awaryjnego,
z którego zostaną odpompowane i wywiezione do utylizacji. Projektuje się zamontowanie zbiornika podziemnego o pojemności
30 m3 co odpowiada pojemnościom standartowych cystern samochodowych.

6. Wpływ na środowisko naturalne
Projektowana budowa nie wprowadza elementów, które mogłyby
niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Ze względu na charakter
budowy oraz wielkość ruchu drogowego nie powinny występować również niekorzystne oddziaływania w zakresie wód powierzchniowych.
Z uwagi jednak na przebieg przedmiotowej drogi w niedalekiej odległości od terenów Dunajca, aby zmniejszyć przedostawanie się zawiesin
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do środowiska naturalnego, rów drogowy zostanie obsiany trawą oraz
zaprojektowane zostaną urządzenia podczyszczające.
Budowa drogi w znacznym oddaleniu od terenów mieszkalnych
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na terenie gmin,
zmniejszenia ilości emitowanych spalin przez pojazdy oraz poprawy
klimatu akustycznego.
Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie to mogło mieć istotne negatywne oddziaływanie w obszar sieci Natura 2000 oraz na obszary
chronione prawem polskim. Najbliższa ostoja Natura 2000 położona
jest na południe od przedmiotowej inwestycji w odległości ok. 4 km
– „Popradzki Park Krajobrazowy”.

7. Wykonanie robót
Rozbudowywany korpus drogowy (wał) wykonany zostanie z materiału ziemnego znajdującego się w międzywalu Dunajca lub w pobliżu.
Jak wynika z rozpoznania geotechnicznego, nasyp formowany będzie
z materiału piaszczysto-gliniastego, co gwarantuje dobrą jakość nasypu po jego zagęszczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Biorąc pod uwagę fakt, że na przeważającym odcinku, funkcję istniejącego wału powodziowego przejmie droga, wykonanie tej przebudowy podlegać będzie przepisom obowiązującym w drogownictwie.
Przepisy drogowe, są zasadniczo bardziej wymagające (zagęszczenie,
itp.) od obowiązujących w budownictwie wodnym WTWO-ROBOTY
ZIEMNE (min. Rolnictwa z r.1979).
Wg w/w cytowanych WTWO w zależności od rodzaju gruntu, jego
uziarnienia i stanu obowiązują wielkości zawarte w tabeli pkt. 12.2
Wytycznych Instruktażowych.
Dla gruntów spoistych w przeciętnych warunkach uziarnienia
wskaźnik zagęszczenia dla klasy wałów
§ Klasa wałów I i II
IS ≥ 0.9-0.95,
§ Klasa wałów III i IV IS ≥ 0.9-0.92.
Dla gruntów niespoistych w przeciętnych warunkach uziarnienia
stopień zagęszczenia dla klasy wałów
§ Klasa wałów I i II
ID ≥ 0.7-0.65
§ Klasa wałów III i IV ID ≥ 0.55
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Jak wynika z przeprowadzonych badań terenowych, istniejące zagęszczenie obwałowania wynosi ok. 0.94 i może stanowić dobre podłoże pod projektowany po wale korpus drogowy.

8. Aspekty hydrologiczno – hydrauliczne
Podstawowym celem analizy hydrologiczno - hydraulicznej było
uzyskanie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób układać się będzie
zwierciadło wody w międzywalu oraz na lewym zawalu odcinka rzeki
Dunajec w km 112+000 do 118+000 wskutek zagrożenia generowanego przepływami o określonym prawdopodobieństwie przewyższania
w międzywalu oraz na obszarze zawala?
Skomplikowany układ systemu hydrograficznego oraz ukształtowanie topografii wraz z istniejącymi i proponowanymi obwałowaniami
w sumie tworzy trudny do analizy system hydrauliczny. Uzyskanie
poprawnej odpowiedzi na pytanie o kształtowanie się zwierciała wód
powodziowych z uwzględnieniem istniejącej zabudowy hydrotechnicznej w postaci mostów śluz wymagało wieloaspektowej analizy hydrologiczno hydraulicznej.
Analizowany odcinek rzeki Dunajec znajduje się około; km 172+520
(przekrój poniżej kaskady, Sromowce Wyżne) – km 120+105 (przekrój
wodowskazu Gołkowice); 52 km poniżej kaskady Czorsztyn Sromowce,
w km 112+000 do 118+000 rzeki Dunajec. Na analizowanym, odcinku rzeki Dunajec znajdują się następujące dopływy potoków: Jastrzębik, Słomka, Łąkta, Barcynka oraz Gostwiczanka. Poprawna analiza
wymagała przeprowadzenia oceny redukcji kulminacji dopływających
fal powodziowych. Analiza ta pozwoliła dysponować wartościami przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia z uwzględnieniem działania kaskady. Dla określonej hydrologii opracowano model w HECRAS 3.1.3. pozwalający dla zagadnienia
statycznego transformacji kulminacji fali powodziowej, określić położenie zwierciadła wód powodziowych.
Kolejnym elementem pracy było określenie położenia zwierciadła
wody na lewym zawalu analizowanego odcinka rzeki Dunajec. Zagrożenie wodami opadowymi na odcinku zawala stwarzają jedynie rowy
zbierające dopływy rozłożone w przypadku zamknięcia śluz lub też ich
niedrożności. Dopływy potoków Łąkta, Barcynka Gostwiczanka cał-
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kowicie są odprowadzane do koryta rzeki Dunajec. Dla zapewnienia
poprawnego odprowadzenia wód opadowych z tych dopływów skupionych przeprojektowano śluzy na mosty (w przypadku dopływów skupionych) oraz przeprojektowano parametry śluz na rowach. Podstawą
dla analizy zawala było opracowanie geometrii i struktury odprowadzania wód opadowych do międzywala. Całość analizy przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania HECRAS 3.1.3.
Dla zapewnienia poprawnych parametrów projektowanych mostów
przeprowadzono analizę przepustowości obiektów mostowych z uwidocznieniem zależności położenia zwierciadła wody dla rożnych świateł mostów. Analiza wykonana została z uwzględnieniem HECRAS
3.1.3.
Wyniki zaprezentowano graficznie oraz tabelarycznie, co szczegółowo pozwala śledzić zachowanie się zwierciadła wód powodziowych
w międzywalu oraz zwierciadła wód opadowych na zawalu. W analizie
uwzględniono dla każdego z analizowanych przypadków (międzywala
i zawala) przepuszczanie wód powodziowych przy równoczesnej pracy
śluz oraz przy ich zamknięciu.

Rys. 2. Sytuacja - schemat hydrauliczny analizowanego systemu odcinka
rzeki Dunajec oraz dopływających potoków

Zadania w zakresie ochrony przed powodzią szczegółowo określa
Instrukcja Gospodarowania Wodą na zbiornikach Czorsztyn Niedzica oraz Sromowce Wyżne w pkt. Gospodarka przeciwpowodziowa na
zbiorniku Czorsztyn Niedzica.
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Spełnianie funkcji przeciwpowodziowych przez zbiornik realizowane jest dzięki:
- utrzymywaniu rezerwy powodziowej przeznaczonej do wypełniania w okresie przejścia fal powodziowych,
- prowadzeniu postępowania przeciwpowodziowego wg ustalonych
w Instrukcji Gospodarowania Wodą na zbiornikach Czorsztyn
Niedzica oraz Sromowce Wyżne.
W gospodarce przeciwpowodziowej tej kaskady obowiązuje ogólna
zasadnicza reguła, której należy bezwzględnie przestrzegać: w toku
wypełniania stałej rezerwy przeciwpowodziowej odprowadzany odpływ
nie może być mniejszy od 250 m3/s – co wynika z przyjętej zasady, że
rezerwa może być wypełniana tylko nadwyżką nad przepływ nieszkodliwy.
Kolejność uruchamiania urządzeń umożliwiających odprowadzenie
wód podyktowane jest energetyczną funkcją wykorzystania zbiornika:
- turbiny,
- przelewy (samoczynnie przy piętrzeniu powyżej 529 m npm,
- upusty denne przy otwarciu zasuw 50 cm,
- awaryjne zerwanie blokady i pełne otwarcie upustów dennych.
Dla oszacowania wartości możliwych redukcji na kaskadzie zbiorników Czorsztyn Niedzica Sromowce Wyżne, przyjęto wyniki symulacji,
jakie zostały zaprezentowane w opracowaniu nt. Wariantowej analizy
przejścia katastrofalnych hipotetycznych fal powodziowych…,. Analiza ta jest wynikiem racjonalnego zachowania inwestora wynikającego
z podstawowej zasady, dla której kaskada zbiorników Czorsztyn Niedzica, Sromowce Wyżne zostały wybudowane.
Jedną z podstawowych funkcji zbiornika jest realizowanie gospodarki wodnej w zakresie ochrony przez powodzią poprzez redukcję fal
powodziowych. Ze względu na brak ciągów hydrologicznych (krótki
okres pracy zbiornika – 10 lat) posłużono się elementami analizy ekstremalnej. We wspomnianym opracowaniu zostały przeanalizowane
różne warianty dopływu fal powodziowych o kulminacjach równych:
- przepływowi kontrolnemu, z uwzględnieniem błędu średniego,
dla fali o dużej kubaturze, średniej kubaturze, małej kubaturze,
- przepływowi kontrolnemu, dla fali o dużej kubaturze, średniej
kubaturze, małej kubaturze,
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- przepływowi miarodajnemu, dla fali o dużej kubaturze, średniej
kubaturze, małej kubaturze
dla różnych przypadków wydatku spustu elektrowni.
Wartości przepływów ekstremalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia zostały określone dla przekroju wodowskazowego Gołkowice. Ze względu na możliwość pojawienia się dopływów
z potoków: Jastrzębik, Słomka, Gostwiczanka, Barcynka oraz Łąkta,
rozłożono wartości dopływów na długości zakładając dla potoków dopływy o prawdopodobieństwie przewyższenia 0.5% oraz, odpowiednio
dla rowów, dopływy o prawdopodobieństwie przewyższenia 1.0%.
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Rys. 3. Wyniki analizy oceny przepływów poniżej kaskady
Czorsztyn Sromowce, zestawienie przepływów maksymalnych
o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla przekrojów
kontrolnych Czorsztyn oraz Gołkowice

Analiza międzywala
Na podstawie hydrografii odcinka rzeki Dunajec w km 112+000
do km 118+000 opracowano wyidealizowaną strukturę do obliczeń
transformacji fali w programie HEC RAS 3.1.3. Stworzono strukturę
geometrii odcinka oraz warunki umożliwiające określenie linii zwier-
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ciadła wód o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia poprzez:
- naniesienie linii nurtu,
- wprowadzenie linii i kształtu przekrojów poprzecznych,
- wprowadzenie linii oraz geometrii mostów,
- wprowadzenie śluz i mostów projektowanych,
- zdefiniowanie warunków początkowych zamykając analizowany
odcinek krzywymi konsumcyjnymi.
Informacja o przekrojach poprzecznych została wprowadzona
w oparciu o pomierzone wartości z terenu.
Dla poprawnego odwzorowania zwierciadła wody wprowadzono do
geometrii analizowanego odcinka dwa mosty:
- Most Gołkowice oraz
- Most projektowany
Analiza hydrauliczna została przeprowadzona przy otwartych oraz
zamkniętych śluzach.

Rys. 4. Lokalizacja pomierzonych profili
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Rys. 5. Schemat hydrauliczny odcinka międzywala rzeki Dunajec w km
112+000 do km 118+000

Tablica 1. Obiekty w postaci śluz i mostów równoległych do wałów analizowanego odcinka
Nr
Nazwa obiektu
obiektu
8
7
6
5
4
3
2
1

rów
Potok Łąkta
rów
rów
Potok Barcynka
rów
Potok Gostwiczanka
rów

Odległość,
kilometraż
[m]

Rzędna dolna otworu
[m npm]

Średnica
otworu
[m]

117800
117100
116700
116200
115700
114800
114200
113600

306.32
304.15
303.10
302.90
300.85
296.35
296.24
294.27

1.50
most
1.50
1.50
most
1.00
most
1

Długość
[m]
20
25
25
25
20
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Rys. 6. Profil podłużny zwierciadła wód powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia 1%, śluzy otwarte

Rys. 7. Profil podłużny zwierciadła wód powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia 0.5%, śluzy otwarte
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Rys. 8. Profil podłużny zwierciadła wód powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia 1%, śluzy zamknięte

Rys. 9. Profil podłużny zwierciadła wód powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia 0.5%, śluzy zamknięte
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Analiza obszaru zawala
Analiza obszaru zawala została wykonana przy następujących założeniach:
• na podstawie istniejących materiałów geodezyjnych (pomiary terenowe + podkłady geodezyjne + mapy) opracowano przekroje
poprzeczne zawala,
• określono potencjalny nurt wód spływających wzdłuż lewego zawala,
• opracowano model w HECRAS 3.3.1 odprowadzenia wód zawala
z uwzględnieniem śluz,
• założono całkowite odprowadzenie wód potoków: Jastrzębik,
Słomka, Łąkta, Barcynka, Gostwiczanka – pod odpowiednio zaprojektowanymi obiektami mostowymi, przy założeniu prawdopodobieństwa przewyższenia kulminacji równego 0,5%,

Rys. 10. Lokalizacja profili zawala w lokalnym układzie kilometraża
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• rowy zbierające dopływy rozłożone podłączono do przeprojektowanych śluz, przy założeniu takich parametrów, które umożliwiają całkowite odprowadzenie wód o prawdopodobieństwie
przewyższenia 1%, przypadek ten również został przeliczony
w HECRAS,
W związku z powyższymi założeniami w niniejszym opracowaniu
sprawdzono przepływ zawalem przy otwartych i zamkniętych śluzach.

Rys.11. Schemat hydrauliczny obszaru zawala lewego rzeki Dunajec
w km 112+000 do 118+000.

Rys. 12. Profil podłużny przepływu o prawdopodobieństwie przewyższenia
1% na lewym zawalu
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Rys. 13. Profil podłużny przepływu o prawdopodobieństwie przewyższenia
1% na lewym zawalu, śluzy zamknięte

Analiza przepustowości światła projektowanych mostów
Dla kompleksowości analizy hydrologiczno hydraulicznej przeprowadzono ocenę przepustowości światła mostów dla różnych wariantów ich szerokości. Poniżej zaprezentowano wyniki analizy dla jednego
z wybranych obiektów.

Rys. 14. Przykładowy profil podłużny z uwzględnieniem mostu na potoku
Barcynka.
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Tablica 2. Analiza światła mostu, potok Barcynka
Szerokości światła mostu [m]
2

228
BR D

Prędkość w
korycie

BR D

Rzędna
zwierciadła
wody

228

Prędkość w
korycie

BR U

Rzędna
zwierciadła
wody

Barcynka

228

Prędkość w
korycie

Barcynka

BR U

Rzędna
zwierciadła
wody

Barcynka

228

Nazwa
profilu

10

Prędkość w
korycie

Barcynka

Nazwa
przekroju

8

Rzędna
zwierciadła
wody

Nazwa
cieku

4

QZR1.0%

303.12

4.07

302.65

3.23

302.62

2.64

302.63

2.61

QZR0.5%

303.3

4.27

302.76

3.4

302.7

2.75

302.72

2.66

QZR1.0%

302.01

5.93

301.65

5.2

301.64

4.78

301.64

4.78

QZR0.5%

302.16

6.14

301.73

5.36

301.71

4.86

301.71

4.86

Wnioski z analizy hydrologiczno hydraulicznej
Analizowany obszar międzywala, doliny rzeki Dunajec znajduje się
na odcinku od 112+000 do 118+000 km biegu rzeki. Przekrój zamykający kaskadę zbiorników Czorsztyn Niedzica – Sromowce Wyżne
znajduje się w km 172+500. W związku z powyższym analizowany
odcinek o długości około 6 km znajduje się poniżej kaskady około
55 km. Powierzchnia zlewni górnego Dunajca, do przekroju Czorsztyn
wynosi: 1147 km2 - km biegu 173.3 (przekrój zaporowy), do przekroju
Sromowce Wyżne: 1278.3 km2 - km biegu 169.4, do przekroju Krościenko 1580.3 km2 – km biegu 149.2, natomiast do przekroju Gołkowice: 2046.9 km2 – km biegu 119.0. Przepływy o prawdopodobieństwie przewyższenia 1.0% do 0.2% na analizowanym odcinku rzeki
Dunajec kształtują się od 2070 m3/s do 2730 m3/s. Poniżej odcinka
analizowanego znajduje się ujście rzeki Poprad, zwiększającej przepływy w Dunajcu (szacunkowo) o około 70%. Analiza była wykonywana bez uwzględnienia dopływu rzeki Poprad zakładając brak wpływu
na sytuację analizowanego odcinka.
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Tablica 3. Zestawienie porównawcze obliczonych wartości charakterystycznych kulminacji
Nazwa przekroju

Powierzchnia
zlewni
[km2]

Kilometr
[km]

Qmax [m3/s]
1.0%

0.5%

0.3

0.2

Czorsztyn, Dunajec

1147.00

173.30

1330.00

1510.00

1644.00

1750.00

Gołkowice, Dunajec

2046.90

119.00

2070.00

2350.00

2570.00

2730.00

Przyrost, Dunajec

899.90

54.30

740.00

840.00

926.00

980.00

Sumaryczne wielkości
lewego zawala

184.35

350.53

402.53

Wzrost procentowy
wielkości lewego zawala

20.5%

47.4%

47.9%

Analizując tablicę 3 można zauważyć znaczną nieproporcjonalność
przyrostu przepływów z lewego zawala w stosunku do przyrostu powierzchni zlewni. Niestety ta dysproporcja jest naturalną konsekwencją analizowania małych zlewni i stosowanej, zalecanej metodyki.
Jedną z podstawowych funkcji zbiornika jest realizowanie gospodarki wodnej w zakresie ochrony przez powodzią poprzez redukcję fal
powodziowych. Przy planowaniu inwestycji poniżej zbiornika, w chwili
obecnej, gdy zbiornik eksploatowany jest od ponad 10 lat, nie można pomijać faktu jego istnienia i poddawać w wątpliwość możliwości redukcji kulminacji. Analizy bez uwzględnienia wpływu zbiornika
czorsztyńskiego powodują, że planowane inwestycje są przeszacowane (droższe) o około 30%3, w związku z tym powstaje wątpliwość
w zasadność tak drogiej inwestycji jak zbiornik. Przeprowadzenie pełnej analizy możliwości redukcji powinno opierać się na analizie zarówno objętości fal powodziowych jak i ich kulminacji. Niestety, ze
względu na brak materiału hydrologicznego, umożliwiającego taką
analizę, dla oszacowania wartości możliwych redukcji na kaskadzie
zbiorników Czorsztyn Niedzica - Sromowce Wyżne, przyjęto wyniki symulacji, jakie zostały zaprezentowane w opracowaniu nt. Wariantowej
analizy przejścia katastrofalnych hipotetycznych fal powodziowych…,.
We wspomnianym opracowaniu zostały przeanalizowane różne warianty dopływu fal powodziowych o różnych kulminacjach a następnie
dla nich określono minimalne wartości redukcji. Redukcja kulminacji
w przekroju zaporowym zbiornika czorsztyńskiego kształtuje się od
36.1 % do 35.2 %.
3

oceny własne kosztów
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Obliczona redukcja ma swoje określone konsekwencje w kształtowaniu zwierciadła wód powodziowych na całym odcinku poniżej kaskady górnego Dunajca, również na analizowanym odcinku, od 112+000
do 118+000 km, gdzie redukcja sięga około 22% prawdopodobnych
kulminacji. W prezentowanych analizach określania rzędnych zwierciadła wód powodziowych charakteryzowanych kulminacjami o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w międzywalu wyniki te
zostały uwzględnione i zestawiono je w poniższej tablicy.

Prawdopodobieństwo
przewyższenia
[%]

Wartość przepływu w
przekroju Gołkowice
[m3/s]

Przekrój Czorsztyn
[m3/s]

Wyliczona redukcja
[m3/s]

Udział w przekroju
Czorsztyn [%]

Udział w Przekroju
Gołkowice [%]

Tablica 4. Zestawienie minimalnych wartości redukcji kaskady Czorsztyn
– Sromowce

1.00

2070

1330

479.57

36.1

23.2

0.50

2350

1510

538.70

35.7

22.9

0.30

2570

1644

582.71

35.3

22.7

0.20

2730

1750

617.53

35.2

22.6

W konsekwencji Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz. U. z dnia 16 maja 2007 Nr 86, poz.
579 dla obiektów klasy III (zapory ziemne i obwałowania, wyjątkowe
warunki eksploatacji) woda miarodajna i kontrolna odpowiada kulminacjom o prawdopodobieństwie przewyższenia 2.0% i 0.5%. W związku z powyższym średnio na analizowanym odcinku dla przepływów
miarodajnych obniżenie zwierciadła wód wynosi 0.53 do 0.56 m.
Przeprowadzona analiza ukształtowania terenu i analiza porównawcza zwierciadła wód o prawdopodobieństwie przewyższenia 0.5%
dla rzędnej prawej terasy z uwzględnieniem wartości bezpiecznego
wyniesienia korony stałych budowli hydrotechnicznych (przypadek
wyjątkowych warunków eksploatacji), równego 0.30 m wykazała, że
pomiędzy przekrojami 118885-117960 oraz 115240-114190 wał jest
zbędny. Na pozostałym odcinku możliwe jest jego obniżenie.

PROJEKT OBEJŚCIA DROGOWEGO WSI BRZEZNA, STADŁA I...

191

9. Podsumowanie
Projektując drogę bezpośrednio w sąsiedztwie obiektów hydrotechnicznych, a w rozpatrywanym przypadku nawet z wykorzystaniem
istniejącego obiektu hydrotechnicznego, jakim jest wał przeciw powodziowy projektant spotykał się z szeregiem problemów wynikających
z zapisów w przepisach branży drogowej i hydrotechnicznej. Podstawowym zagadnieniem jest ustalenie poziomu korony drogi w stosunku do poziomów wód miarodajnych w obwałowanej rzece.
Dla spełnienia powyższego przeprowadzone zostały kompleksowe
obliczenia o charakterze hydrologiczno hydraulicznym:
• oceny redukcji kulminacji przez kaskadę Czorsztyn Sromowce,
mające istotny wpływ na rzędną korony obwałowań rzeki Dunajec,
• analiza zagrożenia na zawalu odcinka rzeki Dunajec w km
112+000 do 118+000 z uwzględnieniem wszystkich istniejących
i planowanych obiektów zabudowy hydrotechnicznej
• analiza zagrożenia w międzywalu odcinka rzeki Dunajec w km
112+000 do 118+000 z uwzględnieniem wszystkich istniejących
i planowanych obiektów zabudowy hydrotechnicznej.
W sferze administracyjno prawnej zostały wykonane następujące
kroki:
• w obecnej fazie opracowania uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji z zapisem o potrzebie podczyszczenia ścieków opadowych.
• Uzyskano również Decyzje RZGW w Krakowie w zakresie odstępstwa od przepisów wynikających z Art. 82 Ustawy Prawo Wodne
(Dz. U. nr 115, poz. 1229 z dnia 18 lipca 2001r.)
• Wystąpiono do MZMiUW w Krakowie o odstępstwo od przepisów
wynikających z Art. 82 Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. nr 115,
poz. 1229 z dnia 18 lipca 2001r.)\
• Wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisu wynikającego z §41
i z §49 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (RMTiGM) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
tj. o dopuszczenie zastosowania na tych potokach przepustów
wielootworowych o przekroju kołowym.
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W chwili obecnej Minister Infrastruktury wyraził zgodę na powyższe stwierdzając, że obiekty inżynierskie projektowane w ciągu winny spełniać Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007
w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie” Dz.U. Nr 86 poz. 579. Zgoda na powyższe w poważnym stopniu uprości prace projektowe w zakresie przepuszczenia wód, uchodzących do Dunajca pod korpusem
drogowym.
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PROJECT OF ROAD BY-PASS FOR BRZEZNA,
STADŁA I PODEGRODZIE COUNTRIES ON THE TOP
OF THE LEVEE OF DUNAJEC RIVER – PRESENTATION
OF EXPERIENCES
Summary
The aim of the paper is to present the problems met while works
under the “Structural design of by-pass…” The attempt to connect
road and flood control function, and to attribute the flood objects
the role of the corps for designed road generates the problems that
could be met while the localization of road objects close to hydraulic objects and the areas potentially incurred flood risk.
Key words: drainage, lock, hydraulic system, cascade of reservoirs Czorsztyn – Sromowce, reduction of culmination

ENTWURF DER STRASSENUMGEHUNG VON DÖRFEN
BRZEZNA, STADŁA UND PODEGRODZIE
AUF DER HOCHWASSERDEICHKRONE DES FLUSSES
DUNAJEC – DIE ERFAHRUNGSPRÄSENTATION
Zusammenfassung
Der vorliegende Aufsatz hat zum Ziel die Darstellung der Probleme, die während der Bearbeitung des Projektes „Bauprojekt
der Umgehung …“ auftreten können. Die Probe der Verbindung
von Straßen- und Hochwasserfunktionen, des Zuschreibens von
Hochwasserobjekten die Rolle des Straßenkörpers generiert die
Probleme, die bei der Lokalisierung der Straßenobjekte in der
Nähe der hydrotechnischen Objekte, sowie auf den Überschwem-

PROJEKT OBEJŚCIA DROGOWEGO WSI BRZEZNA, STADŁA I...

mungsgebieten auftreten können. Die Verfasser präsentieren die
Schlussfolgerungen und den Stand der Handlungen im Projekt.
Schlüsselwörter: die Entwässerung, die Wasserwehr, das
hydraulisches System, die Kulminationsreduktion, die Kaskade
von Wasserbecken Czorstyn – Sromowce.
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WYBRANE PRZYKŁADY I ANALIZY ZAGROŻEŃ,
MAJĄCE WPŁYW NA PROJEKTOWANE
INWESTYCJE LINIOWE

Streszczenie

Funkcjonowanie dróg w sąsiedztwie obiektów realizujących
podstawowe cele gospodarki wodnej wymaga zarówno od projektantów, inwestorów, wykonawców oraz zarządców posiadających obiekt w eksploatacji uwzględnienia szeregu ograniczeń
głównie skumulowanych wokół prawa budowlanego, prawa
wodnego, prawa ochrony środowiska, szczegółowo zapisanych w
szeregu rozporządzeniach. W artykule autor prezentuje rzeczywiste przykłady oceny zagrożeń wybranych zjawisk o naturze hydrologicznej na inwestycje liniowe.
Słowa kluczowe: przerwanie wału powodziowego, zagrożenie powodziowe autostrady, model fali płytkowodnej, metoda
skończonych objętości, ujęcie infiltracyjne, lej depresji

1. Wprowadzenie
Zagrożenia o naturze hydrologicznej są jednymi z najbardziej niszczących naturalnych zagrożeń środowiska. Są dotkliwe w stratach
zarówno społecznych jak i ekonomicznych. Umiejętność poprawnej
oceny wielkości zagrożeń, prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia o charakterze niszczącym, ryzyka powstania strat powodziowych o określonej wielkości dają szansę na zmniejszenie szkód powodziowych. Współczesne metody projektowania obiektów podatnych
1
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na zagrożenia lub też eksploatowanych w bezpośrednim sąsiedztwie
obszarów potencjalnie zagrożonych pozwalają bezpieczniej, efektywniej i racjonalniej spełniać zadania, do których obiekty zostały zaprojektowane.
Funkcjonowanie dróg w sąsiedztwie obiektów realizujących
podstawowe cele gospodarki wodnej wymaga zarówno od projektantów, inwestorów, wykonawców oraz zarządców posiadających obiekt
w eksploatacji uwzględnienia szeregu ograniczeń głównie skumulowanych wokół prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony
środowiska, szczegółowo zapisanych w szeregu rozporządzeniach.
Dodatkowym utrudnieniem jest również sięganie przez opiniodawców
procesu inwestycyjnego do często niezapisanych wytycznych lub też
mających swe idee w nieaktualnych już rozporządzeniach, często wynikających z zasad dobrej praktyki, jednak nieposiadających mocy
prawnej. Najczęstsze problemy stwarzają formalno prawne zapisy
związane z zagrożeniami zarówno o charakterze naturalnym, jak również katastrofami technicznymi. Bardzo często są to niejednoznaczne
i niejasne sformułowania, intuicyjnie zrozumiałe, lecz rozmywające
się w prostej, stosowanej logice, przekładnej na język prawny. W artykule i prezentacji zostaną przedstawione rzeczywiste przykłady oceny
wpływu wybranych zjawisk na inwestycje liniowe.

2. Problem zagrożenia obiektu - Autostrada A1
Przy projektowaniu dróg odpowiedniej klasy, w strefie oddziaływania urządzeń piętrzących wodę, należy przewidzieć zabezpieczenie
drogi przed skutkami awarii urządzeń piętrzących zaliczonych do jednej z czterech klas ważności, określonych w przepisach w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. Lokalizacja autostrady A1
(innych obiektów drogowych również) w sąsiedztwie biegnących obwałowań rzeki Wisły nakłada obowiązek na inwestora sprawdzenia
tego warunku, bezpiecznego wzniesienia niwelety nawierzchni drogi.
Obowiązek ten wynika z zapisów między innymi w:
• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 1999-03-02 (Dz.U.
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1999 Nr 43, poz. 430), Dział VI. Warunki techniczne dotyczące
bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub
innego miejscowego zagrożenia, § 156. Przy projektowaniu drogi klasy A lub S, w strefie oddziaływania urządzeń piętrzących
wodę, należy przewidzieć zabezpieczenie tej drogi przed skutkami awarii urządzeń piętrzących zaliczonych do jednej z czterech
klas ważności, określonych w przepisach w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie,
• Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej
i ich usytuowanie z dnia 1996-12-20 (Dz.U. 1997 Nr 21, poz.
111) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r.
Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680), Dział I.
Przepisy ogólne, Rozdział 2. Klasy budowli hydrotechnicznych
§ 27. 2. Dla budowli hydrotechnicznej o wysokości piętrzenia
przekraczającej 2,0 m lub gromadzącej więcej niż 200 000 m3
wody powinno się określić przebieg i zasięg fali wezbraniowej,
wywołanej zniszczeniem lub uszkodzeniem tej budowli.
Wyżej wspomniany przypadek analizy jest tym bardziej złożony, iż
nie mamy do czynienia ze zdarzeniem postfactum, a jedynie z przypuszczeniem i próbą prognozy przebiegu, ewolucji zagrożenia w celu
zabezpieczenia się przed jego niekorzystnym wpływem. Ze względu
na fakt, że nie znamy potencjalnego miejsca przerwania wału przeciwpowodziowego, uzyskanie odpowiedzi na postawione pytanie jest
możliwe po przeprowadzeniu szeregu symulacji dla różnych, założonych „punktów” przerwania wału przeciwpowodziowego. Przyjęcie kilku punktów powoduje, że przeprowadzona analiza zagrożenia staje
się obiektywna i przestaje być istotne, w którym miejscu przerwanie
wału naprawdę by się wydarzyło.
3.1. Krótka charakterystyka analizowanego odcinka
Analizowana autostrada A1, odcinek Nowe Marzy – Czerniewice
przecina Wisłę pomiędzy km 828+000 oraz 829+000, około 2 km powyżej miasta Grudziądz. Analizowany odcinek autostrady znajduje się
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pomiędzy km 99+800 oraz 89+200. Na analizowanym odcinku znajdują się dwa węzły:
• Nowe Marzy w km 89+200 do 90+300 oraz
• Grudziądz w km 97+200 do 97+700.

Rys. 1. Lokalizacja odcinka autostrady A1, Nowe Marzy – Czerniewice

Dane o charakterze hydrologicznym zostały udostępnione przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdyni
w postaci analizy zawartej w opracowaniu „Przepływy maksymalne
roczne wraz z odpowiadającymi im rzędnymi zwierciadła wody o prawdopodobieństwie wystąpienia: 0.3%, 0.5%, 1%, 10%, 50% dla przekroju Wisły w Grudziądzu”.
3.2. Założenia do wykonania symulacji
W prezentowanym przykładzie wykonanie analizy zostało przeprowadzone z wykorzystaniem wielowymiarowego modelu rozpływu fali
powodziowej z zastosowaniem metody skończonych objętości. Osobno
analizy zostały wykonane dla lewej i prawej strony zawala. Dla celów analizy założono lokalizację przekrojów kontrolnych biegnących
wzdłuż analizowanego odcinka autostrady. Na obszarze lewym założono 4 przypadki (lokalizacje) przerwania wału. Dla każdego z przypadków przeprowadzono symulację pozwalającą ocenić wartości głę-
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bokości w czasie na obszarze lewego zawala. Zebranie informacji ze
wszystkich przypadków i określenie na ich podstawie maksymalnych
wartości rzędnej zwierciadła wody w pobliżu lokalizowanej inwestycji
pozwala określić ekstremalne wartości rzędnej zwierciadła wody, jakie
wystąpiłyby w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego po
stronie lewej.
Analogicznie postąpiono dla zawala prawego. Na obszarze prawym założono 3 przypadki (lokalizacje) przerwania wału. Dla każdego
z przypadków przeprowadzono symulację pozwalającą ocenić wartości
głębokości w czasie na obszarze prawego zawala. Zebranie informacji ze wszystkich przypadków i określenie na ich podstawie maksymalnych wartości rzędnej zwierciadła wody w pobliżu lokalizowanej
inwestycji pozwala określić ekstremalne wartości rzędnej zwierciadła
wody, jakie wystąpiłyby w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego po stronie prawej. W określaniu maksymalnych rzędnych
zwierciadła wody uwzględniono dokładność obliczeń wynikającą z dokładności TBDNMT.

Rys. 2. Lokalizacja obszarów obliczeniowych oraz punktów przerwań
wałów
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Przyjęte założenia:
- rzędne zwierciadła wody w międzywalu założono wg danych udostępnionych przez IMGW (tabela poniżej),
- wielkość wyrwy we wszystkich analizowanych przypadkach
przyjęto równą 30 m,
- nie zakładano modelu opisującego proces powstawania wyrwy
w wale przeciwpowodziowym, przyjęte złożenie o natychmiastowym rozmyciu pozwala posługiwać się określeniem pesymistycznych scenariuszy, uzasadnionych w tym opracowaniu,
- w rozwiązywanych obszarach uwzględniono następujące obiekty
umożliwiające przepływ wód powodziowych:
Most, rzeka Mątawa, MA-89, L=60 m, km 91+656.75
Most na Kanale Głównym, MA-93, L=110 m, km 96+658.20,
Przepust na Młynówce, 2x2.5 m, km 98+310.00,
estakady:
Projektowana estakada, km 94+331 do km 94+612,
Projektowana estakada, km 95+826 do km 95+987.
Tablica 1. Rzędne zwierciadła wody do analizy przerwań wałów
Punkt
przerwania

Rzędna zwierciadła wody2
km

Qp=0.3%
[m npm]

Głębokość wody

Rzędna stopy wału

w miejscu

[m npm]

przerwania

3

[m]

Zawale lewe
PL1

km 822+245

24.97

20.38

4.59

PL2

km 827+562

24.97

20.18

4.79

PL3

km 828+936

24.97

19.61

5.36

PL4

km 831+752

24.97

19.47

5.50

Zawale prawe

2
3

PP1

km 824+920

24.97

20.01

4.96

PP2

km 827+000

24.97

20.89

4.08

PP3

km 828+802

24.97

20.74

4.23

Rzędną zwierciadła wody przyjęto na podstawie opracowania IMGW,
Rzędna stopy wału została odczytana z NMT (Numerycznego Modelu Terenu)
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Rysunek 3. Sytuacja w przekroju umieszczonym w obszarze przerwania
PP1

Rys. 4. Krzywa pojemności obszarów lewego i prawego zawala
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Tablica 2. Porównanie objętości fal powodziowych z możliwościami retencyjnymi obszarów lewego i prawego zawala
Zestawienie parametrów fal
Czas
wystąpienia

Objętość
[mln m3]

marzec 05
luty 02
sierpień 01
maj 01

3 167
3 382
2 762
2 168

% objętości zawala
Pojemność lewego
zawala

Pojemność
prawego zawala

[mln m3]
278
8.8%
8.2%
10.1%
12.8%

[mln m3]
335
10.6%
9.9%
12.1%
15.5%

Rys. 5. Dyskretyzacja obszaru lewego zawala – przerwanie wału w PL1
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Rys. 6. Ewolucja zagrożenia w wyniku przerwania wału w PL1, zasięg fali
po 30 minutach

Rys. 7. Ewolucja zagrożenia w wyniku przerwania wału w PL1, zasięg fali
po 180 minutach
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Rys. 8. Ewolucja zagrożenia w wyniku przerwania wału w PL1, zasięg fali
po 330 minutach

3.3. Dokładność obliczeń
Ocena dokładności obliczeń została wykonana na podstawie informacji o dokładności poszczególnych zbiorów Topograficznej Bazy
Danych Numerycznego Modelu Terenu oraz na podstawie informacji
z pomiarów zawartych na podkładach geodezyjnych w skali 1:1000.
W sumie uwzględniono 35 arkuszy TBDNMT oraz cały odcinek
przeznaczony pod inwestycję. Dokładność arkuszy TBDNMT kształtuje się (jak Autorzy załączyli w plikach informacyjnych) od 0.52 m na
zawalu prawym do 0.72 m na zawalu lewym.
Przeprowadzona analiza probabilistyczna dokładności TBDNMT
w oparciu o informację z pomiarów na małym obszarze wykazała dużo
większe odchylenia przy wartości średniej równej 0.19 m oraz odchyleniu standardowym równym 0.81 m, czyli bezpieczny błąd jest rzędu
1.0 m.
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Podsumowanie rozdziału
Brak informacji nt. położenia krytycznych punktów, w których
mogłaby nastąpić niekontrolowana filtracja, doprowadzająca do powstania wyłomu w korpusie wałów przeciwpowodziowych po lewej
i po prawej stronie Wisły spowodowała konieczność przyjęcia apriori
potencjalnych punktów przerwania wałów. Zbiór informacji z symulacji przerwań w kilku punktach (niejednocześnie) daje obraz o ukształtowaniu się zasięgu i zwierciadła wody fali powodziowej. W ten sposób
przeprowadzana analiza zagrożenia staje się obiektywna i przestaje
być istotne, w którym miejscu przerwanie wału może rzeczywiście wystąpić. Wykonanie analizy zostało przeprowadzone z wykorzystaniem
wielowymiarowego modelu rozpływu fali powodziowej z zastosowaniem metody skończonych objętości. Zebranie informacji ze wszystkich przypadków pozwoliło ocenić obwiednie rzędnej zwierciadła na
zawalu lewym i prawym.
W niniejszej analizie zastosowano następującą metodykę określenia zagrożenia projektowanej inwestycji autostrady A1, odcinek Nowe
Marzy Czerniewice:
- Analiza przerwań wałów została wykonana osobno dla lewego
oraz osobno dla prawego zawala.
- Wykonano symulacje przy założeniu różnych miejsc przerwania
wałów, na lewym zawalu założono 4 potencjalne przerwania wałów przeciwpowodziowych, na zawalu prawym założono 3 miejsca przerwań wałów przeciwpowodziowych,
- Do symulacji fali powodziowej wykorzystano wielowymiarowy
model rozpływu fali powodziowej 4.
- Na całym analizowanym obszarze założono taki sam współczynnik szorstkości równy 35 m1/3/s.
- Informacja o ukształtowaniu terenu została utworzona na podstawie Topograficznej Bazy Danych Numerycznego Modelu Terenu.
- Symulacje zostały wykonane z krokiem czasowym 1 s.
- Czas trwania symulacji został oceniony na podstawie maksymalnych szacunkowych wydatków zakładanych wyrw w wałach,
ostatecznie przyjęto, że czas symulacji będzie się kształtował od
3 do 6 godzin.
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- W przypadku, gdy przerwanie wału miało miejsce powyżej estakad oraz mostów (lokalizacje przerwań LP1, LP2, PP1, PP2), symulację zalewu kończono w momencie, gdy sumaryczna przepustowość estakad oraz towarzyszących mostów na zawalu lewym
i prawym przewyższała wypływ z wyrwy, założenie tego warunku
gwarantowało obniżanie się zwierciadła wody na zawalu.
- W przypadku przerwań wałów poniżej wyniki symulacji miały
tylko znaczenie informacyjne, gdyż największe rzędne zwierciadła wody występowały w przypadkach przerwań wałów z lewej
strony projektowanej autostrady, czyli w punktach na lewym zawalu: PL1, PL2, oraz na prawym zawalu w punktach: PP1, PP2.
- Do oceny rzędnej zwierciadła wody zostały zdefiniowane przekroje przebiegające w pobliżu inwestycji.
- Obwiednia maksymalnej rzędnej zwierciadła wody w pobliżu inwestycji na obszarze zawala lewego oraz zawala prawego została
wykonana na podstawie analizy wszystkich analizowanych rzędnych zwierciadła wody, jakie wystąpiły na obszarze odpowiednio
zawala lewego i zawala prawego dla wszystkich założonych przerwań wałów.
Dla wydatku wyrwy przy deniwelacji zwierciadła wody równym
około 6 m, co odpowiada wypływie z wyrwy w wale (o szerokości 30 m)
równym około 650 m3/s, przepustowość estakady na lewym zawalu
już przy głębokości przepływu 1 m pod estakadą powoduje udrożnienie i odpływ wód powodziowych. Dodatkowo zdolności odprowadzenia
wód powodziowych zwiększa jeszcze obiekt na Mątawie oraz przepusty pod autostradą.
Analogicznie, dla wydatku wyrwy przy deniwelacji zwierciadła
wody równym około 6 m, co odpowiada wypływie z wyrwy w wale równym około 650 m3/s, przepustowość estakady na prawym zawalu już
przy głębokości przepływu 1.5 m pod estakadą powoduje udrożnienie i odpływ wód powodziowych. Dodatkowo zdolności odprowadzenia
wód powodziowych zwiększa jeszcze obiekt na Kanale Głównym oraz
na Młynówce.
Analizując zestawienie krzywych pojemności analizowanych obszarów można stwierdzić, że maksymalnie stanowią one do 15% objętości zestawionych rzeczywistych fal powodziowych, fakt ten mógłby
świadczyć o możliwości całkowitego wypełnienia obszarów zawala w
przypadku braku odpływu. Ze względu na ukształtowanie topografii
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terenu, zarówno, na zawalu lewym jak również prawym, bardzo ważnym jest szybkie odprowadzenie ewentualnych wód powodziowych
powstałych np. wskutek awarii wałów, tak by nie dopuścić do piętrzenia, powstawania cofki oraz retencji. Dla rozwiązania tego problemu
przyjęto estakady i mosty zwiększające przepustowość i umożliwiające odprowadzenie wód powodziowych, odpowiednio:
- Most, rzeka Mątawa, MA-89, L=60 m, km 91+656.75,
- Most na Kanale Głównym, MA-93, L=110 m, km 96+658.20,
- Estakada, km 94+331 do km 94+612,
- Estakada, km 95+826 do km 95+987.
Rozmiary oraz lokalizacja niniejszych obiektów udrażniających
zawale lewe oraz zawale prawe zapewnia poprawny przepływ potencjalnych wód powodziowych, które mogłyby się znaleźć na zawalu
w wyniku przerwań wałów przeciwpowodziowych. W efekcie, wskutek
przeprowadzonej symulacji przerwań wałów można stwierdzić, iż:
- Na zawalu lewym w miejscu gdzie niweleta autostrady osiąga
minimum - km 92+950, co odpowiada odciętej przekroju nr 3
pomiędzy: 1507 m do 1547 m, maksymalna rzędna zwierciadła
wody wskutek analizowanych przerwań wałów w miejscach PL1,
PL2, PL3, PL4 daje wartości odpowiednio od 20.78 m npm do
20.73 m npm,
- Na zawalu lewym w miejscu gdzie niweleta autostrady osiąga
minimum - km 92+950, co odpowiada odciętej przekroju nr 4
pomiędzy: 1666 m do 1709 m maksymalna rzędna zwierciadła
wody wskutek analizowanych przerwań wałów w miejscach PL1,
PL2, PL3, PL4 daje wartości odpowiednio od 20.56 m npm do
20.56 m npm,
- Na zawalu prawym w miejscu gdzie niweleta autostrady osiąga
minimum - km 97+700, co odpowiada odciętej na przekroju nr
2 pomiędzy: 1834 m do 1856 m, maksymalna rzędna zwierciadła wody wskutek analizowanych przerwań wałów w miejscach
PP1, PP2, PP3 daje wartości odpowiednio od 20.33 m npm do
20.27 m npm,
- Na zawalu prawym w miejscu gdzie niweleta autostrady osiąga
minimum - km 97+700, co odpowiada odciętej na przekroju nr
1 pomiędzy: 2091 m do 2114 m, maksymalna rzędna zwierciadła wody wskutek analizowanych przerwań wałów w miejscach
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PP1, PP2, PP3 daje wartości odpowiednio od 20.11 m npm do
20.09 m npm.
Poziom projektowanej niwelety autostrady powinien być wyniesiony ponad obliczone rzędne wód zalewowych.

3. Ujęcie infiltracyjne w pobliżu łącznika autostrady A4 z południową obwodnicą miasta Tarnowa – ocena wpływu
Zgodnie z §2 ust. 1 pkt.29 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573
z 3 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) – Budowa łącznika autostrady - A4 z południową obwodnicą miasta Tarnowa, kwalifikuje się
do rodzajów przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko
wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zakres obszarowy analizy obejmował teren pomiędzy projektowanym węzłem autostrady A-4 „Wierzchosławice” a istniejącym skrzyżowaniem ul. Krakowskiej z południową obwodnicą Tarnowa (DK-4).
Skrajne węzły zostały koncepcyjnie opracowane w ramach prac dotyczących studium projektowanej autostrady A-4 (wg opracowania
Transprojekt Gdańsk) końcowy węzeł Krakowska (opracowanie PT
Transprojekt Kraków).
Analizowane przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie województwa małopolskiego, w obrębie 3 gmin: Wierzchosławice, gmina Tarnów oraz gmina miasto Tarnów. Zadanie inwestycyjne
sprowadza się do wybudowania odcinka drogi łącznika (dwupasmowej), dla których opracowane są wstępne koncepcje projektowe przez
Transprojekt Kraków. Ze względu na ustalenie przebiegu łącznika
wielowariantową analizą objęto realizację inwestycji w zakresie wariantu bezinwestycyjnego oraz wariantów lokalizacyjnych rozpatrywanych w studium lokalizacyjnym. Początek trasy znajduje się na terenie pomiędzy miejscowościami Bogumiłowice oraz Wierzchosławice
- planowany węzeł autostrady A-4 Wierzchosławice. Dalej, projektowana trasa biegnie w kierunku wschodnim, przecinając koryto rzeki
Dunajec przechodzi przez miejscowość Kępa Bogumiłowicka w gminie
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Wierzchosławice. Następnie łącznik skręca na południowy wschód
przechodząc przez miejscowość Zbylitowska Góra (gmina Tarnów) by
na końcu połączyć się z obecnym układem drogi krajowej nr 4 (E40)
w Tarnowie na ul. Krakowskiej i południową obwodnicą Tarnowa w
węźle „Krakowska”. Analizowana w niniejszym opracowaniu trasa
przechodzi przez obszar 3 gmin, w tym 3 – krotnie przez Gminę Miasta Tarnów.
Wykonana analiza pozwoliła ocenić presję na środowisko projektowanego łącznika Autostrady A-4 na wybrane, najistotniejsze komponenty środowiska. Dla wszystkich zidentyfikowanych wariantów
(Studium…) przeprowadzono analizę emisji spalin, hałasu oraz zagrożeń w postaci rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w warstwach
wodonośnych ujęcia infiltracyjnego. Emisja spalin oraz hałasu została
odniesiona do przestrzennej informacji o zagospodarowaniu zawartej
w projekcie UE Corine Land Cover, co pozwoliło w poszczególnych
kategoriach zagospodarowania ocenić wartość presji (obszary przemysłowe, obszary rolnicze, klasy, obszary podmokłe oraz obszary wodne). Ocena wpływu zagrożeń została odniesiona do obszarów strefy
ochronnej ujęcia infiltracyjnego wód podziemnych. Wyniki analizy zostały przedstawione graficznie oraz tabelarycznie. Ze względu na bardzo dużą odpowiedzialność związaną z wpływem projektowanej inwestycji na jakość środowiska oraz dla uporządkowania prezentowanej
informacji wykonano również ocenę wielokryterialną przeanalizowanych sytuacji. Ze względu na unifikację wszystkich aspektów rozważanych zdarzeń (wykonana została normalizacja presji) zaprezentowano ocenę w dwóch kategoriach: w porównaniu do stanu zerowego oraz
dokonano oceny wariantów między sobą.
Podstawą identyfikacji wariantów było opracowanie Studium łącznika...., analiza opracowania pozwoliła zidentyfikować 6 podstawowych wariantów (przebieg podstawowych wariantów prezentowanych
jest w dalszej części artykułu), które zostały rozbudowane w zależności od istnienia Autostrady A-4 w kierunku węzła Krzyż lub nie.
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Tablica 3. Krótka charakterystyka analizowanych wariantów
L.p.

Nazwa wariantu

1.

Przebieg trasy łącznika wg wariantu A
Układ łącznika bez uwzględnienia Autostrady A-4 w kierunku węzła Krzyż

2.

Przebieg trasy łącznika wg wariantu A
Układ łącznika z uwzględnieniem Autostrady A-4 w kierunku węzła Krzyż

3.

Przebieg trasy łącznika wg wariantu B
Układ łącznika bez uwzględnienia Autostrady A-4 w kierunku węzła Krzyż

4.

Przebieg trasy łącznika wg wariantu B
Układ łącznika z uwzględnieniem Autostrady A-4 w kierunku węzła Krzyż

5.

Przebieg trasy łącznika wg wariantu C
Układ łącznika bez uwzględnienia Autostrady A-4 w kierunku węzła Krzyż

6.

Przebieg trasy łącznika wg wariantu C
Układ łącznika z uwzględnieniem Autostrady A-4 w kierunku węzła Krzyż

7.

Przebieg trasy łącznika wg wariantu D
Układ łącznika bez uwzględnienia Autostrady A-4 w kierunku węzła Krzyż

8.

Przebieg trasy łącznika wg wariantu D
Układ łącznika z uwzględnieniem Autostrady A-4 w kierunku węzła Krzyż

9.

Przebieg trasy łącznika wg wariantu E1
Układ łącznika bez uwzględnienia Autostrady A-4 w kierunku węzła Krzyż

10.

Przebieg trasy łącznika wg wariantu E1
Układ łącznika z uwzględnieniem Autostrady A-4 w kierunku węzła Krzyż

11.

Przebieg trasy łącznika wg wariantu E2
Układ łącznika bez uwzględnienia Autostrady A-4 w kierunku węzła Krzyż

12.

Przebieg trasy łącznika wg wariantu E2
Układ łącznika z uwzględnieniem Autostrady A-4 w kierunku węzła Krzyż

Przeanalizowane wszystkie dokumenty udostępnione przez Zleceniodawcę i w wyniku przeprowadzonej analizy oddziaływania jak
również analizy dokumentów można stwierdzić, że realizacja łącznika
w wariancie C stanowi niezwykłą szansę:
- dla rozwoju regionu,
- dla poprawy jakości życia we wszystkich kategoriach jakości życia dla wszystkich grup społecznych,
- dla stworzenia dodatkowych mechanizmów zabezpieczających
istniejące i planowane ujęcie wód infiltracyjnych.
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3.4. Ujęcie infiltracyjne Tarnowskich Wodociągów

Rys. 9. Lokalizacja istniejącego ujęcia infiltracyjnego Tarnowskich Wodociągów z zaznaczeniem strefy ochronnej

Ujęcie infiltracyjne administracyjnie leży w województwie małopolskim na terenie powiatu tarnowskiego w gminie Wierzchosławice
w miejscowości Kępa Bogumiłowicka. Teren istniejącego ujęcia ograniczony jest od zachodu rzeką Dunajec, od wschodu wałem przeciwpowodziowym, od południa mostem kolejowym (trasa Kraków-Tarnów)
i od północy mostem drogowym (Tarnów-Wierzchosławice).
3.1.1. Geomorfologia obszaru ujęcia
Teren o łącznej powierzchni ok. 25 ha położony jest w dolinie rzeki
Dunajec na obszarze terasy zalewowej w obszarze prawego międzywala. W okresach wezbrań rzeki Dunajec, przy przepływach powyżej 350 m3/s, teren ujęcia jest zalewany. Rzędne terenu wahają się
w granicach 189 -190 m npm.
3.1.2. Hydrogeologia ujęcia
W profilu hydrogeologicznym omawianego obszaru stwierdzono
występowanie użytkowych wód podziemnych tylko w utworach plejstocenu. W obrębie tych utworów występuje jeden poziom wodonośny
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związany z osadami piaszczysto-żwirowymi i otoczakami. Zwierciadło
wody ma charakter swobodny. Występuje na głębokościach w zakresie od 1.0 do 4.9 m ppt (188 – 185 m npm). Wydajności studni wahają
się w granicach od 7.9 m3/h do 130.1 m3/h. Wyznaczone na podstawie wyników próbnych pompowań współczynniki filtracji wynoszą od
0.000396 m/s do 0.00444 m/s. Pobór wody studniami ujęcia wynosi
średnio ok. 6000 do 6500 m3/d (ok. 300 m3/h).
3.5. Istniejące i potencjalne ogniska zanieczyszczeń
Wodonośne tereny istniejącego ujęcia oraz planowanego, położone
są w odległości ok. 1.5 do 2.0 km od terenów przemysłowych Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie Mościcach (ZAT).
Potencjalne ogniska zanieczyszczeń dla istniejącego ujęcia wód
podziemnych stanowić może:
- sam teren Zakładów Azotowych wraz ze składowiskami odpadów, oraz powstającą w procesie produkcyjnym emisją gazów
i pyłów,
- zrekultywowane obszary składowisk,
- potencjalne miejsca zdarzeń nadzwyczajnych związane głównie
z transportem związków ropopochodnych oraz innych związków
chemicznych wykorzystywanych w procesie technologicznym
Zakładów Azotowych
- zanieczyszczone cieki wód powierzchniowych,
- zanieczyszczone obszary wód podziemnych,
- nieszczelne rurociągi sieci kanalizacyjnej,
- nieszczelne rurociągi technologiczne ZAT,
- stacje benzynowe,
- magazyny paliw,
- nieszczelne szamba, itd.
3.6. Awaria – zagrożenie wód gruntowych oraz ujęcia infiltracyjnego
Dla oceny zagrożenia, jakie mogłoby by wystąpić w przypadku nieprzewidywalnego zdarzenia w postaci przedostania się zanieczyszczeń
do nieodizolowanych warstw wodonośnych ujęcia infiltracyjnego jedynym możliwym rozwiązaniem było zamodelowanie procesu rozprze-
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strzeniania się zanieczyszczeń. Do tego celu wykorzystano oprogramowanie ModFlow. Przygotowanie danych, kalibrację jak również ocenę
poprawności rozwiązania wykonano z wykorzystaniem udostępnionej
dokumentacji przez Wodociągi Tarnowskie: Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
w Tarnowie – Świerczkowie dla Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy
Miast i Osiedli Wiejskich oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie, 1985
rok.
Ze względu na trudną do przewidzenia lokalizację katastrofy założono po kilka przypadków dla wszystkich analizowanych wariantów
miejsc nagłego zdarzenia.

Rys. 10. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wyniku awarii
dla wariantu 0.
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Rys. 11. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wyniku awarii
dla wariantu A

Rys. 12. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wyniku awarii
dla wariantu B
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Rys. 13. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wyniku awarii
dla wariantu C

Rys. 14. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wyniku awarii
dla wariantu D
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Rys. 15. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wyniku awarii
dla wariantu E1

Rys. 16. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wyniku awarii
dla wariantu E2
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3.7. Modelowanie awarii - 24 godziny
Opracowany model filtracji wykorzystany został do zaprezentowania kierunków migracji zanieczyszczeń w wyniku nagłego zdarzenia,
przy pracujących studniach w horyzoncie czasu 24 godzin. Dodatkowo dla uwypuklenia wagi zjawiska pokazano kierunki migracji
zanieczyszczeń dla przypadku z zastosowaniem przesłony szczelnej.
Zarówno pierwszy rozwiązywany przypadek jak i następny pokazują konieczność przy ustalaniu strefy ochronnej opracowanie modeli
migracji zanieczyszczeń. Przypadek drugi wskutek powiększenia obszaru depresji uaktywnia nowe źródła zanieczyszczeń. Analiza była
wykonywana dla wariantu „0”.rys. 17

Rys. 17. Wizualizacja propagacji zanieczyszczeń po 24 godzinach
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Rys. 18. Wizualizacja propagacji zanieczyszczeń po 24 godzinach
z uwzględnieniem przesłony szczelnej

Rys. 19. Wizualizacja zmiany leja depresji z uwzględnieniem przesłony
i bez jej uwzględnienia po 24 godzinach;
wartości dodatnie – obniżenie, wartości ujemne - podpiętrzenie
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Rys. 20. Wizualizacja zmiany leja depresji z uwzględnieniem przesłony
i bez jej uwzględnienia po okresie dłuższym od 10 lat;
wartości dodatnie – obniżenie, wartości ujemne - podpiętrzenie

Analiza możliwości nowej lokalizacji ujęcia infiltracyjnego
Ze względu na podjęte działania w zakresie nowej (zastępczej, awaryjnej) lokalizacji ujęcia infiltracyjnego w niniejszym opracowaniu
podjęto próbę oszacowania możliwości wydajności warstw wodonośnych alternatywnej lokalizacji ujęcia wód infiltracyjnych. Jako miarę przyjęto postać zmian leja depresji w wyniku eksploatacji nowego
obszaru w stosunku do eksploatacji obecnego obszaru wodonośnego. Poniżej zaprezentowano wyniki szacunków zmian leja depresji.
Wartości dodatnie oznaczają obniżenie zwierciadła wód gruntowych,
wartości ujemne podpiętrzenie zwierciadła wód gruntowych. Poniższe
analizy wskazują możliwości nowej, alternatywnej lokalizacji ujęcia
infiltracyjnego. Jednak ze względu na uproszczone założenia, jakie
były przyjmowane w wykonywanych analizach, głównie model był wykorzystywany dla pokazania kierunków zachodzących procesów (jedna, izotropowa warstwa wodonośna) zaleca się opracowanie szczegółowych badań a następnie opracowania i kalibracji wielowymiarowego
modelu dla obszaru wodonośnego.
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Rys. 21. Przykładowa lokalizacja nowego ujęcia infiltracyjnego

Rys. 22. Szacowana różnica w depresji przy wydajności około 250 m3/h
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Rys. 23. Szacowana różnica w depresji przy wydajności około 300 m3/h

Zabezpieczenie wód infiltracyjnych istniejącego ujęcia i ewentualnie nowo budowanego przy zmienionej lokalizacji (na południe od linii
kolejowej) stanowi największy problem wybranej nie tylko wskutek
wskazanej lokalizacji inwestycji, lecz również wynika z konieczności
zabezpieczenia obszaru nawet w przypadku nie podjęcia realizacji
inwestycji – obecny stan zabezpieczenia jest niewystarczający (pokazano w analizie migracji zanieczyszczeń dla Wariantu „0”). Wniosek
z w/w faktu jest następujący: realizacja łącznika nie spowoduje pogorszenia warunków pracy ujęcia infiltracyjnego - aż tak zaznaczanego w prezentowanych stanowiskach. W chwili obecnej brak jakichkolwiek zabezpieczeń (z punktu widzenia migracji zanieczyszczeń)
ujęcia infiltracyjnego przyczynia się do ekspozycji obszaru na tzw.
nagłe zdarzenia, w związku z tym realizacja inwestycji przyczyni się
do zmniejszenia ryzyka związanego z ekspozycją obszaru na zanieczyszczenia, spowoduje aktywizację inwestycyjną obszaru, co otwiera
drogę do zabezpieczenia obszaru zarówno istniejącego ujęcia jak nowo
projektowanego. Ponadto zainicjowanie działań związane z udrożnieniem kolejnego obszaru wodonośnego zmniejszają ryzyko deficytu
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wody dla regionu tarnowskiego – jest to jeden z efektów aktywizacji
inwestycyjnej obszaru.
Projektowany łącznik nie koliduje z obiektami zabytkowymi, nie
mniej nie należy wykluczyć przy realizacji prac budowlanych na znaleziska archeologiczne.
Podkreślić należy szczególne efekty środowiskowe z planowanej inwestycji dla mieszkańców gęstej zabudowy przy drodze powiatowej
łączącej Wierzchosławic z Tarnowem. Efekt zmniejszenia presji na
środowisko można będzie jeszcze zauważyć nawet w śródmieściu Tarnowa.
Podkreślić należy niezwykle korzystne wskaźniki efektywności ekonomicznej planowanej do realizacji inwestycji. Stosunek korzyści do
kosztów kształtuje się na poziomie pomiędzy 20 (rozwiązanie dwunitkowe), a 26 (rozwiązanie jednonitkowe). Jednak ze względu na obniżenie ryzyka nagłych zdarzeń dla rozwiązania dwunitkowego należy
przewidzieć do realizacji rozwiązanie dwujezdniowe.
3.8. Wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny
Ze względu na ustalenie przebiegu łącznika wielowariantową analizą objęto realizację inwestycji w zakresie wariantu bezinwestycyjnego oraz wariantów lokalizacyjnych rozpatrywanych w studium lokalizacyjnym. Dokonano oceny presji na środowisko projektowanego
łącznika Autostrady A-4 na wybrane, najistotniejsze (kluczowe dla
Gminy Wierzchosławice, gminy Tarnów oraz miasta Tarnów) komponenty środowiska. Dla wszystkich zidentyfikowanych wariantów (Studium…) przeprowadzono analizę emisji spalin, hałasu oraz zagrożeń
w postaci rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w warstwach wodonośnych ujęcia infiltracyjnego4.
Wniosek z niniejszego opracowania oraz analizy wszystkich udostępnionych materiałów przez Zleceniodawcę pozwalają stwierdzić, co
następuje:
• realizacja łącznika w wariancie C nie spowoduje pogorszenia warunków pracy ujęcia infiltracyjnego - tak zaznaczanego
w prezentowanych stanowiskach, głównym powodem jest fakt,
iż w chwili obecnej brak jakichkolwiek zabezpieczeń (z punktu
widzenia migracji zanieczyszczeń) ujęcia infiltracyjnego, co przy4

Kompleksowe analizy wpływu inwestycji na komponenty środowiska znajdują się w opracowaniu, natomiast ze względu na ograniczone miejsce
w artykule przedstawiono wybrane elementy.
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czynia się do ekspozycji obszaru na tzw. nadzwyczajne zdarzenia,
realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia ryzyka związanego z ekspozycją obszaru na zanieczyszczenia, spowoduje
aktywizację inwestycyjną obszaru, co otwiera drogę do zabezpieczenia obszaru zarówno istniejącego ujęcia jak nowo projektowanego,
ponadto zainicjowanie działań związane z udrożnieniem kolejnego obszaru wodonośnego zmniejsza ryzyko deficytu wody dla
regionu tarnowskiego – jest to jeden z efektów aktywizacji inwestycyjnej obszaru,
projektowany łącznik nie koliduje z obiektami zabytkowymi,
podkreślić należy szczególne efekty środowiskowe z planowanej
inwestycji dla mieszkańców gęstej zabudowy przy drodze powiatowej łączącej Wierzchosławic z Tarnowem,
dodatkowo wystąpi efekt zmniejszenia presji na środowisko,
można będzie go jeszcze zauważyć nawet w śródmieściu Tarnowa,
podkreślić należy niezwykle korzystne wskaźniki efektywności,
stosunek korzyści do kosztów kształtuje się na poziomie pomiędzy 20 (rozwiązanie dwunitkowe) a 26 (rozwiązanie jednonitkowe)
realizacja winna przebiegać dla rozwiązania dwunitkowego.
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SOME EXAMPLES AND RISK ANALYSIS INFLUENCING
ON DESIGNED ROAD INVESTMENTS
Summary
Operation of roads located close to the objects fulfilling aims of
water economy demand of investors, constructors and managers
to take into account the sets of limitations concerning the building
law, the water law, the environment protection law and many
other particular regulations. The real examples of threads assessment for events of hydraulic nature towards road investments
have been presented.
Key words: levee fracture, flood risk for highway, model of
shallow-water wave, method of finite volume, infiltrative intake
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AUSGEWÄHLTE BEISPIELE UND ANALYSEN
DER GEFÄHRDUNGEN, DIE EIN EINFLUSS AUF
DIE ZU PROJEKTIERENDEN INVESTITIONEN HABEN
Zusammenfassung
Die Funktionierung der Straßen in der Nähe der Objekte, die
die Hauptziele der Wasserwirtschaft realisieren, fordert von Projektanten, Bauherrn, Ausführenden und Verwaltern dieser Straßen die Berücksichtigung einer Reihe von Beschränkungen, die
vor allem mit dem Baurecht, Wasserrecht, Umweltschutzrecht verbunden sind und die in vielen Anordnungen beschrieben worden
sind. Im Aufsatz präsentiert der Verfasser die wirklichen Beispiele der Gefährdungsbeurteilung von ausgewählten, mit der Hydrologie verbundenen Ereignissen und ihres Einflusses auf die Linieninvestitionen.
Schlüsselwörter: der Hochwasserdeichbruch, die Hochwassergefährdung der Autobahn, das Modell der Flachwasserwelle,
die Methode der beendeten Volumen, die Infiltrationserfassung,
der Depressionskrater.
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BEZWYKOPOWE TECHNOLOGIE RENOWACJI
I USZCZELNIANIA KANALIZACJI

Streszczenie

Prawidłowa praca kanałów deszczowych oraz przepustów
drogowych wymaga ciągłej ich kontroli oraz przeprowadzania
prac konserwacyjnych i naprawczych. Już na etapie odbioru
technicznego nowo wybudowanego kanału niezbędne jest wykonanie badania telewizyjnego stanu konstrukcji, a także badania
szczelności jego połączeń. Badania te mają na celu wyeliminowanie możliwości wystąpienia w krótkim czasie awarii sieci, co
w przyszłości może być przyczyną powstania katastrofy kanalizacyjnej. W przypadku kanałów starych, eksploatowanych od
wielu lat niezbędne jest oprócz badań stanu technicznego wykonywanie napraw i renowacji ich konstrukcji. Aby prace te zostały
wykonane w jak najkrótszym czasie oraz bez konieczności wykonywania uciążliwych wykopów coraz częściej stosuje się nowoczesne technologie bezwykopowej naprawy i renowacji sieci
kanalizacyjnych.
Słowa kluczowe: kanały, przepusty, badania, inspekcja, eksploatacja, renowacja

1. Wstęp
Eksploatowane od wielu lat kanały deszczowe oraz przepusty drogowe wraz z upływającymi latami ulegają coraz częściej mniejszym
lub większym uszkodzeniom. Obiekty te wykonane najczęściej jako
1
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konstrukcje murowane, betonowe lub żelbetowe ze względu na swój
wiek oraz jakość stosowanego kiedyś betonu, a także samego wykonawstwa, znajdują się obecnie w wielu przypadkach w stanie przedawaryjnym lub wręcz awaryjnym. Aby zapobiec wystąpieniu katastrof
kanalizacyjnych lub budowlanych, obiekty te poddawane są obecnie
naprawom i renowacjom mającym na celu ich uszczelnienie, zabezpieczenie ich konstrukcji przed agresywnym oddziaływaniem środowiska, a także wzmocnieniem lub odbudowaniem ich konstrukcji.
W większości przypadków prace te wykonuje się stosując bezwykopowe technologie napraw i renowacji, co eliminuje konieczność niszczenia i odbudowywania nawierzchni drogowych a także w znikomym
zakresie utrudnia normalny ruch uliczny.

2. Badania nowo wybudowanej i eksploatowanej kanalizacji
deszczowej
2.1. Inspekcje telewizyjne przewodów kanalizacyjnych
2.1.1. Odbiory nowo wybudowanych kanałów deszczowych
Prawidłowy stan techniczny nowo wybudowanych przewodów kanalizacyjnych ma bardzo duży wpływ na ich późniejszą bezawaryjną
pracę. Występowanie uszkodzeń konstrukcji i nieprawidłowości związanych z błędami wykonawczymi ma znaczący wpływ na późniejszą
prawidłową eksploatację kanałów, a także na ochronę środowiska
wodno - gruntowego. W celu wykrycia uszkodzeń konstrukcji i nieprawidłowości związanych z wadliwym wykonawstwem coraz częściej
obecnie stosuje się odbiory powykonawcze nowo wybudowanej kanalizacji przy pomocy urządzeń telewizyjnych (Fot. 1).
W trakcie odbioru technicznego nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem telewizyjnych systemów inspekcyjnych
można zaobserwować wiele uszkodzeń i nieprawidłowości. Przyczyny
występowania tych uszkodzeń mogą być różne np.:
- uszkodzenia rur spowodowane doborem rur o niewłaściwej nośności,
- uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem, składowaniem i jakością rur,
- uszkodzenia i nieprawidłowości spowodowane niewłaściwym
wbudowaniem rur.
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Fot. 1. Kamery kanalizacyjne zamontowane na wózkach napędowych

2.1.2. Badania inspekcyjne eksploatowanych kanałów deszczowych
Podstawowym czynnikiem poprawnej eksploatacji przewodów kanalizacyjnych jest ich prawidłowy stan techniczny. Po pewnym okresie eksploatacji, na sieci kanalizacyjnej pojawiają się uszkodzenia i
nieprawidłowości, które w konsekwencji mogą prowadzić do ograniczenia spełnianych przez nią założonych funkcji. W celu podjęcia jak
najszybszej decyzji o wykryciu, a tym samym usunięciu powstałych
nieprawidłowości i uszkodzeń, przeprowadzana jest inspekcja sieci
kanalizacyjnych. Analiza prowadzonych badań inspekcyjnych przyczynia się do eliminacji błędów popełnianych zarówno na etapie projektowania, jak również na etapie wykonawstwa i eksploatacji.
Przed wykonaniem inspekcji eksploatowane kanały musza być starannie oczyszczone z zalegających osadów, narostów i przerośniętych
korzeni (Fot. 2).

232

Zwierzchowski D.

Fot. 2. Ciśnieniowe czyszczenie kanału

Inspekcję kanałów przełazowych przeprowadza się jako obchód badanego odcinka przez 5 - 7 osobową brygadę. Głównymi zadaniami takich przeglądów jest sprawdzenie stanu uzbrojenia naziemnego, wykrycie robót ziemnych zagrażających uzbrojeniu, wykrycie zapadnięć
na trasie kanału (Fot. 3), a także skontrolowanie stanu technicznego
kanałów i stopnia ich zanieczyszczenia.

Fot. 3. Zapadnięcie przy kanale deszczowym
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Zespół kontrolujący powinien wewnątrz kanałów zwracać uwagę
na stan ścian i spoin, pęknięcia i rysy, infiltrację wody gruntowej, zamulenie kanału, jednolitość spadku, stopień zniszczenia dna kanału,
stan wpustów, stopień zniszczenia elementów żeliwnych i stalowych
oraz ich zabezpieczenie przed korozją, obsadzenie stopni włazowych,
wrastanie korzeni drzew do kanału, a także stan uzbrojenia na powierzchni terenu (np. sprawdza się czy uzbrojenie nie jest uszkodzone
lub zniszczone (Fot. 4)).

Fot. 4. Zniszczona konstrukcja wpustu ulicznego

W przypadku kanałów nieprzełazowych badania ich stanu technicznego, podobnie jak przy końcowym odbiorze technicznym nowo
wybudowanych kanałów, wykonuje się przy pomocy systemów telewizyjnych.
2.2. Badanie szczelności przewodów kanalizacyjnych
Jedną z najczęściej występujących w kanałach nieprawidłowości
jest brak ich szczelności. To właśnie ta nieprawidłowość jest przyczy-
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ną powstawania wielu awarii konstrukcji kanałów, a niekiedy również
powstawania katastrof kanalizacyjnych (Fot. 5).

Fot. 5. Katastrofa kanalizacyjna – Lizbona 2003r.

Aby temu zapobiec coraz częściej stosowane są badania w postaci prób ciśnieniowych. Próby ciśnieniowe mają podstawowe znaczenie
dla ilościowej oceny szczelności przewodów kanalizacyjnych ułożonych
powyżej poziomu wody gruntowej. Przeprowadza się je dla przewodów
nowych, oddawanych do eksploatacji, a także już eksploatowanych
kanałów. Wyróżnia się próby ciśnieniowe z wodą lub z powietrzem
jako medium kontrolnym. Kryterium decydującym o szczelności kanału jest wielkość strat medium kontrolnego.
W czasie pomiarów z powietrzem mierzy się czas, w jakim następuje
określona zmiana jego ciśnienia, natomiast dla próby wodnej mierzona jest ilość dodanej w ustalonym czasie wody, tak, aby jej poziom
w naczyniu kontrolnym pozostawał niezmienny.
Obowiązująca aktualnie norma europejska PN – EN 1610:2000
przewiduje dla oddawanych do eksploatacji przewodów (nowych
i po przeprowadzonej odnowie) kontrolę ciśnieniową wodną lub powietrzną - nad i podciśnieniową. Widoczna jest przy tym preferencja dla próby powietrznej (Fot. 6).
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Fot. 6. Badanie szczelności przepustu drogowego przy pomocy sprężonego
powietrza

3. Przyczyny powstawania uszkodzeń i nieprawidłowości w kanałach deszczowych
Zarówno kanały deszczowe jak i wpusty uliczne oraz przepusty
drogowe podlegają oddziaływaniu wielu czynników mających negatywny wpływ na ich prawidłową pracę oraz pracę ich konstrukcji. Do
czynników tych należą przede wszystkim czynniki oddziaływujące od
zewnątrz konstrukcji i należą tu:
- obciążenia dynamiczne od taboru poruszającego się nad konstrukcją,
- korozyjne oddziaływanie środowiska wodno-gruntowego,
- przerastanie korzeni drzew przez złącza konstrukcji,
czynniki działające od wewnątrz konstrukcji, do których należą:
np. korozja siarczanowa konstrukcji,
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ścieranie się dna i boków konstrukcji,
a także inne, lecz nie mniej poważne np.:
- brak prawidłowej eksploatacji (np. brak usuwania nagromadzonych osadów),
- błędy popełnione w trakcie projektowania konstrukcji,
- zła jakość materiału konstrukcyjnego,
- nieprawidłowe wykonawstwo konstrukcji.

4. Rodzaje uszkodzeń i nieprawidłowości obserwowane w kanałach deszczowych
4.1. Uszkodzenia i nieprawidłowości obserwowane w trakcie
odbioru nowo wybudowanych kanałów
4.1.1. Uszkodzenia rur spowodowane doborem rur o niewłaściwej nośności
Projektując konstrukcję kanałów wykonaną z rur sztywnych należy pamiętać, aby poprawnie przeprowadzić analizą naprężeń, natomiast w przypadku rur z tworzyw sztucznych powinno się dodatkowo
uwzględnić w obliczeniach także analizę ugięć wierzchołka rur oraz
analizę stateczności ich powłoki. Przeciążona rura kanalizacyjna już
na etapie budowy może ulec spękaniu (Fot. 7a i 7b), a w przypadku
rur z tworzyw sztucznych ponadnormatywnym odkształceniom (Fot.
8a i 8b) lub może też nastąpić utrata stateczności jej powłoki.

Fot. 7a. Pęknięcie przeciążonej rury z PVC
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Fot. 7b. Pęknięcie przeciążonej rury kamionkowej

Fot. 8a. Ponadnormatywne odkształcenie rury PVC bez uszkodzenia ścianki rury

Fot. 8b. Ponadnormatywne odkształcenie rury PVC z pęknięciem ścianki rury
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4.1.2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem,
składowaniem i jakością rur
Producenci rur formułują w opracowywanych przez siebie instrukcjach zasady transportu, składowania i montażu rur. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do powstania szeregu różnych
uszkodzeń ich konstrukcji. Mogą zostać np. mechanicznie uszkodzone końce rur, może nastąpić w przypadku rur z tworzyw sztucznych deformacja ich kształtu lub mogą też wystąpić inne uszkodzenie
w tym całkowite zniszczenia konstrukcji.
4.1.3. Uszkodzenia i nieprawidłowości spowodowane niewłaściwym wbudowaniem rur
Najczęstszą przyczyną obserwowanych w trakcie odbiorów technicznych nowo wybudowanych kanałów uszkodzeń i nieprawidłowości jest niewłaściwe wykonawstwo. Częstą przyczyną uszkodzeń rur
z tworzyw sztucznych jest zastosowanie w obsypce i podłożu rur gruntu zawierającego kamienie. Powodują one lokalne wgniecenia powłoki
rur do ich wnętrza pokazane na fotografiach 9a i 9b.

Fot. 9a. Wgniecenia w dnie powłoki rury PVC
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Fot. 9b. Wgniecenia w wierzchołku rury PCV

W trakcie realizacji badań kanałów techniką video zaobserwować
można także takie błędy wykonawcze jak np. rozsunięcia podłużne
złączy rur (fot. 10a i 10b).

Fot. 10a. Rozsunięcie podłużne rur PVC z widoczną uszczelką gumową
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Fot. 10b. Rozsunięcie podłużne rur PVC z niewidoczną uszczelką

Niestaranne układanie rur powoduje ponadnormatywne przemieszczenia niekiedy połączone z obrotem rur na złączu powodujące
nieosiowe ułożenie kanału (fot. 11a i 11b).

Fot. 11a. Ponadnormatywny obrót rur PVC - przemieszczenie w obszarze
dna kanału
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Fot. 11b. Ponadnormatywny obrót rur PVC - przemieszczenie w obszarze
wierzchołka kanału

Na fot. 11a pokazano znaczące przemieszczenie rur w obszarze dna
kanału połączone z obrotem rur, natomiast na fot. 11b przedstawiono
większe przemieszczenie w wierzchołku kanału.

Fot. 12a. Wystające uszczelnienie z boku kanału
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Fot. 12b. Wystające uszczelnienie w wierzchołku kanału

Poważną nieprawidłowością, niestety często obserwowaną przy łączeniu rur kanalizacyjnych, jest wystawanie uszczelki gumowej do
wnętrza kanału (fot.12a i 12b), co powoduje jego nieszczelność.

Fot. 13a. Stojące ścieki w lokalnym zagłębieniu
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Fot. 13b. Stojące ścieki i osad denny w lokalnym zagłębieniu

Częstą nieprawidłowością obserwowaną w trakcie inspekcji video
jest niezachowanie wymaganego spadku podłużnego rur. W miejscach
lokalnych zagłębień, mimo wstrzymania korkami pneumatycznymi
przepływu ścieków, gromadzą się ścieki, a szczególnie osad denny
(fot. 13a i 13b).
4.2. Uszkodzenia i nieprawidłowości obserwowane w trakcie
badań kanałów eksploatowanych
Istotnym czynnikiem poprawnej eksploatacji przewodów kanalizacyjnych jest ich prawidłowy stan techniczny z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania, właściwe parametry hydrauliczne przepływu,
a także z uwagi na ochronę środowiska wodno - gruntowego na zewnątrz kanału. Wadliwy stan techniczny kanałów powoduje wiele
problemów eksploatacyjnych, w tym m.in. zmniejszenie ich przepustowości, częste awarie mogące doprowadzić nawet do zapadania
się nawierzchni ulicznych, eksfiltrację ścieków poprzez nieszczelne
złącza powodującą skażenie gruntu i wód gruntowych, jak również
w przypadku posadowienia kanału poniżej poziomu wód gruntowych
infiltrację tych wód do wnętrza kanału, zwiększając tym samym jego
wypełnienie.
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Do nieprawidłowości hydrauliczno – eksploatacyjnych obserwowanych w eksploatowanych kanałach oprócz wymienionych wcześniej
należy zaliczyć:
- nieszczelności - w postaci infiltarcji wód gruntowych do wnętrza
kanału (fot. 14) oraz eksfiltracji ścieków na zewnątrz kanału do
środowiska gruntowego poprzez złącza rur, ich ścianki a także
miejsca podłączeń przykanalików,
- przeszkody ruchome w postaci osadów dennych (fot. 15),
- przeszkody stałe w postaci narostów poinfiltracyjnych na złączach rur (fot. 16), wystających do wnętrza kanału przykanalików (fot. 17), osadów kamiennych (fot. 18) oraz przechodzących
przez kanał innych przewodów (np. wodociągowych),
- przerosty korzeni drzew przez złącza rur (fot. 19).

Fot. 14. Infiltracja wód gruntowych przez nieszczelne złącze rur
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Fot. 15. Ruchomy osad denny

Fot. 16. Narost poinfiltracyjny na złączu
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Fot. 17. Wystający do wnętrza kanału przykanalik

Fot. 18. Osad kamienny
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Fot. 19. Przerost korzeni drzew przez złącze rur

Do nieprawidłowości hydrauliczno – eksploatacyjnych kanałów
można również zaliczyć uszkodzenia konstrukcji rur w postaci ich
pęknięcia (fot. 20) spowodowanego wzrostem obciążeń dynamicznych
od pojazdów, ubytków (fot. 21) a także korozji (fot. 22) i starcia dna
(fot. 23). Nieprawidłowości te są przyczyną nieszczelności kanałów,
zmiany ich przepustowości, braku drożności, a w przypadku korozji
i starcia dochodzi też do zmniejszenia nośności konstrukcji przewodu
oraz zwiększenia jego chropowatości.
Oprócz uszkodzeń i nieprawidłowości obserwowanych w kanałach
deszczowych można również zaobserwować te same zjawiska we wpustach ulicznych i przykanalikach. Uszkodzenia tych elementów sieci
deszczowej spowodowane są najczęściej złym wykonawstwem, nadmiernym obciążeniem oraz nieprawidłową eksploatacją. Najczęściej
obserwowaną nieprawidłowością jest zalegający osad denny natomiast uszkodzenia to pęknięcia, ubytki i zniszczenia konstrukcji.
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Fot. 20. Pęknięcie podłużne rury

Fot. 21. Ubytek fragmentu rury
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Fot. 22. Korozja wewnętrznej powierzchni kanału

Fot. 23. Starcie dna konstrukcji kanałowej
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5. Naprawy i renowacje kanałów, wpustów deszczowych oraz
przepustów ulicznych
5.1. Technologia z zastosowaniem pakerów naprawczych
Jedną z najczęściej stosowanych metod naprawy punktowych
uszkodzeń i nieszczelności jest metoda z zastosowaniem specjalnie
skonstruowanych pakerów naprawczych. Przy pomocy tych urządzeń
można również naprawiać lub wzmacniać fragmenty konstrukcji kanałów lub przykanalików o niedostatecznej nośności. W takim przypadku do uszkodzonego kanału wprowadza się paker z nawiniętą na
niego tkaniną nasączoną żywicą. Następnie gumowa powłoka pakera
jest napompowywana powietrzem lub innym medium (para wodna,
woda), co powoduje dociśnięcie nasączonej tkaniny do uszkodzonego
miejsca kanału (rys. 1). Po stwardnieniu żywicy paker usuwany jest
z kanału.

Rys. 1. Naprawa lokalnego uszkodzenia kanału przy pomocy pakera schemat montażu tkaniny w kanale
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Tkaniny powłokowe mogą być wykonane z różnych materiałów.
W większości technologii stosowane są tkaniny szklane lub tkaniny
poliestrowe. Impregnacja powłok tkaninowych żywicą odbywa się zazwyczaj w warunkach terenowych bezpośrednio przed naprawą kanału lub przykanalika. W większości technik stosowana jest żywica
epoksydowa, różniąca się w przypadku poszczególnych technik różnymi domieszkami, które mają wpływ na czas utwardzania powłoki oraz
uzyskiwane parametry wytrzymałościowe po jej utwardzeniu.
Czas utwardzania powłok zależy od składu chemicznego żywicy,
w tym głównie od dodatków przyspieszających ten proces, grubości
powłoki żywicznej, parametrów medium wprowadzonego do pakera
(powietrza, pary wodnej lub wody) oraz temperatury we wnętrzu kanału.
W zależności od producentów pakerów zakresy średnic naprawianych kanałów wynoszą od 100 mm 1000 mm. Większość technik stosowana jest wyłącznie w kanałach o przekroju kołowym, ale możliwe
jest też stosowanie wymienionych technik w przekrojach jajowych,
dzwonowych i prostokątnych.
5.2. Technologia krótkiego „Reliningu”
Technologia krótkiego „Reliningu” stosowana jest do renowacji tych
kanałów, w których istnieje możliwość redukcji wymiarów ich przekroju poprzecznego, a przemieszczenia rur starej konstrukcji umożliwią
włożenie do jej wnętrza nowych rur o mniejszej średnicy. Do renowacji
kanałów grawitacyjnych metodą krótkiego „Reliningu” wykorzystywane są moduły rurowe z PE-HD, PP lub PVC o średnicy zewnętrznej
nieco mniejszej od średnicy wewnętrznej odnawianego przewodu, np.
do renowacji kanału DN 300 można zastosować moduły o średnicy
zewnętrznej 280 m lub 250 mm (fot. 24).
W technologii tej ze względu na stosowanie modułów o niewielkiej długości całkowitej wynoszącej od 500 mm do 580 mm nie zachodzi konieczność wykonywania wykopów początkowych, a montaż
rurociągu wykonywany jest wewnątrz studni rewizyjnej. Renowacja
w technologii krótkiego „Reliningu” polega na sukcesywnym dołączaniu kolejnych krótkich odcinków rur (modułów), łącząc je ze sobą poprzez skręcanie lub przy pomocy specjalnych zamków wyfrezowanych
na końcach modułów. Schemat montażu nowego rurociągu z krótkich
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modułów rurowych wewnątrz starego kanału przedstawiono na rysunku 2.

Fot. 24. Krótkie moduły rurowe

Rys. 2. Renowacja kanału przy pomocy technologii krótkiego „Reliningu”

W technologii krótkiego „Reliningu” renowacji poddane się najczęściej kanały o przekroju kołowym w zakresie średnic od 150 mm do
600 mm.
5.3. Technologia „Flexoren”
Technologia renowacji kanałów i przykanalików „Flexoren” polega
na wprowadzeniu do odnawianego przewodu odcinków elastycznych,
karbowanych rur tworzywowych o mniejszej średnicy. Rury te zgrzewane są wraz ze specjalnymi pierścieniami PEX na powierzchni te-
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renu tworząc jeden ciąg o długości równej odcinkowi naprawianego
kanału pomiędzy dwoma sąsiadującymi studniami.
Wprowadzanie zgrzanego odcinka odbywa się przez studnię rewizyjną przy pomocy wciągarki (rys. 3). Technologia renowacji „Flexoren” jest doskonała do naprawy bezciśnieniowych rur kanalizacyjnych
w zakresie średnic od 125 mm do 300 mm. Wewnętrzna średnica
dotychczasowej rury zostaje co prawda zmniejszona, niemniej niska
chropowatość i brak rozsunięć na złączach rur poprawiają pracę odnowionego odcinka pod względem hydraulicznym, co powoduje poprawę przepływu i wysoki poziom samooczyszczania.
Dzięki wysokiej odporności materiału na zużycie, kanały naprawione metodą „Flexoren” są bardzo wytrzymałe na szkodliwe oddziaływanie zarówno czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Rys. 3. Schemat montażu rury „Flexoren”

Niewątpliwą zaletą stosowania technologii „Flexoren” jest to, że stosowane w niej karbowane rury umożliwiają renowację długich odcinków bez konieczności wykonywania wykopów. Dodatkowo technologia ta umożliwia renowację przewodów, na których występują łuki.
5.4. Technologia utwardzanych powłok żywicznych
Technologia utwardzanych powłok żywicznych polega na zamontowaniu wewnątrz istniejącego przewodu nowej utwardzonej rury ściśle
przylegającej do jego konstrukcji. Po dokładnym oczyszczeniu starego
kanału do jego wnętrza wprowadza się przy pomocy inwersji elastycz-
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ną, nasączoną żywicą powłokę w formie rękawa. Nasączona powłoka
jest wywijana przy pomocy wody lub sprężonego powietrza, co powoduje ścisłe jej przyleganie do ścian starej konstrukcji. Montaż powłoki
wewnątrz odnawianego kanału pokazują fot. 25a i 25b.

Fot. 25a. Inwersja powłoki w kanale murowanym, ceglanym

Fot. 25b. Inwersja powłoki w kolektorze żelbetowym

Obecnie powłoki najczęściej wykonane są z włókniny o strukturze filcowej (tkanina poliestrowa) lub z tkaniny z włókna szklanego,
nasączone próżniowo ciekłą żywicą chemo- bądź termoutwardzalną
oraz pokryte na zewnątrz elastyczną folią z tworzywa sztucznego. Do
nasączania tkaniny stosuje się żywice poliestrowe, winylestrowe lub
epoksydowe. Średnica i długość powłoki dopasowane są do wymiarów
wewnętrznych naprawianego przewodu kanalizacyjnego. W zależności
od producenta grubości produkowanych powłok wahają się od 3 mm
do 48 mm ze skokiem co 3 mm. Grubość powłoki zależy między innymi od tego, czy po utwardzeniu ma ona jedynie poprawić własności
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hydrauliczne starego kanału, czy też samodzielnie przenosić wszystkie działające obciążenia stałe i zmienne.
Po zamontowaniu nasączonej powłoki w naprawianym kanale
następuje proces jej utwardzania. Najczęściej utwardzanie powłoki następuje poprzez podgrzanie znajdującej się w jej wnętrzu wody
do temperatury 60÷800C i utrzymywanie tej temperatury przez kilka
godzin. W przypadku powłok wywiniętych przy pomocy sprężonego
powietrza istnieje możliwość ich utwardzenie za pomocą pary wodnej,
naświetlania promieniami UV lub poprzez tzw. hartowanie na zimno.
Sposób hartowania na zimno jest rzadko wykorzystywany z uwagi na
jego czasochłonność.
Po utwardzeniu żywicy i schłodzeniu utwardzonej powłoki odcina
się jej końcówki w studniach rewizyjnych oraz dokonuje się inspekcji
telewizyjnej (fot. 26). Zamknięte podczas renowacji przyłącza wycina
się w nowej rurze od wewnątrz, za pomocą zdalnie sterowanych robotów. Otwarte w ten sposób podłączenia przykanalików zabezpiecza
się dodatkowo przy pomocy nasączonych żywicą kształtek kapeluszowych wykonanych z tkaniny poliestrowej. Do montażu kształtek służy
specjalne urządzenie w postaci elastycznego pakera z zamontowaną
na nim pneumatyczną końcówką dociskową.

Fot. 26. Inspekcja telewizyjna odnowionego kanału
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Za pomocą tej technologii można poddawać renowacji kanały
o średnicach od 75 mm wzwyż o różnych przekrojach poprzecznych
(kołowych, jajowych, dzwonowych, prostokątnych itp.) i długościach
dochodzących do 800 m. Technologia ta, jako jedna z nielicznych,
umożliwia też pokonywanie łuków na trasie odnawianego kanału nawet do 900.
Najnowszym rozwiązaniem w zakresie technologii utwardzanych
powłok żywicznych jest opracowana przez firmę Insituform technologia „iPlus”. W technologii tej zastosowano do produkcji rękawa włókno węglowe, co powoduje, że utwardzona powłoka pomimo cieńszej
ścianki posiada większą wytrzymałość. Technologia ta nadaje się
w szczególności do renowacji kanałów o dużych przekrojach (niekoniecznie kołowych) oraz przepustów drogowych (fot. 27).

Fot. 27. Przepusty drogowe po renowacji w technologii „iPlus”

6. Wnioski
• Zwiększający się tonaż pojazdów poruszających się po polskich
drogach ma nie tylko negatywny wpływ na stan ich nawierzchni,
ale również na stan infrastruktury pod nią ułożoną. Do infrastruktury tej należą kanały deszczowe, przykanaliki z posesji,
wpusty uliczne a także przepusty drogowe.
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• Nasadzenia drzew wzdłuż ulic, pod którymi ułożone są kanały deszczowe w znacznej mierze przyczyniają się do zarastania
wnętrza kanału korzeniami, co powoduje utrudnienia w odprowadzaniu wód deszczowych lub całkowicie je uniemożliwia.
Dodatkowo przerastające korzenie powodują uszkodzenia konstrukcji rur oraz ich nieszczelność.
• Tylko prawidłowa eksploatacja polegająca na czyszczeniu kanałów, wpustów ulicznych i przepustów drogowych z zalegających
osadów, a także systematyczna kontrola ich stanu technicznego, zabezpieczą drogi i ulice przed podtopieniami w trakcie
ulewnych deszczy oraz możliwością ich zapadnięcia się w wyniku wystąpienia katastrofy kanalizacyjnej. Aby zapobiec tym problemom już na etapie odbioru technicznego nowo wybudowanej
kanalizacji należy wykonać inspekcję telewizyjną, która w sposób jednoznaczny potwierdzi czy oddawany kanał należy przyjąć
do eksploatacji czy też nie.
• Bezwykopowe technologie renowacji i uszczelnień zapewniają
możliwość odnowy nieszczelnych i uszkodzonych przewodów
kanalizacyjnych, przykanalików, wpustów ulicznych i przepustów drogowych bez konieczności wykonywania uciążliwych wykopów i wyznaczania objazdów. Odnowione budowle podziemne
charakteryzują się nie tylko lepszymi własnościami wytrzymałościowymi, ale również pomimo redukcji przekroju poprzecznego wykazują polepszenie własności hydraulicznych. Jest to
spowodowane zastosowaniem do renowacji materiałów o niskiej
chropowatości.
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TRENCHLESS TECHNOLOGIES OF SEWAGE SYSTEM
RENOVATION AND SEALING
Summary
Correct work of storm sewers and pipe culverts under roads
requires their continuous control and carrying out maintenance
and repair works. CCTV inspection of the technical state of the
construction as well as the tightness testing of joints is necessary
as early as the technical acceptance of sewers is carried out. These investigations are aimed to eliminate the possibility of sewers
failure that can cause sewage collapse in the future. In case of old
sewers, except the investigations of their technical state, repairs
and the renovation of their construction is essential. Trenchless
technologies of renovations and repairs are more and more frequently used in order to carry out these works in the shortest time
and without the necessity of digging arduous trenches.
Key words: sewers, pipe culverts, investigations, trenchless
renovations

GRABENLOSE TECHNOLOGIEN FÜR DIE RENOVIERUNG
UND ABDICHTUNG DER KANALISATION
Zusammenfassung
Die richtige Arbeit von Regenkanälen und Straßendurchlassen fordert ihre ständige Kontrolle, sowie die Durchführung der
Konservierungs- und Reparaturarbeiten. Schon in der Etappe der
technischen Abnahme der gebauten Kanäle ist die Untersuchungsdurchführung des Konstruktionsstandes mit Hilfe der Fernsehtechnik, sowie die Untersuchung der Dichtigkeit von Verbindungen notwendig. Zwecks dieser Untersuchungen ist die Möglichkeitsbeseitigung des Netzhavarieauftritts in Kürze. Es kann eine
Ursache der Kanalisationskatastrophe in Zukunft sein. Im Fall der
alten Kanäle ist die Ausführung der Reparatur und Renovierung
ihrer Konstruktion neben den Untersuchungen des technischen
Standes notwendig. Um diese Arbeiten möglichst schnell und
ohne Graben auszuführen, sind die modernen Technologien der
grabenlosen Reparatur und Renovierung von Kanalisationsnetzen
immer öfter angewandt.
Schlüsselwörter: der Kanal, der Durchlass, die Untersuchungen, die Renovierung, die Inspektion.
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KONSTRUKCJA SEPARATORÓW SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH W ASPEKCIE
ZABEZPIECZENIA PRZED WYPŁUKIWANIEM
ZDEPONOWANYCH ZANIECZYSZCZEŃ
PODCZAS PRZEPŁYWÓW BURZOWYCH
Jako pierwsza firma w Polsce przebadaliśmy nasze separatory
lamelowe PSW Lamela.
Badania wykonane przy współpracy z Politechniką Gdańską i Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie wykazały skuteczność działania naszych urządzeń oraz brak wymywania zdeponowanych zanieczyszczeń podczas maksymalnego przepływu. Dzięki otrzymanym
wynikom Instytut Ochrony Środowiska wydał znowelizowaną aprobatę
w lipcu 2007 roku o nowym numerze AT/2007-08-0182/A1.
Badany separator zmontowano z seryjnie wytwarzanych elementów, zgodnie z katalogiem.

Rys. 1. Separator PSW Lamela 10/100

1

EKOL-UNICON Sp. z o.o., ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk

Rys. 2. Schemat stanowiska do badania separatora
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Procedura badawcza separatora PSW Lamela 10/100 na zabezpieczenie przed wymywaniem oleju obejmowała:
1. Napełnienie wodą urządzenia do poziomu odpływu z urządzenia.
2. Wprowadzenie do komory gromadzenia oleju deklarowanej przez
producenta pojemności magazynowania oleju (210 dm3 z dokładnością do 5%).
3. Sprawdzenie grubości warstwy oleju.
4. Uruchomienie dopływu wody do separatora w ilości odpowiadającej deklarowanej przez producenta przepustowości maksymalnej (100 l/s).
5. Utrzymywanie przepływu wody przez 5 minut.
6. Sprawdzenie grubości warstwy oleju przy po ustabilizowaniu się
zwierciadła wody w separatorze (po zakończeniu przepływu).
Ewentualne ubytki oleju, spowodowane jego wymywaniem z separatora w trakcie przepływu maksymalnego wykrywane były dwoma
metodami:
- przez pomiar grubości warstwy oleju,
- przez oznaczenie stężenia węglowodorów, najpierw w wodzie dopływającej do obiektu, a następnie w wodzie odpływającej po
wprowadzeniu oleju do komory separacji (wykonano zgodnie z
normą PN-EN 858).
Podczas badań grubość warstwy oleju w czasie 15 minut przepływu przez urządzenie wody z wydatkiem 100 dm3/s nie zmieniła się.
Nie wzrosło też stężenie węglowodorów na wylocie z urządzenia:
Tab. 1. Wyniki przeprowadzonego badania separatora
Przed separatorem (Z1)

Za separatorem (Z2)

Oznaczenie

Stężenie węglowodorów

Oznaczenie

Stężenie węglowodorów

próbki
D1
D2
D3
D4
D5
średnio

ropopochodnych [mg/dm3]
3,8
2,6
2,8
4,6
5,4
3,8

próbki
O1
O2
O3
O4
O5
średnio

ropopochodnych [mg/dm3]
2,5
3,3
3,3
5,2
0,2
2,9

Gdzie: D1-D5 dopływ; O1-O5 odpływ.
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