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Streszczenie 

Niniejsza praca porusza tematykę morfo-dynamiki zbiorników zaporowych ze 

szczególnym uwzględnieniem ich stref cofkowych – obszarów w pobliżu ujścia rzeki 

zasilającej, najbardziej wrażliwych na zmiany warunków zewnętrznych: hydraulicznych 

i dotyczących transportu rumowiska. Dysertacja ma charakter tzw. „case study”. Jako 

obiekt pilotażowy wybrano Zbiornik Dobczycki, będący obiektem strategicznym dla celu 

zaopatrzenia w wodę aglomeracji krakowskiej.  

W pracy przytoczono wyniki własnych badań granulometrycznych próbek pobranych w 

cofce zbiornika, oraz wyniki prac innych autorów dotyczących głębszych basenów 

zbiornika, a także przedstawiono rozkład frakcji sedymentu w czaszy akwenu. Do 

numerycznego odwzorowania warunków istotnych dla procesów transportu i depozycji 

rumowiska posłużono się narzędziem symulacyjnym w postaci hydrodynamicznego 

modelu 2D. Za jego pomocą zasymulowano pole prędkości wody w zbiorniku dla 

określonych (ustalonych bądź zmiennych) warunków zasilania i piętrzenia. Następnie na 

tej podstawie, przy użyciu nakładkowego modelu transportu cząstek rumowiska 

opartego na podejściu Lagrange’a, zamodelowano transport i segregację cząstek o 

zadanych średnicach w obszarze zbiornika. Zbadano istotność wpływu warunków pracy 

rezerwuaru, oraz wpływu wiatru na procesy transportu i depozycji rumowiska w 

basenach zbiornika Dobczyce. Finalnie porównano wyniki własnych analiz 

granulometrycznych oraz badań innych autorów  z wynikami modelowania. 

  



 
 

Abstract 

This thesis discusses the subject of morphodynamics of dam reservoirs with particular 

focus on their backwater zones - areas near the estuary of the supplying river, the most 

sensitive to changes of external conditions: hydraulic and sediment transport ones. The 

dissertation is a "case study". As a pilot object, The Dobczyce Reservoir was selected . The 

main reason for this choice is is that the chosen reservoir is the primary water source for 

the Cracow agglomeration. 

The book presents the results of the author’s own granulometric tests for samples 

collected in the backwater of the reservoir, as well as the results of other authors' research 

regarding deeper areas of the reservoir, as well as the distribution of the sediment 

fractions in the reservoir. The simulation tool used by the author is a hydrodynamic 2D 

model. It was used to numerically calculate the transport and deposition processes in 

given conditios of water discharge and water surface level . The water velocity field was 

simulated for specific (stationary or variable) conditions of the inflow discharge and the 

water level. On this basis, the author used the overlay  sediment particles transport model 

(based on the Lagrange approach) to simulate the transport and segregation of particles 

of given diameters in the reservoir area. The significance of the reservoir operating  

conditions and the wind impact on transport and deposition processes in basins of the 

Dobczyce reservoir was examined. Finally, the results of the author’s own granulometric 

analyzes as well as studies of other authors were all compared with the results of 

modeling.  
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Indeks oznaczeń 

 

Symbol Jednostka SI Znaczenie symbolu 

     

As -  współczynnik transportu 

C m1/2/s  współczynnik oporów 

CD -  współczynnik unoszenia 

Cf 1/s  parametr Coriolisa 

Cw -  współczynnik wpływu falowania 

d m  średnica cząstki 

f N/m  siła jednostkowa  

F N  siła 

g m/s2  przyspieszenie ziemskie 

H m  lokalna głębokość 

n m/s-1/3  współczynnik szorstkości do wzoru Manninga 

p Pa  ciśnienie atmosferyczne 

PP m n.p.m  rzędna zwierciadła wody 

q (m3/s)∙m  jednostkowe natężenie przepływu 

Q m3/s  natężenie przepływu 

r m  promień  

S -  współczynnik sferyczności cząstki 

s -  gęstość względna 

t s  czas 

To oC  temperatura  

v m/s  prędkość  

V m3  objętość 

α -  współczynnik pojemności zbiornika (czas retencji) 

β -  współczynnik akumulacji rumowiska 

θkr -  naprężenie krytyczne - parametr Shieldsa 

μ kg/(m∙s)   dynamiczny współczynnik lepkości 

ν m2/s  kinematyczny współczynnik lepkości  

ρ kg/m3  gęstość  

ς m  rzędna dna 

τ N/m2  naprężenie styczne 
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1 Przybliżenie problemu 

Wodne zbiorniki zaporowe, spełniają szereg zadań gospodarki wodnej, m.in.: 

zaopatrzenie w wodę, ochrona przed powodzią, produkcja energii elektrycznej, rekreacja 

wodna. Są budowane poprzez ulokowanie spiętrzającej akwen zapory w określonym 

przekroju rzeki, tak aby uzyskać maksymalną oczekiwaną objętość retencji wody przy 

minimalizacji ich długości i powierzchni spiętrzenia. 

Obiekty te, budowane od zarania naszej cywilizacji – początkowo na potrzeby rolnictwa 

– od wielu lat stanowią element technicznej infrastruktury wodnej. Wyróżniają się 

okresem trwałości liczonym co najmniej w dziesięcioleciach. Ich żywotność zależy od 

wielu czynników – przede wszystkim od naturalnych oddziaływań zewnętrznych 

i wewnętrznych, ale także od sposobu użytkowania i utrzymania ich czaszy oraz 

utrzymania stanu technicznego obiektów piętrzących wodę i urządzeń zrzutowych. 

1.1 Strefy dynamiczne wodnych zbiorników retencyjnych 

Zarówno spiętrzenie zwierciadła wody w rzece, geometria koryta jak i budowle oraz 

urządzenia zapewniające ciągłość  przepływu wody, mają zdecydowany wpływ na 

kształtowanie się warunków transportu rumowiska i zawiesiny stałej a także na 

kształtowanie warunków rozwoju i bytowania flory i fauny. W tym kontekście, 

w wodnych zbiornikach zaporowych wyróżnia się trzy podstawowe strefy: rzeczną, 

przejściową i jeziorną: 

 Górna strefa rzeczna zbiornika wodnego jest relatywnie wąska, charakteryzuje się 

płycizną zależną od stanu wody, wyższą prędkością przepływu, krótszym czasem 

przebywania, dużymi stężeniami biodostępnych substancji odżywczych oraz 

zawieszonych cząstek stałych (wyższe zmętnienie) oraz niską penetracją świetlną 

w stosunku do dalszych części zbiornika; 

 Strefa przejściowa (tranzytowa) charakteryzuje się średnią głębokością akwenu, 

rosnącą produktywnością fitoplanktonu i biomasy występującą w połączeniu ze 

wzrostem szerokości akwenu, zmniejszeniem prędkości przepływu, wydłużeniem 

czasu przebywania, wzrostem sedymentacji drobnych cząstek mułu i gliny w pobliżu 

powierzchni (mniejsze zmętnienie) i wzrostem świetlnej penetracji. Ponieważ 

zarówno światło, jak i składniki odżywcze są bardziej dostępne w strefie przejściowej, 

obszar ten może być najbardziej produktywną strefą zbiornika. 



9 
 

 Strefa jeziorna to najgłębsza część akwenu położona w pobliżu zapory. Penetracja 

świetlna jest tu stosunkowo wysoka, zaś mętność i dostępność substancji odżywczych 

niska (Rys. 1). 

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest strefa cofkowa, zwana także deltą zbiornika, w 

nomenklaturze międzynarodowej utożsamiana ze strefą rzeczną. Swym zasięgiem może 

ona obejmować także część strefy przejściowej. W jej obszar mogą wchodzić zatoki 

i zastoiska.  Za strefę  cofkową uznano obszar zawarty pomiędzy ujściem rzeki głównej do 

zbiornika przy maksymalnym i minimalnym poziomie piętrzenia wody. Odgrywa ona istotną 

rolę w rozwoju procesów fizycznych i biologicznych zachodzących w strefie przejściowej 

i jeziornej zbiornika retencyjnego. To tutaj występuje podstawowa sedymentacja cząstek 

stałych i organicznych, która ma wpływ na dalszy przebieg i charakter procesów 

sedymentacyjnych i biologicznych w głębi akwenu, uzależniony od warunków 

hydrologicznych i pracy zbiornika.  

Podstawowe cechy fizyczne i biologiczne tych stref na podstawie prac z lat 1990-2015, 

zaktualizowanych przez US Geological Survey  przedstawiono niżej (Rys. 1). 
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Strefa rzeczna  

(riverine zone) 

Strefa przejściowa 
(transitional zone) 

Strefa jeziorna  

(lacustrine zone) 

CECHY FIZYCZNE 

Wąski, skanalizowany basen Szerszy, głębszy basen Szeroki, głęboki, przypominający 
jezioro basen 

Relatywnie wysokie prędkości 
przepływu, zbliżone do prędkości 
wody w rzece  

Zredukowane prędkości 
przepływu 

Niskie, często niezauważalne 
prędkości przepływu 

Wysoka zawartość zawiesiny stałej, 
zmętnienie, słaba dostępność 
światła, strefa świetlna (eufotyczna) 
płytsza niż strefa mieszania 

Zredukowana zawiesina stała, 
zmniejszone zmętnienie, 
zwiększona dostępność światła 

Stosunkowo przejrzysta, światło 
bardziej dostępne na głębokości, 
strefa światła głębsza niż strefa 
mieszania 

CECHY BIOLOGICZNE 

Dostarczanie substancji 
pokarmowych przez adwekcję, 
stosunkowo wysoka zawartość 
substancji pokarmowych 
(nutrientów) 

Zredukowana dostawa 
dodatkowych substancji 
pokarmowych 

Dostarczanie substancji 
pokarmowych przez wewnętrzny 
recykling, stosunkowo niska 
zawartość substancji pokarmowych 

Ograniczona dostępem światła 

produkcja pierwotna1  

Produkcja pierwotna 
stosunkowo wysoka 

Ograniczona produkcja pierwotna 

Materia organiczna dostarczana 
przede wszystkim w postaci 

allochtonów2 

Pośredni między źródłami 

autochtonicznej3 i 

allochtonicznej  materii 
organicznej 

Materia organiczna jest głównie 
autochtoniczna 

Głównie eutroficzny Pośredni (mezotroficzny) Głównie oligroficzny 

Rys. 1 Charakterystyka stref zbiorników zaporowych według US Geological Survey (Green, 
Robertson, & Wilde, 2015), tab.10-1 - Reservoir primary production, in (Thornton, Kimmel, & Payne, 
1990) 

 

                                                        
1 ilość materii wytworzonej przez producentów, tzw. produkcja roślin zielonych  
2 pochodzi z obszaru innego niż ten, na którym obecnie występuje 
3 występuje na obszarze z którego pochodzi  
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Zróżnicowanie charakterystyk transportu cząstek stałych oraz warunków biologicznych 

w poszczególnych strefach zbiornika jest także wynikiem charakterystyk 

hydrologicznych, hydrogeologicznych oraz klimatycznych, a także związanych z cechami 

i użytkowaniem zlewni rzecznej zasilającej zbiornik wodny. Za najbardziej istotne 

czynniki, mające wpływ w tym zakresie, należy uznać: 

 Wysoką i nieregularną zmienność poziomu zwierciadła wody w zbiorniku 

retencyjnym; 

 Rozwiniętą, ale nie statyczną linię brzegową. Jest ona zmienna w planie na skutek 

zmienności poziomu zwierciadła wody, co sprzyja abrazji brzegów akwenu; 

 Zmienną, często nieregularną stratyfikację termiczną akwenu. W strefie rzecznej 

stratyfikacja nie występuje. W strefie przejściowej może wystąpić. Najczęściej 

występuje w strefie jeziornej; 

 Nieregularny dopływ do zbiornika zależny od zmienności przepływu rzecznego; 

 Odpływ ze zbiornika – zależny od dopływu i od gospodarki wodnej prowadzonej 

na zbiorniku. Jest nieregularny. W przypadku zaopatrzenia w wodę i ochrony 

przed powodzią pochodzi z warstwy przypowierzchniowej i hypolimnionu strefy 

jeziornej; 

 Zmienną w ciągu roku częstość płukania akwenu. Z wyjątkiem okresów 

powodziowych jest zależna od stratyfikacji termicznej; 

 Dostarczanie materiału stałego i jego sedymentacja – dotyczy zarówno rumowiska 

dennego (górna część strefy rzecznej) jak i unoszonego (unosiny), które odkłada 

się w największym stopniu w strefie rzecznej, ale także na całej długości akwenu; 

 Zmienną, często wysoką temperaturę wody w akwenie, zależną od rejonu 

i nasłonecznienia;  

 Wyższe lub porównywalne z opadem parowanie z powierzchni zbiornika; 

 Ciągły import substancji pokarmowych – zmienny i często wysoki z uwagi na 

działalność człowieka w zlewni zbiornika; 

 Rozwój substancji pokarmowych – zróżnicowany w zależności od głębokości 

i strefy zbiornika. Zależny od wskaźników sedymentacji, czasów przebywania 

i struktury przepływu wody. 

Jak widać z powyższego zestawienia, procesy zachodzące w wodnych zbiornikach 

zaporowych zależą od wielu czynników, w tym także od wielkości tych akwenów, ich 



12 
 

usytuowania, złożoności struktury (powierzchniowej i wgłębnej), a także od czynników 

antropogenicznych w zlewni, związanych z wykorzystaniem zbiorników wodnych. 

Z hydraulicznego punktu widzenia, o gospodarce wodnej na zbiornikach retencyjnych, 

decydują procesy fizyczne w nich zachodzące. Dlatego też, na potrzeby niniejszej 

rozprawy, skupiono się na procesach fizycznych, głównie transportowo – 

sedymentacyjnych. Decydują one o trwałości  obiektu i gwarancji realizacji funkcji, które 

są mu przypisane. Procesy fizyczne mają także wpływ na procesy biologiczne, których 

badanie i opis przynależy do nauk przyrodniczych. 

Proces zalądowania zbiornika retencyjnego materiałem niesionym dostarczonym przez 

rzekę (który w znacznym stopniu osiada i pozostaje w zbiorniku) ma istotne znaczenie 

dla kształtującej się w wieloletnim okresie krzywej pojemności zbiornika. Krzywa ta 

opisuje pojemność zbiornika w zależności od rzędnej jego napełnienia, a zmiany tej 

krzywej wskazują na utratę pojemności i umożliwiają prognozę ograniczonej żywotności 

akwenu w kontekście jego funkcji retencyjnych. Procesy te zazwyczaj mają swój początek 

w górnej – cofkowej części zbiornika 

W obrębie strefy cofkowej rozpoczyna się proces sedymentacji, a w zależności od jej 

charakteru i przebiegu procesów zachodzących w jej granicach, sedymentacja 

rozprzestrzenia się w zbiorniku, najczęściej według jednego z poniższych schematów: 

 

Rys.  2 Cztery podstawowe układy depozycji materiału sedymentacyjnego w zbiorniku retencyjnym: 
(1) typu delta, (2) zwężający się (tapering), (3) klinowy (wedge), (4) jednolity (uniform). Za (Morris 
& Fan, 1997) 
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Jak podają wytyczne dotyczące remontów i likwidacji zbiorników wodnych na skutek ich 

zalądowania (Randle & Bountry, 2017) te cztery sposoby odkładania osadu można 

scharakteryzować jak niżej:  

 Osady tupu delta znajdują się na wejściowym odcinku zbiornika. Mogą zawierać  

najgrubszą frakcję ładunku sedymentu. Delta może składać się całkowicie 

z gruboziarnistego osadu, gdy zatrzymywanie wody jest krótkie. Może zawierać 

również znaczną część drobnego osadu, gdy czas retencji jest długi; 

 Grubość warstwy osadów  zwężających się, stopniowo maleje w kierunku zapory. 

Jest to powszechny wzorzec w długich zbiornikach normalnie utrzymywanych na 

wysokim poziomie piętrzenia i odzwierciedla stopniowe odkładanie się drobnych 

osadów wraz z biegiem nurtu; 

 Miąższość warstwy osadu deponowanego w kształcie klina jest największa przy 

zaporze i maleje w górze zbiornika. Klinowate złogi są powodowane zwykle przez 

transport drobnego osadu w strumieniu zmętnionym. Klinowe osady występują 

również w małych zbiornikach o dużym napływie drobnego materiału, a także 

w dużych zbiornikach które działały przy niskim poziomie wody podczas powodzi, 

co powoduje transport osadów w pobliże zapory. Gruby osad może utworzyć złogi 

o kształcie klina na całej długości zbiornika; 

 Osady jednolite są rzadko spotykane. Występują w wąskich zbiornikach 

z częstymi wahaniami poziomu wody i niewielkim ładunkiem drobnych cząstka. 

Większość dużych zbiorników retencyjnych w Polsce charakteryzuje się układ cofkowy w 

kształcie delty (Zbiorniki Wodne w Polsce, 2011). Procesy zachodzące w strefie cofkowej 

mogą bezpośrednio skutkować utratą rezerwy powodziowej na skutek zalądowania tej 

części zbiornika, a dalej - w wyniku rozwoju tego procesu w całym zbiorniku – utratą 

pojemności wyrównawczej, co w okresie eksploatacji obiektu ma konsekwencje dla 

założonych efektów gospodarki wodnej akwenu.  

Biorąc także pod uwagę: 

 fakt, iż obiekty te z założenia przeznaczone są do pracy wieloletniej, liczonej co 

najmniej w dziesiątkach lat, 
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 starzenie się zbiorników retencyjnych i związane z tym procesem wymuszone 

zmiany funkcjonalne lub konstrukcyjne obiektów tych zbiorników, 

 zmiany klimatyczne i związane z nimi konieczne zmiany funkcjonalne zbiorników, 

zwłaszcza wielofunkcyjnych, 

 niski procent retencji zbiornikowej w naszym kraju oraz wielofunkcyjność 

większości zbiorników i stosunkowo niewielkie ich pojemności skutkujące 

wyrównaniem sezonowym, a także presję społeczną i środowiskową na zmianę 

funkcjonalności części z nich, 

istotne jest rozwijanie badań nad rozpoznaniem warunków pracy zbiorników 

retencyjnych, głównie wielofunkcyjnych, w ich strefie cofkowej, także na potrzeby 

możliwości odpowiedzialnej interwencji w celu ograniczenia niekorzystnych 

zmian w perspektywie wieloletniej.  

Dotyczy to przede wszystkim zagadnień sedymentacyjnych i zmian układu dna tej 

części akwenu w kontekście dynamiki dopływu do zbiornika i całego akwenu, które 

mają wpływ na inne procesy fizyczne a także biologiczne w strefie cofkowej 

i w pozostałych strefach zbiornika retencyjnego. 

Z uwagi na fakt, że dysertację zrealizowano na Politechnice Krakowskiej, która prowadzi 

główną część badań naukowych i prac rozwojowych w dorzeczu Górnej Wisły, 

przedmiotem zainteresowania autorki są zbiorniki retencyjne w tej części dorzecza Wisły. 

2 Przegląd zagadnień istotnych dla przedmiotu dysertacji 

Na początku tego rozdziału warto zaznaczyć, że podstawowe prace nad rodzajem, 

transportem i sedymentacją rumowiska rzecznego, niezależnie od pochodzenia samego 

materiału, są częścią zarówno mechaniki płynów jak i sedymentologii oraz geomorfologii 

i morfo-dynamiki rzecznej. Liczba prac w tym zakresie jest ogromna i ciągle są one 

rozwijane. 

Poniżej odniesiono się jedynie do zagadnień, które mają zasadnicze znaczenie dla celu 

dysertacji, dokonując przeglądu prac w zakresie: 

 transportu materiału rzecznego (zlewniowego) oraz jego sedymentacji w 

zbiornikach 
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 układu stref zbiornikowych i zmian w nich zachodzących. 

 rozpoznania procesów zalądowania zbiorników retencyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem prac krajowych na obszarze dorzecza górnej Wisły. 

2.1 Transport materiału rzecznego (zlewniowego) oraz procesy 

sedymentacyjne 

Zagadnienie to jest dokumentowane w literaturze światowej od połowy XIX wieku, 

w oparciu głównie o badania empiryczne, popartych teorią ruchu ciał stałych (głównie 

regularnych, kulistych) w wodzie. Poniżej odniesiono się do istotnych oraz 

zweryfikowanych doświadczalnie wyników prac traktujących o procesie transportu 

i depozycji rumowiska. W polskiej literaturze najczęściej używa się określenia rumowisko 

wleczone i unoszone, rozróżniając materiał: (1) toczony lub posiadający kontakt z dnem 

w ciągu procesu przemieszczania oraz (2) nie posiadający kontaktu z dnem - zawieszony 

w toni wodnej. Zastosowanie tych nazw uzależnione jest od charakteru transportu 

cząstek stałych w danych warunkach. Przy zmiennych warunkach hydraulicznych ziarna 

o danej wielkości mogą być raz unoszone, a raz wleczone. Jest to zgodne ze słownictwem 

naukowo-technicznym, słownik PWN definiuje rumowisko rzeczne jak niżej: 

"Rumowisko rzeczne - hydrol. materiał stały i rozpuszczony, zwykle nieorganiczny, 

znajdujący się w łożysku cieku, poruszany przez wodę i transportowany przez nią stale lub 

okresowo; w zależności od masy niesionego materiału i sposobu jego przemieszczania 

rozróżnia się: toczony (rumosz skalny okresowo toczony po dnie rzeki), wleczony (wleczony 

po dnie), unosiny (unoszony przez wodę), zawiesiny (zawieszony w wodzie, przeważnie 

pochodzenia org.)." 

Pojęcie to odnosi się do samych procesów transportowych, co nieco utrudnia używanie 

tych określeń w kontekście skutków tego transportu, czyli jego odkładania się na dnie - 

sedymentacji i zalądowania zbiorników retencyjnych, a także skutków abrazji brzegów 

zbiornika dostarczających materiału sedymentacyjnego w trakcie pracy zbiornika. 

W nomenklaturze anglojęzycznej najczęściej spotykaną nazwą jest sediment – sedyment. 

Nazwa ta określa wszelkie konglomeraty materiału organicznego i nieorganicznego 

transportowanego przez wodę wiatr i lód. Termin ten zazwyczaj stosowany jest do 

materii mineralnej (np. glina, pył i piasek) z wykluczeniem części organicznej. Najczęściej 

sedyment mineralny pochodzi z erozji, podczas gdy sedyment organiczny jest produktem 
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rozkładu materii żywej.  Przeważnie cząstki sedymentu są niewielkie, o średnicy nawet 

rzędu 0.002 mm, jednak w czasie powodzi lub większych wezbrań nawet duże kamienie 

mogą być nazwane sedymentem, jeśli są transportowane przez wodę. Istnieje również 

sytuacja odwrotna, gdy najmniejsze cząstki (zwykle o średnicach poniżej 0.00195 mm) 

pozostają w stanie zawieszenia nawet przy zerowych prędkościach przepływu. Jest to tak 

zwany wash load. Istotną rolę w charakterze ruchu lub zawieszenia odgrywa ciężar 

właściwy sedymentu, jego wymiary, kształt a także forma – pojedynczych cząstek 

mineralnych lub ich konglomeratu, w tym z materią organiczną. W pracy wymiennie 

stosuje się terminy "rumowisko" i "sedyment". 

W środowisku morskim praktycznie cały sedyment zostaje osadzony na dnie za sprawą 

jonów soli, które łączą cząstki zawieszone w wodzie, tworząc konglomeraty o 

zwiększonym ciężarze. Efektem tego jest niewielkie zmętnienie wody w środowisku 

morskim i oceanicznym w porównaniu do zbiorników słodkowodnych (Fondriest 

Environmental Inc, 2014). 

Źródłem materiału występującego w zbiorniku wodnym może być oryginalne podłoże 

stanowiące dno rezerwuaru, jednak głównie sedyment przyniesiony wraz z dopływającą 

do zbiornika wodą. Wody w rzekach i strumieniach zasilane są w ładunek cząstek stałych 

na skutek erozji rzecznej (brzegowej i dennej), a także erozji powierzchniowej dorzecza 

(spływu powierzchniowego). Ta ostatnia jest głównym źródłem rumowiska w ciekach, 

dostarcza ona także konglomeratów pochodzenia glebowego. Erozja powierzchniowa jest 

powodowana zarówno działaniem mechanicznym jak i rozpuszczaniem lub zmywaniem 

przez płynącą wodę. Dlatego największą intensywność ruchu cząstek w ciekach 

obserwuje się w czasie wezbrań. Wzmożona dostawa rumowiska ma również miejsce 

w czasie roztopów. Zamarzająca w porach gruntu woda powoduje jego rozbicie na 

mniejsze cząstki, a woda spływająca w czasie tajania umożliwia  transport cząstek do 

cieków. Pora wiosennych roztopów jest okresem w którym największa ilość rumowiska 

jest dostarczana do zbiorników. 

A. Transport rumowiska w toni wodnej - materiał niespoisty  

Omawiając zagadnienie ruchu rumowiska należy zacząć od zjawiska swobodnego 

opadania cząstki w wodzie i parametrów mających wpływ na to zjawisko. Jest to 

bezpośrednio związane z zasięgiem strefy zalądowania zbiornika retencyjnego 

materiałem, który w warunkach rzecznych stanowi rumowisko unoszone. Na Rys. 3 Strefy 
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zbiornika i ich charakterystyka dynamiczna (Green et al., 2015), schematycznie 

przedstawiono zasięg obciążenia akwenu zawiesiną, na tle układu dna tworzącego strefy 

zbiornika – rzeczną, przejściową i jeziorną oraz profilu średniej prędkości wraz z 

przesuwaniem się w kierunku zapory. 

Od prędkości opadania cząstek zawieszonych, głębokości i prędkości przepływu w profilu 

akwenu, w którym opadanie jest zapoczątkowane, zależy zasięg sedymentu 

gromadzonego w zbiorniku retencyjnym, a także jego skład granulometryczny – 

segregowany siłą wleczenia i unoszenia rumowiska. 

 

Rys. 3 Strefy zbiornika i ich charakterystyka dynamiczna (Green et al., 2015) oraz siły działające na 
cząstkę w toni wodnej (Brunner, 2016), gdzie: Fd [N] – siła unosząca, 𝝆𝟏  [kg/m3] – gęstość materiału 
cząstki, 𝝆𝒘  [kg/m3] – gęstość wody, CD [-] – współczynnik unoszenia, d [m] – średnica ziarna, 𝒗 z [m/s] 
– pionowa składowa prędkości wody, Fg [N] – siła ciężkości, S [-] – współczynnik sferyczności cząstki  
– stosunek powierzchni kuli o tej samej objętości co cząstka do powierzchni cząstki (dla kuli S=1), 
g [m/s2] – przyspieszenie ziemskie 
 

Najprostsza formuła opisująca prędkość opadania cząstki to równanie Stokesa z 1851r:  

 
𝑣′ =

2

9

𝑟2(𝜌1 − 𝜌𝑤)𝑔

𝜇
 (1) 

gdzie: 𝑣′  [m/s] – prędkość jednostajnego spadania cząstki w wodzie, 𝑟 [m] –  

promień cząstki o kształcie kulistym, 𝜌1  [kg/m3] – gęstość materiału cząstki, 𝜌𝑤  [kg/m3] 

– gęstość wody, 𝜇  [kg/(m∙s)] – lepkość dynamiczna wody, 𝑔 [m/s2] –  przyspieszenie 

ziemskie. 

Wzór ten ma zastosowanie jedynie dla niewielki wartości liczby Reynoldsa Re < 2, liczonej 

jako: 
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𝑅𝑒 =

𝜌𝑣′2𝑟

𝜇
 (2) 

gdzie: 𝑟 [m] – promień kulistego ziarna. 

Formuła na prędkość jednostajnego spadania cząstki gruntu w wodzie obejmująca strefę 

laminarną, przejściową i turbulentną została podana w (Gonczarow, 1938): 

 
𝑣1
′ =

0.406𝑔(𝜌1 − 𝜌𝑤)𝑑
2

𝜇
, (3) 

 
𝑣2
′ = 0.67

𝑔(𝜌1 − 𝜌𝑤)

𝑔𝜌𝑤
𝑑 +

𝑔(𝜌1 − 𝜌𝑤)

192𝑔𝜌𝑤
(
 𝑇𝑜

26
− 1), (4) 

 

𝑣3
′ = 0.331√

𝑔(𝜌1 − 𝜌𝑤)

𝑔𝜌𝑤
𝑑, (5) 

gdzie: 𝑣1
′  [m/s] –  prędkość jednostajnego spadania cząstek o średnicy od 0.01 do 

0.15 mm, 𝑣2
′  [m/s] –  prędkość jednostajnego spadania cząstek o średnicy od 0.15 do 1.5 

mm (strefa przejściowa), 𝑣3
′  [m/s] – prędkość jednostajnego spadania cząstek o średnicy 

większej niż 1.5 mm (strefa ruchu burzliwego), 𝑑 [cm], – średnica cząstki gruntu 

o kształcie kulistym, 𝜇 [kg/(m∙s)] – dynamiczny współczynnik lepkości wody, 𝑇𝑜 [oC] –  

temperatura wody. 

Z powyższych równań wynika, że prędkość opadania cząstek w wodzie zawsze zależy od 

ich ciężaru i średnicy, ale także od temperatury wody. Prędkość jednostajnego spadania 

cząstki w wodzie jest wielkością stałą dla danej cząstki i odgrywa kluczową rolę 

w procesie transportu rumowiska. Jeśli pionowe składowe prędkości 𝑣𝑣  wody w cieku 

turbulentnym zrównają się lub przewyższą prędkość jednostajnego opadania cząstki 𝑣′ , 

znajdzie się ona w stanie zawieszonym. W przeciwnym razie cząstka opada na dno. Jest 

to podstawowy warunek unoszenia cząstki w wodzie 𝑣𝑣 ≥ 𝑣
′ .  

Upraszczając te złożone formuły dla cząstek stałych o średnicach nie przekraczających 

1mm, obecnie często stosuje się wzory i nomogramy (Rys. 4) wg: (Macdonald et al., 2006), 

(Soulsby, 1997): 

 
𝑣′𝑑

𝜈
= {

√107.33 + 1.049𝑑𝑔𝑟
3 − 10.36   𝑑𝑔𝑟 ≥ 0.672

          0.0077𝑑𝑔𝑟
2                              𝑑𝑔𝑟 < 0.672

 (6) 
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gdzie: ν [m2/s]– kinematyczny współczynnik lepkości cieczy,  𝑑𝑔𝑟 [-] – 

bezwymiarowa średnica ziarna. 

 

𝑑𝑔𝑟 = 𝑑50
√
(
𝛾1
𝛾 − 1)𝑔

𝜈2

3

 
(7) 

gdzie: d50 [m]– mediana rozkładu uziarnienia. 

 

Rys.  4 Prędkość opadania sedymentu 
 

Jak już wspomniano, transport cząstek w wodzie może więc odbywać się  w dwojaki 

sposób (Rys.  5): 

 poprzez unoszenie wraz z tonią wodną, bez kontaktu z dnem- ładunek unoszony, 

 skokami lub toczeniem się po dnie - ładunek wleczony.  

 

Rys.  5 Schemat transportu cząstek w środowisku wodnym (Morris & Fan, 2010) 
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Aby cząstka spoczywająca swobodnie na dnie została ponownie wprawiona w ruch 

muszą zostać przekroczone wartości naprężeń granicznych, których miarą są tak zwane 

bezwymiarowe naprężenia krytyczne (graniczne) 𝜃𝑘𝑟  podane przez Shieldsa (Shields, 

1936) jako: 

 𝜃𝑘𝑟 =
𝜏𝑘𝑟

(𝛾1 − 𝛾)𝑑
 (8) 

gdzie: 𝜃𝑘𝑟  [-] – bezwymiarowe naprężenie krytyczne (graniczne) zwane też 

parametrem Shieldsa, 𝜏𝑘𝑟 [N/m2] – krytyczne  naprężenie styczne czyli największa siłą 

przypadającą na jednostkę powierzchni dna nie powodującą jeszcze ruchu rumowiska. 

Zależność Shieldsa została ponownie zbadana  (Soulsby & Whitehouse, 1997) pod kątem 

przedstawienia warunku zapoczątkowania ruchu sedymentu jako funkcji 

bezwymiarowej  średnicy ziarna dgr . 

Ostatecznie otrzymano zależność θkr od dgr przedstawioną w postaci formuły i na 

wykresie (Rys. 6): 

 
𝜃𝑘𝑟 =

0.30

1 + 1.2 𝑑𝑔𝑟
+ 0.055[1 − 𝑒−0.02𝑑𝑔𝑟] (9) 

   

B. Transport rumowiska w toni wodnej - materiał spoisty  

Osady zbiorników retencyjnych często zawierają wysoki procent gliny. Ich mechaniczne 

zachowanie jest silnie uzależnione od spójności międzycząsteczkowej spowodowanej 

siłami powierzchniowymi. Siły te, nadające glinie spoistość, mogą być kilka rzędów 

większe od siły grawitacji i wpływają na ważne zjawiska takie jak: flokulacja (łączenie się 

cząstek w agregaty), szybkość sedymentacji i zagęszczania, kąt spoczynku (maksymalny 

kąt nachylenia stoku przy którym materiał nie zsuwa się) oraz odporność na erozję. Dla 

grubego materiału niekohezyjnego (niespoistego) właściwości typu: prędkość opadania, 

warunki zapoczątkowania ruchu i erozja, są określone przez siły grawitacji zależne 

wprost od na wielkość cząstki. Jednak we frakcjach drobnoziarnistych (<0.01 mm) siły 

powierzchniowe są dominujące, a zachowanie sedymentu spoistego nie może być 

określone jedynie na bazie rozmiaru ziaren. Niektóre cząstki, łączą się ze sobą tworząc 

aglomeraty o prędkości opadania większej niż pojedyncze cząstki. Te same siły 

fizykochemiczne przeciwdziałają procesowi erozji spójnych osadów  (Morris & Fan, 
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2010), (Partheniades, 1986). (Hjulstrom, 1935) przedstawił w postaci graficznej 

zależność pomiędzy średnią prędkością ziaren sedymentu, ich wielkością, 

a występowaniem procesów erozji, transportu i sedymentacji (Rys.6). Warto zauważyć, 

że linia zainicjowania początku ruchu, oddzielająca erozję od transportu, osiąga minimum 

dla średnicy ziaren ok. 0.1 mm i ma tendencję wzrostową dla zarówno większych jak 

i mniejszych ziaren. Zwiększony opór na erozję w przypadku większych ziaren jest 

uzasadniony siłami grawitacji. Natomiast wśród drobniejszych cząstek cecha ta jest 

związana przede wszystkim z siłami spójności między cząstkami. 

 

Rys. 6 Kryterium prędkościowe Hjulstroma. Krzywe wiążące kryterium prędkości 
z zapoczątkowaniem erozji lub depozycją jednorodnych ziaren (Morris & Fan, 2010) 
 

Dla mniejszych cząstek różnica między prędkościami granicznymi dla erozji i depozycji 

wynosi kilka rzędów wielkości. Wynika z tego, że w dolnym zakresie średnic cząstka raz 

poderwana nie opadnie (lub zostanie zdeponowana tylko w przypadku znacznego spadku 

prędkości płynącej wody).  

Dla zastosowań praktycznych scharakteryzowanie osadów spoistych zdeponowanych 

w zbiornikach jest skomplikowane. Zmienność warunków dopływu, ładunku i rodzaju 

(różne pochodzenie) osadu do zbiornika będzie skutkować odkładaniem jego warstw 

o różnej miąższości i lokalizacji. Różnice będą także powodowane przez procent 

zawartości osadów gruboziarnistych czy substancji organicznych. Wahania poziomu 
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zwierciadła powodują ponadto konsolidację i sukcesywnie odwadniane osadu w rejonach 

odsłanianych. Ponieważ osady mają charakter zwarty, procesy erozyjne są tu 

spowolnione (Morris & Fan, 2010). 

C. Procesy sedymentacyjne w zbiornikach zaporowych 

Przez lata eksploatacji zbiorników zaporowych, ich morfologia ulęga ustawicznym 

zmianom. Pomijając ingerencję antropogeniczną w czaszy, jako główną przyczynę tego 

stanu należy wskazać procesy sedymentacyjne i erozyjne. Pierwsze prace na temat 

procesów sedymentacyjnych  datowane są na 1936 rok (Shields, 1936), natomiast 

najwięcej, bo aż 80% publikacji na ten temat powstało po roku 1980 (Schleiss, Franca, 

Juez, & De Cesare, 2016). Akumulacja materiału w zbiorniku w głównej mierze jest 

następstwem procesów denudacyjnych w zlewni cieków zasilających (Kosik et al., 2008) 

i w mniejszym stopniu w zlewni samego rezerwuaru. O wielkości ładunku  sedymentu 

decydują czynniki takie jak: budowa geologiczna zlewni, warunki klimatyczne oraz 

zagospodarowanie terenu.  Największym źródłem sedymentu są obszary przekształcone 

przez człowieka, takie jak tereny rolnicze i obszary rozwijającej się urbanizacji. Na 

obszarach porośniętych zielenią procesy erozyjne zachodzą znacznie wolniej. 

Rozkład rumowiska w przestrzeni rezerwuaru nie jest jednorodny, co może skutkować 

zróżnicowaną miąższością warstwy osadu (Sedláček, Bábek, & Nováková, 2017), (Clark, 

Odhiambo, Yoon, & Pilati, 2015). Ilość sedymentu i miejsce jego depozycji w zbiorniku 

zależy od: rodzaju sedymentu w systemie rzecznym zasilającym zbiornik, czasu retencji, 

prowadzonych procedur operacyjnych oraz od kształtu zbiornika. W zbiornikach 

o bardziej kolistym kształcie (Rys. 7 c i f) gdzie następuje szybkie rozszerzenie koryta, 

prędkość płynącej wody szybko spada. Niesiony przez rzekę materiał zostaje 

zdeponowany w górnym odcinku zbiornika, a w stronę zapory postępuje wraz z jego 

wypełnianiem. W przypadku wąskich zbiorników lub tych które łagodnie poszerzają się 

w kierunku zapory (Rys. 7 a, b, d, e, g) prędkość płynącej wody spada powoli, a niesione 

przez nią rumowisko dociera głębiej w stronę odpływów odkładając po drodze ziarna o 

coraz mniejszych średnicach (Bąk & Dąbrowski, 2013). 
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Rys. 7. Przykładowe kształty rezerwuarów (Bąk & Dąbrowski, 2013) 
 

Grubszy materiał zazwyczaj jest deponowany w górnej strefie rezerwuaru. W miarę 

odkładania materiału w tym obszarze powstaje delta. Drobniejsze cząstki najczęściej 

docierają do głębszych partii zbiornika w formie zawieszonej jako homogeniczny lub 

stratyfikowany gęstością przepływ (Schleiss et al., 2016), (Fan & Morris, 1992). 

Podstawowe procesy sedymentacyjne w rezerwuarach można podzielić na trzy kategorie 

(van Rijn, 2013): 

 depozycja głównie grubszego materiału (żwir i piasek) w początkowym odcinku 

rezerwuaru, 

 depozycja drobnego sedymentu (gliny i iły) z przepływu jednorodnego, 

 depozycja drobnego materiału z przepływu warstwowego (strumień zmętniony). 

Rys. 8 przedstawia rezultat procesu gradacji wielkości ziaren sedymentu. Im dalej w głąb 

zbiornika tym mniejsze są średnice ziaren odkładanego materiału. Grubsze ziarna są 

deponowane w górnych partiach czaszy, zaś drobne cząstki zostają niesione wraz 

z nurtem w głąb zbiornika. Górne partie czaszy zbiornika (tereny przybrzeżne i delta 

rzeki zasilającej) są relatywnie płaskie w porównaniu z głębszymi obszarami o większych 

spadkach. Miejsce istotnej zmiany spadku nazywane jest punktem zwrotnym (pivot 

point). Jego położenie zależy od specyfiki procesu dostarczanego sedymentu oraz kształtu 

i sposobu eksploatacji rezerwuaru. Punkt zwrotny będzie się przesuwał w dół zbiornika 

wraz z sukcesywnym zasilaniem go w sedyment, bądź w górę jeśli zajdą procesy 
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przepłukiwania zbiornika, najczęściej będące skutkiem zastosowania odpowiednich 

procedur (Schleiss et al., 2016), (Matyas & Rothenburg, 1986). 

 

Rys. 8 Proces gradacji sedymentu w czaszy zapory Turtmann, Szwajcaria (Schleiss et al., 2016) 
 

Punkt zwrotny w literaturze powiązany jest zazwyczaj z występowaniem stratyfikacji 

przepływu np. stratyfikacji gęstościowej akwenu. Różnice gęstości mogą występować 

w cieczach za sprawą różnic temperatur, zasolenia czy zawartości zawiesiny. Materiał 

o niewielkich średnicach (pyły, iły) transportowany przez rzekę w formie zawieszonej 

tworzy wraz z wodą mieszaninę o zwiększonej gęstości zwaną strumieniem zmętnionym 

(turbidity current). Przepływowi strumienia zmętnionego towarzyszy przejście 

z przepływu homogenicznego w przepływ uwarstwiony. Dzieje się tak, gdy strumień 

zmętniony dociera do zbiornika w którym wodę cechuje inna gęstość. Wpływający 

strumień zmętnionym zazwyczaj ma większą gęstość niż „czysta” woda zbiornika. 

W takich warunkach strumień zmętniony porusza się przy dnie jeziora lub rezerwuaru 

(Chen, Fang, Smettem, Tyler, & Geris, 2015). W przypadku wystąpienia w zbiorniku 

pionowego gradientu temperatury może się też zdarzyć, że strumień zmętniony utworzy 

nurt płynący po powierzchni lub pod nią na pewnej głębokości (Ford, 1990), (Hachaj, 

2019). Jest to jeden z  mechanizmów transportu zawiesiny w głąb zbiornika. 

Występowanie strumienia zmętnionego jest na ogół relatywnie krótkotrwałe 

i niestabilne. Jedynie w wąskich zbiornikach (np. alpejskich) strumień zmętniony jest 

głównym mechanizmem zamulającym (Schleiss et al., 2016), (Oehy, 2003). Pojawienie się 

strumienia zmętnionego może być zainicjowane przez: obsunięcie się zbocza w obszarze 
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zbiornika lub delty, podczas wezbrania z dużym stężeniem materii zawieszonej w fali, 

podczas nawałnic, silnych wiatrów i falowania podrywającego sedyment z płytkich stref 

zbiornika, przebudowy lub oberwania brzegów rezerwuaru, operacji z użyciem pomp lub 

turbin w zbiorniku (Müller, De Cesare, & Schleiss, 2014). Podczas dopływów 

powodziowych ok. 80-90% dostarczanego sedymentu to frakcje drobniejsze niż piasek. 

Zdarzenia tego typu dostarczają większość znajdującego się w zbiorniku materiału 

osadzającego się na dnie (Jenzer Althaus et al., 2009).  Miejsce na powierzchni, w którym 

rozpoczyna się stratyfikacja przepływu powodowana różnicą gęstości nazywany jest linią 

pogrążania (plunge line). Zauważalne jest ono dzięki akumulacji niesionych przez wodę 

lekkich materiałów np.: liście, rumosz drzewny (Schleiss et al., 2016). Wspomniane 

zjawisko jest widoczne na Rys. 9 przedstawiającym deltę zbiornika Wushe na rzece 

Choushuri  w Tajwanie. 

 

Rys. 9 Strumień zmętniony w delcie Zbiornika Wusche w Tajwanie – marzec 2009 
(Morphohydraulics Research Group) 
 

Uważa się, że stan wiedzy na temat interakcji między cząsteczkami w strumieniu 

zmętnionym i jego wpływie na geomorfologię poprzez transport ziaren różnej wielkości 

jest wciąż niezadowalający. Wiele zagadnień jest niejasnych i powinny one zostać 

zgłębione przy użyciu wysokiej jakości symulacji numerycznych (Schleiss et al., 2016) 

(Meiburg & Kneller, 2010) oraz szczegółowych pomiarów in situ. Pośród zagadnień 

rozwojowych wymienić można:  
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 powstawanie strumienia i mechanizmy go zasilające,  

 wzajemny wpływ strumienia zawiesiny na kształt czaszy zbiornika a zwłaszcza 

jego morfologię w planie (Schleiss et al., 2016) (Meiburg & Kneller, 2010),  

 możliwy przepływ laminarny strumienia zmętnionego (Schleiss et al., 2016), 

(Yilmaz, Testik, & Chowdhury, 2014),  

 wpływ chropowatości ziaren (Schleiss et al., 2016), (Nogueira, Adduce, Alves, & 

Franca, 2013), makro-chropowatości (związanej z dużymi obiektami, np. głazami) 

i chropowatości od roślinności (Schleiss et al., 2016), (Nepf, 2012) na opory 

przepływu, 

 prędkość erozji i depozycji oraz ich wpływ na zmiany natężenia strumienia 

sedymentu, 

 zmiany kształtu nurtu powodowane przez różnice wielkości ziaren (Schleiss et al., 

2016). 

Czynnikami ograniczającymi procesy sedymentacyjne, a nawet pozwalającymi na ich 

częściowe cofnięcie są (van Rijn, 2013): 

 niewielkie podłużne i poprzeczne wymiary rezerwuaru, 

 realizacja odpływu przez duże upusty denne, 

 okresowe opuszczenie poziomu piętrzenia do połowy wysokości zapory, 

 występowanie przepływów o natężeniu większym niż dwukrotność przepływu 

średniorocznego, 

 dopływ sedymentu głównie w formie zawieszonej. 

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do zamulania zbiorników retencyjnych jest 

erozja jego brzegów (abrazja). Proces niszczenia brzegów jest intensyfikowany przez 

falowanie, a także wahania poziomu piętrzenia. Rozwój tych procesów zależy również od 

geologii i litologii skarp brzegowych, eksploatacji linii brzegowej oraz jej pokrycia szatą 

roślinną. Szacuje się, że co najwyżej 1% akumulowanego materiału  trafia do czasz 

polskich zbiorników w wyniku procesów niszczących ich brzegi (Kosik et al., 2008). 

Pole przepływu w zbiorniku zaporowym jest uwarunkowane jego kształtem. 

Występowanie wklęsłych brzegów zazwyczaj prowadzi do powstawania obszarów 

zastoiskowych, które przy niskich prędkościach płynącej wody i niewielkich 

głębokościach stanowią strefy sprzyjające depozycji sedymentu (Schleiss et al., 2016). 
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Warto podkreślić, że rozkład sedymentu w rezerwuarze jest związany zarówno 

z prędkością sedymentacji jak czasem eksploatacji. Wynikiem końcowym zamulania 

zbiornika jest nowe koryto rzeczne (Bąk & Dąbrowski, 2013).  Przykładem może być 

przypadek zbiornika Mills na rzece Elwha w stanie Washington, USA. Rezerwuar 

funkcjonował od 1927 do 2012 roku. Poniżej (Rys. 10) przedstawiono etapy utraty 

pojemności zbiornika, aż do zaprzestania jego eksploatacji (2012r.) i dekonstrukcji 

zapory (2014r.). Ostatnie przedstawione kadry ilustrują nowe koryto rzeczne przed 

demontażem zapory (2013r.) i po jej usunięciu (2016r.). 

Polskie wodne zbiorniki retencyjne są stosunkowo "młode", a intensywność transportu 

rumowiska rzecznego i wskaźników średniorocznego zalądowania (patrz Tabela 2, 

Rozdział 2.3.A) także nie należy do najwyższych. Problem konieczności dekonstrukcji 

zbiorników jeszcze nie występuje, w odróżnieniu np. od Stanów Zjednoczonych, gdzie z 

uwagi na skalę tego problemu opracowano standard dochodzenia do równowagi 

dynamicznej strumienia w warunkach dekonstrukcji zapór zbiorników wodnych (Randle 

& Bountry, 2017). Jednak ograniczenie funkcjonalności tych obiektów powoli staje się 

także u nas problemem, zwłaszcza w warunkach rozwoju i zmian klimatycznych. 
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Rys. 10 Proces wygaszania zbiornika Mills, USA (Google Earth) 
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2.2 Strefy zbiorników zaporowych w kontekście zmian w nich 

zachodzących 

Specyfika procesów zachodzących w zbiornikach retencyjnych i ich morfologia ma 

charakter zmienny w zależności zarówno od położenia geograficznego, ukształtowania 

terenu ale i od strefy samego zbiornika. Przytoczone już w Rozdziale 1.1 trzy 

charakterystyczne strefy zbiorników zaporowych (Rys. 1): rzeczna, przejściowa i jeziorna 

zostaną tutaj szerzej omówione w kierunkach istotnych dla rozprawy.  

Niewiele prac ukierunkowanych jest na analizę i charakterystykę  stref zbiornika i ich 

wzajemne przenikanie. Do wyjątków należy obszerne studium (Saji, 2008), którego 

autorka na bazie charakterystyk fizycznych, chemicznych i biologicznych przedstawiła 

rozróżnienie pomiędzy trzema strefami zbiornika retencyjnego. To studium oparto na 

analizie zbiorników Manassas i Occoquan (Wirginia, USA). Wybrane aspekty wyników 

tych badań przytoczono poniżej. 

Strefa rzeczna stanowiąca przedsionek zbiornika zaporowego, przypominający często 

samą rzekę. Jej basen jest wąski i płytki, często rozgałęziony. Charakteryzuje się 

niewielkim spadkiem, a erozja brzegów jest znaczna ze względu na relatywnie wysoką 

prędkość płynącej wody. Depozycja sedymentu jest tu intensywna. Transportowany 

materiał to głównie piasek, grubsze iły i większe cząstki materii organicznej 

(allochtonicznej), która jest unoszona przez nurt, ale tylko w niewielkiej części 

deponowana w tej strefie.   Przede wszystkim odkładane zostają tu cięższe ziarna piasku 

i grubsze muły. Zmniejszająca się prędkość wody powoduje odkładanie materiału na całej 

długości strefy rzecznej. Ze względu na duże zmętnienie penetracja świetlna jest 

ograniczona, co limituje proces fotosyntezy do niewielkiej warstwy 

przypowierzchniowej. Stan zlewni i jakość dopływającej wody wpływają na ilość i jakość 

sedymentu i materii organicznej dopływającej do zbiornika. W strefie rzecznej nie 

występuje stratyfikacja termiczna. 

W strefie przejściowej następuje redukcja prędkości płynącej wody na skutek 

poszerzenia i pogłębienia tej strefy zbiornika. Spadek dna zwiększa się, a poziom erozji 

brzegów zostaje zredukowany. Zwiększa się poziom depozycji drobnego sedymentu, 

a niesione przez wodę cząstki to głównie gliny, iły i drobna materia organiczna która jest 

także odkładana w strefie przejściowej. Deponowane cząstki mają zdolność sorpcyjną na 
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poziomie umożliwiającym absorpcję m.in.: fosforu, manganu  czy żelaza.  W porze letniej, 

gdy na zbiorniku występuje stratyfikacja termiczna, strefa przejściowa w zależności od jej 

głębokości może zostać objęta beztlenowym hipolimnionem. Warunki beztlenowe 

sprzyjają uwalnianiu z osadu do wody fosforu, manganu, żelaza czy siarczków. Skutkuje 

to wzrostem stężenia substancji rozpuszczonych oraz przewodności elektrycznej, 

efektem czego jest flokulacja  sedymentu (łączenie się jego cząstek w agregaty). Powyższe 

procesy czynią strefę przejściową bardzo dynamiczną. Cykl rozpoczyna absorpcja  cząstek 

stałych i ich depozycja na dnie, gdzie w środowisku beztlenowym zostaje uwolniony do 

wody szereg substancji. Zwiększona przewodność wody wzmaga sedymentację co 

zamyka cykl. Dodatkowo większa produktywność biologiczna strefy przejściowej 

również przyczynia się do wzrostu sedymentacji. 

Strefa jeziorna charakteryzuje się głębokim basenem o bardzo niewielkich lub nawet 

niezauważalnych prędkościach przepływu oraz niewielkiej erozji brzegowej, ze względu 

na słabe natężenie nurtów powierzchniowych. Depozycja sedymentu maleje wykładniczo 

w kierunku zapory (Saji, 2008), a naniesiony materiał to głównie bardzo drobne gliny. 

Występuje tu intensywne nagromadzenie substancji organicznej, głównie pochodzenia 

autochtonicznego. Pojawia się stratyfikacja termiczna (głównie letnia), a w raz z nią strefa 

beztlenowa. W niej występuje uwalnianie substancji i zwiększenie przewodności 

analogicznie jak w strefie przejściowej, jednak ze względu na dopływ do tej strefy jedynie 

cząstek o bardzo niewielkich średnicach, depozycja sedymentu jest bardzo niewielka.  

W czasie zderzeń ekstremalnych, takich jak bardzo wysokie (powodziowe) lub bardzo 

niskie przepływy oraz silny wiatr, opisane powyżej strefy mogą się przesuwać na długości 

zbiornika. Jest to zjawisko nietrwałe i po ustąpieniu nadzwyczajnych warunków sytuacja 

wraca do normy. Na Rys. 11 (Green et al., 2015) przedstawiono schematycznie 

przesunięcia względne stref aktywności sedymentacyjnej zbiornika wodnego w 

przypadku wybranych okoliczności wyjątkowych. 
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Rys. 11 Zmienność zasięgu stref na długości rezerwuaru. Linia ciągła i przerywana przedstawiają 
przewagę warunków typowych dla rzeki (linia ciągła) lub jeziora (linia przerywana). Strefa rzeczna 
- R, strefa przejściowa - P, Strefa jeziorna - J.  (Green et al., 2015) 
 

2.3 Opis procesów zalądowania zbiorników retencyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem obiektów w dorzeczu górnej Wisły 

Istotne dla gospodarki wodnej zbiorniki retencyjne zlokalizowane są najliczniej na 

południu kraju, w górnych dorzeczach Odry i Wisły. W przypadku Odry jest to górne 

i środkowe dorzecze. Dorzecza Odry i Wisły różnią się geograficznie, geologicznie 

i klimatycznie. Jednak w zakresie zbiornikowej retencji wodnej różnice dotyczą także ich 

funkcji i wieku – jest to uwarunkowane złożoną historią naszej państwowości. W 
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dorzeczu Odry dominuje retencja starsza, realizowana na potrzeby ochrony przed 

powodzią i alimentacji drogi wodnej Odry z uwzględnieniem także celów energetycznych 

i zaopatrzenia w wodę. W dorzeczy górnej Wisły dominują zbiorniki stosunkowo młode 

– wielofunkcyjne. Najstarszy z nich, Wapienica na rzece Wapiennica  (Tabela 1) liczy sobie 

87 lat, ale większość dużych zbiorników zbudowana została po II Wojnie Światowej. 

Dorzecze górnej Wisły to głównie obszar Karpat i Pogórza karpackiego, który 

charakteryzuje podłoże fliszowe, czyli zróżnicowany i stosunkowo luźny materiał. 

Dlatego też właśnie w tym rejonie problem zalądowania wodnych zbiorników 

retencyjnych jest zagadnieniem poważnym i perspektywicznym. 

Tabela 1 Zestawienie wybranych krajowych zbiorników zaporowych (materiały własne IIGW) 

 

A. Utrata pojemności zbiornika retencyjnego na skutek jego zalądowania 

Generalnie, utrata pojemności akwenu, związana z zalądowaniem  wodnego zbiornika 

retencyjnego, dotyczy głównie strefy rzecznej, w której gromadzi się zasadnicza masa 

materiału wleczonego i unoszonego. W dalszej kolejności, na skutek silnej zmienności 
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dynamiki przepływów w okresach powodziowych, część materiału zgromadzonego w tej 

strefie jest wymywana i przesuwana w głąb czaszy. 

Warto nadmienić, że w wielofunkcyjnych zbiornikach dorzecza górnej Wisły, akumulacja 

materiału w strefie rzecznej, w której zlokalizowana jest retencja powodziowa – skutkuje 

wzrostem zagrożenia powodziowego (Rys. 12). 

 

Rys. 12. Rozkład naniesionego rumowiska w czaszy zbiornika (Bojarski A. – materiały własne) Vp – 
rezerwa powodziowa, Vu – pojemność  użytkowa akwenu, Vm – stale wypełniona wodą, tak zwana 
pojemność martwa akwenu  
 

W kontekście utraty pojemności, jako reprezentatywny obiekt, przywoływany jest 

Zbiornik Rożnowski, stosunkowo stary – oddany do użytku w 1942 roku. Jest to zbiornik 

energetyczny w kaskadzie rzeki Dunajec z rezerwą powodziową pomiędzy normalnym 

poziomem piętrzenia (NPP) i maksymalnym poziomem piętrzenia (MaxPP). Prędkość 

zamulania czaszy tego zbiornika jest największa spośród wszystkich polskich, dużych 

zbiorników retencyjnych. Średnie roczne zamulanie sięga 1.17 mln m3. Proces ten jest 

szczególnie intensywny w górnej, rzecznej części rezerwuaru z tendencją do przesuwania 

się w kierunku zapory. W miarę upływu czasu tempo zamulania zwalnia na skutek 

podnoszenia się dna zbiornika i odpływu z niego coraz większej ilości frakcji unoszonej  

(Kloze, Leszczyński, & Mroziński, 2001). Zamulanie zbiornika jest jedną z głównych 

przyczyn jego degradacji ekologicznej.  

W Tabela 2 przedstawiono porównanie tempa zamulania wybranych zbiorników 

karpackich. Średnia roczna utrata pojemności w większości przypadków nie przekracza 

0.3%. Jedynie w przypadku Zbiornika Rożnowskiego wartość ta przewyższa 0.5%. 
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Tabela 2 Porównanie parametrów zamulania wybranych karpackich zbiorników zaporowych 

Karpacki 
zbiornik 

zaporowy 
Rzeka 

Rok 
pierwszego 
napełnienia 

Pojemność 
początkowa 

zbiornika 
[mln m3] 

Prędkość 
zamulania 
[m3/rok] 

Średnioroczna 
utrata 

pojemności [%] 

Czorsztyn Dunajec 1997 234.5 (1) 690 000 (2) 0.29 

Dobczyce Raba 1987 141.7 (3) 368 700 (3) 0.26 

Rożnów Dunajec 1941 228.7 (4) 1 170 000 (4) 0.51 

Tresna Soła 1967 100.0 (5) 270 000 (5) 0.27 
Na podstawie: (1)(Kozielska-Sroka, Michalski, & Zydroń, 2010), (2)(Krzyszkowski & Gądek, 2007), (3) 
(Materek et al., 2016), (4) (Czech & Wisniowska-Kielian, 2007), (5)(Chudy, 2005) 

Zmiana – zmniejszenie pojemności w strefie rezerwy powodziowej zbiornika Rożnów – 

osiągnęła znaczącą wartość w okresie jego eksploatacji. Na podstawie szczegółowej 

analizy tego zagadnienie w okresie 60 lat eksploatacji zbiornika (1942-2003), Antoni 

Bojarski opracował wynikową – graficzną analizę zmiany pojemności tego zbiornika w 

warstwie rezerwy powodziowej i części użytkowej (Rys. 13). 

 

Rys. 13 Krzywe pojemności zbiornika Rożnów - zmiany po 60 latach eksploatacji (Bojarski A. – 
materiały własne) 
 

Jak widać na Rys. 13, pierwotna rezerwa powodziowa na poziomie korony przelewu 

zmniejszyła się o 56 mln m3, co spowodowało redukcję rezerwy, liczonej od NPP (264.77 

m n.p.m.) o ponad 20 mln m3. W konsekwencji, utrzymanie rezerwy powodziowej na 
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poziomie pierwotnym wynoszącym 80 mln m3 wymagałoby obniżenia NPP, czyli 

jednocześnie spadu poziomu wody na potrzeby energetyki wodnej o ponad 1.2 m. Z kolei 

obniżenie rezerwy powodziowej do około 50 mln m3, powoduje wzrost zagrożenia 

powodziowego. 

B. Ocena zmiany pojemności zbiornika retencyjnego na podstawie pomiarów 

Najbardziej wiarygodną metodą oceny pojemności zbiornika retencyjnego i jej zmian 

w czasie jest bezpośredni pomiar układu topograficznego czaszy zbiornika. Powinien on 

być wykonany po raz pierwszy, przed zalaniem zbiornika, a następnie wykonywany 

okresowo (co 5 lat). Problem dotyczy dwóch kwestii: 

 Stanu czaszy w trakcie pomiaru pierwotnego (czy to rzeczywiście czasza 

przygotowana do zalania, czy też na innym etapie inwestycji?) 

 Metody pomiaru oraz metody opracowania batymetrii czaszy i w konsekwencji 

wyznaczenia numerycznego i graficznego odwzorowania krzywej pojemności. 

W obu przypadkach, nie zawsze wiarygodność danych wyjściowych i wynikowych jest 

satysfakcjonująca. Do tego należy dołożyć trudności w pomiarze jakąkolwiek metodą 

batymetrii w warunkach zbiornika wypełnionego wodą. W Polsce, jedynie w przypadku 

zbiornika Tresna na Sole, opróżniono zbiornik (1992 rok) umożliwiając szczegółowy 

pomiar stanu czaszy po 25 latach eksploatacji (Rys. 14).  Przeprowadzone wówczas przez 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK pomiary uwzględniały 21 odkrywek 

zlokalizowanych wzdłuż starych koryt rzek zasilających. Na ich podstawie oszacowano 

miąższość warstwy naniesionego materiału dochodzącą do 2.8m, oraz jego rodzaj – 

przeważały frakcje drobne: piaski, gliny i iły z tendencją zmniejszania się średnic ziaren 

osadzonych na dnie w kierunku zapory. 
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Rys. 14 Pierwotne koryto rzeki Soły widoczne po opróżnieniu zbiornika Tresna (Wacławski M. – 
materiały własne) 
 

Generalnie, dopiero w ostatnich latach, dzięki zastosowaniu techniki GPS i adekwatnego 

sprzętu pomiarowego (wysokiej klasy echosondy), pomiary szczegółowe, przy 

niewielkich zmianach topografii czaszy zbiorników są odpowiednio wiarygodne. 

Wcześniej pomiary punktowe nie miały właściwej gęstości, lub stosowano pomiary 

przekrojowe, które realizowane były jako prostoliniowe w znacznych odległościach. 

Poniżej (Tabela 3), na przykładzie zbiornika wodnego Otmuchów, zbudowanego w 1933 

roku na Nysie Kłodzkiej pokazano możliwe błędy w szacowaniu zmian pojemności 

zbiornia (Kosierb, 2017).  Tabela przedstawia pojemność zbiornika w poszczególnych 

latach przy danym poziomie piętrzenia wody.  Normalny poziom piętrzenia w tym 

zbiorniku odpowiada rzędnej 210.50 m n.p.m. w okresie letnim i 212.10 m n.p.m. w porze 

zimowej. W prawej części tabeli przedstawiono różnicę pojemności pomiędzy 

poszczególnymi okresami pomiarowymi (wartości dodatnie wskazują na pogłębienie 

zbiornika, a ujemne na utratę pojemności). Na szczególna uwagę zasługuje ostatnia 

z kolumn, według której w okresie 26 lat pojemność zbiornika zwiększyła się, w 

zależności od poziomu piętrzenia, od ~2 mln m3 do nawet ~6 mln m3 (przy maksymalnym 

poziomie piętrzenia, 215 m n.p.m.). Jeśli w trakcie eksploatacji zbiornika nie zostały 

przeprowadzone radykalne prace rekultywacyjne (w tym przypadku takie nie miały 

miejsca), naturalne przegłębienie (wymycie rumowiska z dna zbiornika 

i przeprowadzenie go przez koronę zapory) jest nie możliwe. W tym przypadku 

niewątpliwie doszło do nieprawidłowego pomiaru w przynajmniej jednym roku 

pomiarowym. 
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Tabela 3 Zmiana pojemności zbiornika Otmuchów w okresie 1933-2001  (Kosierb, 2017) 

Rzędna 
[m n.p.m.] 

Pojemność zbiornika 
  [mln m3] 

Zmiana pojemności  
[mln m3] 

1933 1961 1975 2001 
1933-1961 

(28 lat) 
1961-1975 

(14 lat) 
1975-2001 

(26 lat) 

207.00 16.44 15.27 10.31 12.17 -1.17 -4.96 1.86 

208.00 25.19 23.50 17.22 19.93 -1.69 -6.28 2.71 

209.00 36.02 34.01 26.22 29.91 -2.01 -7.79 3.69 

210.00 49.06 46.71 37.61 42.41 -2.35 -9.10 4.80 

211.00 64.27 61.06 51.42 56.83 -3.21 -9.64 5.41 

212.00 81.50 77.61 67.65 73.09 -3.89 -9.96 5.44 

213.00 100.88 95.60 85.82 91.19 -5.28 -9.78 5.37 

214.00 121.63 114.69 104.90 110.35 -6.94 -9.79 5.45 

215.00 142.93 134.52 124.46 130.45 -8.41 -10.06 5.99 

 

C. Prognoza zamulania zbiorników wodnych retencyjnych 

Istnieje kilka metod prognozowania zamulania zbiorników. W pracy (Czech & 

Wisniowska-Kielian, 2007) skonfrontowano metody szacunkowe, metodę obliczeniową 

i porównano pomiar czaszy przed i po zalaniu zbiornika Czorsztyńskiego. Wyniki 

przedstawia Tabela 4 w której widzimy nawet prawie stukrotne różnice oszacowanych 

wartości. Należy pamiętać, że proces dostarczania rumowiska do zbiornika jest 

uzależniony od wielu zmiennych i może nasilić się lub zmniejszyć w wyniku np. zmiany 

gospodarowania zlewnią, dlatego prognozowanie z wieloletnim wyprzedzeniem na 

podstawie metod obliczeniowych czy szacunkowych jest mało wiarygodne. 

Tabela 4 Zestawienie wielkości zamulenia zbiornika Czorsztyńskiego (Czech & Wisniowska-Kielian, 

2007) 

Metoda 
Wielkość rocznego 

zamulenia 

Metoda szacunkowa: 
(Dębski, 1967) 
(Stępnowski, 1967) 

 
450 000 m3/rok 
270 000 m3/rok 

Metoda obliczeniowa 
(Dr-Usie) rumowisko unoszone 

 
7 250 m3/rok 

Porównanie pomiarów czaszy 
przed i po zalaniu zbiornika 

 
690 000 m3/rok 

 

W pracy (Madeyski, Michalec, & Tarnawski, 2008) zostały przytoczone metody określania 

zdolności zbiornika  do zatrzymywania rumowiska unoszonego β, zwane inaczej 

zdolnością akumulacyjną rumowiska lub współczynnikiem akumulacji rumowiska. 



38 
 

Wartość β wyznacza się z nomogramów Łapatina lub Brune’a (Łajczak, 1995), gdzie 

powiązana jest ona ze współczynnikiem α – zwanym czasem retencji, który umożliwia 

określenie czasu zatrzymania wody w zbiorniku, najczęściej w skali rocznej. 

Współczynnik α jest bezwymiarowy i wyznaczany jako stosunek średniorocznej 

pojemności zbiornika do średniorocznego dopływu wody do zbiornika. Poniżej 

przedstawiono podejście do wyznaczania zdolności akumulacyjnej zbiorników 

opracowane przez pięciu badaczy: 

 Drozd (Dąbkowski, Skibiński, & Zbikowski, 1982): modyfikuje zależność β=F(α) 

uwzględnia wielkości ziaren dostarczanych do zbiornika. Mimo opracowania tej 

metody dla zbiorników jeziornych obszarów równinnych Ukrainy jest ona często 

stosowana w pracach projektowych polskich zbiorników; 

 Brune-Alan i Brown (Heinemann, 1984): wykorzystuje współczynnik będący 

stosunkiem pojemności zbiornika do powierzchni zlewni; 

 Karušev (Dąbkowski et al., 1982): przedstawia zdolność akumulacyjną zbiornika 

w zależności od uziarnienia i charakterystyki rumowiska unoszonego, 

dostarczanego do zbiornika; 

 Churchill (Heinemann, 1984): uzależnia zdolność do trwałej retencji od 

współczynnika określającego stosunek czasu zatrzymania wody w zbiorniku do 

średniej prędkości przepływającej wody; 

 Gay (Heinemann, 1984): uzależnia β od prędkości opadania ziaren rumowiska 

i czasu zatrzymania wody w zbiorniku. 

Należy podkreślić, że przedstawione metody zakładają niezmienność zdolności do 

akumulowania materiału unoszonego we wszystkich kolejnych latach użytkowania 

zbiornika. Powyższe metody pozwalają na wyznaczenie β w zależności od odpowiedniego 

wskaźnika. Aby określić średnie roczne zamulenie rezerwuaru należy dodatkowo 

dysponować wartością średniej rocznej dostawy rumowiska unoszonego do zbiornika. 

Pomiary transportu rumowiska były prowadzone przez IMGW, jednak zostały zaniechane 

ze względu na ich koszt. Pomiary aktualnej pojemności zbiorników prowadzone przez ich 

administratorów są również rzadkie (Bąk, Dąbkowski, & Górski, 2011). 

Dokumentacja wieloletnich badań nad zbiornikami wodnymi w skali globalnej wskazuje, 

że można uzyskać ocenę – prognozę podatności zbiornika retencyjnego na akumulację 
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materiału dostarczanego ze zlewni i rzeki. Zestawienie wyników globalnych w tym 

zakresie znaleźć można w pracy (Randle & Bountry, 2017), która stanowi wytyczne dla 

rekonstrukcji zapór zbiorników wodnych, w warunkach ich zalądowania skutkującego 

decyzją o likwidacji zbiornika i etapowego powrotu do równowagi morfo-dynamicznej 

rzeki. Zebrane tak wyniki, zaprezentowane w postaci Rys. 15, pokazują zależność 

długookresowej zdolności zatrzymywania dostarczanego do akwenu rumowiska [%] 

przez konkretne zbiorniki zlokalizowane w różnych częściach świata  od współczynnika 

α (dolna oś pozioma). Pokazana na Rys. 15 krzywa efektywności Brune'a reprezentuje 

wyrównaną zależność dla średnich i dużych zbiorników, w których okres deponowania 

materiału sięga 100 lat. 

 

Rys. 15 Wyniki pomiarów stopnia zatrzymywania sedymentu w zbiorniku retencyjnym w zależności 
od stosunku jego pojemności do dopływu rocznego, oraz pochodzące od różnych badaczy krzywe 
wyrównujące zależności w tym zakresie (Randle & Bountry, 2017)  
 

Polska jest jednym z krajów o najmniejszych zasobach wodnych w Europie, dlatego 

utrzymywanie i zwiększanie retencji jest zadaniem wysokiej wagi. Temat konieczności 

rekultywacji zbiorników i sposobów prowadzenia tych działań był często poruszany m.in. 

przez (Dymkowski & Lewandowski, 2001),(Czech & Wisniowska-Kielian, 2007), (Gurgul, 

2010). Metodą skuteczną, najczęściej stosowaną, jest bagrowanie (mechaniczne 

wybieranie z czaszy nagromadzonego osadu dennego) pozwalające na szybkie 

odzyskanie utraconej pojemności. Wydobyty materiał może być wykorzystany 



40 
 

w leśnictwie, rolnictwie lub budownictwie, jednak aby tak się stało, musi on spełnić 

określone kryteria fizyczne i jakościowe (Maj & Koszelnik, 2016).  

Zgromadzone w zbiorniku zaporowym osady zawierają substancje organiczne 

i mineralne. Z procesem zamulania nierozłącznie związana jest kwestia zanieczyszczeń 

osadów oraz ich wpływu na jakość wody w zbiorniku. Spływ powierzchniowy z terenów 

miejskich, przemysłowych i rolniczych sprzyja podwyższeniu zawartości metali ciężkich, 

a także szkodliwych związków chemicznych w wodach powierzchniowych. Osady denne 

zatrzymują większość szkodliwych substancji wprowadzanych do wód. W sprzyjających 

warunkach fizycznych, i biochemicznych może dochodzić do desorpcji szkodliwych 

substancji zawartych w osadach i wtórnego zanieczyszczania wody i przyległych terenów. 

W pracy (Dmitruk, Jancewicz, & Tomczuk, 2013) porównano zbiorniki sudeckie, 

karpackie i nizinne pod kątem występowania w osadach związków organicznych 

i pierwiastków śladowych. Wykazano, że zbiorniki sudeckie kwalifikują się do II klasy ze 

względu na podwyższoną zawartość związków chromu i miedzi. W pozostałych 

zbiornikach wszystkie osady należały do pierwszej klasy jakości.  

2.4 Konkluzja 

W świetle dotychczasowych wyników prac i ocen łączących transport rumowiska ze 

zmianami morfologii czaszy zbiorników wodnych, można stwierdzić, że wciąż 

wymagające rozwinięcia bądź potwierdzenia na bazie studiów przypadku, pozostają 

następujące zagadnienia: 

 uzależniony od warunków hydrologicznych oraz charakterystyk hydraulicznych 

transportu i segregacji rumowiska na długości akwenu, wpływ strumienia 

zawiesiny na batymetrię zbiornika i jego morfologię w planie,  

 kształtowanie się strefy cofkowej w warunkach zmiennej pracy zbiornika, 

a zwłaszcza w kontekście relacji: zmienność dopływu - zmienność stanów 

wody, głównie z uwagi na obniżanie poziomu retencji użytkowej (w tym 

powodziowej) zbiornika na skutek zalądowania tej strefy, 

 wpływ przestrzennej struktury akwenu oraz abrazji jego brzegów na procesy 

transportowe i sedymentację materiału w czaszy zbiornika. 

Biorąc pod uwagę fakt, że strefa rzeczna zbiornika retencyjnego jest źródłem zmian 

morfologicznych zachodzących w czaszy zbiornika, a jednocześnie jest częścią akwenu 
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najbardziej wrażliwą dynamicznie (z uwagi na zmiany poziomu zwierciadła wody), 

wydaje się, że należy rozwijać badania aplikacyjne w tym obszarze. Istotą tych badań jest 

ocena zasięgu zalądowania tej strefy (struktury zmian) a także granulometrii sedymentu 

i jej powiązania z odpowiednimi wartościami w strefie przejściowej i jeziornej akwenu. 

Są to nadal zagadnienia bazowe w aspekcie funkcjonalności i żywotności zbiorników 

retencyjnych. Wymagają one poszerzenia selektywnej bazy informacyjnej dla powiązania 

i interpretacji zachodzących w tych akwenach procesów fizycznych. 

3 Cel i zakres pracy 

Przedmiotem pracy jest strefa cofkowa wodnego zbiornika retencyjnego, czyli obszar, w 

którym zachodzą największe krótko- i długookresowe zmiany hydromorfologiczne 

akwenu. Jest to związane ze zmiennością zasilania zbiornika i zmianami wysokości jego 

piętrzenia, co wynika z realizacji funkcji gospodarczych tych akwenów. 

3.1 Cel pracy i teza badawcza 

Celem naukowym rozprawy jest identyfikacja uwarunkowań oraz analiza zmian 

zachodzących w strefie cofkowej wodnego zbiornika retencyjnego, na przykładzie 

zbiornika wodnego Dobczyce na rzece Rabie. 

Praca ma charakter studialny. Obejmuje analizę podatności procesów dynamicznych 

zachodzących w tej strefie zbiornika, na warunki hydrologiczne oraz hydrauliczne 

związane z eksploatacją zbiornika w długim okresie. Dysertacja wchodzi w zakres badań 

pilotażowych, które stanowią wkład w pulę tak zwanych "case studies" rozwijających bazę 

danych, wiedzę i metody badawcze, w tym przypadku w zakresie: 

 opisu procesów zachodzących w zbiornikach retencyjnych i uogólniania ich 

parametrów w relacji do źródeł i przyczyn, 

 rozwoju metod badawczych, w tym metod wykorzystujących modelowanie 

matematyczne procesów dynamicznych. 

Ma to istotne znaczenie dla pogłębienia wiedzy o procesach zachodzących w zbiornikach 

retencyjnych, na potrzeby utrzymania ich potencjału retencyjnego w warunkach zmian 

klimatycznych i rozwoju. 
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Studialny charakter pracy uzasadnia zastosowanie naukowej analizy i syntezy, 

a następnie  interpretacji dostępnych danych w przedmiocie pracy. Jednak, mając na 

względzie rozwój metod numerycznych w analizie procesów dynamicznych 

i sedymentacyjnych, postawiono dodatkowo poniższą tezę badawczą: 

Możliwe jest efektywne wykorzystanie modelu transportu sedymentu, opartego na 

podejściu Lagrange'a, na potrzeby analizy i oceny segregacji rumowiska w analizie 

procesów sedymentacyjnych w zbiorniku wodnym. 

3.2 Wybór obiektu pilotażowego 

Zbiorniki wodne na obszarze dorzecza Górnej Wisły, w większości są wielofunkcyjne, 

zróżnicowane co do wielkości całkowitej objętości oraz pojemności użytkowej i rezerwy 

powodziowej. 

Z uwagi na cel pracy ważne jest, aby obiekt badań posiadał pojemność sytuującą zbiornik 

pilotażowy w obszarze  zwanym w nomenklaturze międzynarodowej efektywną "pułapką 

sedymentacyjną". Oznacza to, że powinien być na tyle pojemny, aby jego objętość 

średnioroczna stanowiła co najmniej 10-15% średniorocznego dopływu wody do 

zbiornika. Zatem, współczynnik α powinien wynosić min. 0.1÷0.15, co gwarantuje 

zatrzymanie w akwenie co najmniej 80-90% transportu części stałych dostarczanych 

przez rzekę, jak pokazano na Rys. 15. 

W dorzeczu górnej Wisły do zbiorników wodnych średnich i dużych, spełniających to 

kryterium – wartość stosunku średniej pojemności do dopływu rocznego α  > 0.10, należą: 

 zbiornik Solina na Sanie, α ≈ 0.60 (pracuje od 1968 roku), 

 zbiornik Klimkówka na Ropie, α ≈ 0.55 (stosunkowo młody – uruchomiony w 

1994), 

 zbiornik Goczałkowice na Małej Wiśle, α  ≈ 0.38 (pracuje od 1956 roku), 

 zbiornik Dobczyce na Rabie, α  ≈ 0.36 (pracuje od 1986 roku), 

 zbiornik Czorsztyn-Niedzica na Dunajcu, α ≈ 0.18 (stosunkowo "młody" - 

uruchomiony w 1997 r.), 

 zbiornik Tresna na Sole, α  ≈ 0.13 (pracuje od 1966 roku). 

Drugie kryterium to stabilność reżimu odpływu, co skutkuje wyłączeniem z analiz 

zbiorników energetycznych pracujących w reżimie szczytowym, czyli Czorsztyn-Niedzica 
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i Solina. Dodatkowo, zbiornik Solina ma bardzo złożoną strukturę w planie, utrudniającą 

jednoznaczną identyfikację strefy cofkowej (są co najmniej trzy) i jej odróżnienie od strefy 

tranzytowej (gałęzie wąskie i kręte) (Rys.  16). 

  
Rys.  16 Porównanie kształtu zbiorników zaporowych Solina i Dobczyce (OpenStreetMap) 

W tej sytuacji do wyboru pozostały zbiorniki wodne: Goczałkowice (α=0.38), Tresna 

(α=0.13), Dobczyce (α=0.36) i Klimkówka (α=0.55). Zbiornik Tresna ma stosunkowo 

niską wartość α (ok. 0.13), zaś zbiornik Klimkówka jest zbyt młody – brak odpowiedniej 

liczby danych. 

Jako obiekt i obszar pilotażowy do badań w ramach niniejszej dysertacji wybrano 

zbiornik wodny Dobczyce na Rabie, a zadecydowały o tym, obok stosunkowo wysokiej 

wartości α, następujące względy: 

a) To ważny dla Krakowa obiekt, zapewniający aglomeracji wodę pitną; 

b) Zbiornik ten od dawna jest przedmiotem zainteresowania zespołu Instytutu 

Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, ze względu na prace nad 

ochrona ujęcia wody dla Krakowa oraz planowanie ochrony przed powodzią 

w dolinie Raby poniżej zbiornika. Zapewnia to dostępność danych i informacji, 

które zostały zgromadzone w zakresie wyższym niż można byłoby to zapewnić 

w przypadku innego obiektu; 

c) Powyżej zbiornika Dobczyce, w 2013 roku rozpoczęto proces likwidacji części 

zabudowy hydrotechnicznej w postaci stopni wodnych, zastępując je rampami 

podłużnymi i uruchamiając szerszy zasięg terenów zalewowych w dolinie Raby. 

Prace te, zrealizowano w ramach projektu polsko-szwajcarskiego, a ich efektem 
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będzie zmiana warunków morfo-dynamicznych rzeki Raby w odcinku zasilającym 

zbiornik Dobczyce (Lenar-Matyas, Korpak, & Maczałowski, 2015); 

d) Od kilku lat prowadzone są dwie, istotne dla efektów niniejszej pracy, dyskusje, 

ukierunkowane na zmiany w otoczeniu zbiornika oraz jego eksploatacji: 

 Pierwsza dotyczy wykorzystania akwenu przez okolicznych mieszkańców 

i turystów na potrzeby rekreacyjno-sportowe, czego efektem jest opracowanie 

z roku 2012  (ARUP, 2012), patrz też (Bielak, 2008); 

 Druga związana jest z powiększeniem retencji powodziowej na potrzeby 

zwiększenia ochrony przed powodzią doliny Raby, niezależnie od protestu 

MPWiK w Krakowie. Skutkiem tej dyskusji od 2017 roku obowiązuje nowa 

instrukcja gospodarki wodnej na zbiorniku Dobczyce w warunkach zagrożenia 

powodziowego, której efektem jest obniżenie letniego poziomu zwierciadła 

wody w zbiorniku wodnym Dobczyce o 185 cm; 

e) Zachodzące i prognozowane zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na efektywność 

pełnienia przez zbiornik poszczególnych jego funkcji. 

Powyższe czynniki, a zwłaszcza opisane w punktach c), d) i e), w najbliższych latach 

skutkować będą zmianą warunków dla kształtowania się procesów sedymentacyjnych 

w części cofkowej zbiornika wodnego Dobczyce. W tej sytuacji prace zrealizowane 

w ramach niniejszej dysertacji mają dodatkowe znaczenie dokumentacyjne dla 

perspektywicznej oceny procesów sedymentacyjnych. 

3.3 Zakres prac badawczych 

Zgodnie z celem naukowym rozprawy i jej studialnym charakterem, zakres pracy objął: 

 zebranie i opracowanie na potrzeby rozprawy materiałów dokumentacyjnych dla 

zbiornika wodnego Dobczyce na Rabie, 

 zebranie i opracowanie danych klimatycznych i hydrologicznych oraz dotyczących 

pracy zbiornika, pod kątem ich charakterystyki i parametryzacji, na potrzeby 

pracy, 

 opis charakterystyk i skutków procesów erozyjno-sedymentacyjnych w zbiorniku, 

ze szczególnym uwzględnieniem strefy cofkowej zbiornika Dobczyce, 
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 hydrauliczną analizę warunków sedymentacji materiału dostarczanego do 

zbiornika Dobczyce oraz przemieszczania się sedymentu w akwenie, pod kątem 

zmian w strefie cofkowej, 

 interpretację uzyskanych wyników badań i wnioskowanie 

4 Przyjęta metodyka badań  

Zgodnie z założonym celem i zakresem rozprawy, metodyka badań dostosowana została 

do potrzeb opracowania dostępnych materiałów źródłowych i do wymaganej zakresem 

analizy dostępnych danych ilościowych, a także do koniecznego zakresu badań in situ oraz 

pakietu symulacyjnego, opartego na komputerowym modelu zbiornika wodnego 

Dobczyce. 

W szczególności zastosowano: 

 selekcję materiałów dokumentacyjnych oraz opracowanie pozyskanych danych 

informacyjnych i liczbowych w zakresie niezbędnym dla dysertacji, uwzględniając 

ujednoliconą skalę przestrzenną, 

 uzupełniające pomiary granulometryczne oraz miąższości warstwy osadu, 

 aplikację pakietu modelowego 2D na potrzeby symulacji numerycznych, do analizy 

hydrodynamiki zbiornika i jej powiązania z segregacją sedymentu w procesach 

morfo-dynamicznych, 

 Interpretację wyników analiz i ocen na potrzeby wnioskowania. 

Poniżej omówiono przyjęte podejście badawcze. 

4.1 Wykaz pozyskanych materiałów i podejście do ich opracowania 

Autorka korzystała z licznych źródeł danych liczbowych, opisowych i graficznych które 

zostały przedstawione poniżej w podziale na kategorie: 

Dane liczbowe: 

 Dane meteorologiczne ze stacji meteorologicznej IGiGP UJ Gaik-Brzezowa obejmujące 

pomiar kierunku i siły wiejącego wiatru. Dane minutowe z lat 2010-2014; 
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 Dane hydrologiczne obejmujące pomiar dopływu do Zbiornika Dobczyckiego oraz 

pomiar wysokości piętrzenia wody. Dane mierzone raz na dobę lub częściej, 

pozyskane od RZGW Kraków dla lat 1997-2016; 

 Sumy dobowe opadu atmosferycznego ze stacji Stróża, pomierzone dla lat 1997-2016 

przez IMGW-PIB. 

Materiały geodezyjne i kartograficzne: 

 Mapa batymetryczna Zbiornika Dobczyckiego z roku 2008. Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej; Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór; 

 Przekroje poprzeczne o nr: 22-26 obszaru cofkowego Zbiornika Dobczyckiego z lat: 

1987, 1997 i 2003. Dane własne Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej 

Politechniki Krakowskiej –  IIGW PK (lata: 1987,1997) oraz pozyskane z opracowania 

pt.: Ukształtowanie koryta rzeki Raby w rejonie ujścia do zbiornika wodnego 

Dobczyce do rzędnej maksymalnego poziomu piętrzenia zaporą Dobczyce. FOREX  

s.c., wykonane przez GEORYS Dobczyce (rok 2003); 

 Przekroje poprzeczne rzeki Raby na odcinku Stróża – Zbiornik Dobczycki. Dane 

własne IIGW PK; 

 Zdjęcia lotnicze obszaru zbiornika Dobczyce z lat: 1997, 2003, 2012 i 2015 pozyskane 

z GUGiK, oraz z lat: 2009 i 2017 zaczerpnięte z Google Earth. 

Opracowania zwarte: 

 Zbiornik Dobczycki: ekologia-eutrofizacja-ochrona, (Starmach & Mazurkiewicz-

Boroń, 2000); 

 Studium możliwości zmiany funkcji Zbiornika Dobczyckiego i jego zlewni 

z uwzględnieniem ochrony czystości wody w zbiorniku, (Nachlik et al., 2006);  

 Badania dla oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa zbiorników: Besko, Chańcza, 

Dobczyce i Klimkówka, IMGW, 2008: 

o Część 1: Badania zmian pojemności zbiornika Dobczyce, (Leszczyński et al., 

2008); 

o Część 2: Badania i ocena abrazji brzegów zbiornika Dobczyce, (Kosik et al., 2008);  

 Strategiczny program efektywnego wykorzystania Zbiornika Dobczyckiego 

w  perspektywie krótko i długookresowej, (ARUP, 2012); 

 Wykorzystanie zbiornika Dobczyce w perspektywie krótko i długoterminowej, IIGW 

PK, (Bojarski et al., 2012); 



47 
 

 Czynniki kształtujące stężenia metali ciężkich w rzece Rabie i niektórych karpackich 

zbiornikach zaporowych, (Szarek-Gwiazda, 2013); 

 Zbiornik wodny Dobczyce, Monografia RZGW, (Materek et al., 2016). 

4.2 Własne badania uzupełniające in situ 

W celu uzyskania koniecznego do analiz spektrum rozkładu granulometrycznego ziaren 

sedymentu w zbiorniku Dobczyckim na potrzeby dysertacji wykonano i opracowano 

własne pomiary granulometryczne w strefie rzecznej zbiornika Dobczyce. Na Rys. 17 

przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych poboru próbek gruntu. Jak widać, 

obszar pomiarów objął cofkową część zbiornika Dobczyce oraz końcowy fragment części 

rzecznej Raby tuż przed jej ujściem do zbiornika. 

 

Rys. 17 Lokalizacja punktów pomiarowych poboru próbek zdeponowanego rumowiska 
 

Prace pomiarowe objęły: 

a) Pobór nienaruszonych profili gruntowych przy pomocy świdra okienkowego, tak 

aby uzyskać szczegółową granulometrię w warstwach o miąższości 0.2 m do 

głębokości zalegania osadów; 

b) Analizę granulometryczną przedstawioną liczbowo oraz w postaci krzywych 

granulometrycznych warstwowych i całkowitych w pionach pomiarowych, 

uzupełnione analizą zawartości części mineralnych i organicznych w suchej masie.  



48 
 

Szczegółowe badania granulometryczne oraz ocenę charakterystyk profili glebowych 

i charakterystyk hydraulicznych osadu, przeprowadzono w laboratorium Instytutu 

Geotechniki Politechniki Krakowskiej, zgodnie z wymaganiami normatywnymi: 

 wstępna analiza makroskopowa wg:   PN-86/B-02480,  

 gęstość objętościowa wg:   PKN-CEN ISO/TS 17892-1 

 wilgotność naturalna wg:    PKN-CEN ISO/TS 17892-1 

 analiza sitowa4 wg:    PKN-CEN ISO/TS 17892-4 

 analiza areometryczna5 wg:  PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480 

 

Z kolei, analizę organiczną suchej masy osadu  przeprowadzono w Laboratorium 

Chemiczno-Technologicznym Katedry Technologii Środowiskowych Politechniki 

Krakowskiej, zgodnie z: PN-75/C – 04616.01. 

4.3 Zastosowany w pracy komputerowy model 2D zbiornika wodnego 

Dobczyce 

4.3.1 Wybór modelu zbiornika 

Do modelowania procesów hydrodynamicznych w wodnych zbiornikach zaporowych, 

stosuje się trzy podstawowe typy matematycznych modeli komputerowych: 

1) Pierwszy, najprostszy w opisie, to model retencji zbiornikowej, oparty na 

hydrologiczno-hydraulicznym równaniu retencji, w którym obiekt (zbiornik) 

traktuje się punktowo, jako obiekt o zmiennej w czasie pojemności V: 

 dV/dt = Dopływ (t) - Odpływ (t) (10) 
 

Jest to model, w którym Dopływ (t) = Q (t) opisuje realne zasilanie zbiornika, a Odpływ 

(t) jest funkcją sterowania odpływem Q (t, Z(t)), zależną od czasu i rzędnej napełnienia Z 

w funkcji czasu, w zależności od charakteru pracy urządzeń spustowych. Rzędna 

                                                        
4  - polega na przesianiu próbek przez zestaw sit o konkretnym wymiarze oczek (40 mm, 25 mm, 10 mm, 2 
mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm, 0.1 mm (dla grubszych ziaren jak kamienie, żwir, piasek) czy też 0.071 mm 
lub 0.063 mm (dla materiałów drobnych np. piasek i pył). 
5  - polega na wprowadzeniu pływaka do odpowiednio przygotowanej zawiesinie zawierającej badany grunt 
i obserwacji zmian zanurzenia pływaka w zadanych odcinkach czasowych. Zmiana wyporności cieczy w 
trakcie badania przy znanej temperaturze przekłada się na zawartość w zawiesinie cząstek o danej 
średnicy. Metoda stosowana jest do identyfikacji udziału ziaren o średnicach z przedziału 0.0009 – 0.086 
mm. 
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napełnienia Z nazywana jest w skrócie poziomem piętrzenia (PP), gdyż określana jest 

punktowo, przy zaporze. 

Powyższe równanie (model) jest stosowane w operacyjnym sterowaniu zbiornikiem 

(instrukcja sterowania) i zakłada, że zbiornik posiada poziomy układ zwierciadła, co 

stanowi dobre przybliżenie rzeczywistości. Stosuje się go także w bilansowaniu 

godzinowym i dobowym dopływu i odpływu na podstawie zmian wysokości piętrzenia. 

2) Drugi model jest oparty na znanych i powszechnie stosowanych w korytach 

otwartych jednowymiarowych geometrycznie równaniach St. Venanta. 

Ten typ modelu jest wykorzystywany przede wszystkim do analizy transformacji 

szybkozmiennej fali wezbraniowej przez zbiornik, przy czym wykorzystuje on opis czaszy 

na bazie przekrojów poprzecznych, w których przepływ traktowany jest 

jednokierunkowo w całym przekroju. Z punktu widzenia złożonego, zależnego od pola 

lokalnych prędkości przepływu, mechanizmu transportu zawiesiny i cząstek wleczonych 

w zbiorniku, uzyskany w ten sposób obraz dynamiki przepływu nie jest wystarczająco 

dokładny dla odwzorowania warunków przemieszczania się unosiny i sedymentu 

w zbiornikach retencyjnych. Dotyczy to nawet w strefy cofkowej zbiornika. 

3) Trzeci typ to modele dwuwymiarowe w planie (2D) z uwzględnieniem określonej 

formuły profilu prędkości w pionie (zwane czasami 2.5D), a także rzadko 

dotychczas stosowane modele 3D. 

Modele dwuwymiarowe odwzorowują pole prędkości przepływu w układzie (x, y) w 

planie, w zależności od złożonego układu geometrii czaszy zbiornika, punktowego lub 

liniowego zasilania oraz odpływu. Ich cechy to: 

 oczekiwane odwzorowanie układu poziomego dynamiki przepływu, przy limitowanej 

zmienności przepływu i poziomu zwierciadła w czasie (ze względu na ograniczenia w 

zmienności pionowej zwierciadła dla złożonej siatki odwzorowania topografii 

czaszy), 

 brak odpowiedniego odwzorowania oporów przepływu w warunkach dennych, 

dostosowanego do formuł rumowiskowych, jednakże przy możliwość poprawnego 

odwzorowania transportu unosiny i jej sedymentacji, co jest ważne dla niniejszej 

pracy. 
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Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, autorka zdecydowała się na podejście 

dwuwymiarowe w planie (2D), jako adekwatne do rozważanego zagadnienia. 

4.3.2 Wykorzystany w pracy hydrodynamiczny model zbiornika 

Wykorzystując własne doświadczenie w zakresie modelowania hydrodynamicznego 2D 

w zbiornikach retencyjnych, autorka wybrała rozwiązanie oparte na pakiecie 

symulacyjnym SMS (Surface Modelling Simulation), opracowanym i zweryfikowanym 

przez The US Corps of Engineers, oraz na jego modelach szczegółowych, dostosowanych 

do potrzeb dysertacji. Dla zbiornika Dobczyce przeprowadzono już wiele symulacji 

numerycznych z użyciem modeli 2D, w tym modeli należących do pakietu SMS takich jak: 

FESWMS, RMA, oraz AdH. Wyniki tych zastosowań przedstawiono m. in w: (Gałek & 

Hachaj, 2008), (Gałek, 2010), (Gałek & Hachaj, 2013), (Szlapa, Trzewik, & Hachaj, 2013), 

(Hachaj, Szlapa, & Tutro, 2014), (Hachaj & Szlapa, 2017). 

Dla potrzeb niniejszej dysertacji autorka wybrała modele numeryczne które w sposób 

kompatybilny łączą możliwość modelowania nieustalonego pola prędkości przepływu 

w zbiorniku zaporowym i na jego podstawie odzwierciedlenia warunków dynamicznych 

w akwenie tak, aby ich użyć jako bazy do symulowania procesów transportu sedymentu 

w zbiorniku. Do realizacji tego zadania zostały wybrane dwa rozpoznane wcześniej 

narzędzia modelowe: AdH i PTM. 

AdH (Adaptative Hydraulics model) 

Model AdH jest częścią pakietu SMS. Należy do grupy dwuwymiarowych, uśrednianych 

głębokością modeli bazujących na metodzie elementów skończonych. AdH jest 

najbardziej wszechstronnym i najbardziej stabilnym z dotychczas stosowanych przez 

autorkę modeli. Elementy siatki obliczeniowej modelu mają kształt trójkątny z węzłami 

dyskretyzacji zlokalizowanymi na ich wierzchołkach. Narzędzie ma zdolność 

modyfikowania siatki w regionach newralgicznych dla uzyskania optymalnego dla 

obliczeń pokrycia. Podstawowymi danymi wejściowymi dla modelu są: batymetria, 

szorstkość punktowa dna, początkowy poziom piętrzenia wody, parametry fizyczne wody 

(gęstość, lepkość), dane dotyczące dopływów i odpływów wody (mogą one być stałe, 

zmienne w czasie lub zależne od poziomu zwierciadła wody). 

Model oparty jest na dwuwymiarowych równaniach przepływu nieustalonego (Berger, 

Tate, Brown, & Savant, 2013), (Witek, 2013). 
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Równanie zachowania masy dla dowolnego planarnego elementu: 
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gdzie: 𝑣 x, 𝑣 y [m/s]  – składowe prędkości w kierunkach poziomych x i y, H [m] – 

lokalna głębokość. 

Dwuwymiarowe równanie zachowania pędu w planie (x,y): 
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gdzie: fx [m/s2] – siła jednostkowa działająca w kierunku x, fy  [m/s2] – siła 

jednostkowa w kierunku y Cf [1/s] – parametr Coriolisa, g [m/s2] – przyspieszenie 

ziemskie, ϛ [m] – poziom dna, C [m1/2/s] – współczynnik oporów dna traktowana jako 

uogólnienie współczynnika Chezy’ego, p [Pa] – ciśnienie atmosferyczne. 

Ze względu na znikomo mały wpływ parametru Coriolisa w skali zbiornika zaporowego, 

oraz uznanie panującego ciśnienia atmosferycznego za stałe, powyższe równania 

w istocie przyjmują postać: 
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W wyniku obliczeń, użytkownik otrzymuje dwuwymiarowe pole horyzontalnych 

prędkości przepływu, pole uśrednionych w pionie prędkości wody. Wynik może mieć 

charakter ustalony lub nieustalony. Przeliczając bilans masy i pędu na jednostkę pola 

powierzchni elementu siatki obliczeniowej, uzyskuje się składowe kierunkowe 

przepływu jednostkowego qx i qy [m2/s], odpowiednio w kierunkach x i y: 

{   
𝑞
𝑥
= 𝐻𝑣𝑥

𝑞
𝑦
= 𝐻𝑣𝑦

      (14) 
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PTM (Particle Tracking Model) 

PTM jest modelem bazującym na hydrodynamice przepływu uzyskanej w modelach 2D. 

Działa na wynikach symulacji dynamiki z modelu AdH, przy tej samej geometrii. Model 

ten daje możliwość śledzenia cząstek reprezentujących rumowisko o danych 

parametrach dopływających z zadanego źródła, uwzględniając ich osadzanie na dnie, 

ponowne podrywanie lub nawet zakopywanie pod nanoszonym materiałem. 

Wykorzystując chwilowe pole prędkości przepływu, uzyskane na bazie modelu ADH, 

można realizować obliczenia w ujęciu Lagrange’a, bazujące na śledzeniu torów cząstek 

sedymentu przenoszonych przez to pole w czasie. Z kolei, stosując podejście Eulera, 

obliczana jest intensywność transportu masowego, przy kontroli prawdopodobieństwa 

poderwania lub zakopania cząstki zdeponowanej na dnie. Obliczenia te mogą być 

wykonana na jeden z dwóch sposobów: van Rijn lub Soulsby – van Rijn. Drugi z nich jest 

rekomendowany jako szybszy. Równanie empiryczne jednostkowego natężenia  

transport rumowiska (natężenie przypadające na 1 metr bieżący przekroju 

poprzecznego) przyjmuje postać (R. Soulsby, 1997):  

𝑞𝑡 = 𝐴𝑠 𝑣ℎ̅̅ ̅ ((�̅�
2 +

0.018

𝐶𝑤
�̅�𝑤
2)

1
2⁄

− 𝑣𝑘𝑟)

2.4

,    (15) 

gdzie: 𝑞𝑡 [m
2/s]   – jednostkowe natężenie transport rumowiska,  𝐴𝑠 –  

współczynnik transportu zależny od rozmiaru ziarna, 𝑣ℎ̅̅ ̅ [m/s] – uśredniona głębokością 

pozioma składowa prędkości, �̅�𝑤  [m/s] – średnia prędkość cyrkulacji w fali, Cw – 

współczynnik wpływu falowania, 𝑣𝑘𝑟 [m/s] –prędkość krytyczna ruchu. 

Współczynniki  As = Asb + Ass, reprezentatywne dla rumowiska wleczonego i unoszonego 

są definiowane jako: 

𝐴𝑠𝑏 =
0.005𝐻(𝑑50/𝐻)

1.2

(𝑔(𝑠−1)𝑑50)
1.2

  ,    (16) 

𝐴𝑠𝑠 =
0.012𝑑50 𝑑𝑔𝑟

−0.6

(𝑔(𝑠−1)𝑑50)
1.2

    (17) 

gdzie: H  [m] – lokalna głębokość,  d50 [m] – mediana rozkładu uziarnienia 

rumowiska, dgr [-] – bezwymiarowa wielkość ziarna,  g [m/s2] – przyspieszenie ziemskie, 

s – względna gęstość ziarna rumowiska do gęstości wody (ρ1/ρw).  
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Prędkość krytyczna jest obliczana osobno dla cząstek które są relatywnie małe bądź duże:  

𝑈𝑐𝑟 = {
0.19 𝑑50

0.1 𝑙𝑜𝑔10 (
4𝐻

𝑑90
)    𝑑𝑙𝑎 𝑑50 < 0.5𝑚𝑚

8.5𝑑50
0.6 𝑙𝑜𝑔10 (

4𝐻

𝑑90
)      𝑑𝑙𝑎  𝑑50 ≥ 0.5𝑚𝑚

      (18) 

gdzie: d90 – 90-ty percentyl rozkładu uziarnienia. 

Opis aplikacji modelu, a także scenariuszy obliczeń – dostosowanych do wymagań 

niniejszej rozprawy, przedstawiono w Rozdziale 7. 

5 Charakterystyka zbiornika wodnego Dobczyce na Rabie i jego części 

cofkowej 

Zbiornik wodny Dobczyce – wybrany jako obiekt pilotażowy, posiada stosunkowo bogatą 

dokumentację, uzupełnioną ostatnio (2016) monografią zbiornika, wydaną w związku 

z jubileuszem 30-lecia oddania zbiornika do eksploatacji (Materek et al., 2016). 

Umożliwiło to opracowanie pozyskanych informacji i danych szczegółowych pod kątem 

charakterystyki morfo-dynamicznej jego części cofkowej, na tle dynamiki pracy całego 

akwenu w zmieniających się warunkach zasilania. 

5.1 Podstawowa charakterystyka zbiornika 

5.1.1 Parametry zbiornika 

Zbiornik wodny Dobczyce jest zlokalizowany w południowej części Polski 

w województwie małopolskim, powiecie myślenickim. Obszar ten znajduje się między 

Pogórzem Wiślickim a Pogórzem Wielickim na terenie dwóch gmin: Dobczyce i Myślenice. 

Rezerwuar został skonstruowany przez wybudowanie zapory na rzece Rabie 

w 60+100km jej biegu, pomiędzy Górą Zamkową i Górą Jałowcową. Głównym celem 

budowy rezerwuaru było zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na wodę terenów 

aglomeracji krakowskiej.  Napełnianie zbiornika zostało rozpoczęte w listopadzie 1985r., 

natomiast już w 1986r. wodociąg krakowski rozpoczął pobieranie wody.  

Głównym, bocznym ciekiem zasilającym zbiornik jest Wolnica, wpływająca do długiej 

odnogi w północnej części akwenu. Poza Wolnicą zbiornik zasilany jest przez kilkanaście 

innych cieków z których największym jest Trzemeśnianka mająca swoje ujście w pobliżu 

ujścia Raby. Poza Wolnicą dopływy boczne mają jednak sumarycznie znikomy udział 
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w  całkowitym przepływie (<2%) i mogą zostać pominięte. Kształt zalewu obrazuje 

dokładnie charakter zalanej doliny. Naturalne ukształtowanie czaszy zbiornika dzieli go 

na trzy baseny:  Basen Myślenicki, Basen Dobczycki i Basen potoku Wolnica (Rys. 18). 

Kluczową funkcją zbiornika i przyczyną jego budowy było zaopatrzenie w wodę pitną 

aglomeracji krakowskiej. Obecnie Zakład Uzdatniania Wody Raba, pobierający wodę ze 

zbiornika Dobczyce jest największym dostawcą wody dla Krakowa (ok. 60% ogólnej 

produkcji MPWiK S.A.). Woda pobierana jest poprzez ujęcie wieżowe zlokalizowane na 

lewym brzegu zbiornika (Rys. 18 pkt. D). Ze względu na to priorytetowe zadanie akwenu, 

rekreacja na jego terenie nie jest dozwolona. 

 

Rys. 18 Plan sytuacyjny obiektów zbiornika Dobczyce (Materek et al., 2016) 

 

Dodatkową funkcją Zbiornika Dobczyckiego jest ochrona przeciwpowodziowa. Dzięki 

pojemności powodziowej wynoszącej 23.88 mln m3 (dane z roku 2013 (Materek et al., 

2016)) obiekt jest w stanie redukować wezbrania powodziowe, co miało miejsce w latach: 

1997, 2001, 2007, 2010 i 2014. Największa fala przeszła przez zbiornik w maju 2010 r. 

Kulminacja dopływu wynosiła 1 171 m3/s, a natężenie odpływu zredukowanego 

wynosiło 600 m3/s. W 2017 roku pojemność powodziowa została dodatkowo zwiększona 

poprzez obniżenie normalnego poziomu piętrzenia z 269.9 m n.p.m. do 268.05 m n.p.m. 
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w okresie letnim (01.05-30.09). Zakres warunków pracy zbiornika Dobczyce przedstawia 

Tabela 5, a zmienność krzywych pojemnościowych w kolejnych latach eksploatacji 

przedstawiono na Rys. 19. 

Tuż przy zaporze zlokalizowane są wloty elektrowni wodnej o mocy instalowanej 

2 500kW przez które prowadzony jest przepływ nienaruszalny. Elektrownia stanowi 

osobny element i nie ingeruje w korpus zapory.  

Na zbiorniku prowadzona jest gospodarka rybacka której głównym celem jest utrzymanie 

dobrego stanu wody poprzez biomanipulację. 

Tabela 5 Podstawowe parametry Zbiornika Dobczyckiego (Materek et al., 2016)*, (Bojarski et al., 
2012)‘ 

Parametr Wartość Jednostka 

Rzędna zwierciadła wody*  

Minimalna (Min PP)  

Normalna zimowa (NPPZ)  

Normalna letnia (NPPL) 

Maksymalna (Max PP)  

– 256.7 

– 269.9 

– 268.05 

– 272.6 

[m n.p.m] 

Pojemność*  

Martwa przy Min PP  

Przy NPPZ  

Całkowita przy Max PP  

– 23.23 

– 111.85 

– 135.73 

[mln m3] 

Powierzchnia zalewu’  

Przy Min PP  

Przy NPPZ  

Przy Max PP  

– 424 

– 985 

– 1100 

[ha] 

Przepływy charakterystyczne w 

przekroju  Zapory Dobczyce*  

Przepływ nienaruszalny Qn  

Przepływ gwarantowany Qgw  

Przepływ dozwolony Qdoz  

Przepływ powodziowy Opow  

Przepływ kontrolny Q 0.05%  

 

NNQ (1965-2011) 

SNQ (1965-2011) 

SSQ (1965-2011) 

– 1.25 

– 2.2 

– 300 

– (300–2 700) 

– 2 700 

 

– 0,83 

– 1,92 

– 12,34 

[m3/s] 

Pobór wody dla ujęcia* 

Wydajność max. dozwolona 

Wydajność max.  

Wydajność max. okresowa 

– 2.5  

– 3.5 

– 6.0 

[m3/s] 

Pobór wody dla elektrowni* 
Przełyk minimalny 

Przełyk instalowany 

– 1.0 

– 2 x 6.3 = 12.6 
[m3/s] 



 
 

 

 

Rys. 19 Zmiany krzywych pojemnościowych zbiornika Dobczyce w okresie eksploatacji 1986-2013 na podstawie (Materek et al., 2016)
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5.1.2 Zlewnia rzeki Raby zasilająca zbiornik Dobczyce 

Rozdział został opracowany w większości na podstawie prac: (Starmach & Mazurkiewicz-

Boroń, 2000), (Materek et al., 2016) 

Powierzchnia zlewni Raby do przekroju w Dobczycach wynosi ok. 768 km2. Obejmuje ona 

górny odcinek rzeki. Od źródeł pod przełęczą Sieniawską potok płynie zwartą doliną, aż 

do miejscowości Rokiciny, poniżej której traci swój górski charakter. Fragment Raby tuż 

przed ujściem do zbiornika to szeroka erozyjna dolina zwężająca się w zalądowanym 

obszarze cofki. Zlewnia Raby ma charakter typowo górski, charakteryzujący się dużą 

zmiennością przepływów. W historii odnotowano przypadki w których wzrost stanu 

wody na wodowskazie w Stróży sięgał 40 cm/h – wezbranie z 1958r (Materek et al., 

2016).  W dorzeczu Raby przeważają wezbrania letnie, a 25% maksymalnych rocznych 

stanów (wodowskaz Stróża) przypada na lipiec (Materek et al., 2016). Częstość 

i intensywność opadów w zlewni samego zbiornika lub jego dopływu, a co za tym idzie 

wezbrań ma charakter chaotyczny. Nawet uzyskane za pomocą różnych modeli 

klimatycznych predykcje nie są zgodne co do tego, czy opad letni będzie wzrastał czy 

malał w kolejnych latach (Starkel & Kundzewicz, 2008). Pod względem użytkowania 

terenu zlewnia zbiornika ma charakter rolniczo-leśny. Tereny rolnicze stanowią 54% 

ogólnej powierzchni, natomiast lasy blisko 45%.  

Zlewnia własna zbiornika ma powierzchnię 72.8 km2. Zbiornik poza główną rzeką jest 

zasilany licznymi dopływami bocznymi. Zlewnie lewo- i prawostronna zbiornika są silnie 

zróżnicowane pod względem hydrologicznym. Zlewnia prawostronna cechuje się 

przewagą terenów leśnych. Silnie szkieletowe gleby o dobrych cechach infiltracyjnych 

zwiększają bezwładność hydrologiczną tego rejonu. Zlewnia lewobrzeżna o przewadze 

użytków rolnych pokryta jest głównie glebami pylastymi. Rodzaj podłoża i stoki 

o wysokim nachyleniu sprzyjają erozji i transportowi gleby oraz substancji biogennych 

w kierunku zbiornika.  
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Tabela 6 Wybrane parametry dopływów zbiornika Dobczyce *(Materek et al., 2016),”(Pawlik- 
Dobrowolski, Domagała, & Mrozek, 1993),^(Kurek & Pawlik- Dobrowolski, 1993) 

Nazwa dopływu 

Usytuowanie dopływu 
Powierzchnia 

zlewni [km2] * 

Średni odpływ 

jednostkowy 

[dm3/(s∙km2)]  ”, ^ 
wzgl.     brzegu wzgl. zbiornika 

Raba główny cofka 768 >12      (1982-84) 

Trzemeśnianka prawobrzeżny cofka 29.1 6-8       (1987-89) 

Wolnica lewobrzeżny Zatoka Wolnicy 15.5 8-10 

Bulinka prawobrzeżny cofka 9.9 4-6 

Brzezówka prawobrzeżny Basen Dobczycki 4.2 8-10 

Potok Dębnik lewobrzeżny Basen Myślenicki 3.9 8-10 

Potok San lewobrzeżny cofka 3.5 6-8 

Ratnica prawobrzeżny Basen Dobczycki 1.6 8-10 

Tabela 6 przedstawia wybrane parametry większych dopływów bezpośrednich zbiornika 

z uwzględnieniem powierzchni zlewni oraz wartości odpowiadającego jej odpływu 

jednostkowego. Dopływy uszeregowane są w sposób malejący w odniesieniu do 

powierzchni zlewni. Po Rabie, warto zwrócić uwagę na trzy dopływy boczne 

o największych zlewniach: Trzemeśniankę, Wolnicę i Bulinkę. Przy obecnym 

ukształtowaniu cofki i poziomie jej zalądowania omówionym szerzej w Rozdziale 5.3, 

potok Bulinka powinien być traktowany jako dopływ Raby łączący się z nią tuż przed 

ujściem do akwenu, a nie jako dopływ samego zbiornika. Trzemeśnianka o największej 

zlewni wśród dopływów bocznych wpływa do zbiornika w powstałej w południowo 

zachodniej jego części zatoce. Druga w kolejności Wolnica zasila zbiornik dopływem w 

północnej części do długiej odnogi zbiornika – zatoki potoku Wolnica. Pozostałe, to  potoki 

o zlewni poniżej 5km2, dlatego ich wpływ w odniesieniu do zmian morfo-dynamicznych 

uznano za znikomy i nie będzie on rozważany w dalszej części pracy.  

5.2 Parametry meteorologiczne i klimatyczne warunkujące pracę zbiornika 

Omówiono wybrane parametry hydrologiczne i meteorologiczne, które w największym 

stopniu wpływają na zmiany morfo dynamiczne w akwenie. Za najistotniejsze w tym 

zakresie uznaje się: warunki wiatrowe (kierunek i siła wiejącego wiatru), opady, 

natężenie dopływu do zbiornik, poziom piętrzenia wody w akwenie.  
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5.2.1 Warunki wiatrowe 

Na obszarze zlewni Raby, warunki wiatrowe często odbiegają od cyrkulacji 

atmosferycznej, a rozkład kierunków wiatru na tym terenie jest zróżnicowany. 

Urozmaicona rzeźba terenu sprzyja powstawaniu lokalnych zjawisk jak występująca w 

wielu częściach dorzecza cyrkulacja górsko-nizinna, wiatry halne czy silnie uzależnione 

warunkami lokalnymi zjawisko ciszy.  

 

Rys. 20 Histogram częstości występowania wiatrów w zależności od kierunku i prędkości 
(opracowanie własne) 
 

Rys. 20 Histogram częstości występowania wiatrów w zależności od kierunku i prędkości 

przedstawia opracowane na podstawie danych pomiarowych Stacji meteorologicznej 

Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Gaik-Brzezowa, histogram 

dwuwymiarowy  siły i kierunku wiatru.  Wykresy zostały opracowane na podstawie 

danych minutowych z lat 2010-2014. Wiatrowi północnemu odpowiada kąt 0○, 

wschodniemu 90○, południowemu 180○, a zachodniemu 270○. Zdecydowanie najczęściej 

obserwowanym jest wiatr wiejący z południowego zachodu i zachodu. Wiatry  

południowo zachodnie są również tymi o największych prędkościach. Widoczny jest także 

znaczny udział wiatrów północno-wschodnich. Częstość występowania wiatrów 



60 
 

o prędkościach powyżej 3 m/s z tego kierunku jest porównywalna do częstości tych 

z południowego zachodu.  

Wiatr jest czynnikiem który może znacznie wpływać na dynamikę  zbiorników 

zaporowych w okresach niskich i średnich przepływów. Jego oddziaływanie jest 

uzależnione od powierzchni rezerwuaru, jego głębokości oraz natężenia przepływu. 

W czasie niskich przepływów na zbiornikach  rozległych i płytkich kształtowanie się 

nurtów jest silnie uzależnione od prędkości i kierunku wiatru (Hachaj, 2019). Na 

zbiornikach o większej głębokości jak np. zbiornik Dobczyce, oddziaływanie wiatru 

będzie największe na obszarach płytkich i odsłoniętych. W przypadku delty Raby (cofka) 

wpływ wiatru może być ograniczony ze względu na wyższe prędkości dopływającej wody.  

5.2.2 Opady atmosferyczne 

Na podstawie dobowych sum opadów atmosferycznych ze stacji Stróża (IMGW-PIB), z lat 

1997-2016 sporządzono wykres pudełkowy wysokości opadu w poszczególnych 

miesiącach (Rys.  21). Należy podkreślić, że przy analizie wyników z jednej stacji 

pomiarowej, otrzymane wnioski możemy odnosić tylko do danej okolicy.  

 

Rys.  21 Wykres pudełkowy wysokości opadu w miesiącach. : ramka – mediana oraz 1 i 3 kwartyl, 

wąsy – kwantyle 0,1 i 0,9, ○ – kwantyle 0,01 i 0,99 (opracowanie własne) 
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Najwyższy opad najbardziej prawdopodobny (obliczony jako mediana) występuje 

w miesiącach: czerwiec i lipiec. Lato jest czasem sprzyjającym deszczom nawalnym6. 

Natomiast incydentalne zdarzenia o ekstremalnie wysokich sumach opadu (>400 mm 

miesięcznie) przypadają na maj. Istnieje wyraźna tendencję spadkową w kierunku 

miesięcy zimowych w których opad najbardziej prawdopodobny oscyluje w granicach 50 

mm. W zimie zmienia się również charakter opadu, który zazwyczaj, ze względu na 

ujemne wartości temperatur ma postać stałą (śnieg). Fakt magazynowania  wody 

w pokrywie śnieżnej jak i obecność lub brak pokrywy roślinnej maja przełożenie na 

proces przekształcenia opadu w odpływ i kształtowanie natężenia przepływu w rzekach, 

co zostanie szerzej omówione w kolejnym podrozdziale. 

5.2.3 Wartości dopływu 

Wartości całkowitego natężenia dopływu do zbiornika, wyznaczone przez RZGW Kraków, 

uwzględniają sumę wszystkich dopływów do czaszy zbiornika oraz spływ ze zlewni 

bezpośredniej. Ponad 90%  dopływającej wody pochodzi z Raby. Analizowane dane 

chwilowe, mierzone raz na dobę lub częściej (w przypadku wysokich przepływów) 

uwzględniają okres 20-letni (1997-2016). 

Na Rys. 22 przedstawiono rozkład średniodobowego natężenia dopływu do zbiornika. Dla 

zwiększenia czytelności wykresu użyto skali logarytmicznej. Pomimo, iż w lipcu wartość 

przepływu najbardziej prawdopodobnego plasuje się znacznie poniżej średniej rocznej 

(11.4 m3/s) i wynosi 5.3 m3/s, to właśnie w tym miesiącu najczęściej występują 

przepływy powodziowe. Najwyższą wartość najbardziej prawdopodobnego przepływu 

średniodobowego (10.3 m3/s)  uzyskano dla marca. Porównując wykresy z Rys.  21 i Rys. 

22 można zauważyć, że wysokie przepływy w marcu nie są skutkiem wzmożonych, 

lokalnych opadów, lecz są następstwem wiosennych roztopów. Akumulacja wody w 

pokrywie śnieżnej (również na terenach górskich) skutkuje corocznym zwiększonym 

przepływem w rzekach w następstwie jej tajania. Efekt ten może być wzmocniony 

brakiem rozwiniętej pokrywy roślinnej wczesną wiosną. W przypadku dodatkowych 

opadów zdolności retencyjne zlewni są ograniczone, a odpływ z topniejącego śniegu 

dodatkowo zasilony wodą deszczową. Najniższą wartość przepływu najbardziej 

                                                        
6  - krótkotrwały deszcz o dużym natężeniu. Czas jego trwania w warunkach klimatu umiarkowanego waha 
się od kilku do kilkudziesięciu minut. Suma opadu może przekraczać wtedy 100 mm. Występuje jedynie w 
okresie letnim i na ogół na niewielkim obszarze . 
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prawdopodobnego uzyskano dla września (1.4 m3/s). W tym przypadku również nie 

można mówić o bezpośrednim przełożeniu opadu lokalnego w Stróży na natężenie 

dopływu do zbiornika.  

 

Rys. 22 Wykres pudełkowy przepływów średnich dobowych wg miesięcy: ramka – mediana oraz 1 i 
3 kwartyl, wąsy – kwantyle 0,1 i 0,9, ○ – kwantyle 0,01 i 0,99 (opracowanie własne) 
 
 

5.2.4 Poziom piętrzenia wody w zbiorniku 

Dane dotyczące poziomu piętrzenia wody w Zbiorniku Dobczyckim podobnie jak 

informacje dotyczące natężenia dopływu zostały pozyskane z RZGW Kraków. Dane mają 

charakter chwilowy, mierzone były raz na dobę lub częściej (w przypadku wysokich 

przepływów) i uwzględniają okres 20-letni (1997-2016). 

Rys. 23 przedstawia  rozkład średniodobowego poziomu piętrzenia wody na zbiorniku w 

poszczególnych miesiącach. Mimo projektowanej minimalnej wysokości piętrzenia na 

wysokości 256.7 m n.p.m., poziom zwierciadła nigdy nie spadł poniżej 263 m n.p.m..  

Ekstremalne wartości najbardziej prawdopodobne przypadają na kwiecień (maksimum – 

269.6 m n.p.m.) i listopad (minimum – 267.4 m n.p.m.). Porównując wykresy natężenia 

dopływu i wysokości piętrzenia (Rys. 22 i Rys. 23) można zauważyć pewną bezwładność 

w reakcji poziomu zwierciadła na obniżony lub podwyższony dopływ. W tym drugim 

przypadku czas reakcji jest dwukrotnie krótszy niż w pierwszej z możliwości. Wysokie 
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dopływy marcowe i kwietniowe składają się na maksymalne stany w kwietniu. Efekt ten 

jest uzależniony od aktualnej gospodarki wodnej na zbiorniku: sumarycznej wielkości 

poborów wody dla elektrowni i wodociągów oraz ustalonej wielkości zrzutu na zaporze. 

Spadek najbardziej prawdopodobnych dopływów, obserwowany od czerwca do 

września, w przypadku stanów obejmuje miesiące od maksimum kwietniowego do 

minimum w listopadzie. 

 

 

Rys. 23 Wykres pudełkowy stanów średnich dobowych wg miesięcy: ramka – mediana oraz 1 i 3 
kwartyl, wąsy – kwantyle 0,1 i 0,9, ○ – kwantyle 0,01 i 0,99 (opracowanie własne) 

 

O naturze dynamiki pracy zbiornika w okresie jego eksploatacji, w zmiennych warunkach 

zasilania, świadczy bezpośrednia zmienność stanów zbiornika. Pokazuje ona zagadnienie 

w świetle realnych wahań poziomu wody na tle normalnego poziomu piętrzenia. 

Oscylacje poziomu zwierciadła, pokazane na Rys. 24, wskazują, że istnieje istotny problem 

w analizie i kwalifikacji zależności: poziom zwierciadła wody – dopływ/odpływ ze 

zbiornika. 
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Rys. 24 Zmienność poziomu piętrzenia zwierciadła w Zbiorniku Dobczyckim w latach 1997-2016 
(opracowanie własne) 
 

5.2.5 Relacja dopływ – stan (rzędna piętrzenia) 

Aby zobrazować warunki pracy zbiornika Dobczyce, sporządzono wykresy zależności 

wartości dopływu i aktualnego stanu piętrzenia w poszczególnych miesiącach badanego 

dwudziestolecia (Rys. 25). Dla większej czytelności użyto skali logarytmicznej, dla 

wartości natężenia przepływu, oraz zaznaczono wartość dopływu średniorocznego linią 

czerwoną. Analiza otrzymanych zależności, pozwala wnioskować, iż: 

 w większości przypadków (wykluczając marzec i kwiecień) przeważają przepływy 

poniżej średniorocznego, a w marcu i kwietniu częstość występowania 

przepływów niższych i wyższych od średniorocznego jest porównywalna. 

Dodatkowo widoczna jest tu największa stabilność stanów i przepływów przez co 

rozumie się brak występowania zdarzeń ekstremalnych zarówno minimalnych jak 

i maksymalnych, 

 w miesiącach jesienno-zimowych (od października do lutego) mimo dość stabilnej 

sytuacji przepływowej zaobserwować można znaczne różnice w poziomie 

piętrzenia z relatywnie stabilnym maksimum na poziomie stanu normalnego 

i ruchomym minimum sięgającym nawet 263 m n.p.m. (najczęściej w grudniu), 

 zdarzenia ekstremalne zarówno w przypadku stanów jak i dopływów można 

zaobserwować w miesiącach letnich, zwłaszcza w lipcu, 
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 zależność dopływ – stan piętrzenia ma charakter rozmyty z tendencją 

rosnącą. Nie ma tu możliwości dopasowania konkretnej matematycznej 

formuły. Jest to istotne z punktu widzenia analizy procesów morfo-

dynamicznych.  
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Rys. 25 Wykres zależności wysokości piętrzenia wody od natężenia dopływu do zbiornika. Linia 
czerwona przedstawia średnioroczny dopływ do zbiornika Q=11.4 [m3/s] (opracowanie własne) 
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5.2.6 Relacja dopływ roczny – pojemność zbiornika 

Stosunek rocznego dopływu / pojemności zbiornika przy średniorocznym poziomie 

piętrzenia nosi nazwę czasu retencji zbiornika czyli współczynnika α. Określa on częstość 

roczną wymiany wody w zbiorniku (patrz Rozdział 3.2). Jest on także wskaźnikiem 

dostarczającym informacji m.in. o tempie zamulania zbiornika. Jeśli warunki zasilania 

zbiornika nie wykazują tendencji rosnących lub malejących w czasie, zmienność α będzie 

wynikać wprost ze zmienności objętości wody zgromadzonej w czaszy. Rys. 26 Zmienność 

przepływu średniorocznego i współczynnika α w latach 1997-2016. przedstawia 

zmienność przepływu średniorocznego i zmienność współczynnika α w latach 1997-

2016. 

 

Rys. 26 Zmienność przepływu średniorocznego i współczynnika α w latach 1997-2016. 
(opracowanie własne) 

 

Przedstawione na wykresie wartości współczynnika α wykazują, wbrew oczekiwaniom, 

niewielką tendencję wzrostową. Uzyskany obraz nie wskazuje wprost na utratę 

pojemności zbiornika, ale również jej nie wyklucza. Aby zdiagnozować dokładniej 

przyczynę wzrostowej tendencji współczynnika α wykonano wykres przedstawiający 

względne wartości średniorocznego przepływu i średniej rocznej pojemności wody 

w zbiorniku Dobczyce (Rys. 27): 
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Rys. 27 Zmienność względnych wartości przepływu średniorocznego i średniej rocznej objętości 
wody w zbiorniku w latach 1997-2016 (opracowanie własne) 
 

Powyższy rysunek wyjaśnia rosnącą tendencję współczynnika α. Zarówno przepływ jak 

i pojemność zatrzymywanej w zbiorniku wody maleją, jednak w przypadku przepływu 

proces ten zachodzi szybciej. Z nierównoległości obu linii wynika wzrostowa tendencja 

współczynnika α. W tej sytuacji nie może on być traktowany jako wskaźnik utraty 

pojemności zbiornika. 

5.3 Zasięg strefy cofkowej zbiornika Dobczyce i jego zmienność 

Zmiany poziomu zwierciadła zbiornika Dobczyce, decydują o warunkach kształtowania 

się strefy cofkowej, której zasięg na długości akwenu jest wyznaczany przez  zasięg zmian 

poziomu zwierciadła wody.  

Poniżej, na Rys. 28 przedstawiono zasięg strefy cofkowej na schemacie zbiornika. Jest on 

określony różnicą pomiędzy minimalnym zasięgiem powierzchni zalewu osiągniętym 

w trakcie eksploatacji zbiornika oraz maksymalnym zasięgiem zalewu –  

odpowiadającym maksymalnemu dopuszczalnemu poziomowi piętrzenia.  
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Rys. 28 Zasięg cofki zbiornika Dobczyce (opracowanie własne) 
 

Znaczna część obszaru cofkowego przez większość czasu pozostaje pod powierzchnią 

wody, jednak teren ten ulega czasowemu przepłycaniu lub nawet osuszaniu co skutkuje 

zmianami dynamiki przepływu w tej strefie. Na Rys. 28 zaznaczono również minimalny 

dopuszczalny poziom piętrzenia (Min PP = 256.7 m n.p.m.) który, jak do tej pory, nie został 

osiągnięty. 

Warunki topograficzne obszaru cofkowego, określa obecny układ pionowy czaszy 

zbiornika wzdłuż nurtu. Na Rys. 29 zaprezentowano ten układ, opracowany przez autorkę 

dysertacji na podstawie mapy batymetrycznej zbiornika z roku 2008.  Jak widać, w strefie 

cofkowej występuje wyraźne wypłaszczenie układu pionowego, co jest udokumentowane 

różnicą spadku podłużnego. I tak: 

 Średni spadek podłużny czaszy zbiornika Dobczyce wynosi 2.64 ‰; 

 Średni spadek podłużny cofki zbiornika Dobczyce sięga 1.04 ‰, zaś spadek 

podłużny głównego akwenu wynosi 3.21 ‰; 

 Zmianie spadku podłużnego na granicy obszaru cofkowego i basenu 

przylegającego, na odcinku ok. 390m towarzyszy gwałtowna zmiana rzędnej dna 

o ponad 2.7m. 

Powyższe dane potwierdzają intensywne zmiany dynamiczne w obszarze cofkowym 

zbiornika. 
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Rys. 29 Zasięg cofki w profilu zbiornika Dobczyce wzdłuż linii nurtu (opracowanie własne) 
 

Do zbiornika Dobczyce, podobnie jak do innych zbiorników, stale dociera rumowisko. 

Warunki dynamiczne w strefie cofkowej są zmienne w czasie. Zależą one także od 

transportu i osiadania rumowiska dopływającego do zbiornika, które również są 

funkcjami czasu. 

W obszarze cofkowym,  stanowiącym strefę przejściową między rzeką a zbiornikiem, 

następuje redukcja prędkości płynącej wody spowodowana nagłym zwiększeniem pola 

przekroju zajmowanego koryta. Wzmaga to procesy opadania cząstek stałych, co 

powoduje sukcesywne wypłycanie początkowej części rezerwuaru oraz redukcję 

pojemności akwenu. W szerszym horyzoncie czasowym efektem jest przemiana 

ekosystemu wodnego w lądowy – zalądowaniem cofki zbiornika. Rys.  30 oraz Rys.  31 

obrazują przemianę w obszarze cofkowym Dobczyc w przestrzeni 20 lat (1997-2017).  



72 
 

 

Rys.  30 Obszar zalądowania cofki zbiornika w latach 1997-2017 (opracowanie własne na podstawie 
Google Earth)  
 

Porównując zdjęcia z lat 1997 i 2017 można zauważyć wyraźną przewagę procesów 

sedymentacyjnych nad erozyjnymi. Na przestrzeni 20 lat blisko 1.5 km początkowego 

odcinka zbiornika zostało zalądowane na skutek odkładania kolejnych warstw osadu 

niesionego przez Rabę. Rys.  31 przedstawia poszczególne etapy tego procesu. Depozycja 

i przyrost  przestrzeni akumulacji materiału (linia czarna, ciągła) są wyraźne we 

wszystkich przedstawionych latach.  Na zdjęciu z 2003 widać pojawieniem się  nowych 

stref lądowych w postaci pięciu łach. Do roku 2009 strefy te połączyły się w dwa obszary. 

Zauważalne są tu również efekty prac polegających na wydobyciu kruszywa 

(przegłębienia - linia ciągłą, biała). Po trzech kolejnych latach (2012) są one praktycznie 

całkowicie zniwelowane. W 2009 roku w ramach rekultywacji obszaru cofkowego został 

wykonany przekop dzielący nurt Raby na dwie odnogi. Jest on widoczny na zdjęciu z 2012 

roku (zaznaczony białą elipsą).  W tym okresie  (maj 2010) przez zbiornik przeszło 

wezbranie powodziowe. Dopływ do zbiornika sięgnął 1171 m3/s (Materek et al., 2016). 

Fakt, że dodatkowa odnoga się utrzymała świadczy o zasadności jej wykonania. 
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Ostatni porównywany stan (2017, Rys. 30) nie różni się w sposób znaczący od stanu 

sprzed pięciu lat (2012, Rys.31). Główny nurt został przyciśnięty do północnego brzegu, 

a południowa część pierwotnej cofki, sukcesywnie wypłycana, została  zalądowana. Tak 

powstała granica między wpływającą Rabą a dopływającym przy południowym brzegu 

potokiem Trzemeśnianka.  

Zmiany głębokościowe w przekroju poprzecznym – km 67+680 (Rys.  30 oraz Rys.  31 – 

linia czarna, przerywana),  w latach 1985-2003 obrazuje Rys.  32, przedstawiony 

i omówiony szerzej w Rozdziale 6.1. Od początku pracy zbiornika (1986 r.) widać ciągłe 

wygładzanie i wypłycanie po obu stronach koryta Raby. Samo koryto zostało znacznie 

przewężone, a jego względna głębokość wzrosła. Widoczne jest również wydłużenie 

koryta samej rzeki kosztem przestrzeni przeznaczonej na zbiornik. Skutkiem tego jest 

przesunięcie obszaru intensywnej sedymentacji materiału dostarczonego przez Rabę 

w głąb zbiornika. 



 
 

 

Rys.  31 Etapy przemian w cofce zbiornika Dobczyckiego, gdzie: linia czarna przerywana – przekrój 23 (km 67+530), linia czarna ciągła – obszary depozycji 
w odniesieniu do roku 1997, linia biała ciągła – obszary przegłębiań w odniesieniu do roku 1997, szare strzałki – główny nurt (opracowanie własne na 
podstawie Google Earth) 
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6 Depozycja i cechy sedymentu w strefie cofkowej zbiornika i ich 

powiązanie z sedymentem zdeponowanym w pozostałej części 

zbiornika Dobczyce  

6.1 Proces zalądowania zbiornika Dobczyce 

Proces zalądowania zbiornika Dobczyckiego jest obserwowany od roku 1986 i dotyczy 

głównie jego strefy cofkowej. Dostarczony materiał jest odkładany w blisko 95% w cofce 

zbiornika (Bojarski et al., 2012). Prowadzone okresowo pomiary pozwalają na 

wyodrębnienie następujących okresów przemian (Materek et al., 2016): 

 1986-1997 – pierwszy pomiar czaszy zbiornika został wykonany przed jego 

napełnieniem w roku 1985. Wykonano wówczas 40 przekrojów geodezyjnych 

w odniesieniu do których obserwowano tempo zalądowania zbiornika. Pomiar 

z 1997 r. (przed wielką powodzią w 1997) wykonany został za pomocą systemu 

GPS i echosondy oraz odwzorowania danych w postaci mapy numerycznej. 

Całkowita obliczona ilość naniesionego materiału wyniosła 1.85 mln m3 z czego 

1.77 mln m3 znalazło się w cofce zbiornika głównego oraz 0.05 mln m3 w cofce 

zatoki potoku Wolnica. Wynika stąd, że średnioroczna wartość zamulenia 

zbiornika w tym okresie wyniosła 0.168 mln m3. Oszacowana przeciętna roczna 

dostawa materiału do zbiornika wynosiła, w zależności od zastosowanej formuły, 

od 100 do 384 tys. m3. Wynik pomiaru zalądowania z 1997 r. zawiera się 

w prognozowanych granicach; 

 1997-2008 – na podstawie danych zebranych w porze letniej roku 2008 

oszacowano, że w ciągu kolejnych 11 lat eksploatacji zbiornika, w jego czaszy 

osadziło się 3.786 mln m3 materiału. Średnioroczne zamulenie zbiornika w tym 

okresie wyniosło 0.343 mln m3. Klasyfikuje to zbiornik Dobczyce jako zamulany ze 

średnią prędkością. 

 2008-2013 – szacowany ubytek pojemności zbiornika, a tym samym objętość 

nagromadzonych osadów wyniosła w ciągu kolejnych 5 lat 2.224 mln m3. 

Prognozowana wartość średnioroczna utraty pojemności zbiornika szacowana na 

podstawie wyników z 2013 roku wyniosła 0.445 mln m3. W tym okresie zbiornik 
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zredukował największe w historii swojej pracy wezbranie powodziowe (czerwiec 

2010 r.)  

Powyższe szacowane średnioroczne wartości zamulenia wzrastały, a w 2013 r. 

przekroczyły wartość prognozowaną. Utrata pojemności ma miejsce na górnym poziomie 

odpowiedzialnym za redukcję wezbrań dlatego proces ten należy stale kontrolować. 

Zgodnie z udokumentowaną wiedzą, największe objętości osadów dostarczane są do 

zbiorników w okresie powodzi. 

Poniższe przekroje (Rys.  32) obrazują zmiany zachodzące w już przekształconej (teren 

zbiornika stopniowo wypłycany przez nanoszony materiał, obecnie zredukowany do 

przestrzeni koryta rzecznego), części zbiornika Dobczyce  od 1987 do 2003 roku. 

Lokalizację przekrojów przedstawiono w (Załącznik 1). Oś pionowa reprezentuje 

wzniesienie nad poziomem morza, a oś pozioma odległość. Wartości podane są w 

metrach. 

  



77 
 

 

Rys.  32 Przekroje poprzeczne cofki Zbiornika Dobczyckiego (Opracowanie własne na podstawie 
danych IIGW PK i FOREX s.c.) 
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Procesem przeważającym w przestrzeni cofki w rozpatrywanych okresach jest 

akumulacja. Bilans wymytego (-) i naniesionego (+) materiału w poszczególnych 

przekrojach jest w przeważającej części przypadków dodatni. Obserwowany jest 

średnioroczny przyrost zalądowanej powierzchni przekroju do wartości ~80 m2 na 

szerokości blisko 600 m koryta. Jedyną ujemną pozycją w bilansie jest okres 1997-2003 

w przekroju nr 25 gdzie dość niewielki równomierny przyrost dna nie równoważy ubytku 

lewego brzegu spowodowanego najprawdopodobniej obsunięciem się skarpy na skutek 

erozji. Jednak, jak zaznaczono wcześniej, pomiar w 1997 r. wykonano przed powodzią, 

która mogła istotnie zmienić układ denny erodując część materiału i przenosząc go dalej. 

Niemniej jednak, we wsyszkich przekrojach ograniczanie przestrzeni koryta jest 

widoczne.  

6.2 Procesy abrazyjne strefy brzegowej zbiornika 

Abrazja jest procesem niszczenia brzegów zbiornika wodnego na skutek prądów, 

falowania czy też wahań poziomu zwierciadła. Efektem abrazji jest powstawanie klifów 

i platform abrazyjnych oraz lokalna dostawa gleby lub materiału skalnego do toni wodnej. 

Procesy abrazyjne na obrzeżach Zbiornika Dobczyckiego zostały zbadane i opisane przez 

Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW na zlecenie RZGW Kraków (Kosik et al., 2008). 

Prace terenowe wykonano przy poziomie zwierciadła wody wahającym się w granicach 

266.9÷267.1 m n.p.m. czyli blisko 3 m poniżej normalnego poziomu piętrzenia (269.9 m 

n.p.m.). Dzięki uzyskaniu tak niskiego stanu możliwa była obserwacja i dokumentacja 

stanu brzegów, wraz z tarasem abrazyjnym, a niekiedy także z tarasem akumulacyjnym. 

W trakcie prac zostało wyodrębnionych 45 sekcji (20 na prawym brzegu i 25 na lewym). 

Podział z 2008 roku korespondował w dużej mierze z podziałem wykonanym w trakcie 

badań w latach 1985÷1990. 

Ogólna charakterystyka morfologii brzegu odnosi się do kształtu czaszy 

zdeterminowanego doliną rzeki Raby, wraz z dolinami cieków dopływających. Brzegi 

zbiornika są przeważnie strome, a kształt linii brzegowej jest nieregularny i urozmaicony. 

Oba brzegi, lewostronny i prawostronny w obszarze początkowym  Basenu Myślenickiego 

(cofkowy fragment zbiornika) charakteryzują się w większości słabo rozwiniętą linią 

brzegową. Im dalej w kierunku Basenu Dobczyckiego, tym linia brzegowa staje się coraz 

bardziej urozmaicona, oraz bogatsza we wszelkiego rodzaju zatoki. Cyple i wysunięcia 
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brzegów są o wiele bardziej narażone na procesy niszczenia, niż osłonięte zatoki. Tak 

samo jak brzegi strome niszczone są intensywniej, niż te o łagodnym nachyleniu (Rys 33). 

Jednak kluczowym parametrem decydującym o intensywności abrazji jest falowanie 

determinowane siłą i kierunkiem wiatru. W rejonie zbiornika Dobczyce przeważają 

wiatry z kierunków: zachodni i południowo-zachodni, co wpływa na intensywniejsze 

niszczenie brzegu lewego niż prawego.  

  

Rys.  33  Przedstawienie stopnia abrazji, kolejno na fragmentach brzegów: prawego o łagodnym spadku 

i lewego o dużym nachyleniu (Kosik et al., 2008)  

Podsumowując: przekształcenia linii brzegowej następują w sposób nierównomierny. Do 

zmian dynamicznych zaklasyfikowano blisko 20% długości brzegów rezerwuaru. 

Dynamika tych zmian jest uzależniona od wahań zwierciadła wody w zbiorniku między 

normalnym i maksymalnym poziomem piętrzenia. Obszary o nasilonych procesach 

niszczenia brzegów zostały przedstawione w Załączniku 1. Z porównania danych 

z wymienionych lat wynika, że obszary te pokrywają się ze sobą. Na tej podstawie można 

wnioskować, że: 

 Procesy abrazyjne będą zanikać w obszarach zatokowych np.: Zatoka Wolnicy; 

 Niszczenie brzegów zostanie zmniejszone w obszarach, gdzie falowanie będzie 

odgraniczone przez porastającą roślinność; 

 Dynamika abrazji zostanie utrzymana przy poziomie piętrzenia ≤NPP, natomiast 

może mieć tendencję do wzmocnienia przy piętrzeniu wody  >NPP. 

Obszary intensywnej abrazji są lokalnymi źródłami rumowiska w części przybrzeżnej 

czaszy, co może zaciemniać obraz segregacji ziaren na długości zbiornika. Dlatego 

zidentyfikowane obszary nasilającego się procesu niszczenia brzegu zostały 
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uwzględnione w niniejszej dysertacji w analizach granulometrycznego rozkładu 

sedymentu w czaszy zbiornika. 

6.3 Cechy sedymentu zdeponowanego w strefie cofkowej i w akwenie 

głównym zbiornika Dobczyce 

Ocenę oparto na badaniach i analizach sedymentu zdeponowanego w strefie cofkowej 

i w akwenie głównym zbiornika Dobczyce, na podstawie: 

 Analiz granulometrycznych rumowiska dennego rzeki Raby powyżej zbiornika 

Dobczyce, zebranych w projekcie (materiały niepublikowane IIGW PK, 2017); 

 Własnych pomiarów miąższości i analiz granulometrycznych w strefie cofkowej 

zbiornika Dobczyce, uzupełnionych analizą zawartości części organicznych 

w osadach; 

 Analiz granulometrycznych powierzchniowej części osadów w głównym akwenie 

zbiornika, wykonanych przez (Sadowska, 2008) i  (Szarek-Gwiazda, 2013); 

 Interpretacji powiązania granulometrii osadów przybrzeżnych głównego akwenu 

zbiornika w kontekście procesów abrazyjnych. 

W Załączniku 1 przedstawiono przestrzenny układ pomiarów osadów w zbiorniku 

Dobczyce, uzupełniony lokalizacją procesów abrazyjnych brzegów akwenu 

z uwzględnieniem intensywności tych zmian. 

6.3.1 Skład granulometryczny łożyska rzeki Raby powyżej zbiornika Dobczyce 

Wiedza na temat charakterystyki granulometrycznej rumowiska stanowiącego dno rzeki 

Raby na odcinku powyżej zbiornika Dobczyce została przedstawiona na podstawie 

danych i analiz  (materiały niepublikowane IIGW PK, 2017).  

Poniższe zestawienie (Rys. 34)  uwidacznia zmiany charakterystyk granulometrycznych 

na przestrzeni 43 lat.  Generalnie, łożysko Raby w tym obszarze stanowią frakcje żwirowe 

i kamienne. Średnica charakterystyczna d50 w przedstawionych próbach wahała się 

pomiędzy 43 mm, a 60 mm. Porównując dwa najbliższe sobie lokalizacyjnie pomiary: 

pomiar z 1970 r w 80+000 km rzeki Raby i pomiar z 2013r w 79+970 km, można 

zaobserwować ubytek udziału frakcji drobniejszych, żwirowych (2÷20 mm) w próbkach 

z 2013 r na rzecz zwiększenia zawartości grubszego żwiru i drobnych kamieni 
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(20÷60 mm). Świadczy to o sukcesywnej wymianie i transporcie rumowiska w rzece, 

wymyciu najdrobniejszych frakcji oraz możliwości powstania obrukowania.  

 

Rys.  34  Porównanie krzywych granulometrycznych rumowiska dennego rzeki Raby na odcinku 
pomiędzy ujściem Trzebyńki a jazem w Myślenicach, w latach 1970 (Augustyniak, 1970) i 2013 
(materiały niepublikowane IIGW PK, 2017) 
 

Procesy transportu w rzece są uzależnione od ukształtowania samego koryta, a 

charakterystyka rumowiska w dużej mierze związana z miejscem poboru próbki. Dla 

porównania próbka z kilometra 80+735 (2013 r.) została pobrana na stałym odsypisku z 

którego materiał zostaje zabierany tylko w przypadkach pojawienia się wezbrań. Ta 

próbka charakteryzuje się dużo większym zróżnicowaniem uziarnienia niż pozostałe 

przedstawione. Jednak przeważają w niej frakcje kamieniste i żwirowe. 

Z przedstawionych danych można wnioskować, że proces wymywania i transportu 

relatywnie niewielkich frakcji w obszarze rzecznym, powyżej zbiornika Dobczyce jest 

sukcesywny, a w przypadku występowania wezbrań dodatkowo wzmożony, m. in. 

uzupełniany o ziarna akumulowane na łachach i odsypiskach. Należy również pamiętać o 

nie uwzględnionej w tej części erozji brzegów oraz o dostawie drobnych ziaren wraz ze 

spływem powierzchniowym w trakcie przepływów wysokich.  
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6.3.2 Cechy sedymentu zdeponowanego w części cofkowej zbiornika 

W obszarze cofki zbiornika Dobczyce analizę sedymentu wykonano na bazie własnych 

pomiarów (lata 2015 i 2017) oraz bazując na pracy I. Sadowskiej (Sadowska, 2008). 

Badania własne wykonano dla znacznych miąższości osadów pobranych z dna (1,5 do 

3,5 m), natomiast badania Sadowskiej  przeprowadzone zostały dla warstwy przydennej 

o miąższości ok. 5 cm. Na Rys. 35 pokazano lokalizację własnych punktów pomiarowych 

w obrębie obszaru cofkowego oraz lokalizację pomiarów z opracowania Sadowskiej  na 

granicy zasięgu obszaru cofkowego. 

 

Rys.  35  Lokalizacja punktów i przekrojów pomiarowych w obrębie cofki gdzie: ▬ nasilające się 
procesy abrazyjne, ▬ intensywne procesy abrazyjne, A-I pomiary własne, 1-4 pomiary z pracy 
(Sadowska, 2008), XXII-XXVI przekroje pomiarowe omówione w Rozdziale 6.1  (Opracowanie 
własne na podstawie: Batymetria IMGW 2008, (Kosik et al., 2008) ) 

Własne pomiary granulometryczne autorki rozprawy wykonano na próbkach rumowiska 

dennego, pobranych w cofce zbiornika Dobczyce, które wykorzystano do analizy 

warstwowej granulometrii, wykonanej co 0.2m, dla osadów oraz zawartych w nich części 

organicznych. Pozwoliło to na ocenę składu granulometrycznego zarówno na głębokości 

osadów jak i jego rozkładu przestrzennego, na bazie średnic d50 ziaren w badanym 

obszarze. Pełna dokumentacja pomiarów i ich opracowania jest dostępna w Katedrze 
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Inżynierii i Gospodarki Wodnej, a podstawowe analizy opublikowano w pracy (Szlapa & 

Hachaj, 2017). Najważniejsze wnioski płynące ze wspomnianych analiz to: 

 Miąższość warstwy rumowiska w cofce zbiornika miejscami przekracza 3.2m; 

 W obszarze cofkowym przeważają frakcje drobnoziarniste, głównie o średniej 

wielkości ziaren d50 w zakresie 0.014÷0.050 mm, co klasyfikuje zdeponowany 

materiał jako pył lub dolną granicę frakcji bardzo drobnego piasku; 

 Wyjątkiem jest profil pomiarowy nr „I”, gdzie przeważają grubsze frakcje żwirowe, 

a piaskowa stanowi zaledwie 20% całości;  

 Średnice ziaren maleją wraz z pokonywaniem dystansu w kierunku zapory, oraz 

wraz ze zwiększaniem się odległości od głównego nurtu; 

 Nie ma wyraźnej zależności pomiędzy wielkością ziaren a głębokością poboru 

próbki w warstwie rumowiska dennego; 

 Udział frakcji organicznej w badanych próbkach kształtował się w zakresie 

3.75%÷6.75% suchej masy. 

W celu przedstawienia rzeczywistego rozkładu poszczególnych frakcji w obszarze 

cofkowym zbiornika Dobczyce oraz późniejszej analizy porównawczej wyznaczono 

udział procentowy ziaren warstwy wierzchniej (0÷0.2m) w zakresach średnic 

analogicznie do podziału przedstawionego w pracy (Sadowska, 2008). Wyniki 

przedstawiono w Tabela 7.  

Jak wspomniano wyżej, przedstawione w Tabeli 7 wyniki granulometryczne w profilu nr 

"I", należy traktować odrębnie. W przeciwieństwie do pozostałych profili pomiarowych, 

zawartość sumaryczna frakcji tabelarycznych sumuje się do wartości zaledwie 20%, a nie 

~100%. Wynika to z faktu, że w tej początkowej części strefy cofkowej, w osadach 

dominują frakcje żwirowe i kamieniste (d50=50mm) nie uwzględnione w tabeli. Ten profil 

"wiąże" skład granulometryczny Raby powyżej zbiornika (Rys. 34) z frakcjami 

drobnoziarnistymi dominującymi w dalszej części cofki i głównego akwenu. Profil ten 

w dalszych tabelach wyróżniono kolorem czerwonym. 

Uzyskane wartości potwierdzają przewagę frakcji pyłu drobnego (~36% zawartości w 

całości pobranego materiału, a w przypadku traktowania frakcji pyłowej w całości ~54%) 

wyraźnie widoczną we wszystkich lokalizacjach pomiarowych poza skrajnym punktem I, 
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gdzie koryto ma jeszcze charakter typowo rzeczny, i jak zaznaczono, dominują w nim 

frakcje żwirowe i kamieniste, nie występujące już praktycznie w czaszy zbiornika. 

Tabela 7 Procentowy udział ziaren poszczególnych frakcji w próbkach pobranych strefie cofkowej 
zbiornika Dobczyce (Opracowanie własne i na podstawie danych (Sadowska, 2008)) 

  

Rys.  36  Lokalizacje stanowisk w cofce zbiornika wraz z poziomem intensywności procesów 
niszczenia brzegów, gdzie: ▬ nasilające się procesy abrazyjne, ▬ intensywne procesy abrazyjne. 

(Opracowanie własne na podstawie: Batymetria IMGW 2008, (Sadowska, 2008),(Kosik et al., 2008)  
 

Podwyższone wartości zawartości piasku grubego w większości badanych lokalizacji przy 

lewym brzegu mogą być wynikiem wzmożonej w tym obszarze abrazji jak również 

bliskości głównego nurtu Raby. 

Generalnie, w obszarze cofkowym widoczna jest znaczna zmienność przestrzenna 

rozkładu uziarnienia.  Widoczny jest stopniowy przyrost udziału pyłu drobnego kosztem 

grubszych frakcji. Tendencja ta jest najlepiej widoczna w przypadku ostatniego przekroju, 

obejmującego profile 1-4 i stanowiącego koniec cofki. Zawiera on punkty poboru próbek 

znajdujące się bezpośrednio za nagłym poszerzeniem przekroju czaszy zbiornika, którego 

efektem jest skokowa zmiana warunków segregacji rumowiska.  

Warto zwrócić uwagę na fakt, że główne zmiany dotyczą obniżenia udziału frakcji 

piaskowej na korzyść wzrostu udziału frakcji pyłu drobnego. Pozostałe zmiany trudno 

jednoznacznie zinterpretować. Niemniej ten typ zróżnicowania uziarnienia potwierdza, 

że procesy sedymentacyjne i erozyjne zachodzące w obszarze cofki zbiornika Dobczyce 

są czynne i adekwatnie do kształtowania się dynamiki tej części akwenu. 

Piasek      

(gr, śr i dr)

Piasek        

b. drobny
Pył (gruby) Pył (drobny) Ił

(0.1÷1> (0.05÷0.1> (0.02÷0.05> (0.002÷0.02 > ≤ 0.002

I 19 1 0 0 0

H 27 19 17 28 9

G 10 14 21 41 14

F 18 9 18 29 26

E 22 6 12 46 14

% w  E-F 20.00% 7.50% 15.00% 37.50% 20.00%

D 7 10 25 43 15

C 30 6 15 28 15

% w C-D 19.07% 8.25% 20.62% 36.60% 15.46%

B 23 5 16 39 17

A 17 6 17 42 18

Razem C % w  A-B 20.00% 5.50% 16.50% 40.50% 17.50%

1 4 14 22 46 14

2 15 22 26 27 10

3 5 0 13 67 15

4 2 3 20 58 17

% w  1-4 6.50% 9.75% 20.25% 49.50% 14.00%

Razem     

całość
% w Cofce 16.39% 9.47% 18.29% 40.69% 15.16%
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6.3.3 Granulometria rumowiska zdeponowanego w głównej części czaszy 

zbiornika 

Rozkład frakcyjny rumowiska w głównej części zbiornika, obejmującej Basen Dobczycki i 

część Basenu Myślenickiego został przedstawiony i szeroko omówiony w pracy 

(Sadowska, 2008). W niniejszej dysertacji przedstawiono jedynie wyniki istotne 

prowadzonych rozważań. 

Do przeprowadzenia analizy skorzystano z 28 punktów pomiarowych (Rys. 37) 

składających się na 7 przekrojów, obejmujących koniec cofki (KC), basen środkowy – 

część Basenu Myślenickiego (BS) oraz basen dolny – Basen Dobczycki (BD). We 

wszystkich punktach zostały wyznaczone udziały frakcji zdeponowanych w wierzchniej 

(0÷0.05 m) warstwie rumowiska dennego. Lokalizacja punktów została również 

zestawiona z markowaniem intensywności procesów abrazyjnych w strefie brzegowej. 

 

Rys.  37  Lokalizacja stanowisk poboru próbek w głównej części zbiornika Dobczyce wraz z poziomem 

intensywności procesów niszczenia brzegów, gdzie: ▬ nasilające się procesy abrazyjne, ▬ intensywne 

procesy abrazyjne (Opracowanie własne na podstawie na podstawie: Batymetria IMGW 2008, (Sadowska, 

2008),(Kosik et al., 2008) 

Tabela 8 prezentuje procentowe udziały frakcji w poszczególnych punktach 

pomiarowych, a także w przekrojach akwenu, tworzonych przez te punkty. Największym 

udziałem w basenie środkowym odznacza się frakcja pyłowa (pył drobny). Wysoki 

poziom frakcji pyłowej utrzymuje się również w basenie dolnym, w głębszej części 

zbiornika. Jednak przesuwając się w dół, do środkowej i dolnej części zbiornika Dobczyce, 
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widoczna jest tendencja wzrostowa udziału frakcji najdrobniejszej – iłowej. Maksimum 

jej udziału zanotowano w przekroju BD 24-27, najbliżej zapory. Istotne jest jednak, że 

frakcja piaskowa pozostaje jako znacząca, o udziale co najmniej 6,75%, w osadach na całej 

długości zbiornika. Udziały poszczególnych frakcji w przekrojach rozłożonych wzdłuż 

zbiornika przedstawiono również na wykresie (Rys. 38) 

Analiza zawartości frakcji w punktach pomiarowych tworzących kolejne przekroje 

zbiornika Dobczyce wykazuje pewną zależność w obrębie basenu środkowego: Istnieje 

wyraźna różnica pomiędzy procentowym udziałem frakcji w punktach skrajnych 

(najbliżej brzegów) i wewnętrznych (zlokalizowanych w toni akwenu) danego przekroju. 

Udział frakcji piaskowych i grubego pyłu w pasie brzegowym akwenu jest wyraźnie 

wyższa od obszaru głównego przepływu w rejonie nurtu. Jest to uzasadnione przez 

intensywność procesów niszczenia brzegów tej strefy. W punktach środkowych dominuje 

udział drobnych pyłów i iłów, co jest zgodne z przewidywaniami co do możliwości 

dostarczania cząstek w głąb zbiornika przez nurt strumienia. 
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Tabela 8 Zestawienie rozkładu procentowego frakcji w punktach i przekrojach pomiarowych głównej części 

czaszy zbiornika Dobczyce (na podstawie (Sadowska, 2008)) 

 

 

Piasek (gruby, średni 

i drobny)

Piasek 

bardzo 

drobny

Pył (gruby) Pył (drobny) Ił

(0.1÷1> (0.05÷0.1> (0.02÷0.05> (0.002÷0.02 > ≤ 0.002

1 4 14 22 46 14

2 15 22 26 27 10

3 5 0 13 67 15

4 2 3 20 58 17

Razem KC % w KC 6.50% 9.75% 20.25% 49.50% 14.00%

5 37 24 14 14 11

6 6 0 11 62 21

7 3 0 4 71 22

8 12 21 33 24 10

% w przekroju 5-8 14.50% 11.25% 15.50% 42.75% 16.00%

9 21 25 31 12 11

10 4 0 4 64 28

11 6 3 2 58 31

12 43 9 23 15 10

% w przekroju 9-12 18.50% 9.25% 15.00% 37.25% 20.00%

13 15 6 35 29 15

14 0 2 3 53 42

15 6 0 1 50 43

16 19 9 7 37 28

% w przekroju 13-16 10.00% 4.25% 11.50% 42.25% 32.00%

Razem BS % w BS 14.33% 8.25% 14.00% 40.75% 22.67%

17 10 12 15 36 27

18 14 10 0 35 41

19 30 13 17 20 20

% w przekroju 17-19 18.00% 11.67% 10.67% 30.33% 29.33%

20 2 6 7 43 42

21 5 0 3 50 42

22 4 4 22 47 23

23 18 18 37 19 8

% w przekroju 20-23 7.25% 7.00% 17.25% 39.75% 28.75%

24 14 6 9 33 38

25 2 0 3 44 51

26 0 2 1 44 53

27 1 2 7 45 45

% w przekroju 24-27 4.25% 2.50% 5.00% 41.50% 46.75%

28 5 3 24 51 17

Razem BD % w BD 8.75% 6.33% 12.08% 38.92% 33.92%

Zbiornik % w całości zbiornika 10.82% 7.64% 14.07% 41.21% 26.25%
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Rys. 38  Udział frakcji rumowiska w przekrojach, w części głównej zbiornika Dobczyce 
(opracowanie własne na podstawie danych (Sadowska, 2008)) 

 

6.3.4 Analiza depozycji sedymentu w części cofkowej zbiornika w powiązaniu z 

głównym akwenem 

Przedstawione we wcześniejszych podrozdziałach wyniki pomiarów składu 

granulometrycznego,  obrazują całokształt rozkładu frakcji sedymentu w czaszy 

zbiornika Dobczyckiego. Zestawienie wszystkich wyników (od ujścia Raby do zbiornika, 

do ostatniego z przekrojów przy zaporze), z podziałem na baseny przedstawiono 

w Tabela 9. 

Generalnie, z wyjątkiem górnej części obszaru cofkowego, główna część strefy cofkowej 

oraz basen środkowy i dolny zawierają te same frakcje granulometryczne osadu, czyli 

piaski, pyły i ił. Zawartości procentowe tych frakcji są zróżnicowane ale nie na tyle, aby 

można było stwierdzić brak ciągłości czy też powiązania tych frakcji na długości akwenu. 

Porównując wyniki w poszczególnych punktach pomiarowych można dostrzec pewne 

tendencje rozkładu frakcji rumowiska w przestrzeni zbiornika. Mimo, iż zmiany w 

poszczególnych przekrojach są nieregularne, można zauważyć pewne tendencje. Są one 

wyraźnie widoczne, jeśli z analizy wyłączony zostanie profil nr "I", ze względu na jego 

niską reprezentatywność w zakresie drobnych frakcji dominujących także w strefie 

cofkowej (Rys. 39).  



89 
 

Trendem rosnącym (Rys. 39) odznacza się udział ziaren o średnicach najmniejszych (do 

0.02 mm) w rumowisku dennym. Wzrasta on wraz ze zbliżaniem się do najgłębszych 

partii zbiornika (przekroju BD 24-27). Dla średnic odpowiadających grubemu pyłowi 

(0.02÷0.05 mm) rozkład udziału tej frakcji wzdłuż zbiornika jest prawie stały z delikatną 

tendencją spadkową w kierunku zapory. Dla średnic największych (powyżej 0.05 mm) 

widać wyraźną tendencję regresji udziału tych frakcji wraz z pokonywaniem dystansu w 

głąb zbiornika. 
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Tabela 9 Rozkład procentowy frakcji w  przestrzeni czaszy zbiornika Dobczyce (opracowanie 
własne i na podstawie danych (Sadowska, 2008))  

 
 

Piasek      

(gr, śr i dr)

Piasek        

b. drobny
Pył (gruby) Pył (drobny) Ił

(0.1÷1> (0.05÷0.1> (0.02÷0.05> (0.002÷0.02 > ≤ 0.002

1.1 I 19 1 0 0 0

1.5 H 27 19 17 28 9

1.9 G 10 14 21 41 14

F 18 9 18 29 26

E 22 6 12 46 14

% w przekroju E-F 20.00% 7.50% 15.00% 37.50% 20.00%

D 7 10 25 43 15

C 30 6 15 28 15

% w przekroju C-D 19.07% 8.25% 20.62% 36.60% 15.46%

B 23 5 16 39 17

A 17 6 17 42 18

% w przekroju A-B 20.00% 5.50% 16.50% 40.50% 17.50%

1 4 14 22 46 14

2 15 22 26 27 10

3 5 0 13 67 15

4 2 3 20 58 17

% w przekroju 1-4 6.50% 9.75% 20.25% 49.50% 14.00%

Razem C % w Cofce 16.39% 9.47% 18.29% 40.69% 15.16%

5 37 24 14 14 11

6 6 0 11 62 21

7 3 0 4 71 22

8 12 21 33 24 10

% w przekroju 5-8 14.50% 11.25% 15.50% 42.75% 16.00%

9 21 25 31 12 11

10 4 0 4 64 28

11 6 3 2 58 31

12 43 9 23 15 10

% w przekroju 9-12 18.50% 9.25% 15.00% 37.25% 20.00%

13 15 6 35 29 15

14 0 2 3 53 42

15 6 0 1 50 43

16 19 9 7 37 28

% w przekroju 13-16 10.00% 4.25% 11.50% 42.25% 32.00%

Razem BS % w BS 14.33% 8.25% 14.00% 40.75% 22.67%

17 10 12 15 36 27

18 14 10 0 35 41

19 30 13 17 20 20

% w przekroju 17-19 18.00% 11.67% 10.67% 30.33% 29.33%

20 2 6 7 43 42

21 5 0 3 50 42

22 4 4 22 47 23

23 18 18 37 19 8

% w przekroju 20-23 7.25% 7.00% 17.25% 39.75% 28.75%

24 14 6 9 33 38

25 2 0 3 44 51

26 0 2 1 44 53

27 1 2 7 45 45

% w przekroju 24-27 4.25% 2.50% 5.00% 41.50% 46.75%

6.3 28 5 3 24 51 17

Razem BD % w BD 8.75% 6.33% 12.08% 38.92% 33.92%

Zbiornik % w całości zbiornika 13.17% 8.02% 14.80% 40.12% 23.88%
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Nachylenie linii trendu zmienia się wraz ze zmianą średnicy: od ziaren o największej 

średnicy – linia trendu malejąca o największym nachyleniu, do ziaren o średnicach 

najmniejszych – linia trendu rosnąca o największym nachyleniu (Rys. 39). Stanowi to 

potwierdzenie oczekiwanych prawidłowości w świetle stwierdzonej wcześniej ciągłości 

transportu tych frakcji w całym obszarze zbiornika Dobczyce. 

Dla oceny poziomu istotności trendów, w Tabela 10 przedstawiono zestawienie 

parametrów dla pokazanej na Rys. 39 regresji liniowej y=ax+b, dla każdej prezentowanej 

frakcji, gdzie a – nachylenie linii, b – przecięcie z osią odciętych. 

  

Rys.  39  Rozkład udziału frakcji w przekrojach wzdłuż całego zbiornika Dobczyckiego, wraz 
z liniami trendu (opracowanie własne i na podstawie danych (Sadowska, 2008)) 

 

Tabela 10 Korelacja i dopasowanie liniowe pomiędzy kilometrażem profilu poboru próbek, a procentową 

zawartością poszczególnych frakcji w próbkach (opracowanie własne) 

 

Jak widać w Tabela 10, poziom korelacji nie jest bardzo wysoki ale na tyle znaczący by 

potwierdzić trendy, zwłaszcza dla frakcji iłowej (≤ 0.002 mm) oraz dla frakcji grubego 

frakcja
wsp. 

korelacji
a błąd a b błąd b R

2

(0.1÷1> -0.564 -18.77 8.68 7.09 1.39 0.318

(0,05÷0,1> -0.545 -27.99 13.62 6.91 1.38 0.297

(0,02÷0,05> -0.731 -36.43 10.74 9.97 1.73 0.535

(0,002÷0,02 > 0.101 4.08 12.76 2.76 5.01 0.010

≤ 0,002 0.872 19.11 3.40 0.17 0.82 0.760
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pyłu (0.02÷0.05 mm>, gdzie współczynnik korelacji przewyższa wartość 0.576 (wartość 

współczynnika istotności korelacji liniowej dla próby 12 elementowej na poziomie 5%). 

Przy współczynniku istotności na poziomie 10% (0.497) jedynie  frakcja pyłu drobnego 

(0.002÷0.02mm> nie wykazuje korelacji na statystycznie istotnym poziomie. 

W celu porównania specyfiki rumowiska odkładanego w cofce z odkładem w pozostałej 

częścią zbiornika, sporządzono wykres udziału poszczególnych frakcji w basenach 

akwenu. Wyniki przedstawia (Rys. 40). Analizując przedstawione wyniki można wysunąć 

następujące wnioski: 

 Rumowisko obszaru cofkowego charakteryzuje się największym wymieszaniem 

frakcji; 

 W cofce występują największe (spośród rozpatrywanych 3 basenów) udziały 

frakcji o średnicach od 0.02 do 1 mm i najmniejszy udział frakcji o średnicy ≤0.002 

mm; 

 w głębokich basenach zbiornika istnieje wyraźna przewaga frakcji iłowych 

i drobnego pyłu nad pozostałymi ziarnami. 

 

Rys.  40  Rozkład frakcji w basenach zbiornika Dobczyce (opracowanie własne i na podstawie danych 

(Sadowska, 2008)) 

Cofka jest obszarem najbardziej wrażliwym na zmiany warunków hydrodynamicznych co 

powoduje duże wymieszanie różnych frakcji na jej przestrzeni. Jednak w dalszych 
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częściach zbiornika autorka spodziewała się bardziej radykalnych różnic – większego 

przesortowania ziaren. W związku z powyższym przeprowadzona została dodatkowa 

analiza weryfikująca rozkład frakcyjny w zależności od możliwego wpływu abrazji 

(bliskości brzegów akwenu). Wyznaczono 3 kryteria analizy: Bliskość brzegów: lewego 

i prawego oraz trasa głównego nurtu w zbiorniku Uzyskane rezultaty przedstawiono w 

zestawieniu wykresów (Rys. 41). 
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Rys. 41 Zestawienie procentowego udziału frakcji w punktach  wzdłuż zbiornika z uwzględnieniem 

wpływu bliskości brzegów (opracowanie własne i na podstawie danych (Sadowska, 2008)) 
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To zestawienie (Rys. 41) ujawnia tendencję do bardziej jednorodnych wyników na 

długości akwenu w próbkach pobieranych w pobliżu brzegów. W przypadku ostatniego 

zestawienia (trasa głównego nurtu) efekt sortowania frakcji jest dużo bardziej wyraźny. 

Na tej podstawie wnioskuje się, że wyniki przedstawione dla kolejnych przekrojów 

zbiornika i całych basenów są poddane wpływowi procesów abrazyjnych w danym 

obszarze. Udziały poszczególnych frakcji w głębszych basenach zbiornika są więc 

uzależnione od intensywności niszczenia brzegów tego rejonu – jest to główne źródło 

grubszych frakcji w tym obszarze. Chcąc zaobserwować proces sortowania materiału 

dostarczonego do czaszy zbiornika wprost z Raby, najlepiej prześledzić rozkłady 

przedstawione na wykresach nie sąsiadujących z brzegami w dalszych basenach (BS i BD, 

dla wąskiej cofki w większości przypadków jest to nie możliwe).  

Prawdopodobnym wydaje się, że skoro procesy abrazyjne mają wpływ na rozkład 

uziarnienia rumowiska  w strefach brzegowych głębszych basenów, warunkują także 

udział frakcji w obszarze cofkowym. W tym fragmencie trzeba jednak wziąć pod uwagę, 

że intensywna  abrazja ma miejsce jedynie na lewym brzegu, natomiast duże wymieszanie 

frakcji obserwowane jest we wszystkich punktach w cofce.  

Stąd wniosek, że w przypadku zbiornika Dobczyce abrazja brzegowa nie jest głównym 

procesem warunkującym udział frakcji grubszych w cofce a jedynie wspomagającym. Jest 

to zatem sytuacja inna niż w przypadku głębokich basenów, gdzie na podstawie 

udokumentowanej obserwacji, uważa się, że występujące tam frakcje grubsze są 

w większości efektem niszczenia tamtejszych brzegów. 

Na bazie analizy granulometrycznej osadów w strefie cofkowej zbiornika Dobczyce 

oraz środkowej i dolnej części jego akwenu, uzyskano wyraźne powiązanie 

(wymieszanie) frakcji drobnoziarnistych. Skłania to do poszukiwania odpowiedzi 

dlaczego i w jakich warunkach te procesy zachodzą. 
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7 Hydrauliczna charakterystyka procesów sedymentacyjnych w 

strefie cofkowej i w basenach zbiornika Dobczyce  

Zaprezentowane w rozdziałach 5 i 6 wyniki pracy, określają warunki dla 

przeprowadzenia hydraulicznej analizy procesów sedymentacyjnych w cofkowej strefie 

zbiornika. Najważniejsze z tych uwarunkowań są następujące: 

 Biorąc pod uwagę realną, czasową zmienność relacji stan (PP) – objętość 

dopływu/odpływu (Rys. 25), brak jest podstaw do prowadzenia 

deterministycznej, długotrwałej symulacji dopływu i transportu rumowiska, takiej 

która odzwierciedlałaby rzeczywisty proces segregacji rumowiska. Zamiast tego 

należy rozpatrzyć okresy powodziowe, w których charakterystyki i zmienność 

czasowa parametrów przepływu jest jednoznacznie zależna od czasu; 

 Otrzymane wyniki analizy składu granulometrycznego osadów zlokalizowanych 

w obszarze cofki i w basenach zbiornika sugerują, że sedyment osadzony w cofce 

(poza jej górną częścią) ma podobną strukturę granulometryczną jak w basenach 

zbiornika, choć miąższość tych osadów jest zdecydowanie różna. To oznacza, że 

należy sprawdzić na drodze symulacji numerycznych zasięg transportu 

rumowiska oraz jego segregację na długości cofki w powiązaniu z przebiegiem 

tego procesu w całym basenie zbiornika, 

 Realna ocena charakterystyki procesów sedymentacyjnych, może dotyczyć 

jedynie materiału niespoistego, dla którego można odwzorować warunki ruchu 

w procesie symulacji (bez odnoszenia się do nieznanych warunków spoistości 

osadów). Wyjątkiem może być analiza konglomeratów, czyli cząstek mineralnych 

w otoczeniu materiału pochodzenia organicznego o pewnej porowatości, co 

znacząco zmniejsza ciężar właściwy całej cząstki, 

7.1 Przyjęte założenia numerycznej symulacji procesu sedymentacji 

Autorka przeprowadziła hydrauliczną analizę symulacyjną, stanowiącą podstawę 

dalszych rozważań dotyczących procesów sedymentacyjnych w strefie cofkowej 

zbiornika Dobczyce. Przyjęte zostały następujące założenia: 

a) Analizowany będzie ruch nieustalony wody w warunkach realnych wezbrań 

powodziowych z 1997 oraz 2010 roku, zaś pozostałe analizy dla wybranych 
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wartości dopływu, będą prowadzone jak dla ruchu ustalonego wody przy 

określonych poziomach piętrzenia zbiornika. 

b) Do transportu materiału niespoistego, użyte zostanie podejście Lagrange’a, które 

umożliwia śledzenie ruchu poszczególnych ziaren sedymentu oraz ich opadania na 

dno, przy uwzględnieniu możliwości pozostania w tej pozycji i/lub dalszego 

transportu przy sprzyjających warunkach „poderwania” z dna.  

To założenie wymaga wyjaśnienia, ponieważ nie jest często spotykane. 

Powszechna jest symulacja transportu masowego w podejściu typu Eulera. 

Przewaga podejścia Lagrange’a wynika z zastosowania mechaniki ciała stałego, 

śledzonego w trakcie ruchu, którego parametry są znane. To daje możliwość oceny 

realnego zasięgu ruchu pojedynczych cząstek w ramach ich grupy stanowiącej 

śledzoną frakcję. To podejście dopiero niedawno stało się możliwe, ze względu na 

szybki rozwój numerycznych modeli mieszanych (dynamika Eulera + dynamika 

Lagrange’a) w hydrodynamice, z wykorzystaniem empirycznych warunków ruchu 

masowego. Większość dotychczasowych polskich prac bazuje na tradycyjnym 

podejściu symulacji masowej. 

c) Symulacja segregacji sedymentu w określonym procesie hydraulicznego 

transportu będzie prowadzona odrębnie dla każdej z wybranych frakcji, tak aby 

uzyskać przejrzystość wyników i możliwość ich interpretacji. Ilościową ocenę 

segregacji sedymentu przeprowadzi się na podstawie śledzenia drogi cząstek 

stałych w zbiorniku (jak wyżej), aż po ich ostateczne osadzenie w określonej 

lokalizacji w danych warunkach przepływu. 

Dla podanych założeń, niezbędne było przyjęcie zasad symulacji hydrodynamiki 

zbiornika (pola prędkości przepływu), warunków początkowych dla rumowiska a także 

techniki „zliczania” cząstek osadzonych na dnie, tak aby dokonać analizy rozkładu 

przestrzennego rumowiska w obszarze cofkowym i w basenach zbiornika Dobczyce. 

7.2  Symulacja pola prędkości przepływu w warunkach ustalonych i nieustalonych 

Modelowanie numeryczne hydraulicznych warunków przepływu wody zostało 

wykonane przy użyciu opisanych w Rozdziale 4.3  narzędzi symulacyjnych, opartych na 

opisanych tam modelach matematycznych ruchu wody w układzie dwuwymiarowym 

w planie (2D).  
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Zastosowano dwa rodzaje ruchu w modelowaniu hydraulicznym:  

 ruch nieustalony na potrzeby modelowania dynamicznego o zmiennych w czasie 

parametrach: natężenia dopływu, poziomu piętrzenia wody w zbiorniku oraz, co 

za tym idzie, natężenia odpływu, 

 symulacje w warunkach ustalonych (całkowity dopływ równy całkowitemu 

odpływowi). 

Uzyskane na drodze symulacji numerycznych wyniki w postaci, odpowiednio, 

dynamicznego lub ustalonego pola prędkości przepływu wody w zbiorniku, są, wraz 

z geometrią czaszy zbiornika, bazą dla przeprowadzenia modelowania symulacyjnego 

transportu rumowiska.  

Obliczenia został przeprowadzone dla domniemanych parametrów podstawowych 

modelu: 

 gęstość wody      ρ = 1000   [kg/m3], 

 kinematyczny współczynnik lepkości  ν =1.139 · 10-6  [m2/s], 

 przyspieszenie ziemskie     g = 9.807   [m/s2], 

 szorstkość dna     n = 0.025  [m/s-1/3]. 

Należy zaznaczyć, że doświadczenia autorki (Gałek, 2010) i inne wskazują, że z uwagi na 

znaczne głębokości przepływu w zbiorniku i dominujące składowe siły bezwładności 

i grawitacji, obszarowa zmienność współczynnika szorstkości do wzoru Maninnga, 

reprezentującego siłę oporu, nie ma istotnego wpływu na pole prędkości przepływu w 

omawianym zbiorniku retencyjnym. Dotyczy to zwłaszcza stosunkowo wysokich 

wartości natężenia przepływu istotnych z punktu widzenia transportu rumowiska. 

W związku z czym zaniechano różnicowania tego parametru w przestrzeni akwenu.  

 Na Rys. 42 przedstawiono przykładową mapę prędkości poziomej – wizualizację 

uzyskanych w opisany sposób wyników modelowania pola prędkości przepływu dla 

warunków ustalonych, przy przepływie Q=600 m/s, dla normalnego i maksymalnego 

poziomu piętrzenia, wynoszących odpowiednio: NPP=269.90 m n.p.m i MaxPP=272.60 

m n.p.m. Dla wyraźniejszego zobrazowania różnic w polu prędkości, do prezentacji 

prędkości użyto skali logarytmicznej. Na rysunku zaznaczono strzałkami miejsca 

nałożenia warunków brzegowych natężenia dopływu na głównych ciekach  zasilających: 
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Rabie i Wolnicy, zaś trójkątem miejsce nałożenia poziom piętrzenia wody (przelewie 

zapory). 

a) NPP = 269.90 m n.p.m. 

b) MaxPP = 272,60 m n.p.m. 

Rys.  42 Wynik symulacji pola prędkości przepływu na zbiorniku Dobczyce, dla natężenia przepływu 
Q=600 m/s, w warunkach normalnego i maksymalnego piętrzenia (opracowanie własne) 
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7.3  Warunki początkowe transportu rumowiska 

Niezależnie od ustalonego lub nieustalonego przepływu wody, transport rumowiska ma 

charakter nieustalony, ze względu na nieustalony lub ograniczony w czasie dopływ masy 

rumowiska do akwenu. Zatem modelowanie symulacyjne transportu rumowiska 

z uwzględnieniem towarzyszących mu procesów sedymentacyjnych i erozyjnych odbywa 

się analogicznie dla obu typów wyżej omówionych symulacji ruchu wody – nieustalonego 

i ustalonego. 

W przypadku ruchu ustalonego wody, podstawą symulacji transportu rumowiska 

z uwzględnieniem towarzyszących mu procesów sedymentacyjnych i erozyjnych, jest 

stałe w czasie pole prędkości przepływu i towarzyszący mu rozkład przestrzenny 

głębokości przepływu. Takie przybliżenie wynika z faktu, że zakłada się, iż transport 

materiału mineralnego i jego sedymentacja nie narusza warunków dynamicznych 

przepływu wody. To założenie jest uprawnione dla przypadku zbiornika retencyjnego 

w symulacjach ograniczonych czasowo. W przypadku rzek, w warunkach istotnych zmian 

układu dna, nie jest ono założeniem uprawnionym, skutkiem czego dokonuje się korekty 

warunków przepływów wody dla zmienionego układu dennego rzeki. 

W warunkach ruchu nieustalonego w zbiorniku wodnym, dla ograniczonego do dni, 

tygodni i nawet miesiąca obowiązuje podobne założenie dotyczące warunków symulacji 

transportu rumowiska. Dlatego też w pracy symulacyjnej modelowanie transportu 

rumowiska oparto na dynamicznych lub statycznych mapach prędkości przepływu oraz 

znanej batymetrii. Najważniejszymi określanymi parametrami wejściowymi są w tym 

przypadku: lokalizacja źródła rumowiska, gęstość ziaren a także ich średnia średnica i jej 

odchylenie standardowe dla losowo wprowadzanych do modelu cząstek. 

Jako że największym źródłem rumowiska dla zbiornika Dobczyce jest rzeka Raba, 

zasadnym było ulokowanie źródła materiału w miejscu jej wlotu do rezerwuaru, w górnej 

części cofki zbiornika (Rys. 43). Źródło cząstek ma charakter elipsoidy o zadanym punkcie 

centralnym znajdującym się na zadanej wysokości nad dnem, promieniu horyzontalnym 

(rh) i promieniu wertykalnym (rv). W jego ramach dokonuje się losowy rozrzut cząstek. 

Lokalizację punktu źródłowego oraz promienie dobrano w taki sposób, aby cząstki nie 

„zahaczały” o dno lub brzegi  zbiornika w momencie ich wprowadzania do symulacji oraz 

odzwierciedlały rzeczywisty strumień transportowanego materiału przy zadanych 

warunkach. Wielkość promienia horyzontalnego dobierano metodą kolejnych przybliżeń, 
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w zależności od poziomu piętrzenia wody w zbiorniku. Dla przepływów ustalonych i NPP 

stosowano układ rh=1 m i rv=25 m. Dla przepływów nieustalonych (powodziowych) 

i ustalonych o Max PP użyto parametrów:  rh=1 m i rv=50 m. Ma to uzasadnienie w sile 

strumienia i rzeczywistej szerokości Raby w tych warunkach. Centralny punkt źródłowy 

usytuowany został zgodnie z omówionymi powyżej wytycznymi w stałej lokalizacji 

i wysokości 1.9 m nad dnem.  

 

Rys.  43 Lokalizacja źródła rumowiska w początkowym odcinku zbiornika, oraz wprowadzona do 
modelu partia cząstek (opracowanie własne) 

Dla późniejszych analiz rozkładu zdeponowanych cząstek sedymentu w czaszy zbiornika 

Dobczyce dobrano całkowitą liczbę cząstek w taki sposób, aby zrównoważyć dwa 

aspekty: dostatecznie dużej, czyli reprezentatywnej do analizy wielkości próby oraz 

wystarczająco niską liczbę cząstek z punktu widzenia racjonalizacji pracy narzędzia 

symulacyjnego i możliwości odczytu i selekcji wyniku. Dla ujednolicenia wyników 

wprowadzanie cząstek rozpoczyna się we wszystkich przypadkach godzinę po 

rozpoczęciu symulacji hydrodynamicznej i kończy godzinę przed jej zakończeniem. Ma to 

znaczenie dla numerycznej stabilizacji warunków przepływu. W przypadku przepływów 

ustalonych założono regularny i jednostajny dopływ cząstek w czasie. Dla przepływów 

nieustalonych natężenie cząstek zmienia się proporcjonalnie do natężenia dopływu. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano rozkłady cząstek w czaszy odpowiadające zarówno 

możliwościom transportu przy danych warunkach przepływu i piętrzenia (przepływ 
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ustalony) jak i efekt rozkładu przy dużej  zmienności tych warunków (przepływ zmienny 

w czasie). 

Gęstość ziaren ustalono na poziomie 2650 kg/m3 charakterystycznym dla gruntów 

sypkich w zakresie frakcji piasek pylasty ÷ żwir. Drobniejsze frakcje takie ja pyły i iły są 

już zaliczane do gruntów spoistych o nieco większej gęstości (2670 ÷2720 kg/m3) (wg. 

PN-B-03020:1981, zastąpionej PN-EN 1997-1:2008). Jednak ze względu na 

występowanie złożonych zależności w gruntach spoistych (przytoczonych 

w podrozdziale 2.1.B), których model numeryczny nie uwzględnia, oraz niewielkie 

różnice w przedziale gęstości (max. 3%)  zdecydowano się na nie różnicowanie gęstości 

między frakcjami i pozostawiono ją na zalecanym w modelu poziomie  2650 kg/m3. 

Do analizy wybrano średnice stanowiące granice przedziałów frakcyjnych, 

korespondujące z danymi przytoczonymi w opracowaniu analizującym głębsze części 

Zbiornika Dobczyckiego (Sadowska, 2008). Przeprowadzono symulacje transportu ziaren 

o stałych średnicach: 0.002, 0.02, 0.05, 0.1 i 1 mm przy odchyleniu standardowym φ=0, 

co odpowiada w każdym przypadku tylko ziarnom o konkretnej, zadanej średnicy, 

odpowiadającej średnicom granicznym frakcji: iłowej, pyłu drobnego, pyłu grubego, 

piasku bardzo drobnego i frakcji piaskowej. 

7.4  Dyskretyzacja obszaru zalewu zbiornika pod kątem oceny depozycji cząstek 

stałych w strefie cofkowej i w basenach zbiornika 

Na potrzeby analizy rozkładu rumowiska, które w procesie sedymentacji zostało 

zdeponowane w przestrzeni badanego akwenu, przeprowadzono jego dyskretyzację. 

W tym celu na powierzchnię zbiornika nałożono ortogonalną siatkę kwadratów 

o wymiarach oczek 200x200 m. Ostatecznie, po wykluczeniu obszaru zatoki Wolnicy, 

który nie stanowi przestrzeni depozycji rumowiska pochodzącego z Raby, uzyskano 310-

elementowy obszar do numerycznej analizy przemieszczania się i osadzania cząstek 

rumowiska, pochodzących ze źródła zlokalizowanego w górnej części cofki (Rys. 43). 

Dodatkowo, dla potrzeb przeprowadzenia sumarycznego rachunku segregacji 

deponowanego na długości zbiornika rumowiska, wyznaczono 44 profile o przebiegu 

południkowym przybliżające w układzie poziomym (x) lokalizacje wyznaczonych 

w zbiorniku stref i przekrojów.  Przedstawiony na Rys. 44 podział stref koresponduje 

z podziałem użytym do analizy rozkładu na podstawie pobranych próbek rumowiska 

przedstawionym w Rozdziale 6. 



 
 

 

 

 

 

 

Rys.  44  Dyskretyzacja przestrzeni zbiornika Dobczyce. KC – koniec cofki (opracowanie własne) 

Profil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Strefa KCCOFKA BASEN ŚRODKOWY BASEN DOLNY
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7.5  Przyjęte scenariusze dopływu/odpływu ze zbiornika i zakres 

granulometryczny analizy transportu rumowiska 

Jak zaznaczono wcześniej, dla zobrazowania szerokiego spektrum możliwości 

transportowych i sedymentacyjnych akwenu, zastosowano: 

 Modelowanie dynamiczne o zmiennym w czasie natężeniu przepływu i poziomie 

zwierciadła wykorzystujące przebieg dwóch historycznych fal powodziowych z 

ostatnich lat;  

 Symulacje dla warunków ustalonych w odniesieniu do natężenia przepływu i 

poziomu piętrzenia dla przepływów stosunkowo wysokich, umożliwiających 

zauważalne procesy rumowiskowe zarówno pod względem możliwości 

transportu jak i ilości doprowadzanego materiału.  

Modelowanie hydrodynamiczne – przejście fal powodziowych z 1997 i 2010 roku 

Dynamikę wezbrań powodziowych odwzorowano według danych RZGW. Przebieg 

wezbrania i efekty jego sterowania zostały przedstawiony również w monografii 

(Materek et al., 2016) jako hydrogramy dopływu do zbiornika i odpływu ze zbiornika 

Dobczyce fal powodziowych (Rys. 45 i Rys. 46). Należy tu zaznaczyć, że przedstawiona na 

nich oś czasu nie jest liniowa. Obliczenia bazowały na zmianach natężenia przepływu 

i poziomu piętrzenia wody w zbiorniku. Na potrzeby modelowania wybrane zostały 

okresy najwyższych przepływów. Dla fali z lipca 1997 było to 96 godzin od 6.07.1997, 

godz. 8:00. W przypadku powodzi z maja 2010 roku ze względu na niestabilność modelu 

przy wahaniach zwierciadła na relatywnie niskich stanach od 269.3 m n.p.m. 

uwzględniono 72 godziny od 16.05.2010, godz. 10:00. Obie symulacje uwzględniły 

wzrost, kulminację i recesję fal, co pozwoliło na pełną analizę dynamiki procesów 

transportowych oraz towarzyszących im procesów sedymentacyjnych symulowanego 

transportu rumowiska w trakcie dużych wezbrań o dwóch różnych przebiegach. 



105 
 

 

Rys.  45 Wykres pracy zbiornika Dobczyce w trakcie wezbrania lipcowego 1997 (Materek et al., 

2016) 

 

Rys.  46 Wykres pracy zbiornika Dobczyce w trakcie wezbrania majowego 2010 (Materek et al., 

2016) 

Modelowanie transportu w warunkach ustalonego ruchu wody w zbiorniku 

Jak zaznaczono wcześniej, transport rumowiska, w badanym zakresie czasów jego 

trwania, zawsze ma charakter nieustalony, niezależnie od warunków przepływu 

w zbiorniku. Dla oceny potencjalnego zasięgu osiadania cząstek mineralnych i ich 
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konglomeratów, obok symulacji fali powodziowej, zastosowano warunki ustalone dla 

wysokich przepływów, których siła motoryczna jest znacznie większa od siły średniego 

rocznego dopływu do zbiornika Dobczyce. To podejście, utrzymujące w okresie dłuższym 

niż w warunkach, rzeczywistych wysoką wartość przepływu wody, daje możliwość 

oszacowania zasięgu sedymentacji rumowiska w strefie cofkowej i poza nią, 

w zmieniających się warunkach zasilania dla niższych fal wezbraniowych. 

Symulacje numeryczne dla warunków ustalonych wykonano w dwóch seriach: dla 

normalnego poziomu piętrzenia wody w zbiorniku NPP (269.90 m n.p.m.) oraz dla 

maksymalnego poziomu piętrzenia MaxPP (272.60 m n.p.m.). Dla każdego z powyższych 

stanów wykonano obliczenia numeryczne ustalonego przepływu siedmiodniowego 

o natężeniach: Q50%=200 m3/s, Qdoz=300 m3/s i Qpow=600 m3/s.  Warunki symulacji 

zostały dobrane tak, aby uwzględnić przepływy, które w sposób istotny zarówno ze 

względu na ilość dostarczanego materiału jak i na możliwy zasięg transportu w głąb 

akwenu, mogą wpływać na procesy kształtowania morfologii czaszy zbiornika. 

Występowanie wielodniowych stanów ustalonych lub quasi-ustalonych o tak znaczących 

– wysokich wartościach dopływu odpowiada niższym wezbraniom. Ponadto, 

zastosowanie siedmiodniowych czasów trwania symulacji uzasadnione jest 

wyznaczeniem maksymalnego dystansu jaki konkretne cząstki mogą przebyć wpływając 

do zbiornika lub będąc zdeponowane uprzednio na jego obszarze, przy odpowiadających 

tym przepływom polach prędkości.  

Modelowanie dodatkowe – testy 

W toku analiz wpływu czynników dodatkowych na kształtowanie się procesów 

transportu i depozycji rumowiska w czaszy zbiornika uwzględniono dwa inne aspekty: 

a) Wpływ warunków wiatrowych na zmianę pola prędkości przepływu oraz 

warunków transportu rumowiska w zbiorniku. W tym zadaniu uwzględniono 

wiatry najczęściej pojawiające się w rejonie zbiornika. Bazując na histogramie 

kierunku i prędkości wiejącego wiatru (Rys. 20) wybrano wiatry: południowo-

zachodni i północno-wschodni o prędkości 2.5 m/s. Wpływ wiatru badano przy 

ustalonych warunkach przepływu. 

b) Redukcja gęstości, a tym samym ciężaru właściwego konglomeratów mineralno-

organicznych transportowanego materiału, powstałych poprzez oklejanie 

powierzchni cząstek mineralnych materią organiczną. W tym zadaniu poprzez 
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odpowiedni dobór gęstości ziaren konglomeratu uzyskano różne stopnie oklejenia 

ziarna przez materię organiczną. Założono, że ze względu na duże możliwości 

puchnięcia frakcji organicznej w środowisku wodnym jej gęstość jest 

porównywalna z gęstością wody. Do obliczeń wybrano trzy reprezentatywne 

konglomeraty o parametrach: 

 ρ=1026 kg/m3,   dziarna = 0.25 mm,   dkonglomeratu = 1 mm, 

 ρ=1105 kg/m3,   dziarna = 0.40 mm,   dkonglomeratu = 1 mm, 

 ρ=1206 kg/m3,   dziarna = 0.50 mm,   dkonglomeratu = 1 mm. 

Różnice zasięgu transportu i obszaru depozycji konglomeratów i czystego 

rumowiska o tej samej średnicy porównano dla warunków powodziowych z 

2010r. 

Zestawienie scenariuszy modelowania numerycznego pola prędkości oraz 

procesów transportu i depozycji rumowiska 

Zestawienie warunków wszystkich przeprowadzonych symulacji numerycznych 

przedstawiono w Tabeli 11. 

Tabela 11 Zestawienie warunków symulacji numerycznych transportu rumowiska w Zbiorniku Dobczyce 

(opracowanie własne)  

Warunki dynamiczne 

Q [m3/s] PP [m n.p.m] d [mm] Badanie wpływu wiatru 

Hydrogram 1997 Hydrogram 1997 0.002, 0.02, 0.05, 0.1, 1 - 

Hydrogram 2010 Hydrogram 2010 
0.002, 0.02, 0.05, 0.1, 1 

trzy konglomeraty 

- 

- 

Warunki statyczne 

Q [m3/s] PP [m n.p.m] d [mm] Badanie wpływu wiatru 

200 
269.9 

272.6 

0.002, 0.02, 0.05, 0.1, 1 

0.002, 0.02, 0.05, 0.1, 1 

- 

+ (d=0.002 i d=0.02) 

300 
269.9 

272.6 

0.002, 0.02, 0.05, 0.1, 1 

0.002, 0.02, 0.05, 0.1, 1 

+ (d=0.002 i d=0.02) 

+ (d=0.002 i d=0.02) 

600 
269.9 

272.6 

0.002, 0.02, 0.05, 0.1, 1 

0.002, 0.02, 0.05, 0.1, 1 

- 

- 

 

7.6  Prezentacja wyników 

Realizacja obliczeń numerycznych dla przyjętych scenariuszy obliczeniowych, umożliwia 

wizualizację wyników nieustalonego transportu materii mineralnej i konglomeratów 

z częstością odpowiadającą obliczeniowemu przedziałowi czasowemu. To bardzo ważna 
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zaleta zastosowanych modeli komputerowych, ale też wada biorąc pod uwagę liczbę 

wyników uzyskiwanych w pojedynczej symulacji. Obliczeniowy krok czasowy wynosił 

tutaj 15 min, co daje każdorazowo dla danego scenariusza liczbę wyników liczoną w co 

najmniej setkach. 

Z uwagi na mnogość uzyskanych wyników prezentujących proces transportu rumowiska 

w zbiorniku Dobczyce i jego sedymentację w części cofkowej i w głównych basenach 

akwenu, w tej części pracy przedstawiono jedynie wybrane z nich, skupiając uwagę na ich 

interpretacji.  

Przejście fal powodziowych 1997 i 2010 

Ze względu na dynamiczny charakter pola prędkości w warunkach zmiennego natężenia 

dopływu i piętrzenia, prezentacja w pracy obejmuje jedynie wybrany krok czasowy. 

Poniżej, na Rys. 47 i Rys. 48 zaprezentowano pola prędkości dla momentów 

kulminacyjnych dopływu do zbiornika, kolejno dla roku 1997 i 2010.  

 

Rys.  47 Pole prędkości dla kulminacji dopływu wezbrania z 1997r. (opracowanie własne) 
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Rys.  48 Pole prędkości dla kulminacji dopływu wezbrania z 2010r. (opracowanie własne) 

Dla lepszej przejrzystości, na mapach użyto logarytmicznej skali prędkości. W obu 

przypadkach osiągane prędkości wody są wysokie, a w obrębie cofki przekraczają 1m/s. 

Biorąc pod uwagę jedynie natężenie dopływu można byłoby oczekiwać, że pole prędkości 

dla kulminacji z 2010r (Q=1171 m3/s) w stosunku do kulminacji z roku 1997 

(Q=884 m3/s) będzie znacznie bardziej zdominowane przez prostujący główny nurt. 

Uwzględniając jednak występujące wtedy poziomy piętrzenia wody (PP1997=271.8 

m n.p.m. i PP2010= 272.6 m n.p.m.) oraz dynamikę wzrostu natężeń obu fal w stosunku do 

tempa podnoszenia poziomu piętrzenia, przedstawione mapy można uznać za fizycznie 

uzasadnione. 

W przypadku analizy wpływu wezbrań powodziowych na dostawę i rozkład rumowiska 

w czaszy zbiornika istotny jest wynik końcowy, uzyskany już po przejściu fali. Niesiony 

materiał zostanie zdeponowany w zbiorniku, lub wyniesiony wraz z odpływem poza jego 

przestrzeń. Z punktu widzenia celu dysertacji, najistotniejsza jest ta część, która 

w akwenie pozostanie. W toku modelowania transportu cząstek rumowiska możliwe jest 

śledzenie tego procesu krok po kroku. Na Rys. 49 i Rys. 50 przedstawiono rozkład 

naniesionego rumowiska w czaszy zbiornika po przejściu fal powodziowych z lat 1997 

i 2010. Do prezentacji wybrano wyniki otrzymane dla  średnicy d=0.02 mm czyli 

granicznej dla pyłu drobnego, frakcji przeważającej na dnie całego zbiornika. 
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Rys.  49 Rozkład rumowiska o średnicy d=0.02 mm, po przejściu fali wezbraniowej z 1997 r 
(opracowanie własne) 

 

Rys.  50 Rozkład rumowiska o średnicy d=0.02 mm, po przejściu fali wezbraniowej z 2010 r 

(opracowanie własne) 

Na Rys. 49 i Rys. 50 wyróżniono parametr statusu cząstek, definiujący czy dana cząstka 

została zdeponowana na dnie (kolor czerwony), czy pozostaje w ruchu niesiona przez 

wodę (kolor niebieski). Tło stanowi mapa głębokościowa czaszy zbiornika. Z powyższych 

obrazów wynika, że fala powodziowa z 2010 roku miała większe możliwości 

transportowe – cząstki zostały zdeponowane nawet w najgłębszej części akwenu. Siła 

wezbrania przetransportowała również znaczną część rumowiska przez obszar 

początkowy cofki, osadzając tam relatywnie niewielką (w porównaniu do fali z 1997 

roku) liczbę cząstek. 
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Analizy dla obu fal powodziowych i wszystkich zadanych średnic, oraz cząstek 

konglomeratu zostaną omówione w Rozdziale 7.7. 

Modelowanie w warunkach ustalonego przepływu wody przy uwzględnieniu 

wiatru 

Transport rumowiska ma miejsce w warunkach stosunkowo wysokich przepływów, dla 

których wiatr ma ograniczony wpływ na dynamikę ruchu (Gałek, 2010). Jednak dla 

pewności, zdecydowano podjąć próbę oceny wpływu wiatru na proces transportu 

i sedymentacji rumowiska. Przeprowadzono porównanie wyników pól prędkości i obrazu 

rozkładu cząstek w czasie dla przepływów bez wpływu wiatru oraz z wiatrami: północno 

wschodnim (hamującym – przeciwstawnym do głównego nurtu) i południowo 

zachodnim (przyśpieszającym główny nurt) o najczęstszej w rejonie zbiornik prędkości 

podmuchu 2.5 m/s. Do prezentacji wyników wybrano przepływ o niewielkim z punktu 

widzenia transportu rumowiska natężeniu, Q=200 m3/s  i wysokim poziomie piętrzenia 

PP=272.6 m n.p.m., tak aby uzyskać stosunkowo niewielkie prędkości przepływu, 

najbardziej podatne na działanie wiatru. Rysunki: 51, 52 i 53 przedstawiają rozkład 

cząstek rumowiska o średnicy d=0.02 mm, w czaszy zbiornika po 7 dobach. Ze względu 

na niewielkie różnice w polach prędkości dla trzech sytuacji wiatrowych nie stanowią one 

osobnych rysunków, tylko są tłem uzyskanych wyników rozkładu. Użyto skali 

logarytmicznej prędkości dla uzyskania bardziej widocznych różnic map wynikowych. 

 

Rys.  51 Rozkład rumowiska o średnicy d=0.02 mm, przy Q=200 m3/s i wietrze EN 2.5 m/s  
(opracowanie własne) 
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Rys.  52 Rozkład rumowiska o średnicy d=0.02 mm, przy Q=200 m3/s, bez wiatru (opracowanie 
własne) 

 

Rys.  53 Rozkład rumowiska o średnicy d=0.02 mm, przy Q=200 m3/s i wietrze SW 2.5 m/s 
(opracowanie własne) 

Dla trzech sytuacji wiatrowych (Rys. 51, Rys. 52 i Rys. 53) zauważalne są niewielkie 

różnice ukierunkowania głównego nurtu i depozycji cząstek rumowiska. Zasięg odkładu 

we wszystkich przypadkach jest podobny, co sugeruje, że wpływ wiatru można w analizie 

segregacji sedymentu pominąć. 

Analizy pozostałych wyników dla przepływów ustalonych i wszystkich zadanych średnic, 

zostaną omówione w Rozdziale 7.7. 
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7.7  Charakterystyka procesów sedymentacyjnych w strefie cofkowej zbiornika 

7.7.1 Przyjęte zasady interpretacji wyników symulacji 

Efektem procesów sedymentacyjnych jest depozycja (stała lub czasowa) rumowiska 

w zbiorniku. Przeprowadzona w ramach pracy analiza hydrodynamiczna tego procesu, na 

bazie przepływów ustalonych wody i nieustalonych (fale powodziowe 1997 i 2010), 

miała na celu: 

 Określić wynikową depozycję przestrzenną materiału transportowanego 

w obszarze strefy cofkowej, tak aby ocenić poziom zatrzymania drobnego 

materiału w obszarze cofkowym zbiornika, co dokumentuje analiza składu 

granulometrycznego osadów w tej strefie akwenu.  

Analiza granulometryczna strefy cofkowej zbiornika sugeruje, iż poza 

początkowym jej odcinkiem, gdzie zdeponowany jest żwir i gruby piasek, w cofce 

deponowany był sukcesywnie piasek drobny i frakcje pyłowe. To zaskakuje, 

ponieważ w tej strefie zachodzą zmiany dynamiczne ruchu wody przy stosunkowo 

niskich głębokościach przepływu. Dlatego interpretacja wyników symulacji 

numerycznych pod tym względem jest tak istotna; 

 Dokonać analizy charakterystyki sedymentacyjnej drobnych frakcji w procesie ich 

transportu, na długości obszaru cofkowego i całego akwenu, pod kątem 

konfrontacji wyników symulacji z rozkładem granulometrycznym osadów w na 

długości zbiornika. 

Analiza granulometryczna wierzchniej warstwy osadu w czaszy zbiornika (Tabela  

9 Rozdział 6.3.4) wskazuje, że drobne frakcje rumowiska, począwszy od piasku 

drobnego, są dosyć równomiernie rozłożone na długości akwenu. Biorąc pod 

uwagę silne przestrzenne zróżnicowanie dynamiki przepływu (patrz Rys.  47 i 48), 

nasuwa się pytanie o interpretację procesu sedymentacji w obszarze cofkowym 

i w całym akwenie. Podjęto próbę interpretacji wyników symulacji pod tym kątem. 

W każdym z omawianych przypadków, uwzględniono materiał wynoszony ze zbiornika 

do dolnego jego stanowiska, czyli tę część, która nie może być sumowana, ponieważ 

w trakcie symulacji nie została zdeponowana, lecz przepłynęła przez zbiornik 

i przedostała się do dolnego odcinka Raby. Uwzględniono ten proces pokazując 
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narastający udział zdeponowanych frakcji w przekroju zamykającym zbiornik: suma 

zdeponowanego w zbiorniku materiału nie zamyka się w 100%, odpowiadających całemu 

materiałowi dostarczonemu do zbiornika ze źródła zasilania. 

Podejmowanie szerszej analizy na podstawie wyników wizualnych, przedstawionych – 

jako przykładowe w Rozdziale 7.6 ryzykowne i bardzo nieprecyzyjne. Do kolejnych analiz 

sporządzono histogramy 2D rozkładu cząstek w zdyskretyzowanym (jak na Rys. 44) 

obszarze zbiornika. Przykładowy histogram przedstawiono na Rys. 54. 



 
 

 

 

 

 

Rys.  54 Histogram 2D rozkładu cząstek d=0.02 mm w czaszy zbiornika dla Q=300 m3/s, PP=272.6 m n.p.m. i wietrze EN 2.5 m/s (opracowanie własne) 

 

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 1 1 4 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8 65 94 101 71 58 42 45 21 18 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 96 204 303 246 233 199 110 122 62 29 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 92 279 456 359 412 233 156 97 54 21 33 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 48 521 801 516 299 170 88 21 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 512 970 743 314 50 20 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 89 272 818 413 148 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 306 518 286 355 147 69 5 0 0 0

193 185 18 735 186 77 9 0 0 0

54 99 1 0 0 2

8 0 0

Nr profilu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Koniec profilu [km] 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8

Suma zliczeń w profilu 62 292 186 63 1041 706 452 641 1477 1500 1417 1212 845 785 627 715 623 498 431 326 189 198 115 55 24 21 4 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punky pomiarowe I H G E   F C  D A  B 1-4 5-8 9-12 13-16 28 17-19 20-23 24-27

Profile pomiarowe 26 25 24 23 22
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7.7.2. Depozycja przestrzenna rumowiska w strefie cofkowej zbiornika 

Frakcja rumowiska, odpowiadająca piaskowi grubemu, średniemu i drobnemu 

(0.1÷1 mm), w zasadzie w każdych warunkach przepływu była deponowana w górnej lub 

najdalej środkowej części obszaru cofkowego. Dlatego analiza procesu sedymentacji 

przeprowadzona w odniesieniu do frakcji drobnych: granicznej dla b. drobnego piasku 

i pyłu, pyłu i iłu (0.05 mm, 0.02 mm i 0.002 mm) ma bardziej istotne znaczenie dla 

powiązania procesu sedymentacji w cofce z basenami zbiornika. Poniżej, w Tabeli 12 

przedstawiono sumaryczne wyniki w postaci zestawienia procentowego odkładu cząstek 

danej średnicy w przestrzeni cofki.  

Tabela 12 Procentowy udział frakcji pyłowej i iłowej w osadach cofki zbiornika Dobczyce przy różnych 

warunkach dopływu i piętrzenia (opracowanie własne)  

Q (m3/s) WSE (m) / Wiatr 
(%) odkładu sedymentu w strefie cofkowej 

d = 0.05 mm d = 0.02 mm d = 0.002 mm 

200 (bez wiatru) 
NPP= 269,90 100 80 12 

MaxPP= 272,60 100 95 10 

200 (wiatr) 
MaxPP / SW 2,5 m/s 100 96 10 

MaxPP / EN 2,5 m/s 100 96 10 

300 (bez wiatru) 
NPP= 269,90 100 61 11 

MaxPP= 272,60 100 84 6 

300 (wiatr) 
MaxPP / SW 2,5 m/s 100 84 11 

MaxPP / EN 2,5 m/s 100 85 11 

600 (bez wiatru) 
NPP= 269,90 96 29 27 

MaxPP= 272,60 99 38 2 

Fala 1997 zmienne 98 55 5 

Fala 2010 zmienne 91 36 2 
 

Jak widać, wyniki analizy modelowani numerycznego wskazują, że średnica d=0.05 mm 

jest graniczną – maksymalną dla transportu w głąb zbiornika. Blisko 100% tej frakcji 

osadza się w obszarze cofki. Wyjątek stanowi transport rumowiska w czasie powodzi, 

w 2010 roku, gdzie blisko 10% tej frakcji sedymentowało w środkowym basenie 

zbiornika Dobczyce. Te wyniki wskazują, że strefa cofkowa jest swoistego rodzaju filtrem 

zatrzymującym frakcje piaskowe i większe. Należy zwrócić uwagę, że średnica d=0.05 mm  

stanowi dolną granicę frakcji piaskowej i górną granicę frakcji pyłowej. 

Dla powiązania procesów sedymentacyjnych w obszarze cofkowym z transportem 

i depozycją rumowiska w całym akwenie, przeprowadzono szczegółową analizę 

intensywności procesu sedymentacji na długości zbiornika.  
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Procesy sedymentacyjne w warunkach powodziowych – w 1997 i 2010 roku 

Rysunki 55 i 56 przedstawiają narastający udział zdeponowanych frakcji na długości 

zbiornika Dobczyce po zasymulowaniu przejściu fal wezbraniowych z 1997 i 2010 roku. 

Wykresy zostały sporządzone na podstawie histogramów 2D rozkładu cząstek w czaszy 

zbiornika, jak (Rys 54). W przestrzeni cofki niezależnie od warunków przepływu, nawet 

dla warunków powodziowych, zatrzymywane są frakcje piaskowe (d=0.05÷1 mm). Te 

frakcje nie zostają zatem wyniesione poza przestrzeń zbiornika.  

Dynamika obu wezbrań jest zróżnicowana – fala powodziowa 2010 była wyższa i bardziej 

stroma, o wyższych prędkościach przepływu. To zadecydowało, że większość 

najdrobniejszych cząstek (d=0.002 mm) została wyniesiona ze zbiornika do jego dolnego 

stanowiska. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, w czaszy zbiornika zdeponowanych zostało 

poniżej 20% wszystkich wprowadzonych do modelu ziaren tej wielkości, a w obszarze 

cofki jedynie 2-5%. Zarówno w przypadku najmniejszej z uwzględnionych średnic jak 

i wszystkich pozostałych dla fali z 2010 roku (Rys. 56) widoczne jest większe przesunięcie 

obszaru depozycji w kierunku zapory niż ma to miejsce w prezentowanych wynikach dla 

fali z 1997 roku (Rys. 54). Porównując wartości procentowe odłożonych udziałów cząstek 

o średnicy d =0.002 mm w poszczególnych profilach można zauważyć, że na wykresie 

z 1997 r. wartość 10% osiągana jest w 22 profilu, podczas gdy na wykresie z 2010 r., 

dopiero w 30 profilu. Zależność ta jest również zauważalna dla cząstek o średnicy d=0.02 

mm, których blisko 10% wypłynęło poza profil zapory wraz z falą powodziową z 2010 

roku. 

Wydłużona droga sedymentacji cząstek spowodowana wysokimi prędkościami wody, 

które towarzyszą wezbraniom powodziowym może być jedną z przyczyn przesuwania się 

charakterystycznego dla cofki wypłycenia dna (łagodzenia spadku) w kierunku głębszych 

partii akwenu. 
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Rys.  55 Narastający udział zdeponowanych frakcji na długości zbiornika po przejściu fali 
powodziowej z 1997 roku - nieosiągnięcie wartości 100% oznacza, że część frakcji została 
wyniesiona poza zbiornik wraz z odpływem lub jest jeszcze unoszona przez wodę (opracowanie 
własne) 

 

Rys.  56 Narastający udział zdeponowanych frakcji na długości zbiornika po przejściu fali 
powodziowej z 2010 roku - nieosiągnięcie wartości 100% oznacza, że część frakcji została 
wyniesiona poza zbiornik wraz z odpływem lub jest jeszcze unoszona przez wodę (opracowanie 
własne) 
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Procesy sedymentacyjne w warunkach ustalonych przepływów wysokich 

Generalnie, wyniki ilościowe są intuicyjne. Intensywność sedymentacji drobnych frakcji 

(0.02 mm i 0.002 mm) w obszarze cofkowym spada wraz ze spadkiem wartości 

przepływu - od 600 do 300 m3/s. Wraz ze wzrostem natężenia przepływu i prędkości 

płynącej wody, zwiększa się możliwość transportu cząstek w głąb zbiornika, co w tym 

przypadku skutkuje przedłużeniem drogi sedymentacji poza granicę cofki. 

Jednak, przy zmianie poziomu piętrzenia, inaczej zachowuje się frakcje iłowa, a inaczej 

pyłowe. Oczekuje się, że wzrost poziomu piętrzenia z wartości NPP do MaxPP powinien 

spowodować obniżenie prędkości przepływu w zbiorniku i tym samym szybszą lub co 

najwyżej podobną sedymentację w strefie cofkowej, w stosunku do NPP. Taką sytuacje, 

w profilu kończącym, cofkę mamy w przypadku rozważanej frakcji pyłowej 

(0.02÷0.05 mm) (Tabela 12). 

W przypadku średnicy d=0.002 mm (ił)  nie widać żadnej zależności pomiędzy 

efektywnością zatrzymywania ziaren tej wielkości w cofce, a poziomem piętrzenia 

w warunkach ustalonych dla danego przepływu (Tabela 12). W przypadku średnicy 

d=0.002 mm dla przepływów ustalonych obserwuje się przewagę udziału odkładu przy 

NPP nad udziałem przy Max PP. Dysproporcja pomiędzy powyższymi udziałami rośnie 

wraz ze zwiększającym się natężeniem przepływu.  

Aby to wyjaśnić, przeanalizowano strukturę głębokości przepływu i pola prędkości, 

przybliżonych numerycznie w zastosowanym modelu. Przedstawiona na Rys. 57 i 58 

sytuacja głębokościowa i towarzyszące jej pole prędkości zaprezentowane dla najbardziej 

ekstremalnego z przypadków (Q=600 m3/s i NPP) są wytłumaczeniem dla zaistniałej 

sytuacji. Przy normalnym poziomie piętrzenie w początkowym odcinku zbiornika 

ujawnia się skomplikowane ukształtowanie dna, z duża ilością odsłonięć, płaskich 

wypłyceń oraz obszarów przegłębień sięgających miejscami >4 m (Rys. 57). Tak złożona 

geometria ma swoje odzwierciedlenie w polu prędkości przedstawionym na Rys. 58 . Na 

niewielkich odległościach (<250 m) uśrednione głębokością wartości pola prędkości 

potrafią oscylować od bliskich 0 m/s do ponad 2 m/s. Ruch niewielkich cząstek 

(d=0.002 mm) o znikomej masie odzwierciedla w sposób dość dokładny ruch wody, 

razem ze wszystkimi fluktuacjami, zawirowaniami i bocznymi nurtami. Podczas gdy 

ruchem większych cząstek rządzi główny nurt, w przypadku tych najmniejszych, część 

cząstek ulegnie wpływowi mniejszych prędkości czego skutkiem jest odkładanie 
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najdrobniejszego materiału w miejscach, gdzie nurt zmienia kierunek lub zwalnia. 

Porównując pola prędkości  (Q=600 m3/s) dla NPP (Rys. 58) i MaxPP (Rys. 60) widać 

wyraźne różnice. Przy wysokim stanie, ze względu na większe głębokości (Rys. 59) wpływ 

ukształtowania dna na pole prędkości jest dużo mniej widoczny, a samo pole prędkości 

bardziej jednolite i wyprostowane (Rys. 60). Brak nagłych odsłonięć czy wypłyceń 

skutkuje bardziej uporządkowanym torem ruchu i wyniesieniem cząstek na większe 

głębokości. 

 

Rys.  57 Głębokość wody w początkowym odcinku zbiornika przy NPP, gdzie 0 – poziom zwierciadła 

wody, >0 – obszar zbiornika pod powierzchnią wody, <0 obszar zbiornika nad powierzchnią wody 

(opracowanie własne) 

 

Rys.  58 Pole prędkości dla Q=600 m3/s i NPP (opracowanie własne) 
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Rys.  59 Głębokość wody w początkowym odcinku zbiornika przy MaxPP, gdzie 0 – poziom 

zwierciadła wody, >0 – obszar zbiornika pod powierzchnią wody, <0 obszar zbiornika nad 

powierzchnią wody (opracowanie własne) 

 

 

Rys.  60 Pole prędkości dla Q=600 m3/s i MaxPP (opracowanie własne) 

Dla pełnej prezentacji intensywności procesów sedymentacyjnych w obszarze cofkowym, 

w powiązaniu z basenami zbiornika, na Rys. 61 porównano wyniki rozkładu cząstek 

wszystkich badanych średnic, dla natężeń przepływu Q=300 m3/s i Q=600 m3/s oraz dla 

dwóch poziomów piętrzenia NPP i MaxPP. 

 



 
 

           

            

Rys.  61 Narastający udział zdeponowanych frakcji na długości zbiornika w warunkach ustalonych - nieosiągnięcie wartości 100% oznacza, że część frakcji 
została wyniesiona poza zbiornik wraz z odpływem lub jest jeszcze unoszona przez wodę (opracowanie własne) 
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Zaprezentowane porównanie (Rys. 61) obrazuje przedstawione powyżej spostrzeżenia. 

Wykresy zostały ustawione rzędami w odniesieniu do natężenia przepływu (Q=300 m3/s 

– górny rząd  i Q=600 m3/s – dolny rząd) i kolumnami w korespondencji do poziomu 

piętrzenia (NPP – lewa kolumna, MaxPP – prawa kolumna). 

Wydłużanie drogi sedymentacji jest dobrze widoczne przy porównaniu wykresów dla 

analogicznych warunków piętrzenia i różnych przepływów. Mimo, iż pomiędzy 

przedstawionymi seriami natężenie przepływu zostało zwiększone dwukrotnie, 

obserwowane różnice nie ujawniają radykalnych zmian co do rozkładu osadów w cofce 

(profile 1 - 17) i w głębszych partiach rezerwuaru.   

Aby zaobserwować skracanie drogi sedymentacji, będące skutkiem spadku prędkości 

przy takich samych warunkach zasilania, warto porównać wykresy o tym samym 

natężeniu dopływu i różnych warunkach piętrzenia. Przy przepływie Q=300 m3/s 

zależność ta jest bardzo wyraźna. Dla największych frakcji (0.1÷1 mm) droga 

sedymentacji wydłużyła się ponad dwukrotnie. Mimo to depozycja ma miejsce na 

najbardziej dynamicznym, wlotowym odcinku cofki. Wraz ze spadkiem rozmiaru średnic 

spadają także przyrosty długości drogi sedymentacji. Mniejsze cząstki po pierwsze 

opadają wolniej, a po drugie w obu przypadkach zostają wynoszone na głębsze obszary 

zbiornika gdzie efekt zmniejszenia pola prędkości płynącej wody przy podniesieniu 

poziomu zwierciadła nie jest, aż tak radykalny jak w obszarze płytkiej cofki. Warto 

podkreślić, że cząstki z zakresu średnic 0.05÷1 mm we wszystkich rozpatrywanych 

przypadkach są praktycznie całkowicie zatrzymane (zdeponowane) powyżej profilu nr 

17, stanowiącego granicę cofki. 

Już dla przepływu Q=300 m3/s są widoczne anomalie odkładu najdrobniejszych frakcji 

(0.002÷0.05 mm) w początkowej części zbiornika (odcinek ujściowy Raby o charakterze 

rzecznym, zamknięty profilem nr 4), omówione wyżej. Jednak w przypadku przepływu 

Q=600 m3/s i NPP dochodzi do przewyższenia udziału zdeponowanych ziaren o średnicy 

d=0.002 mm nad większymi dziesięciokrotnie cząstkami o średnicy d=0.02 mm. Należy 

tutaj podkreślić, że anomalia ta ma miejsce dokładnie do profilu nr 17 (końca cofki). Po 

jego przekroczeniu proces segregacji wraca do normy. To zjawisko podkreśla wyjątkowy, 

w tym kontekście, charakter obszaru cofkowego, którego dynamika jest silnie 

zróżnicowana i ma zdecydowanie wyższy wpływ na procesy sedymentacyjne, zachodzące 

w akwenie. 
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Wpływ wiatru na zmiany w procesach sedymentacyjnych 

W celu weryfikacji hipotezy o znikomym wpływie warunków wiatrowych panujących na 

zbiorniku Dobczyckim na pole prędkości płynącej wody oraz warunki transportu 

rumowiska, porównano rozkłady odkładu rumowiska w czaszy zbiornika dla różnych 

warunków wiatrowych. Pod uwagę wzięto przepływy w warunkach ciszy wiatrowej oraz 

pod wpływem wiatrów: północno wschodniego (hamujący – przeciwstawny do zwrotu 

głównego nurtu) i południowo zachodniego (przyśpieszający główny nurt) o najczęstszej 

w rejonie zbiornik prędkości podmuchu 2.5 m/s.  Aby zmaksymalizować możliwy wpływ 

wiatru wybrano przepływy najniższe, mające jeszcze znaczenie w procesach transportu 

rumowiska: Q=200 m3/s i Q=300 m3/s,  o polu prędkości zmniejszonych przez MaxPP.  

Pod uwagę wzięto najdrobniejsze frakcje d=0.002 mm i d=0.02 mm.  

Przedstawiono porównanie wpływu wiatru w różnych warunkach dopływu i dla różnych 

średnic sedymentu (Rys. 62). Wykresy zostały ustawione rzędami w odniesieniu do 

natężenia przepływu (Q=200 m3/s – górny rząd  i Q=300 m3/s – dolny rząd) i kolumnami 

w korespondencji do zadanych średnic (d=0.002 mm – lewa kolumna, d=0.02  mm – 

prawa kolumna). 

Porównując uzyskane wyniki można śmiało stwierdzić, że wpływ wiatru na rozkład 

sedymentu w zbiorniku jest znikomy. Widać bardzo nieznaczne różnice w przypadku 

dwóch wykresów dla d=0.002mm – największa różnica między udziałem zdeponowanych 

cząstek w badanych profilach wyniosła około 2 punkty procentowe. Przebieg 

odpowiednich krzywych w ramach przepływów pozostaje tożsamy. Na wykresach 

sporządzonych dla d=0.02mm, różnice są jeszcze mniejsze. Największa różnica między 

udziałem zdeponowanych ziaren w badanych profilach wyniosła około 1 punkt 

procentowy. Dla większych średnic wpływ wiatru będzie jeszcze mniejszy, czyli w tej 

sytuacji praktycznie żaden. 

Na tej podstawie można wnioskować, że w przypadku rozpatrywanego obiektu 

pilotażowego i panujących tam warunków klimatycznych, przeważające w tym rejonie 

warunki wiatrowe nie mają istotnego wpływu na proces transportu i sedymentacji 

przynoszonego przez Rabę rumowiska. 

 



 
 

            

            

Rys.  62 Porównanie narastającego udział zdeponowanych frakcji na długości zbiornika, przy zmiennych warunkach wiatrowych - nieosiągnięcie wartości 
100% oznacza, że części frakcji została wyniesiona poza zbiornik wraz z odpływem lub jest jeszcze unoszone przez wodę (opracowanie własne)
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7.7.3. Charakterystyka sedymentacyjna drobnych frakcji na długości zbiornika na 

tle ich depozycji w obszarze cofkowym  

W tej części pracy zestawiono i porównano wyniki symulacji procesu sedymentacji 

poszczególnych frakcji rumowiska i jego konglomeratów z wynikami pomiarowymi 

osadu w wierzchniej warstwie czaszy zbiornika Dobczyce. Szczególną uwagę zwrócono 

na segregację odkładanych ziaren. Ograniczono analizy do przepływów powodziowych, 

które mają największy wpływ na segregację odkładu sedymentu w obszarze cofkowym 

i w basenach zbiornika. 

Na podstawie wyników pomiarów przedstawionych w Tabeli 9 i na Rys. 39 (Rozdział 

6.3.4) widać, że frakcjami wyraźnie obecnymi we wszystkich basenach zbiornika są iły 

i drobne pyły. Pyły grube przeważają w przestrzeni cofki, a nawet nieco wykraczają poza 

jej granice. W głębszych partiach ich obecność jest zazwyczaj związana z sąsiedztwem 

brzegów i panujących tam procesów abrazyjnych. W głębi, udział tej frakcji  najczęściej 

wynosi kilka procent. Frakcje piaskowe także przeważają w obszarze cofkowym i przy 

abrazyjnych brzegach, niemniej jednak pojedyncze ich udziały również odnotowano 

w głębi środkowego i dolnego basenu. 

Według wyników analiz numerycznych, segregacja ziaren rumowiska powinna być 

bardziej usystematyzowana, niż wynika to z pomiarów doświadczalnych. Wyniki 

symulacji sugerują, iż cofka powinna zatrzymywać praktycznie wszystkie ziarna 

o średnicy wyższej od d=0.05 mm. Do głębszych basenów według  analiz numerycznych, 

mogłyby przechodzić częściowo pyły drobne i większość iłów które w dużej mierze są 

wynoszone poza obszar zbiornika. 

Do analiz porównawczych mających na celu określenie warunków o dominującym 

wpływie na rozkład sedymentu w przestrzeni całego akwenu wybrano średnice, które 

wykazują największą wrażliwość na zmianę parametrów przepływu. W toku analiz 

wykluczono wyniki dla cząstek o skrajnych średnicach:  

 d=1 mm – cząstki te w żadnych badanych warunkach symulacyjnych nie są 

transportowane poza profil nr 4 i w całości są odkładane jeszcze w początkowym, 

rzecznym obszarze cofki;  

 d=0.002 mm – cząstki w każdym z badanych przypadków, w większości 

wypływają poza obszar rezerwuaru.  



127 
 

Ostatecznie porównano strukturę sedymentacji ziaren o średnicach: 0.02 mm ≤ d ≤ 0.1 

mm, obejmujące frakcje pyłową (całość: drobny i gruby) i piasków drobnych. Porównano 

wyniki udziałów średnic zdeponowanych ziaren w profilach, dla przepływów 

dynamicznych (fal wezbraniowych). W tym miejscu autorka nie oczekuje dokładnego 

dopasowania wyników z dwóch typów analiz. Proces sedymentacji w zbiorniku jest 

efektem wielu czynników. 

Transport i sedymentacja frakcji mineralnych rumowiska w warunkach 

powodziowych (1997 i 2010) 

Na Rys. 63 i 64 przedstawiono zestawienie wyników uzyskanych na podstawie analiz 

histogramów rozkładu sedymentu w czaszy zbiornika uzyskanych na bazie symulacji 

numerycznych z wynikami pomiarów pobranych próbek.  

Porównując wyniki obu analizowanych wezbrań i rzeczywistego rozkładu sedymentu 

w zbiorniku widać wpływ przepływów powodziowych na zasięg występowania frakcji 

pyłowych w  głębokich basenach zbiornika. Wynik dotyczący wezbrana z roku 2010 

(Rys. 64) obejmuje swym zasięgiem nawet najdalej  wysunięte przekroje pomiarowe 

(profil 37 i 41).  W części cofkowej widać uzupełniający się efekt obu wezbrań. Spadki 

udziału pyłu w wezbraniu z 2010 r. są uzupełniane przez wzrosty w 1997 r. i na odwrót. 

Nawet przy tak  ekstremalnych warunkach dochodzi do odkładania pyłów w strefie 

cofkowej akwenu. 

Powyższego wniosku nie można przenieść na wyniki rozkładu piasku drobnego. W tym 

przypadku nawet wezbrania powodziowe nie wydłużają drogi depozycji tej frakcji do 

profilów w których są jeszcze obserwowane w pomiarach (powyżej profilu 16). Tym 

bardziej nie dają odpowiedzi na pytanie o niewielką, ale obserwowaną obecność w głębi 

zbiornika większych frakcji (piasek gruby, średni i drobny). Według wyników 

modelowania, wszystkie cząstki o średnicach d ≥ 0.05 mm powinny zostać zatrzymane w 

cofce. W związku z tym należy szukać innych wyjaśnień ich występowania w głębi 

akwenu.  
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Rys.  63 Porównanie udziałów frakcji pyłowej i piasku bardzo drobnego po przejściu 

zamodelowanej fali powodziowej (1997 r) z wynikami pomiarów (opracowanie własne) 

 

Rys.  64 Porównanie udziałów frakcji pyłowej i piasku bardzo drobnego po przejściu 

zamodelowanej fali powodziowej (2010 r) z wynikami pomiarów (opracowanie własne) 
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Transport i sedymentacja konglomeratów w warunkach powodziowych (1997 i 

2010) 

Jako jedną z hipotez wyjaśniających możliwości docierania ziaren frakcji piaskowych 

w głąb zbiornika uznano występowanie cząstek mineralnych rumowiska w otoczeniu 

materii organicznej. Takie konglomeraty charakteryzują się obniżoną, w stosunku do 

samej cząstki mineralnej, gęstością (oraz ciężarem właściwym), co może ułatwić ich 

transport i wydłużyć drogę sedymentacji do głębszych basenów akwenu. 

Poniżej (Rys. 65) przedstawiono porównanie rozkładu piasku według pomiarów 

z uzyskanymi wynikami symulacji sedymentacji ziaren konglomeratu, na długości 

zbiornika, po przejściu fali powodziowej (2010 r.) dla trzech typów konglomeratów: 

 ρ=1026 kg/m3,   dziarna = 0.25 mm,   dkonglomeratu = 1 mm, 

 ρ=1105 kg/m3,   dziarna = 0.40 mm,   dkonglomeratu = 1 mm, 

 ρ=1206 kg/m3,   dziarna = 0.50 mm,   dkonglomeratu = 1 mm. 

 

Rys.  65 Porównanie rozkłady ziaren konglomeratu  i piasku na długości zbiornika (opracowanie 

własne) 

Wyniki przedstawione na Rys. 65 można traktować jedynie jako jakościowe. Wyniki 

pomiarowe reprezentują warstwę osadu piasku nagromadzonego w ciągu dziesięcioleci, 

zaś rozkład osadu konglomeratu jest wynikiem jednego wysokiego wezbrania. Jednak 
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uzyskany obraz sedymentacji segregującej intensywność osadu uzasadnia twierdzenie, że 

konglomeraty mogą być transportowane i osadzane na całej długości zbiornika.  

Zarówno wyniki pomiaru jak i wyniki symulacji wskazują, że obszar cofkowy pełni rolę 

filtra zawsze zatrzymującego rumowisko, ale część cząstek jest bez problemu 

przenoszona w głąb zbiornika. Wykresy zamieszczone na Rys. 65 dosyć racjonalnie 

potwierdzają tę tezę ilościowo,  w podziale na długość cofki (do profilu nr 17) i poniżej – 

w obrębie basenów zbiornika. Dodatkowo, potwierdza to sumaryczny wykres 

narastającej objętości sedymentu odkładanego na długości zbiornika, przedstawiony na 

Rys. 65. Wartości pomiarowe mieszczą się pomiędzy symulowanymi.  

Proporcje trudne są do interpretacji, ponieważ uwarunkowania procesów 

sedymentacyjnych są bardzo złożone. Jednak można zauważyć, iż konglomerat o gęstości 

ρ=1206 kg/m3 (dziarna=0.5 mm) zachowuje się w sposób bardzo zbliżony do cząstek 

mineralnych frakcji piaskowych – w całości pozostaje w początkowym odcinku cofki. 

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku konglomeratu ρ=1105 kg/m3 (dziarna=0.4 mm) 

choć tu przebieg krzywej jest już nieco łagodniejszy. Konglomeraty ρ=1026 kg/m3 

(dziarna=0.25 mm) wykazują łagodniejszy rozkład i odkładają się w dalszej części 

zbiornika.  

 

Rys.  66 Porównanie narastającego udziału ziaren konglomeratu  i piasku na długości zbiornika 

(opracowanie własne)  
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Przedstawione krzywe (Rys. 66) wykazują możliwość transportu ziaren konglomeratów 

o najniższej gęstości ρ=1026 kg/m3 (dziarna=0.25 mm) przez całą długość zbiornika oraz i 

ich odkładanie w głębszych partiach. Pozostałe konglomeraty o większej gęstości 

gromadzone są w obszarze cofkowym. 

8 Podsumowanie 

Analiza procesów dynamicznych w cofkowej strefie zbiornika wodnego Dobczyce w 

powiązaniu z dynamiką jego basenów, okazała się zadaniem nie najłatwiejszym, ale 

możliwym do wykonania. Wymagało to: 

 zebrania, selekcji, opracowania i interpretacji dostępnych informacji, 

uzupełnionych własnymi badaniami polowymi, 

 opartego na dostępnej bibliografii oraz polskich i zagranicznych opracowaniach 

dokumentalnych, pogłębionego studium opisu procesów zachodzących 

w wodnych zbiornikach retencyjnych odniesionego do ich źródeł i przyczyn, 

 wykorzystania własnych doświadczeń, a także doświadczeń zespołu Katedry 

w zakresie metod modelowania matematycznego procesów dynamicznych i ich 

rozwinięcia w ramach niniejszej dysertacji na potrzeby tematyki pracy. 

Uzyskane wyniki i efekty pracy mają charakter ogólny i szczegółowy. Główne z nich 

można ująć jak niżej. 

W zakresie ogólnym: 

1) Studialny charakter rozprawy pomógł jej autorce w lepszym rozumieniu wielu, 

zagadnień, które nie powinny być traktowane odrębnie (jak dotychczas), ze 

względu na silne lub słabsze ale istotne powiązania. Dotyczy to przede wszystkim 

powiązań przyczynowo – skutkowych w procesach długofalowych. 

2) Szczegółowa charakterystyka dynamiki zbiornika retencyjnego, oparta na analizie 

i ocenie czasowej zmienności oraz powiązania stanów wody z dopływem 

(odpływem), uświadamia jak zawodne mogą być próby deterministycznego 

modelowania transportu rumowiska i procesów sedymentacyjnych. Dodatkową 

trudnością jest niemożliwość odwzorowania w modelu 2D pionowej składowej 

prędkości wody i jej powiązania z dynamiką transportu sedymentu. To tłumaczy 
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także, dlaczego analizy i prognozy zalądowania zbiorników wodnych, oparte są ma 

metodach pomiarowych zmian w czaszy zbiorników najstarszych i odniesieniu 

tych wyników do charakterystyk geograficznych, klimatycznych i geologicznych. 

3) Zbiornik wodny Dobczyce na Rabie reprezentuje wielofunkcyjne karpackie 

zbiorniki wodne, stosunkowo młode, podobnie jak większość zbiorników 

w naszym kraju. Strefa cofkowa tego zbiornika, z uwagi na jego wielofunkcyjność 

i sezonowe wahania poziomu piętrzenia, poddana jest silnej presji dynamicznej. 

To powoduje, że jest filtrem selekcjonującym transportowane rumowisko. Jednak 

zaskoczeniem był wynik analizy składu osadów w profilu podłużnym cofki, gdzie 

osady piaskowe występują jedynie na krótkim odcinku górnej części strefy 

cofkowej, zaś pozostałe posiadają cechy zbliżone do osadów w basenach zbiornika. 

Wyjątkiem jest jedynie strefa brzegowa w obrębie oddziaływania procesów 

abrazyjnych. 

4) Ostrożnie sformułowana teza badawcza pracy, że możliwe jest efektywne 

wykorzystanie modelu transportu sedymentu, opartego na podejściu Lagrange’a, 

na potrzeby analizy i oceny segregacji rumowiska w procesach sedymentacyjnych 

w zbiorniku wodnym, okazała się osiągalna. Podejście Lagrange’a w tym zakresie 

jest stosowane od niedawna, ze względu na wysokie wymagania numeryki 

w odniesieniu do potencjału obliczeniowego. Zmienia ono a właściwie częściowo 

zastępuje dotychczas popularne – empiryczne podejście, oparte na formułach 

transportu masowego w ujęciu Eulera, charakterystycznego dla metod 

hydrodynamiki i hydrauliki. Podejście Lagrange’a wykorzystuje podejście 

empiryczne na potrzeby symulacji charakterystyk wymiany pędu w transporcie 

grupy cząstek w procesie ich sedymentacji czasowej i „podrywania” do dalszego 

transportu. Jednak, jak okazało się w pracy, umożliwia ono efektywną analizę 

zasięgu transportu rumowiska i oceny intensywności lokalnej sedymentacji 

w obszarze cofki i w basenach zbiornika, a tym samym sumarycznej na długości 

zbiornika. 

W zakresie szczegółowym: 

1) Zrealizowane przez autorkę badania polowe oraz analiza rodzajowa 

i granulometryczna osadów w strefie cofkowej zbiornika Dobczyce, w powiązaniu 
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z innymi, pozyskanymi danymi w tym zakresie, również dotyczącymi zmian strefy 

cofkowej w czasie, pozwoliły na: 

a) charakterystykę granulometryczną osadów w strefie cofkowej, na jej długości 

z wyodrębnieniem stref brzegowych, których obraz zaburzają efekty procesów 

abrazyjnych brzegów akwenu, 

b) powiązanie charakterystyk granulometrycznych osadów w basenach zbiornika 

ze strefą cofkową,  potwierdzające przenoszenie cząstek w głąb akwenu, 

skłaniający do definiowania scenariuszy obliczeniowych dla analizy procesu 

segregacji frakcyjnej w dynamicznych warunkach pracy zbiornika, 

c) analizę jakościową, opartą na wybiórczych pomiarach topografii obszaru 

cofkowego oraz na analizie dostępnych zdjęć satelitarnych, zmian 

zachodzących w obszarze cofkowym w warunkach dynamicznej pracy akwenu 

w okresach przepływów wysokich – wezbraniowych. 

2) Wykorzystując możliwości numerycznego modelowania hydrodynamicznego 

i procesu transportu rumowiska w akwenie zbiornika Dobczyce, zbadano wpływ 

szeregu czynników na warunki transportu rumowiska oraz depozycji jego cząstek 

w obszarze cofkowym i w basenach zbiornika, takich jak: 

a) zmiana warunków natężenia dopływu i poziomu piętrzenia wody w zbiorniku, 

b) warunki meteorologiczne w odniesieniu do kierunku i siły wiatru, 

c) wpływ redukcji gęstości sedymentu w celu oceny możliwości transportu 

i sedymentacji konglomeratów mineralno-organicznych.  

3) Uzyskane wyniki analiz i ocen: 

a) potwierdziły jakościową zgodność wyników badań polowych i dostępnych 

informacji z wykonaną wstępną analizą numeryczną dynamiki akwenu 

zbiornika Dobczyce w zakresie transportu, segregacji frakcyjnej i procesu 

sedymentacji rumowiska na długości akwenu, 

b) pokazały jednak jak istotna jest baza danych pomiarowych, jej weryfikacja, 

archiwizacja i systematyczne opracowywanie. Niedostatki bazodanowe – 

zarówno w ujęciu przestrzennym jak i czasowym, brak spójności części danych 

oraz brak ich bieżącej integracji i opracowywania, stanowią istotną przeszkodę 

w interpretacji procesów zachodzących w akwenie. 

W tej sytuacji, warto zastanowić się nad rozwojem badań w przedmiocie rozprawy. 
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Propozycja dalszych prac 

Zdaniem autorki, dalsze prace powinny iść w następujących kierunkach: 

 Rozwoju zintegrowanej bazy danych w warunkach krajowych. Ta praca pokazała 

i uzmysłowiła jak dalece rozproszone są informacje i jaki problem stanowi ich 

weryfikacja i interpretacja w jednolitym układzie odniesienia – czasowym i 

przestrzennym. Zadanie ułatwiłaby integralna baza danych zawierająca 

standaryzowane informacje dotyczące zbiorników krajowych odejmująca: 

o zbiór systematycznie aktualizowanych przekrojów geodezyjnych jak 

i (w przypadku istniejących lub tworzonych) numerycznych modeli czasz 

zbiorników, oraz pobliskiego terenu, w jednolitym układzie 

współrzędnych, 

o informacje na temat: cieków zasilających, powierzchni ich zlewni i zlewni 

bezpośredniej zbiornika, aktualnego pokrycia terenu, procesach niszczenia 

brzegów, 

o regularnie wprowadzane (w ścisłym reżimie czasowym) dane na temat 

panujących warunków: pracy zbiornika (natężenie dopływu, natężenie 

odpływu, poziom piętrzenia), hydrologicznych (hydrogramy przepływów 

w istotnych ciekach zasilających zbiornik), meteorologicznych (wysokość 

opadu w przynależnych do zbiornika zlewniach, kierunek i siła wiatru 

wiejącego w obszarze zbiornika); 

 Zachęcające wyniki symulacji numerycznej z wykorzystaniem klasycznego 

podejścia do hydrodynamiki wody i podejścia Lagrange’a do transportu 

rumowiska, sugerują, że można kontynuować rozwój metodyczny w tym zakresie. 

Warto tutaj zwrócić uwagę zarówno na integrację dotychczasowych danych 

i rozwój bazy pomiarowej, zdecydowanie ukierunkowanej na oczekiwane efekty. 

Sensownym wydaje się okresowy pomiar granulometryczny wierzchnich warstw 

dennych zbiornika wykonywany w określonych lokalizacjach (cofka, granica cofki) 

regularnie lub, w przypadku zjawisk ekstremalnych, dodatkowo po nich.  

Jak do tej pory słabo rozwinięty aspekt wpływu strumienia zmętnionego na morfo-

dynamikę zbiorników zaporowych pozostawia pole do zaawansowanych badań 

terenowych (strumień zmętniony występuje rzadko, tylko w określonych 

warunkach), a także testów numerycznych; 
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 Integralna baza danych oraz zaawansowane analiz numeryczne procesów 

transportu w zbiornikach powiązane z funkcjonalnością obiektów winny dać 

potencjał lepszego zarządzania zbiornikami, predykcji obszarów ich zmian i 

planowania działań zaradczych. Możliwe wydaje się również powiązanie 

transportu konglomeratów z transportem szkodliwych związków chemicznych 

oraz wykorzystanie tych obserwacji dla celów utrzymania dobrego potencjału 

ekologicznego akwenu. 
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