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WERYFIKACJA APLIKACJI MODELU AMPLITUDY
DO OKREŚLANIA PRĘDKOŚCI FILTRACJI W ZAPORZE
ZIEMNEJ NA PODSTAWIE ANALIZY POMIARÓW
TEMPERATURY
VERIFICATION OF THE AMPLITUDE MODEL
RANGE APPLICATION FOR SEEPAGE VELOCITY
DETERMINATION IN THE EARTH DAM
USING TEMPERATURE MEASUREMENT ANALYSIS
Streszczenie
Termomonitoring ziemnych obiektów piętrzących polega na identyfikacji i ocenie procesów filtracyjno-erozyjnych w oparciu o analizę pomiarów temperatury zrealizowanych w korpusie i podłożu tych obiektów. Istnieje obecnie wiele modeli pozwalających
w różnym zakresie analizować pomierzone temperatury obiektów hydrotechnicznych. Jednym z nich jest model amplitudy umożliwiający określenie prędkości filtracji w warstwie sufozyjnej zapory ziemnej.
W artykule zaprezentowano rezultaty weryfikacji zakresu poprawności działania modelu amplitudy. Do tego celu wykorzystano ciągi
temperatur uzyskanych z modelowania metodą elementów skończonych sprzężonego transportu ciepła i wody w ośrodku gruntowym
z warstwą sufozyjną. Badania zrealizowano, uwzględniając różne położenia czujnika pomiarowego w stosunku do skarpy odpowietrznej
oraz dla różnych wartości współczynnika filtracji strefy sufozji oraz gruntu ją otaczającego. Wykazano, że przy spełnieniu założeń aplikacyjnych modelu pozwala on dokładnie określić prędkość filtracji w warstwie sufozyjnej.
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Abstract
Thermal monitoring of an earth hydraulic structure like dam or dike bases on identification and quantification of leakages and erosion processes using analysis of the temperature measured in the bodies and foundations of these structures. There are some models
that allow for different analysis range of measured temperatures. One of them is an amplitude model allowing for determination of
seepage velocity in the suffusion layer.
In the paper verification of the amplitude model application range is presented. The model was tested using the temperature series
that were determined with numerical modelling by finite elements method of the coupled heat and water transport in the ground
with a suffusion layer. The research was carried out taking into account different locations of the temperature sensor and different
values of the hydraulic conductivity of the soil of the suffusion layer as well different values of the hydraulic conductivity of the soil
surrounding suffusion layer. The results of the model verification shows that if the model application limitations are satisfied, it is
possible the determine precisely the seepage velocity in the suffusion layer.
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1. Wstęp
Termomonitoring ziemnych obiektów hydrotechnicznych jest uważany przez Międzynarodową Komisję ds. Wielkich Zapór za najskuteczniejszą metodę detekcji i analizy procesów
filtracyjnych i erozyjnych w tych obiektach [1]. Umożliwia wczesne wykrycie przecieku,
minimalizując ryzyko awarii obiektu oraz koszty ewentualnego remontu [6].
W ostatnich latach obserwuje się coroczny, znaczący przyrost liczby obiektów opomiarowanych termometrycznie, zwłaszcza we Francji, w Niemczech, Szwecji, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Metody termomonitoringu opierają się na relacjach sprzężonego transportu ciepła i wody.
Na ich skuteczność składają się dwa podstawowe fundamenty. Jednym z nich są zaawansowane modele, umożliwiające szeroki zakres analizy pomierzonych temperatur i w konsekwencji szczegółową ocenę procesów filtracyjno-erozyjnych [6]. Drugim jest aplikacja
światłowodu jako wielopunktowego czujnika temperatury. Wprowadziła ona jakościową
zmianę w systemach technicznej kontroli obiektów hydrotechnicznych i przejście z monitoringu obiektu w oddalonych znacznie od siebie przekrojach na ciągły na długości obiektu
monitoring [3, 8].
Jednym z modeli analizy temperatury jest model amplitudy umożliwiający określenie
prędkości filtracji w warstwie sufozyjnej zapory ziemnej. Zastosowanie modelu opiera się
na modelowaniu rocznego ciągu temperatur pomierzonych w warstwie sufozyjnej w funkcji temperatury wody zbiornika [4]. Aplikacja modelu narzuca spełnienie wielu istotnych
założeń, w tym na przykład wymaga braku wpływu temperatury powietrza na analizowaną
temperaturę korpusu zapory.
W artykule zaprezentowano rezultaty weryfikacji zakresu poprawności działania modelu
amplitudy, wykorzystując ciągi temperatur uzyskanych z modelowania metodą elementów
skończonych sprzężonego transportu ciepła i wody w ośrodku gruntowym z warstwą sufozyjną. Badania przeprowadzono, uwzględniając różne lokalizacje czujnika pomiarowego
w stosunku do skarpy odpowietrznej oraz dla różnych wartości współczynnika filtracji strefy
sufozji oraz gruntu ją otaczającego.
2. Sprzężony transport wody i ciepła
Sprzężony transport ciepła i wody opisuje równanie zachowania energii (1):
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Standaryzacja równania zachowania energii (1) pozwala na wyprowadzenie równania
definiującego liczbę Pecleta, która wyraża stosunek adwekcyjnego transportu ciepła do transportu ciepła poprzez przewodzenie [8].
Pe =

qLCc k ( H1 − H 2 )Cc
adwekcja
=
=
przewodzenie
λ
λ

(2)

gdzie:

Pe
– liczba Pecleta [–],
k
– współczynnik filtracji [m–1s–1],
L
– długość systemu pomiędzy skarpą odwodną a odpowietrzną,
H1, H2 – wysokość słupa wody [m].
W przypadku tylko przewodzenia ciepła wartość liczby Pecleta równa się zero. Oznacza
to brak ruchu cieczy w ośrodku porowatym. Jeśli wystąpi filtracja, wraz z masą filtrującej
wody transportowane jest ciepło. Proces ten nazywany jest adwekcją. Im większa prędkość
filtracji, tym większe są zaburzenia pola temperatury ośrodka gruntowego. Przykład takiego
zaburzenia spowodowanego przeciekiem w zaporze przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Przykład wpływu przecieku na rozkład temperatury
w poprzecznym przekroju zapory: a) brak przecieku, b) zaburzenie
termiczne spowodowane przeciekiem
Fig. 1. Example of the leakage influence on temperature
distribution in a longitudinal profile of the dam

Wraz ze wzrostem prędkości filtracji rośnie wartość liczby Pecleta. Przy wartości liczby
Pecleta równej jeden istnieje równowaga w transporcie ciepła poprzez przewodzenie i adwekcję. Jeżeli adwekcja zaczyna być procesem dominującym, wartości liczby Pecleta są
większe od 10 i oznaczają nasiloną filtrację. W przypadku wartości liczby Pecleta rzędu 100
i większych wpływ przewodzenia ciepła w stosunku do adwekcji jest zaniedbywalnie mały.
Głównymi czynnikami termicznymi wpływającymi na temperaturę w korpusie zapory
ziemnej są temperatury powietrza oraz wody. Natomiast mniejszy, ale niekiedy istotny
wpływ na temperaturę, zwłaszcza skarpy odpowietrznej, mają również promieniowanie
słoneczne, rodzaj pokrycia skarp, wiatr, procesy lodowe, pokrywa śnieżna oraz wsiąkanie
wody opadowej.
W przypadku braku filtracji amplituda sezonowego wpływu temperatur na temperaturę
korpusu maleje wraz z głębokością. Na głębokości około 12 m uzyskuje wartości temperatury średniorocznej.

160
3. Model amplitudy
Model amplitudy opracowano na podstawie uproszczonego rozwiązania ścisłego zagadnienia sprzężonego przepływu ciepła i wody ośrodka gruntowego z warstwą o zwiększonej wartości współczynnika filtracji (warstwa sufozyjna) w układzie dwuwymiarowym [2].
Umożliwia przybliżone określenie prędkości filtracji w warstwie sufozyjnej na podstawie
analizy ciągu pomiarowego temperatury gruntu o długości minimum jednego roku w funkcji
zmienności temperatury wody w zbiorniku. Szczegółowy opis modelu prezentuje [4].
Najistotniejsze założenia modelu:
1. Ośrodek gruntowy jest nasycony.
2. Istnieje warstwa sufozyjna o stałej wysokości, biegnąca w poprzek całego przekroju
obiektu, w której prowadzone są pomiary temperatury (rysunek 2).
3. Transport ciepła w warstwie sufozyjnej uproszczony jest do jednowymiarowej horyzontalnej adwekcji oraz jednowymiarowego pionowego przewodzenia ciepła (rysunek 2).
4. Zakłada się tylko pionowy transport ciepła przez przewodzenie w warstwach gruntu powyżej i poniżej warstwy sufozyjnej (rysunek 2).
5. Temperatury ośrodka gruntowego kształtowane są wyłącznie przez temperatury wody
w zbiorniku; wpływ temperatury powietrza musi być pomijalnie mały.
6. Zmienność temperatury w warstwie sufozyjnej oraz w zbiorniku można przybliżyć sinusoidą.
Aplikacja modelu amplitudy wymaga:
1. Określenia wartości rocznych minimów i maksimów ciągów temperatury pomierzonych
w korpusie zapory oraz w zbiorniku.
2. Istnienia wyraźnej zmienności sezonowej w ciągach mierzonych temperatury wody
w zbiorniku oraz temperatury korpusu.
3. Weryfikacji poprawności lokalizacji punktu pomiarowego temperatury w zbiorniku
w świetle ewentualnej stratyfikacji temperatury wody w zbiorniku.
4. Zdefiniowania lub założenia wartości objętościowej pojemności cieplnej oraz przewodności cieplnej gruntu.

Rys. 2. Schemat założeń transportu ciepła i wody w modelu amplitudy
Fig. 2. Scheme of the heat and water transport system in the amplitude model
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4. Modelowanie numeryczne w programie FeFlow
W celu weryfikacji modelu amplitudy, w programie FeFlow zamodelowany został metodą elementów skończonych dwuwymiarowy wycinek zapory ziemnej z warstwą sufozyjną,
szerokości 10 m. Rozpatrywano dwa przypadki warstwy sufozyjnej o wysokości 0,5 i 1 m.
Przyjęto następujące założenia:
1. Filtracja: ustalona, wyłącznie w kierunku poziomym.
2. Transport ciepła: nieustalony, dwuwymiarowy.
3. Ośrodek porowaty: nasycony.
4. Brak wpływu przyśpieszenia ziemskiego.
5. Napięte zwierciadło wody.
6. Stałe wartości parametrów hydraulicznych i termicznych ośrodka wodno-gruntowego,
Zadano stałe wartości ciśnienia słupa wody na granicach odwodnej oraz odpowietrznej
układu, wymuszające ustaloną filtrację. Obciążenie termiczne na granicy odwodnej zostało przybliżone w funkcji sinusoidalnej sezonowej zmienności temperatury wody. Wartości
temperatur powietrza zdefiniowano jako superpozycję sinusoidalnej sezonowej zmienności
temperatury powietrza oraz quasi-miesięcznych sinusoidalnych zmienności temperatury.
Modelowanie przeprowadzono dla wartości liczby Pecleta równej 0 oraz 1 w warstwach
gruntu otaczających warstwę sufozyjną (rysunek 4). Przyjęte wartości liczby Pecleta oznaczają odpowiednio brak filtracji (wyłącznie przewodzenie ciepła) oraz minimalny proces
adwekcyjny. Z kolei w warstwie sufozyjnej założono w kolejnych seriach modelowań wartości liczby Pecleta równe 10, 100 i 1000 (rysunek 4), oznaczające dominację adwekcyjnego
transportu ciepła wraz z szybkim przepływem cieczy. Wzrost wartości liczby Pecleta, przy
niezmienności długości układu oraz obciążeń hydraulicznych na jego granicach, ze wzoru
(2), oznacza proporcjonalny wzrost prędkości filtracji w danej warstwie.

Rys. 3. Termiczne warunki brzegowe
Fig. 3. Thermal boundary conditions
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5. Rezultaty modelowania
Temperatura gruntu mierzona była w punktach pomiarowych 1, 2 i 3 (rysunek 4), zlokalizowanych w osi warstwy sufozyjnej odpowiednio w odległości 5, 7 i 9 m od skarpy odwodnej.

Rys. 4. Schemat lokalizacji punktów pomiarowych oraz przyjęte
w modelowaniach wartości liczby Pecleta
Fig. 4. Scheme of the temperature sensors locations and the values
of the Peclet number used in the modelling

Otrzymane ciągi pomiarowe temperatur zostały zamodelowane modelem amplitudy
w funkcji temperatury wody w zbiorniku. Wybrane rezultaty przedstawiono na rysunkach 5
i 6, gdzie porównano je do rzeczywistej prędkości filtracji w warstwie sufozyjnej odczytanej
bezpośrednio z modelu numerycznego zapory. Oś x zdefiniowano jako logarytm z wartości
liczby Pecleta określonej dla warstwy sufozyjnej. Natomiast oznaczenie Pe(zewn) w legendzie oznacza wartość liczby Pecleta, zdefiniowaną dla ośrodka wodnogruntowego otaczającego warstwę sufozyjną.

Rys. 5. Wykres, wyznaczonych modelem amplitudy, prędkości
filtracji w warstwie sufozyjnej w funkcji liczby Pecleta,
zdefiniowanej dla warstwy sufozyjnej. Wysokość warstwy
sufozyjnej H = 0,5 m
Fig. 5. Graph of seepage velocity, obtained with the amplitude
model versus the Peclet number defined for the suffusion layer.
Height of the suffusion layer H = 0,5 m
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Rys. 6. Wykres, wyznaczonych modelem amplitudy, prędkości filtracji
w warstwie sufozyjnej w funkcji liczby Pecleta, zdefiniowanej dla
warstwy sufozyjnej. Wysokość warstwy sufozyjnej H = 1 m
Fig. 6. Graph of seepage velocity, obtained with the amplitude model
versus the Peclet number defined for the suffusion layer. Height of the
suffusion layer H = 1 m

Uzyskane rezultaty pozwalają sformułować następujące wnioski:
1. Oszacowanie prędkości filtracji jest dokładniejsze dla punktów położonych dalej w głąb
korpusu od skarpy odpowietrznej. Jest to równoznaczne z malejącym w tym kierunku
wpływem temperatury powietrza.
2. W badanym przypadku, przy niewielkiej dominacji adwekcji w warstwie sufozyjnej
(Pe = 10) zbyt znaczący wpływ temperatury powietrza na temperaturę gruntu w punkcie
numer 3 spowodował, że wartość amplitudy zmienności sezonowej temperatury gruntu
była większa niż amplitudy zmienności sezonowej temperatury wody w zbiorniku. Uniemożliwiło to wyznaczenie parametrów modelu amplitudy i jego aplikację.
3. Dla punktów położonych głębiej w korpusie zapory, dla których możliwa była aplikacja
modelu amplitudy, maksymalny błąd dla punktu 2 wyniósł około 50% oczekiwanej wartości prędkości filtracji, a dla punktu 1, położonego w środku modelowanego systemu,
wyniósł zaledwie 5%.
4. Wartość błędu oszacowania prędkości filtracji modelem amplitudy rośnie wraz:
–– ze wzrostem prędkości filtracji w warstwie sufozyjnej,
–– z pojawieniem się i wzrostem prędkości filtracji w warstwach zewnętrznych gruntu
wokół warstwy sufozyjnej,
–– ze wzrostem wysokości warstwy sufozyjnej.
6. Wnioski
Zrealizowane badania wykazały, że model amplitudy jest skutecznym narzędziem, pozwalającym dość dokładnie obliczać prędkość filtracji w warstwie sufozyjnej na podstawie analizy pomiarów temperatury. Wymaga on ścisłego spełnienia założeń aplikacyjnych,
w tym modelowania ośrodka nasyconego dla co najmniej rocznych pomiarów temperatury.
Otrzymane rezultaty wskazują również, że kluczowym parametrem do poprawności obliczeń
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jest lokalizacja punktów pomiarowych poza strefą wpływu temperatury powietrza na temperaturę gruntu. W badaniach zamodelowano system zaledwie 10 m szerokości, przy którym
uzyskano dobre odwzorowanie prędkości filtracji modelem amplitudy wyłącznie dla punktu
pomiarowego zlokalizowanego w centrum systemu. Wraz ze wzrostem szerokości zapory
strefa aplikacji modelu będzie się również zwiększała.
Część przedstawionych rezultatów została uzyskana w efekcie prac sfinansowanych ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–2012 jako projekt badawczy.
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