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1. Wprowadzenie  

Wykorzystanie zasobów wodnych i ich ochrona to jedno z ważniejszych zadań gospodarki 

narodowej.  Kraje rozwinięte, w tym Polska, charakteryzują się wysokim zużyciem wody na cele 

przemysłowe, jak również bytowo-gospodarcze i nawodnieniowe. Pobór tak dużej ilości wody 

jest możliwy przede wszystkim dzięki zastosowaniu ujęć powierzchniowych, charakteryzujących 

się zdecydowanie wyższą wydajnością niż ujęcia podziemne i źródlane [1]. Eksploatacja ujęć 

powierzchniowych wiąże się z wieloma utrudnieniami spowodowanymi różnymi czynnikami. 

Wśród nich można wymienić zmienne warunki hydrologiczne i meteorologiczne powodujące 

duże wahania przepływów, w tym występowanie niskich stanów wody, a także występowanie 

zjawisk śryżowo-lodowych. Ponadto eksploatacja jest utrudniona w przypadku zanieczyszczenia 

wody oraz transportu rumowiska. Kolejny istotny aspekt stanowi konieczność zapewnienia 

ochrony ichtiofauny. Jednym z powszechnie stosowanych typów ujęć wód powierzchniowych 

płynących jak i stojących są ujęcia zatopione, w których czerpnia zamontowana jest pod 

zwierciadłem wody. Tradycyjne rozwiązanie konstrukcyjne tego typu ujęć stanowi rozszerzony 

wlot przewodu rurowego zabezpieczony kratą lub siatką. Natomiast, współczesne rozwiązania 

konstrukcyjne zakładają, że wlot wody następuje poprzez specjalnie zaprojektowane głowice 

wyposażone w ekran fizyczny – kraty, siatki lub szczeliny o bardzo małych wymiarach otworów 

wlotowych. Tak zaprojektowane ujęcie pozwala na wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie 

części spośród wspomnianych utrudnień eksploatacyjnych. Dotyczy to szczególnie ochrony 

narybku i larw ryb, zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w ujmowanej 

wodzie, a także wciąganiem śryżu oraz rumoszu wleczonego. Wyeliminowanie tego typu 

zagrożeń możliwe jest dzięki małym wymiarom otworów wlotowych oraz uzyskaniem małych 

prędkości wlotowych. Przyjęcie odpowiednio niskich prędkości przy zachowaniu wymaganej 

wydajności pociąga za sobą konieczność zaprojektowania głowic o dużych powierzchniach 

wlotowych z równomiernym rozkładem prędkości wlotowych na całej powierzchni. 

Zaprojektowanie głowicy ujęcia zatopionego charakteryzującego się tego typu cechami pozwala 

wyeliminować opisane wcześniej utrudnienia eksploatacyjne występujące powszechnie na 

ujęciach wody pitnej, ale także na ujęciach wody przeznaczonej do celów chłodniczych, 

charakteryzujących się bardzo wysokimi wydajnościami. Model cylindrycznego ekranu z drutu 

klinowego nazywany głowicą szczelinową, został zbudowany w ramach badań statutowych na 

Politechnice Krakowskiej przez firmę Pol-Eko i jest on przedmiotem niniejszej rozprawy. 
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2. Cel i zakres pracy 

Celem pracy jest szczegółowa analiza szczelinowej głowicy ujęcia wody charakteryzującej 

się niskimi prędkościami wlotowymi równomiernie rozłożonymi na całej powierzchni przy 

zachowaniu odpowiednio wysokiej wydajności. Głowica ma za zadnie zredukować problemy 

eksploatacyjne związane z wciąganiem ichtiofauny oraz zanieczyszczeń, a także śryżu i rumosza 

wleczonego  znajdujących się w ujmowanej wodzie. Rozprawa doktorska obejmuje  

w szczególności:  

a) zbadanie w warunkach laboratoryjnych poprawności funkcjonowania zaprojektowanego 

modelu głowicy, 

b) zbadanie pracy opracowanego modelu w różnych warunkach eksploatacyjnych tj. zmiennej 

prędkości przepływu wody w cieku oraz różnej wydajności ujęcia, 

c) zbadanie wpływu zaprojektowanej ochronnej siatki szczelinowej oraz deflektorów  

z równomiernie i nierównomiernie rozmieszczonymi otworami wlotowymi na redukcję 

maksymalnych lokalnych prędkości wlotowych, ograniczającą zagrożenie wciągania narybku 

oraz innych cząstek przez ujęcie, 

d) zweryfikowanie numeryczne otrzymanych wyników badań laboratoryjnych. 
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3. Tezy pracy 

W niniejszej rozprawie doktorskiej sformułowane zostały następujące tezy:  

a) opracowany model głowicy ujęcia wody pozwala na zredukowanie uciążliwości 

eksploatacyjnych związanych z wciąganiem narybku i larw ryb oraz zanieczyszczeń 

znajdujących się w ujmowanej wodzie, a także wciąganiem śryżu i rumoszu wleczonego, 

b) opracowany model głowicy posiada zalety względem tradycyjnych rozwiązań ujęć 

zatopionych, 

c) zastosowanie szczelinowej siatki ochronnej oraz deflektora znacząco redukuje maksymalne 

wartości lokalnych prędkości wlotowych do ujęcia, dzięki czemu zagrożenie wciągania 

narybku i innych cząstek znacząco maleje, 

d) zastosowanie szczelinowej siatki ochronnej oraz deflektora znacząco zmniejsza masę cząstek 

wciąganych przez głowicę ujmującą wodę, 

e) model numeryczny pozwala na opracowanie i zbadanie w różnych warunkach pracy modelu 

głowicy zatopionego ujęcia wody charakteryzującego się niskimi i jednorodnymi 

prędkościami wlotowymi, 

f) model numeryczny pozwala na zweryfikowanie otrzymanych w badaniach laboratoryjnych 

wartości prędkości w pobliżu głowicy szczelinowej.  
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4. Przegląd literaturowy 

4.1. Problem i aktualne rozwiązania ujmowania wód powierzchniowych 

Ujęcie wody, będące pierwszym elementem systemu zaopatrzenia w wodę odgrywa 

kluczową rolę w jego funkcjonowaniu. Konieczne jest zapewnienie możliwości ciągłego poboru 

wody zarówno w odpowiedniej ilości pokrywającej zapotrzebowanie na wodę, jak również, 

jakości umożliwiającej jej uzdatnianie według wymagań obowiązujących przepisów. Do celów 

wodociągowych możliwe jest wykorzystanie wody powierzchniowej, podziemnej oraz źródlanej 

Ujmowanie wód podziemnych może odbywać się za pomocą studni, sztolni oraz ciągów i galerii 

drenażowych. W praktyce inżynierskiej każde ujęcie stanowi inne rozwiązanie konstrukcyjne, 

dlatego nie ma możliwości wymienienia wszystkich typów ujęć [2]. W zależności od sposobu 

poboru wody wśród konstrukcji ujęć wód powierzchniowych wyróżnia się ujęcia brzegowe, 

zatokowe, nurtowe (zatopione), progowe i jazowe [3]. Ich wybór zależy od wielu czynników, 

między innymi od charakteru i ilości ujmowanej wody, a także od topografii i układu terenu. 

Oprócz celów komunalnych wody pochodzące z ujęć wykorzystywane są w przemyśle oraz 

rolnictwie. Tematyka niniejszej rozprawy dotyczy głowicy mającej zastosowanie szczególnie  

w zatopionych ujęciach wody. Ujęcia zatopione stosowane są, gdy wydajność jest mniejsza od 

200 dm3/s i głębokość przy zmiennym poziomie wody przy brzegu jest mała. Ujęcia takie składają 

się z trzech głównych elementów: wlotu (czerpni) wykonanego pod powierzchnią zwierciadła 

wody w odpowiedniej odległości od brzegu, rurociągu oraz komory zbiorczej, do której woda 

dopływa grawitacyjnie lub rurociągiem lewarowym. Wśród tradycyjnie stosowanych rozwiązań 

konstrukcyjnych czerpni w ujęciach zatopionych wyróżnia się czepnie typu lekkiego oraz typu 

ciężkiego. Czerpnie typu lekkiego wykonane są najczęściej z rury stalowej i posadowione w dnie 

cieku na podporach wykonanych z pali żelbetowych lub stalowych, natomiast czerpnie typu 

ciężkiego wymagają zastosowania obudowy z betonu lub żelbetu. Zgodnie z [4] wśród czerpni 

typu lekkiego wyróżnia się czerpnie kielichowe (stożkowe) oraz talerzowe lub rurowe. 

Charakteryzują się one zwartą i prostą konstrukcją oraz niskim kosztem wykonania, mogą jednak 

zakłócać przepływ wody w cieku oraz wymagają instalacji urządzeń chroniących ryby. Do czerpni 

typu lekkiego zalicza się również drewniane czerpnie kaszycowe. Czerpnie kaszycowe z bocznym 

ujęciem wody mają zastosowanie w ciekach o niedużych głębokościach i średnich warunkach 

naturalnych, które nie są wykorzystywane do żeglugi i spławiania drewna. Ich zaletą jest prosta  

i niekosztowna konstrukcja, jednakże są pracochłonne w budowie oraz trudno dostępne do 

przeglądu czy wymiany krat wlotowych, wymagają również urządzeń ochraniających ryby.  

W przypadku ujęć o trudnych warunkach śryżowo-lodowych stosuje się filtrujące drewniane 
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czerpnie kaszycowe. Oprócz prostej i niedrogiej konstrukcji dużą zaletą jest brak konieczności 

stosowania urządzeń chroniących ryby. Wśród wad, natomiast wymienić można pracochłonne 

wykonanie, trudny dostęp oraz duże narażenie na zamulenie i zanieczyszczenia. Czerpnie typu 

ciężkiego są droższe i bardziej skomplikowane w wykonaniu. Najprostszą konstrukcję mają 

czerpnie kielichowe chroniące końce przewodów grawitacyjnych lub syfonowych. W ich 

przypadku konieczne jest zastosowanie urządzeń chroniących ryby oraz zapewnienie niedużych 

prędkości wlotowych przy poborze wody. W przypadku występowania warunków śryżowych-

lodowych w ujęciu stosuje się czerpnie typu ciężkiego z komorą wirową. Czerpnia ta jest łatwa do 

płukania, a ponadto zapewnia jednorodny rozkład prędkości wlotowych na jej powierzchni. Sporą 

wadą jest natomiast trudność wykonania oraz dostępność. W trudnych warunkach 

eksploatacyjnych (zjawiska śryżowo-lodowe, duża ilość rumowiska wleczonego) stosuje się 

czerpnie filtrujące, które są nie wymagają instalacji urządzeń chroniących faunę wodną, są one 

natomiast skomplikowane w montażu i najczęściej wymagają dużych ciśnień podczas płukania. 

Jak widać, pomimo wielu rozwiązań technicznych ujęć wód powierzchniowych nie udało 

się stworzyć konstrukcji, z którą nie wiązałoby się, co najmniej kilka problemów eksploatacyjnych. 

Zmienne warunki meteorologiczne i hydrologiczne są ich przyczyną szczególnie w przypadku 

zatopionych ujęć wody. Problemy są spowodowane występowaniem wahań stanów wód, i tak  

w przypadku wysokich stanów wód może dojść do zniszczeń urządzeń ujmujących wodę,  

a w przypadku niskich do ich odsłonięcia a zatem braku możliwości poboru wody. Wśród 

trudności eksploatacyjnych w przypadku nurtowych ujęć wody wymienić można również 

wciąganie zanieczyszczeń zawieszonych w wodzie i unoszących się na jej powierzchni, jak również 

wciąganie osadu dennego oraz śryżu i lodu. Aby zminimalizować wciąganie osadu dennego – 

rumowiska często konieczne zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń np. w postaci progów lub 

zatopionych kierownic odsuwających wleczone rumowisko przed dostaniem się do ujęcia [5]. 

Bywa, że niezbędne jest również podjęcie prac regulacyjnych, co wymaga sporych nakładów 

inwestycyjnych oraz wpływa negatywnie na ekosystem wodny. W okresie zimowym na 

elementach o dobrym przewodnictwie cieplnym, wykonanych np. ze stali lub żelbetu, czyli  

m.in. na kratach ujęcia może osadzać się lód denny. Kryształki szybko się powiększają tworząc 

grubą warstwę lodu, która odrywa się od podłoża, zbija w większe grudki i w postaci zwartej 

masy – tzw. śryżu wypływa na powierzchnię, dostając się także do komór ujęciowych. Może to 

prowadzić do oblepiania krat lub czerpni oraz stwarzać zagrożenie dla wirników pomp Zjawiska 

śryżowo-lodowe są, więc bardzo niebezpieczne podczas eksploatacji ujęć i konieczne jest 

podejmowanie działań zapobiegających ich występowaniu. Do podstawowych metod zalicza się 

utrzymywanie niskich prędkości wlotowych do ujęcia, tj. poniżej 0,2 m/s, zabezpieczanie ujęć 
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pływającymi barierkami ochronnymi, wykonywanie prętów krat z materiałów źle przewodzących 

ciepło lub zastosowanie odpowiednich powłok, podgrzewanie krat lub wody w cieku poprzez 

zrzut ciepłej wody odpadowej z zakładów przemysłowych powyżej ujęcia [2].  

Ponadto, utrudnienia eksploatacyjne ujęć wody są związane z obecnością ichtiofauny. 

Szczególnie w przypadku ujęć o dużych wydajnościach dochodzi do sytuacji, w których ryby  

i narybek są przyciągane a nawet wciągane do urządzeń ujmujących wodę. Przez narybek 

rozumiane są młode osobniki ryb o długości między 25 a 60 mm [6]. Problem ochrony ichtiofauny 

w kontekście ekologicznym przedstawiono w rozdziale 4.2 niniejszej rozprawy.  

Większość z wymienionych problemów towarzyszących ujęciom nurtowym znacząco 

nasila się w przypadku, gdy ujęcia eksploatowane są z relatywnie wysokimi wydajnościami 

generującymi znaczne prędkości wlotowe w miejscach bezpośredniego poboru wody.  Konieczne 

jest, więc zaprojektowanie odpowiednio niskich prędkości wlotowych przy utrzymaniu relatywnie 

wysokich wydajności. Uzyskać to można dzięki dobranym odpowiednio dużym powierzchniom 

wlotowym i zachowaniu równomiernego rozkładu prędkości wlotowych. Wytyczne projektowe 

oraz przykładowe głowice tego typu opisano w rozdziale 4.3 tej pracy. 

4.2. Problem ochrony ichtiofauny przy zastosowaniu infrastruktury 

hydrotechnicznej 

W Polsce, cele gospodarki wodnej są określone w Prawie Wodnym. Dotyczy ono między 

innymi aspektów ochrony zasobów wodnych przed nadmierną eksploatacją i zanieczyszczeniem 

oraz określa zasady gospodarowania tymi zasobami. Realizacja przedstawionego celu 

środowiskowego ma zapewnić, że wody będą się nadawały do zaopatrzenia ludności w wodę do 

spożycia jak również do bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych 

[7]. W państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującym przepisami 

zawartymi w Dyrektywie Siedliskowej [8] oraz Ramowej Dyrektywie Wodnej [9] istnieje 

obowiązek ochrony zasobów wodnych, w tym również ichtiofauny. Pod pojęciem ichtiofauny 

rozumiane są gatunki ryb zamieszkujące określony ciek, w tym ryby chrzęstnoszkieletowe, 

kostnoszkieletowe oraz minogi. 

4.2.1. Aktualne rozwiązania umożliwiające migrację ryb w ekosystemach wodnych 

W kontekście ochrony ichtiofauny w ekosystemach wodnych warto zacząć rozważania od 

przedsięwzięć, które od lat są podejmowane przez człowieka w celu zapewnienia migracji ryb  

w ciekach. Celem wędrówek ryb jest znalezienie tarliska, poszukiwanie żerowisk, chłodniejszej 

wody, miejsca na zimowisko czy konieczność powrotu po zniesieniu w dół rzeki przez wody 
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powodziowe [5]. Jak widać, zachowanie drożności ekologicznej w rzekach jest istotne ze względu 

na cykl życiowy organizmów wodnych, dla których wędrówki są życiową koniecznością  

i sposobem na utrzymanie zmienności genetycznej. Silna ingerencja człowieka w środowisku 

wodnym, poprzez działania takie jak regulacja cieków czy budowle piętrzące zaburzyła 

równowagę życiową organizmów wodnych [10], [11]. Konieczne było, zatem podjęcie działań 

niwelujących jej oddziaływanie na organizmy żywe [7], [12], [13]. Tak więc, migracje w górę rzeki 

odbywają się przy wykorzystaniu specjalnych urządzeń do migracji ryb, natomiast w dół poprzez 

turbiny elektrowni wodnych lub przelewy urządzeń hydrotechnicznych [14]. Według [14] 

urządzenia umożliwiające migrację ryb można podzielić na następujące grupy, co zostało opisane 

w [13]: 

a) Poprzeczne budowle hydrotechniczne naśladujące warunki naturalne (tzw. bliskie naturze 

budowle hydrotechniczne) – budowane w celu stabilizacji dna na całej szerokości rzeki. Ich 

konstrukcja zapewnia biologiczną drożność cieku. Są one zalecane, jako najlepszy sposób na 

umożliwienie rybom migrację w górę i dół cieku, w szerokim zakresie przepływów. Zalicza się 

do nich: stopnie-bystrza, korekcje progowe, progi denne. 

b) Urządzenia służące migracji ryb naśladujące warunki naturalne (tzw. bliskie naturze 

urządzenia służące migracji ryb) – budowane przy budowlach hydrotechnicznych, które 

uniemożliwiają rybom przemieszczanie. Urządzenia te wykonywane są z kamienia, żwiru, 

piasku, czasem stabilizowane betonem przypominają naturalny odcinek rzeki lub potoku. 

Stwarzają one możliwość bytowania oraz migracji głównie w górę rzeki. Wśród nich wyróżnia 

się: bystrotoki (rampy), bystrotoki kaskadowe oraz obejścia. Obejście, zlokalizowane poza 

korytem rzeki najlepiej odtwarza jej charakter (przypomina naturalny odcinek) i jest 

jednocześnie siedliskiem organizmów wodnych [15]. Są urządzeniami najbardziej zalecanymi 

do wykorzystywania, znajdują zastosowanie zazwyczaj przy niższych piętrzeniach oraz 

wymagają odpowiedniej ilości miejsca.  

c) Urządzenia techniczne służące migracji ryb (tzw. urządzenia techniczne, przepławki). Są one 

budowane przy obiektach hydrotechnicznych uniemożliwiających przemieszczanie ryb. 

Zazwyczaj wykonane są w postaci dowolnie długich rynien betonowych lub kamiennych,  

o geometrycznych kształtach otworów przelewowych, ścian i przegród. Ich wykorzystanie 

umożliwia migrację ryb głównie w górę rzeki przy szerokim zakresie występujących 

przepływów. Wyróżnia się przepławki rynnowe (komorowe, szczelinowe, deflektorowe) oraz 

przepławki mechaniczne (śluzy, windy dla ryb), stosowane najczęściej przy piętrzeniach 

powyżej 15 m wysokości.  
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d) Urządzenia służące migracji ryb w dół rzeki (przelewy stokowe). Do tej grupy zalicza się 

urządzenia stosowane, jako uzupełnienie do urządzeń do migracji, takich jak śluzy, windy dla 

ryb lub rozdziału wody, gdy niemożliwe jest odnalezienie przez ryby wlotu do przepławki od 

strony górnej wody. Budowane są najczęściej na piętrzeniach przekraczających 15-20 m 

wysokości. 

e) Urządzenia niestandardowe, do których zalicza się między innymi przepławki stosowane na 

piętrzeniach z gumowymi bukłakami piętrzącymi. 

Należy mieć na uwadze, że tylko dobrze zaprojektowane urządzenie mające na celu 

umożliwienie migracji ryb będzie spełniało swój cel. Liczne publikacje, między innymi [14], [16], 

[17], [18] zawierają szereg wytycznych dotyczących parametrów technologicznych przepławek – 

wymiarów komór i przesmyków, minimalnej głębokości wody w przepławce, minimalnego 

przepływu wody i innych. Trzeba również pamiętać, że przed przystąpieniem do projektowania 

urządzeń służących do migracji ryb, oprócz informacji o przepływach, parametrach technicznych 

urządzenia piętrzącego należy zrobić dokładne rozeznanie, co do gatunków ryb zamieszkujących 

rozpatrywany obszar ekosystemu wodnego, gdyż zdolność do pokonywania przeszkód zależy  

w dużej mierze od rozmiarów oraz predyspozycji poszczególnych osobników. Dlatego też typ 

urządzenia służącego migracji ryb należy określać indywidualnie, uwzględniając zarówno warunki 

hydrologiczne, parametry techniczne budowli piętrzącej oraz dane, co do składu zespołu 

występujących w danym cieku ryb i ich wymagań środowiskowych [7]. 

4.2.2. Aktualne rozwiązania chroniące ryby i narybek przed dostaniem się do głowicy 

ujmującej wodę 

Pomimo dużej świadomości, co do zapewnienia wędrówek w górę rzeki, w minionych latach 

jakby w cieniu pozostawało zagadnienie dotyczące migracji ryb w dół rzeki oraz przemieszczania 

się w pobliżu ujęcia wody. Jednakże ten temat jest coraz częściej dyskutowany oraz powstaje 

coraz więcej publikacji na jego temat. Zagadnienie ochrony ryb i narybku w miejscu instalacji 

urządzeń do poboru wody w krajach takich jak m.in. Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania 

jest uregulowane prawnie. Wydaje się, zatem, że również i Polsce konieczne jest opracowanie 

nowych technologii urządzeń ujmujących wodę, które ograniczą niekorzystny wpływ na 

ichtiofaunę. 

Jak wspomniano, duże zagrożenie dla przemieszczających się ryb stanowią ujęcia wodne. 

Najbardziej niebezpieczne są duże ujęcia elektrowni wodnych, w których ryby dostają się do 

komory turbin, gdzie są kaleczone a część jest zabijana przez obracające się łopatki. Stopień 

śmiertelności związany z dostaniem się ryb do turbiny wodnej zależy od ich gatunku i rozmiaru, 
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jak również rozmiaru i typu zastosowanej turbiny [19]. Problem stanowią również mniejsze ujęcia 

zaopatrujące w wodę do produkcji wody do spożycia. W przypadku ryb, a szczególnie młodszych 

osobników - narybku, może dojść do ich porwania przez prąd wodny. Ze względu na niewielkie 

rozmiary, ryby nie są w stanie się z niego wydostać, co może skutkować okaleczeniem lub 

śmiercią, gdy zderzą się z powierzchnią czerpni. Co więcej, może dojść do wciągnięcia ryb do 

urządzeń znajdujących się w ujęciu wodnym. Stopień negatywnego oddziaływania urządzeń 

ujęcia wodnego na ichtiofaunę zależy od liczebności, rozmiaru, rozmieszczenia fauny, zdolności 

pływackich osobników i ich zachowania w pobliżu ujęcia, jak również prędkości przepływu wody, 

wydatku przepływu dopływającego do czerpni i głębokości, na której znajduje się ujęcie. Istotny 

jest również rodzaj i rozmiar ujęcia oraz rozmiar otworów wlotowych w zastosowanych siatkach, 

zwanych również ekranami [20], [21]. 

Aktualnie, w celu ochrony ryb i narybku przed dostaniem się do wnętrza głowicy ujmującej wodę 

stosuje się bariery fizyczne i behawioralne oraz systemy, które odprowadzają ryby i narybek  

z miejsc stwarzających dla nich zagrożenie. Systemy te, mogą one jednocześnie kierować  

w wybrany obszar np. do obejścia, jak również odsuwać od miejsc poboru wody.  Urządzenia 

także zbierają ryby z miejsc niebezpiecznych i transportują do ich naturalnego środowiska,  

np. z wykorzystaniem przepławek lub obejść. Dzieje się tak za pomocą zmodyfikowanych 

ruchomych ekranów fizycznych oraz pomp do transportu ryb.  

4.2.2.1. Bariery fizyczne 

Wykorzystanie barier fizycznych w ujęciach wody jest najczęściej stosowaną metodą ochrony ryb 

i narybku. Ekrany fizyczne to odpowiedniego rodzaju siatki lub kraty montowane przed lub na 

wlocie głowicy ujmującej wodę. Cechą charakterystyczną ekranów fizycznych są bardzo małe 

wymiary otworów wlotowych, co uniemożliwia rybom i narybkowi dostanie się do ujęcia [22].  

Warunkiem skutecznego funkcjonowania są niewielkie i równomierne prędkości przepływu wody 

na całej powierzchni ekranu. Ponadto konieczne jest spełnienie wytycznych projektowych 

uwzgledniających wymiary otworów wlotowych ekranu, współczynnika perforacji oraz 

wymagania instalacyjne i eksploatacyjne.   

Głównym problemem podczas eksploatacji prawie wszystkich barier fizycznych jest ich wysoka 

tendencja do zatykania się spowodowanego przez zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie  

i podczas warunków śryżowo-lodowych. Dlatego też często konieczne jest zastosowanie urządzeń 

czyszczących [23]. 
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W publikacjach [4], [13], [24] zostały zestawione ekrany powszechnie stosowane w USA  

i Kanadzie z podziałem na materiał, z których są wykonane. Wśród nich wyróżnia się ekrany z: 

 plecionej siatki drucianej wykonanej ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, stopu 

miedzianego lub włókna syntetycznego (nylonu, poliestru). Ekrany z plecionej siatki drucianej 

to najczęściej ekrany bębnowe, rzadziej ekrany płaskie [25], 

 
 

Rys.  1. Pleciona siatka druciana [6] 

 blachy perforowanej, w której otwory wlotowe mogą być dowolnego kształtu (najczęściej 

okrągłe) wykonanej ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, aluminium lub tworzywa 

sztucznego (PE, PP). Z blachy perforowanej najczęściej skonstruowane są ekranach płaskie, 

znacznie rzadziej ekrany bębnowe [25], 

 

 

Rys.  2. Blacha perforowana [6] 

 drutów profilowanych, zwykle wykonane z drutów ułożonych równolegle i przyspawanych do 

prętów nośnych. Drut klinowy jest najczęściej materiałem wykorzystywanym w ekranach 

płaskich oraz ekranach cylindrycznych. 
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Rys.  3. Drut profilowany [6] 

Drut profilowany jest najczęściej kształtu klinowego, co gwarantuje mniejszą kolmatację, a jego 

wynoszą najczęściej: 

- grubość S: 2 – 10 mm 

- wysokość hs: 6 – 10 mm 

- prześwit dR: 1 – 10 mm 

 

 
Rys.  4. Wymiary drutu profilowanego [23] 

Z kolei najbardziej rozpowszechnione typy ekranów z uwzględnieniem kształtów i miejsca 

zamontowania zestawiono w publikacjach  [5], [26]. Wśród nich wyróżnia się: 

a) ekrany płaskie składające się z serii paneli wykonanych w postaci płaskich ekranowych płyt, 

umieszczonych pomiędzy belkami nośnymi (Rys. 5). Panele te mogą być montowane w linii 

prostej lub w kształcie litery „V” ukośnie do kierunku przepływu wody. Ujmowana woda 

przepływa przez nie, natomiast ryby oraz zanieczyszczenia niesione przez wodę są 

zatrzymywane i  kierowane do obejścia. Ekrany tego typu są powszechnie stosowane na 

małych i dużych ciekach, kanałach oraz zatokach w szerokim zakresie poboru wody. Ekrany 

płaskie wymagają regularnego czyszczenia mechanicznego, które odbywać się może  

w sposób ręczny lub automatyczny (Rys. 6). 
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Rys.  5. Ekran płaski (belki nośne, 
krata) – widok od strony 
odpływu  ekranu [26] 

Rys.  6. Ekran płaski wraz z pionową szczotką 
czyszczącą [26] 

b) ekrany bębnowe składające się z konstrukcji stalowej o kształcie cylindrycznym oraz siatki 

drucianej, która zostaje naciągnięta na tę konstrukcję. Bębny mogą być również wykonane  

z blachy perforowanej lub drutów profilowanych [23]. Ekran jest zakładany ukośnie do 

kierunku przepływu wody, tak, aby bębny były przemywane przez strumień płynącej wody. 

W zależności od rozmiarów ujęcia wody można stosuje się jeden lub kilka współpracujących 

ze sobą ekranów. Podczas pracy bęben obraca się wokół poziomej osi, a część powierzchni 

ekranu wynurza a następnie zanurza się pod wodę, dzięki czemu zanieczyszczenia są 

spłukiwane. Z tego względu rzadko stosowany jest dodatkowy system czyszczenia ekranu. 

Ekrany bębnowe wymagają intensywnych prac konserwacyjnych, które wiążą się  

z koniecznością wyciągnięcia całego ekranu wraz z napędem z wody, co z kolei wymusza 

użycie zaawansowanych urządzeń [23].  

 

Rys.  7. Ekran bębnowy w trakcie 
budowy na zaporze w Roza,  USA [26] 

Rys.  8. Ekran bębnowy w elektrowni wodnej 
Gluringen, Oberwallis, Szwajcaria [23] 
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c) ekrany ruchome składające się z paneli tworzących taśmę, która przesuwa się między 

rolkami, na których jest zamontowana. Mechanizm napędowy znajduje się powyżej poziomu 

zwierciadła wody, natomiast pozostałe elementy m.in. koło zębate jest zanurzone w wodzie. 

Ekran ruchomy może być ustawiony pionowo lub pochylony. Dodatkowo, ekran może być 

wyposażony w specjalne korytka (Rys. 9), które umożliwiają transport ryb oraz 

zanieczyszczeń. Należy mieć na uwadze, że jeżeli ekran działa w trybie pracy okresowej ryby, 

które zostaną wydźwignięte ponad zwierciadło wody mogą nie przeżyć. Natomiast praca 

ciągła wymusza wytrzymałą konstrukcję wszystkich ruchomych elementów, co znacznie 

zwiększa koszty eksploatacji tego typu ekranów [23]. 

 

Rys.  9. Ekran ruchomy w elektrowni wodnej wyposażony w korytka, Hessen, Niemcy [23] 

d) ekrany zatopione, czyli ekrany, które są zamontowane oraz eksploatowane całkowicie pod 

powierzchnią wody. Wykorzystywane są zarówno w ciekach jak i jeziorach. Ze względu na 

samooczyszczanie preferowaną lokalizacją tego typu ekranów są cieki wodne [5]. Wśród 

ekranów zatopionych wyróżnia się płaskie ekrany montowane pod kątem (nachylone) lub 

poziomo (Rys. 10), ekrany cylindryczne, które najczęściej są czyszczone powietrzem (Rys. 11) 

lub wodą pod odpowiednim ciśnieniem, obrotowe ekrany cylindryczne oraz  ekrany 

stożkowe.  

 

Rys.  10. Płaski ekran zamontowany poziomo [25] 
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Ekrany cylindryczne są najbardziej popularne ze względu na brak konieczności budowy obejścia 

dla ryb oraz dodatkowych krat zabezpieczających wlot do ujęcia, co wpływa na stosunkowo niskie 

koszy inwestycyjne i eksploatacyjne. Jednakże sporą wadą są ich duże rozmiary w przypadku ujęć 

o dużej wydajności. 

 

Rys.  11. Ekran cylindryczny czyszczony sprężonym powietrzem [25] 

Ekrany stożkowe znalazły zastosowanie w obszarach pływowych, wodach stojących lub  

z niewielkim przepływem [27]. Ekrany dostępne na rynku są wyposażone w zewnętrzne szczotki 

czyszczące, które na Rys. 12 zostały usunięte w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych. 

 

Rys.  12. Ekran stożkowy podczas badań laboratoryjnych [27] 

e) ekrany Coanda, które są instalowane na progach piętrzących. Woda po przelaniu się przez 

krawędź przelewu najpierw przepływa przez pełną płytę, a dopiero później przez ekran 

wykonany najczęściej z drutu klinowego. Druty są ułożone poziomo, odchylone o kilka stopni 

w dół strumienia, co powoduje oderwanie strugi nad ekranem. Zapewnia to 

samooczyszczanie bez użycia dodatkowych elementów. Woda po przepłynięciu przez ekran 

trafia do przewodu odprowadzającego, natomiast woda wraz z rybami  

i zanieczyszczeniami  przelewająca się nad ekranem kierowana jest do obejścia [5]. 
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Rys.  13. Ekran Coanda [26] 

 

4.2.2.2. Bariery behawioralne 

Zadaniem barier behawioralnych jest odstraszanie ryb od wpłynięcia do stref, które mogą 

stanowić dla nich zagrożenie. W porównaniu z barierami fizycznymi bariery behawioralne 

wymagają aktywności ze strony ryb, dlatego też ich skuteczność w dużej mierze jest uzależniona 

od zdolności pływackich ryb [4], [13]. W publikacji [26] zostały opisane następujące rodzaje barier 

behawioralnych: 

 bariery żaluzjowe generujące turbulencje, które powodują, że ryby unikają zbliżenia do 

powierzchni bariery. Umieszczenie bariery ukośnie do przepływu że przepływająca woda 

kieruje ryby do obejścia, 

 bariery świetlne i akustyczne, które wykorzystują światło oraz dźwięk o odpowiedniej 

częstotliwości jako czynnik drażniący i odstraszające ryby z okolic ujęcia wody, 

 bariery elektryczne wytwarzające silne impulsy odstraszające oraz uniemożliwiające rybom 

dostanie się do urządzeń ujęć wodnych oraz pomagające w swobodnej migracji ryb. 

Ponadto, stosuje się również inne bariery behawioralne takie jak: kurtyny  

z pęcherzyków powietrza tłoczonego do wody, kurtyny z silnego strumienia wody oraz kurtyny 

z zawieszonych łańcuchów [26], [25], [28], [29]. 

Bariery behawioralne mogą być alternatywnym rozwiązaniem ochrony ichtiofauny w miejscach, 

gdzie zastosowanie ekranu byłoby trudne lub niemożliwe, przykładowo – przy wejściach do 

rurociągów lub kanałów zlokalizowanych w zbiornikach o dużej głębokości. Stosowanie barier 

behawioralnych może być uzasadnione niższymi kosztami zarówno na etapie inwestycyjnym jak 

i eksploatacyjnym oraz jest polecane w przypadku większych ujęć wody a także, jako dodatkowe 

zabezpieczenie [4], [29], [30]. 
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4.3. Projektowanie nowoczesnych czerpni stosowanych w zatopionych 

ujęciach wody 

Powszechnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne ujęć zatopionych zostały pokrótce 

opisane w rozdziale 4.1. Jak wspomniano, obecnie stosuje się czerpnie z ekranami fizycznymi 

(opisane w rozdziale 4.2.2.1) osłaniającymi wlot do ujęcia w celu zabezpieczania przed dostaniem 

się do jego wnętrza zanieczyszczeń a także ochronę ichtiofauny. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami 

dotyczącymi ekranów, perforacja ekranów może mieć różny kształt, jednakże istotne jest, aby 

ekrany nie posiadały ostrych elementów wystających, które mogłyby zranić ryby. Ekrany powinny 

być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie promieni UV. W niektórych 

przypadkach uzasadnione jest wykonanie ekranu z materiału hamującego wzrost organizmów  

i roślinności wodnej (stopu miedzi i niklu). Ponadto, ekrany powinny być umiejscowione w takiej 

odległości od dna, aby zminimalizować przedostawanie się osadów i mikroorganizmów 

znajdujących się na dnie do wnętrza czerpni. Ekrany cylindryczne powinny być montowane na 

głębokości równej, co najmniej połowie średnicy ekranu. Zalecane jest projektowanie czerpni 

wyposażonych w automatyczny system czyszczenia, w przeciwnym razie wymagane jest 

zwiększenie użytecznej powierzchni ekranu [20], [23] [24], [26]. Szczegółowe parametry ekranów 

zależą również od gatunków i wielkości ryb bytujących w pobliżu ujęcia.  

4.3.1. Wytyczne projektowe dotyczące głowic ujmujących wodę 

a) Prędkość dopływu 

Parametrem decydującym czy zanieczyszczenia zostaną przyciągnięte do powierzchni ekranu jest 

prędkość dopływającej wody mierzona w odpowiedniej odległości od jego powierzchni. 

Wyrażając prędkość dopływającej wody vc (ang. channel velocity) w postaci wektorowej, mamy 

do czynienia z prędkością prostopadłą do powierzchni ekranu prędkością dopływu va (approach 

velocity) oraz z prędkością przemywającą vs (ang. sweeping velocity), równoległą do jego 

powierzchni, co przedstawiono na Rys. 14. Jako kąt α oznaczono kąt między powierzchnią ekranu 

a kierunkiem przepływu strumienia wody w cieku.  
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Rys.  14. Składowe prędkości przepływu strumienia wody przy ekranie fizycznym [26] 

Prędkość dopływu powoduje przyciąganie zanieczyszczeń do powierzchni ekranu, natomiast 

prędkość przemywająca determinuje ich odprowadzenie. Zatem bardzo ważna jest orientacja 

ekranu względem strumienia cieku – sugerowane jest montowanie czerpni możliwie równolegle 

do przepływu wody w cieku, tak, aby osiągnąć jak najwyższą wartość składowej wektora 

prędkości przemywającej. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami laboratoryjnymi [26]  

w zależności od stosunku tych wektorów prędkości stopień przyciągania do ekranu można uznać 

za wysoki, gdy vs/va < 5, umiarkowany, gdy 5 < vs/va < 10 oraz bardzo niski, gdy vs/va > 15. 

Zgodnie z zaleceniami amerykańskimi [26] prędkość przemywająca powinna być, co najmniej 

równa prędkości dopływu, wtedy kąt α pomiędzy powierzchnią ekranu a przepływem nie 

przekracza 45°. W niektórych stanach regulacje prawne wymagają, aby prędkość przemywająca 

była dwa razy większa od prędkości dopływu, co oznacza kąt zainstalowania ekranu α nie większy 

niż 26° [26], [31]. 

W kontekście ochrony ichtiofauny należy mieć również na uwadze, że krytyczna prędkość 

dopływu jest uzależniona od wielkości ryb jak, ich zdolności pływackich. W publikacji [31] 

zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu wielkości ryb na maksymalną prędkość 

dopływu, która nie stwarza dla nich zagrożenia. Zgodnie z przypuszczeniami dla mniejszych oraz 

młodszych ryb krytyczne wartości prędkości dopływu są niższe niż dla większych i starszych 

osobników. Ponadto, wpływ na prędkość przemieszania się ryb, a co za tym idzie możliwością 

ucieczki ma zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, która jest związana z temperaturą wody 

[31]. Skrajnie wysokie oraz niskie wartości temperatury wody wpływają, zatem negatywnie na 

zdolność ucieczki ryb [25]. 

Zgodnie z publikacją [26] kryterium jest wielkość osobników bytujących lub migrujących  

w pobliżu ujęcia, a prędkość dopływu jest mierzona w odległości 3 cali od powierzchni głowicy.  
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Dla ryb łososiowatych, których długość mierzona od nozdrzy do rozwidlenia ogona jest mniejsza 

niż 60 mm, czyli narybku prędkość dopływu powinna być mniejsza niż 0,12 m/s,  

a w przypadku większych osobników o długości powyżej 60 mm prędkość maksymalna prędkość 

dopływu wynosi 0,24 m/s w przypadku, gdy głowica jest posiada automatyczną instalację 

czyszczenia. W przypadku braku urządzeń czyszczących wartości te wynoszą odpowiednio  

0,06 m/s oraz 0,12 m/s [4]. Według wytycznych brytyjskich [29] prędkość dopływu mierzona  

w odległości ok. 30 cm nie może przekraczać 0,15 m/s.  

Istnieją też ogólne, uproszczone wytyczne odnośnie prędkości dopływu zgodnie, z którymi nie 

powinna być ona większa niż 4-krotność długości najmniejszej z ryb bytującej w pobliżu ujęcia 

wyrażona w m/s [25]. Przykładowo, gdy najmniejsza z ryb ma 30 mm, prędkość dopływu nie 

może przekraczać 4 x 30 mm, czyli 0,12 m/s. 

b) Prędkość wlotowa 

Kolejnym parametrem mającym wpływ na przyciąganie ryb i zanieczyszczeń do powierzchni 

głowicy a także ich wciąganie do wnętrza jest prędkość wlotowa. Przez prędkość wlotową vin 

rozumiana jest prędkość mierzona w otworach (szczelinach) głowicy. Zgodnie z wytycznymi [26] 

prędkość ta nie może przekroczyć 0,15 m/s. W publikacji [24] zostały omówione zasady 

projektowania ujęć w Kanadzie, których wydajność nie przekracza 125 l/s. Zgodnie z nimi 

dopuszczalna prędkość wlotowa jest określana z uwzględnieniem sposobu pływania ryb, które 

znajdują się w pobliżu czerpni. Wyróżnia się typ „pstrągowy”, który dotyczy ryb, które pływając 

poruszają tylną częścią ciała (m. in. pstrąg, łosoś, sum, jesiotr, karp, okoń) oraz „węgorzowy”, do 

którego zalicza się ryby poruszające całym ciałem np. węgorz, miętus, minóg. Maksymalne 

zalecane prędkości wlotowe dla wyżej wymienionych gatunków wynoszą odpowiednio 0,11 m/s 

oraz 0,038 m/s. W celu uzyskania odpowiedniej wydajności przy zachowaniu stosunkowo niskich 

prędkości wlotowych konieczne jest zapewnienie ich równomiernego rozkładu na powierzchni 

głowicy. 

c) Parametry projektowanego ekranu 

Uwzględniając zalecenia dotyczące prędkości dopływu oraz prędkości wlotowej należy określić 

parametry projektowanego ekranu. Jego wymiary określa się na podstawie wyznaczonej 

powierzchni. Użyteczną powierzchnią ekranu (ang. effective sreen area) Aeff nazywa się 

powierzchnię wraz z otworami/szczelinami wlotowymi z wyłączeniem elementów 

konstrukcyjnych. Jest ona obliczana na podstawie prędkości dopływu va:  
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𝐴𝑒𝑓𝑓 =
𝑄

𝑣𝑎
 [𝑚2], (1)  

gdzie: 

Aeff – wymagana użyteczna powierzchnia ekranu [m2], 

Q – projektowana wydajność ujęcia [m3/s], 

va – dopuszczalna prędkość dopływu [m/s]. 

Całkowita powierzchnia ekranu jest zazwyczaj większa o ok. 5-10% [26] od powierzchni 

użytecznej, gdyż konstrukcja składa się również z dodatkowych elementów takich jak np. pręty 

nośne czy obramowania. 

Natomiast wlotową powierzchnię Ain wyznaczają wszystkie otwory wlotowe, przez które woda 

dostaje się do wnętrza głowicy i jest obliczana ze wzoru:  

𝐴𝑖𝑛 =
𝑄

𝑣𝑖𝑛
 [𝑚2], (2)  

gdzie: 

Ain – wymagana powierzchnia wlotowa ekranu [m2], 

Q – projektowana wydajność ujęcia [m3/s], 

Vin – dopuszczalna prędkość wlotowa [m/s]. 

Zależność wymaganej powierzchni wlotowej od wymaganej użytecznej powierzchni ekranu od 

wyraża współczynnik perforacji η. 

𝜂 =
𝐴𝑖𝑛

𝐴𝑒𝑓𝑓
 [%], (3)  

gdzie: 

𝜂 – współczynnik perforacji [%], 

Ain – wymagana powierzchnia wlotowa ekranu [m2], 

Aeff – wymagana użyteczna powierzchnia ekranu [m2]. 

 

Zastosowanie ekranów o wysokim stopniu perforacji jest pożądane ze względu na minimalizację 

wymiarów projektowanego ekranu. W publikacji [24] przedstawiono przykładowe materiały,  

z których wykonuje się ekrany i tak wśród nich najniższy stopień perforacji wynosi 51%. Należy 

jednak pamiętać o maksymalnych wymiarach otworów, które są określone w zależności od typu 
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ekranu. Zgodnie z wytycznymi [26] jeżeli badania wykluczają obecność narybku ryb 

łososiowatych (długość mierzona od nozdrzy do rozwidlenia ogona jest mniejsza niż 60 mm)  

w pobliżu ekranu otwory powinny być mniejsze niż 6,35 cm. W przypadku braku możliwości 

wykluczenia obecności narybku maksymalne średnica lub szerokość otworu wynosi 2,38 cm  

w przypadku wykonania z blachy perforowanej oraz plecionej siatki drucianej oraz 1,75 cm  

w przypadku zastosowanie drutu profilowanego. Wytyczne te uwzględniają również minimalny 

współczynnik perforacji ekranu, który wynosi 27% dla narybku oraz 40% dla ryb. 

Bardziej szczegółowe wytyczne odnośnie rozmiarów prześwitu w ekranach w zależności od 

gatunków ryb przedstawiono w publikacji [25]. 

d) Straty podczas przepływu 

Straty energetyczne to energia mechaniczna zużywana na przezwyciężenie tarcia podczas 

przepływu [32]. W przypadku przepływu przez rurociąg oblicza się straty na długości oraz straty 

miejscowe.  

Straty na długości (straty liniowe) to straty powstające podczas przepływu na prostym odcinku 

rurociągu o stałym przekroju poprzecznym, narastające liniowo wraz z jego długością. Oblicza się 

je ze wzoru Darcy’ego-Weisbacha: 

∆ℎ = 𝜆 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑣2

2 ∗ 𝑔
[𝑚], (4)  

gdzie: 

∆ℎ – straty liniowe [m], 

𝜆 – współczynnik linowych oporów ruchu [-], 

L – długość przewodu [m], 

D – wewnętrzna średnica przewodu [m], 

v – prędkość przepływu [m/s], 

g –  przyspieszenie ziemskie [m/s2]. 

 

Współczynnik linowych oporów ruchu zależy od chropowatości rur i liczby Reynoldsa. Jego 

wartość określa empiryczny wzór Colebrooka-White’a. Ma on jednak charakter uwikłany  

i w praktyce 𝜆 wyznacza się za pomocą nomogramu Moody’ego [32]. 
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Natomiast, straty lokalne to straty powstające w miejscach zmiany kierunku przepływu, kształtu 

przekroju poprzecznego lub na przeszkodach (zawory, kryzy, kraty itp.), zależą one od geometrii 

przeszkody [32], wyraża się je wzorem:  

∆ℎ =  𝜁 ∗
𝑣2

2 ∗ 𝑔
[m], (5)  

gdzie: 

∆ℎ – straty lokalne [m], 

𝜁 – współczynnik strat lokalnych [-], 

v – prędkość przepływu [m/s], 

g –  przyspieszenie ziemskie [m/s2]. 

 

Współczynnik 𝜁 jest funkcją parametrów geometrycznych przeszkody. Wysokość straty wylicza 

się zawsze dla prędkości za przekrojem, w którym jest przeszkoda [32]. Wartości  𝜁 znajdują się  

w normie PN-76/M-34034.  

 

W przypadku przepływu przez kraty i siatki można korzystać ze wzoru do obliczeń strat 

hydraulicznych, który został wyprowadzony teoretycznie oraz zweryfikowany doświadczalnie 

przez A.D. Altshul. Opiera się on na wzorze do obliczania strat lokalnych z uwzględnieniem 

odpowiedniego współczynnika 𝜁 zależnego od liczby Reynoldsa oraz prześwitu między drutami 

siatki oraz ich rozstawu [4]. 

Bardziej skomplikowane obliczenia są wymagane w celu wyznaczenia strat hydraulicznych 

powstałych podczas przepływu przez nowoczesne głowice z plecionej siatki drucianej, blachy 

perforowanej lub drutu klinowego. Zależą one od szeroko pojętej geometrii (rozmiar oczek, 

prześwit, profil, stopień perforacji itp.), orientacji głowicy w cieku i prędkości dopływu [23], [26]. 

Istotny wpływ na wielkość strat powstających przy przepływie przez całe urządzenie ujmujące ma 

również deflektor. Producenci nowoczesnych głowic gwarantują małe straty, rzędu kilku 

centymetrów  podczas przepływu przez głowicę. Należy mieć jednak na uwadze, że te wartości 

dotyczą eksploatacji czystych głowic, a akumulacja zanieczyszczeń lub korozja zmniejsza 

powierzchnię wlotową, co wpływa na znaczny wzrost strat energetycznych. 

4.3.2. Rozwiązania przykładowych głowic dostępnych na rynku 

W ostatnich latach coraz bardziej rozpowszechnione są rozwiązania konstrukcyjne ujęć 

zatopionych, w których głowicę ujmującą wodę stanowi rura z perforacją wykonaną w postaci 

otworów lub szczelin. Głowice te są projektowane z uwzględnieniem zaleceń opisanych  
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w rozdziale 4.3.1. Najczęściej spotykane są głowice cylindryczne skonstruowane z drutów 

profilowanych o odpowiednio dobranych prześwitach. Odpowiednio wąskie szczeliny pomiędzy 

profilami pozwalają na cedzenie pobieranej wody z elementów większych od przyjętych 

prześwitów, co zabezpiecza przed wciąganiem zanieczyszczeń, narybku oraz śryżu i lodu. 

 

Rys.  15. Głowica cylindryczna [33] 

Wśród wiodących producentów na świecie wymienić można firmy takie jak: Aqseptence Group 

(Johnson Screens), Awma Water Control Solutions, Concord Screen, Federal Screen Procucts, 

Elgin Separation Solutions i Eliquo Hydrok. Rozwiązania wymienionych producentów 

uwzględniają różne modele głowic, które są dostosowywane do lokalnych warunków. Wśród 

dostępnych kształtów głowic produkowane są głowice w kształcie litery „T”( ”T-shape”/”Tee”), 

które są najbardziej popularne i są stosowane przy największych wydajnościach, głowice 

stanowiące połowę walca (”half-barrel”/”hemi”), które mają zastosowanie w utrudnionych 

warunkach, np. płytkich akwenach oraz o najprostszej konstrukcji - głowice bębnowe (”drum”) 

[34], [35], [36], [37], [38], [39], [33], co przedstawia Rys. 16.  

 

Rys.  16. Typy głowic [35] 
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Najczęściej głowice są montowane na stałe, jednakże czasem stosuje się rozwiązania w których 

istnieje możliwość okresowego wyciągania głowic z cieku, wtedy montowane są na specjalnie 

przystosowanych wyciągarkach - Rys. 17 i  Rys. 18. 

 

Rys.  17. Głowica zamontowana na wyciągarce [39] 

 

Rys.  18. Głowice zamontowane na wyciągarce [39] 

Nie chcąc przekraczać maksymalnych dopuszczalnych prędkości konieczne jest zapewnienie 

równomiernego dopływu wokół powierzchni całej głowicy. Aby to uzyskać stosuje się 

modyfikatory przepływu, czyli tzw. deflektory umieszczone w ich wnętrzu. Istnieje szereg 

rozwiązań konstrukcji deflektorów w postaci różnych kształtów otworów oraz stopnia perforacji, 

które często są chronione patentem producenta. Często spotykane są deflektory o okrągłej 

perforacji, w których wielkość otworów maleje w stronę centralnej części głowicy, w której 

następuje odprowadzenie ujmowanej wody (Rys. 19). 
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Rys.  19. Głowica z widocznym deflektorem o okrągłej perforacji oraz systemem sprężonego powietrza 
[37] 

Inne rozwiązanie konstrukcyjne deflektora posiada firma Aqseptence Group (Johnson Screens). 

Deflektor stanowią dwie rury o różnych średnicach zamontowane współosiowo, gdzie tuleja 

zewnętrzna ma perforację w postaci podłużnych szczelin. Najnowsze rozwiązanie głowicy 

Aqseptence Group (Johnson Screens) (Max-Flow™) umożliwia osiągnięcie wydajności o 40% 

większej niż w poprzednich modelach oraz gwarantuje zachowanie równomiernej prędkości 

nawet w centralnej części głowicy (Rys. 20) [33]. 

 

Rys.  20. Głowica z dwururowym deflektorem Max-Flow™ [33] 

Ważnym elementem nowoczesnych głowic są automatyczne systemy czyszczące ich 

powierzchnię z zanieczyszczeń, które osadzają się w trakcie eksploatacji. Częstotliwość 

czyszczenia jest określana dzięki wyposażeniu głowic w systemu pomiarowe kontrolujące różnicę 

ciśnienia po stronie wewnętrze i zewnętrznej głowicy. Czyszczenie może odbywać się przy 

wykorzystaniu odpowiednich szczotek, które są montowane wewnątrz lub na zewnątrz głowicy 

(Rys. 21) lub sprężonego powietrza (Rys. 19). Przeciwprądowe czyszczenie sprężonym 

powietrzem jest najbardziej efektywną metodą.  
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Rys.  21. Szczotki czyszczące powierzchnię głowicy [39] 

Zgodnie z informacją producenta [37] proces czyszczenia sprężonym powietrzem zachodzi 

dwuetapowo – w pierwszej fazie głowica jest czyszczona wypieraną wodą z jej wnętrza,  

a następnie wysokociśnieniowym sprężonym powietrzem przedmuchującym. W ten sposób 

odrywane są zanieczyszczenia znajdujące się na zewnętrznej powierzchni głowicy. 

Firma Aqseptence Group (Johnson Screens) proponuje gotowe kompleksowe rozwiązania 

Johnson Offshore Intake Systems (JOIS™) składające się z głowicy Johnson Screens™ oraz 

automatycznego systemu czyszczenia pomocą sprężonego powietrza Hydroburst™, które 

przedstawiono na Rys. 22 [33].  

 

Rys.  22. JOIS™ - rozwiązanie ujęcia z głowicą i systemem czyszczenia firmy Aqseptence Group (Johnson 
Screens) [33]. 

W skład Hydroburst™ wchodzą cztery główne elementy zamontowane na skidzie: zbiornik 

sprężonego powietrza, jedna lub dwie sprężarki o odpowiedniej wydajności, automatyczne 

zawory sterowane ręcznie lub automatycznie oraz system PLC do sterowania i kontrolowania 

pracy instalacji [33]. 
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Głowice dostępne na rynku są przystosowane do pracy w szerokim zakresie wydajności. 

Przykładowo, głowice Elgin Separation Solutions mają wydajności od 44 do 2629 dm3/s  

w przypadku głowic w kształcie litery T przy średnicach odpowiednio 305 i 2286 mm [35].  

Materiałem wykonania głowicy najczęściej oferowanym przed producentów jest stal nierdzewna 

ze względu na odporność na korozję. W specyficznych warunkach, np. w wodach słonych,  

w przypadku obecności małż zalecane jest zastosowanie stopu miedzi i niklu (90/10 lub 70/30 

[36], który jest mniej podatny na zjawisko „biofoulingu”, czyli zarastania organizmami wodnymi. 
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5. Badania laboratoryjne 

5.1. Stanowisko badawcze wraz z oprzyrządowaniem 

Prace badawcze sfinansowane ze środków przewidzianych na działalność statutową  

DS.-M: Ś-3/362/2016/DS-M zostały przeprowadzone w Laboratorium Hydrotechnicznym 

Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie.  Badania wykonano w korycie hydraulicznym, w którym została umieszczona głowica 

szczelinowa ujmująca wodę. Głowica została zbudowana w ramach działalności statutowej 

Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Krakowskiej DS.-M.: Ś-3/393/2015/DS-M przez 

firmę POL-EKO-APARATURA sp.j. W skład układ hydraulicznego wchodziły następujące elementy: 

 zbiornik wyrównawczy o pojemności 20 m3, z którego woda spływała grawitacyjnie do koryta 

hydraulicznego, 

 rurociąg z przepływomierzem elektromagnetycznym WP300 firmy Merton-Meinecke  

i zaworem motylkowym doprowadzający wodę do koryta hydraulicznego, 

 koryto hydrauliczne o szerokości 0,5 m, głębokości 0,6 m oraz długości 12 m  

 głowica szczelinowa ujmująca wodę, 

 pompa samozasysająca o wydajności 400 l/s, dzięki której następował przepływ przez 

analizowaną głowicę szczelinową 

 rurociąg z PVC odprowadzający wodę z głowicy szczelinowe z powrotem do koryta 

hydraulicznego wraz z przepływomierzem ultradźwiękowym, 

 zbiornik dolny, w którym była magazynowana woda znajdująca się w układzie 

 2 pompy sterowane falownikiem, które pompowały wodę ze zbiornika dolnego do zbiornika 

górnego 

 rurociąg doprowadzający wodę do zbiornika górnego [40]. 

Schemat układu przedstawiono na Rys. 23 oraz Rys. 24. Koryto hydrauliczne niewypełnione wodą 

oraz umieszczoną w nim głowicę szczelinową przedstawia Rys. 25. 
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 Rys.  23. Ogólny schemat stanowiska laboratoryjnego [41]  

 

 

Rys.  24. Schemat stanowiska pomiarowego 
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Rys.  25. Głowica szczelinowa w korycie hydraulicznym 

 

5.1.1 Opis głównych urządzeń oraz aparatury pomiarowej wchodzących w skład instalacji 

 Głowica szczelinowa 

W korycie hydraulicznym została umieszczona głowica szczelinowa wykonana ze stali 

nierdzewnej. Zewnętrzną część głowicy tworzy rura szczelinowa z drutu klinowego o długości 150 

mm oraz średnicy 150 mm. Rura ta wykonana jest z profili powierzchniowych spiralnie zwiniętych 

i trwale zgrzanych do poprzeczek umieszczonych wewnątrz równoległych do osi rury [42]. 

Przepływ przez analizowaną głowicę ma miejsce od zewnątrz do jej wnętrza, dlatego też, drut 

klinowy charakteryzuje się specjalną konstrukcją, w której szczelina filtracyjna tworzona przez 

szerszą część profilu znajduje się na zewnątrz rury – tzw. konstrukcja FOTI (Flow Out to IN). 

Zastosowanie tego typu drutu minimalizuje zatykanie się szczelin oraz zapewnia jego łatwe 

czyszczenie. Prześwit szczeliny wynosi 1,5 mm (Rys. 26). 
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Rys.  26. Model głowicy wraz z profilem drutu klinowego 

Woda jest odprowadzana z głowicy przewodem o średnicy 50 mm. 

Głowicę szczelinową pokazano na Rys. 27. 

 

 

Rys.  27. Model głowicy szczelinowej 

W celu zapewnienia równomierności dopływu na całej powierzchni głowicy stosowane są  

tzw. deflektory umieszczone wewnątrz zewnętrznej rury. Analizowana głowica wyposażona jest  

w posiada 2 wymienne deflektory, które były zmieniane na potrzeby badań. Średnice otworów 

pierwszego z nich (deflektor o równomiernych otworach – Rys. 28) wynoszą 6 mm, natomiast 

drugiego (deflektor o nierównomiernych otworach – Rys. 29) od 3 do 10 mm, zgodnie  

z poniższymi rysunkami [42]. 
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 Rys.  28. Deflektor o równomiernych otworach 

  
  
 Rys.  29. Deflektor o nierównomiernych otworach 

  
 

 Pompa  

W celu wymuszenia przepływu ssącego wody przez głowicę oraz zawracania jej z powrotem do 

koryta hydraulicznego wykorzystano pompę SWIMMEY 24 o mocy 0,75 kW. Osiągnięta  

w analizowanych warunkach laboratoryjnych wydajność pompy wyniosła 16,5 m3/h. 

Pompa jest wyposażona w filtr, który był przydatny podczas badań wciągania modelowych 

cząstek zawieszonych do wnętrza głowicy, czyli pomiarów wykonanych przy braku deflektora 

oraz zewnętrznej rury szczelinowej. 

 

Rys.  30. Pompa ssawna [43] 

 Prędkościomierz dopplerowski 

Do pomiaru rozkładu prędkości w pobliżu głowicy szczelinowej wykorzystany został akustyczny 

prędkościomierz dopplerowski. Urządzenie zostało zamontowana na specjalnym statywie, który 

umożliwiał jego przesuwanie i wykonanie pomiarów w analizowanych punktach.  
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Przyrządy wykorzystujące efekt Dopplera cieszą się dużą popularnością już od lat 90-tych XX 

wieku. Pomiar prędkości wody jest wykonywany poprzez analizę przesunięcia częstotliwości 

dźwięku odbitego od zawiesin w roztworze wodnym. Zakłada się, że prędkość cząsteczki jest taka 

sama jak prędkość strugi cieczy, w której ta cząstka się znajduje [44], [45]. 

Wykorzystany do badań akustyczny prędkościomierz dopplerowski firmy YSI/SONTEK jest 

jednopunktowym miernikiem dokonującym pomiaru trzech składowych prędkości. Sonda składa 

się z nadajnika umieszczonego centralnie oraz trzech odbiorników umieszczonych na ramionach. 

Nadajnik generuje wiązkę fali akustycznej, która rozchodzi się w wodzie, a odbiorniki odbierają 

sygnały powstające na skutek odbicia tej fali od znajdujących się w wodzie cząstek (zawiesina, 

materiał biologiczny). Punkt przecięcia osi poszczególnych odbiorników wyznacza położenie 

komórki pomiarowej. Wartość chwilowej prędkości otrzymywana jest poprzez transformację 

otrzymanego obrazu na układ kartezjański przy znajomości geometrii układu nadajnik-odbiornik-

komórka pomiarowa. 

 

Rys.  31.  Prędkościomierz dopplerowski YSI/SONTEK [46]  

Do badań wykorzystano miernik typu MicroADV 16MHz. To urządzenie akustyczne jest 

dedykowane do pomiarów prędkości przepływu cieczy w warunkach laboratoryjnych. Ze względu 

na wysoką rozdzielczość pomiaru oraz częstotliwość próbkowania, możliwy jest pomiar niskich 

wartości prędkości poniżej 1mm/s. Urządzenie posiada sondę typu 3D „down-looking” 

pozwalającą na dokonanie pomiarów 3-składowych prędkości (x, y, z) poniżej komórki 

pomiarowej w odległości 5 cm od nadajnika. Objętość obszaru próbkowania wynosi 0,09 cm3.  

Istnieje możliwość ustawienia częstotliwości próbkowania w zakresie 0,1 – 50 Hz, czyli liczby 

pomiarów, które będą rejestrowane w czasie 1 sekundy. 
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Rys.  32. MicroADV SONTEK [46] 

Szczególnie istotnym parametrem pozwalającym na określenie poprawności wykonywania 

pomiarów jest stosunek sygnału do szumu (SNR) wyrażony w dB. Zgodnie z zaleceniami 

producenta wartość SNR nie powinna być niższa niż 15 dB. Parametry zmierzone przy SNR 

wynoszącym poniżej 5 dB nie nadają się do analizy. 

Urządzenie Micro ADV 16 MHz jest kompatybilne z oprogramowaniem Horizon ADV. Urządzenie 

wymaga wprowadzania parametrów takich jak zakres mierzonych prędkości jak również 

temperatura wody i jej zasolenie. Temperatura, zasolenie oraz głębokość są parametrami, które 

mają wpływ na prędkość rozchodzenia się fali akustycznej i na ich podstawie możliwe jest 

wyznaczenie składowych prędkości przepływu. Zarówno dla wyższych wartości temperatury jak  

i zasolenia wody, w której wykonywane są pomiary otrzymywane są wyższe wartości składowych 

prędkości przepływu. 

 

 

Rys.  33. Laboratoryjne stanowisko pomiarowe 
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Oprogramowanie Horizon umożliwiało podgląd w trybie on-line mierzonych podczas badań 

parametrów w wersji graficznej i numerycznej. Podczas wykonywania pomiarów w oknie 

programu widoczne były wykresy jednego lub kilku parametrów zmiennych się w czasie, jak 

również wyniki przedstawione w postaci siatki danych, czyli tabeli. Poszczególne próby pokazane 

były w kolejnych wierszach, a odpowiadające im, zmierzone parametry w kolejnych kolumnach. 

Wyniki były domyślnie zapisywane w odpowiednim katalogu. Późniejsza, szczegółowa analiza 

została wykonana po wyeksportowaniu plików z programu Horizon do programu Excel. 

 

Rys.  34. Przepływomierz na statywie pomiarowym 

 Przepływomierz 

W celu wyznaczenia wydajności głowicy szczelinowej na rurociągu odprowadzającym wodę,  

która przepływała przez głowicę zamontowano przepływomierz ultradźwiękowy Micronics 

Portaflow 330 przedstawiony na Rys.  35. Zgodnie z wymaganiami producenta przepływomierz 

został tak zamontowany, żeby od strony napływu wody był prosty odcinek rurociągu o długości 

20 x średnica rurociągu, a od strony odpływu wody wynoszący 10 x średnica rurociągu. 

 

Rys.  35. Przepływomierz Portaflow 330 zamontowany na rurociągu 
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Przepływomierz Portaflow 330 wykorzystuje podczas pomiaru dwa przetworniki ultradźwiękowe 

przymocowane do rury, wewnątrz której przepływa  analizowana ciecz. Znane (wprowadzone 

przez użytkownika) parametry cieczy (rodzaj cieczy, temperatura) umożliwiają mikroprocesorowi 

Portaflow wykorzystanie czasu transmisji ultradźwięku do wyznaczenia prędkości przepływającej 

cieczy. Wartość ta jest następnie przeliczana na wydatek przepływu, dzięki wprowadzonej 

średnicy rury. Wartość przepływu jest widoczna na wyświetlaczu Rys.  36. 

 

Rys.  36. Wyświetlacz przepływomierza Portaflow 330 

 Manometr różnicowy 

Do wyznaczenia wartości podciśnienia na rurociągu ssawnym odprowadzającym wodę z głowicy 

szczelinowej wykorzystany został elektroniczny manometr różnicowy CEM DT-8890. 

Urządzenie jest precyzyjnym miernikiem ciśnienia/różnicy ciśnień przeznaczonym do pomiarów  

w zakresie -5 psi do 5 psi z dokładnością ±0,5% zakresu. Miernik posiada podświetlany 

czterocyfrowy wyświetlacz LCD o wymiarach 43 x 58mm, z którego możliwy jest odczyt 

ciśnienia/różnicy ciśnień wyświetlany w jednej z wybranych jednostek. 

 

Rys.  37. Manometr różnicowy CEM DT-8890 
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5.2. Badania rozkładu prędkości 

Badania dotyczące rozkładu prędkości wokół analizowanej głowicy obejmowały 

następujące przypadki przepływu w korycie hydraulicznym: 0, 113 m3/h (prędkość przepływającej 

wody w korycie 0,13 m/s) oraz 226 m3/h (prędkość przepływającej wody w korycie 0,25 m/s). Dla 

trzech wartości przepływów w korycie badano prędkości w przypadku głowicy bez deflektora 

oraz z deflektorem o nierównomiernych otworach. Dla deflektora o równych otworach zostały 

natomiast wykonane pomiary w przypadku braku przepływu w korycie hydraulicznym. 

Dodatkowo wykonano również pomiary przy braku deflektora oraz braku rury szczelinowej przy 

przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m3/h. 

Pomiary prędkości były wykonywane co 3 cm nad głowicą szczelinową wzdłuż jej osi w odległości 

od powierzchni ok. 0,5, 2,5, 5,1 oraz 7,6 cm. Pomiar w odległości 0,5 cm był możliwie najbliższym 

pomiarem przy powierzchni głowicy. Odległość 7,6 cm wynikała z wytycznych literaturowych,  

w których jako krytyczną wartość prędkości podaje się wartość prędkości w odległości 3 cali.  

Linie pomiarowe oznaczone od 1 do 10 wzdłuż których wykonywano pomiary co 3 cm dla 

poszczególnych przypadków przedstawiono na Rys. 38. 

Badania przeprowadzono przy częstotliwość próbkowania wynoszącej 20 Hz. Czas wykonywania 

pomiaru to ok. 45 sek, stąd liczba uzyskanych wyników dla jednego pomiaru to ok. 900. 

Ze względu na geometrię przepływomierza, pod kątem 45° (punkty pomiarowe wzdłuż linii 5 i 6 

w osi OX) możliwy był pomiar jedynie w odległości ok. 5,1 oraz 7,6 cm, pod kątem 90°  

w odległości ok. 2,5, 5,1 oraz 7,6 cm (punkty pomiarowe wzdłuż linii 7, 8 i 9 w osi OX) oraz pod 

kątem 135° w odległości 7,6 cm (punkty pomiarowe wzdłuż linii 10 w osi OX). 
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Rys.  38. Punkty pomiarowe wokół głowicy szczelinowej w przekroju poprzecznym 

Analizowane były normalne składowe wektora prędkości, rozumiane, jako wektory prędkości 

prostopadłe do powierzchni głowicy. Wartości tych wektorów te zostały obliczone, jako średnia 

arytmetyczna z otrzymanych wyników (ok. 900 pomiarów). W przypadku otrzymania wartości 

ujemnych, co oznaczało przeciwny zwrot wektora prędkości niż w stronę w głowicy te punkty 

pomiarowe zostały odrzucane i nie są uwzględnione na wykresach w rozdziale 5.2.1 – 5.2.5, 

natomiast zostały przedstawione w tabelach podsumowujących Tab. 4, Tab. 5, Tab. 6, w rozdziale 

5.2.7. 

W przypadku pomiarów nad głowicą obliczona została średnia arytmetyczna z otrzymanych 

wartości składowych wektora prędkości Vz, a dla pomiarów pod kątem 90° wektora Vy.  
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W przypadku pomiarów pod kątem 45° oraz 135° składowa normalna została obliczona przy 

wykorzystaniu składowych Vy oraz Vz. Najpierw obliczone wyliczone zostały średnie Vy oraz Vz,  

a następnie składowa normalna, jako długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego  

o znanych przyprostokątnych Vy oraz Vz.  

W analizowanym przypadku, ze względu na niskie wartości przepływów (skrajny przypadek – brak 

przepływu w korycie hydraulicznym) jak również niewielkie stężenie zawiesiny (woda z sieci 

wodociągowej) wartość parametru SNR spadła poniżej granicznej wartości 5 dB.  Zgodnie  

z informacją producenta badania prowadzone w takiej sytuacji nie są wiarygodne. Konieczne 

było, zatem zwiększenie stężenia zawiesiny, dzięki czemu istniała możliwość odbicia 

generowanych przez urządzenie pomiarowe fal od znajdujących się w wodzie cząstek.  Miało to 

odzwierciedlenie w wyższych wartościach SNR. Wszelkie wyniki były widoczne w programie w 

trakcie wykonywania pomiaru, pozwalało to na bieżącą ocenę tego parametru. Rozwiązaniem na 

zwiększenie zawartości zawiesiny było dodanie koagulantu krzemionkowego. Tylko podczas 

pomiarów wykonywanych przy braku przepływu w korycie zachodziła konieczność dodawania 

koagulantu. 

5.2.1. Analiza rozkładów prędkości przy braku deflektora przy różnych przepływach w korycie 

hydraulicznym 

Przepływ: 0 

Dla przypadku bez deflektora i braku przepływu w korycie hydraulicznym wykonano pomiary co  

3 cm wzdłuż linii pomiarowych w osi OX oznaczonych na Rys. 38 numerami od 1 do 10. 

Średnie wartości składowej normalnej wektora prędkości nad powierzchnią głowicy 

przedstawiono na Rys. 39. W odległości 0,5 cm od powierzchni wlotowej można zaobserwować 

znaczną nierównomierność prędkości wlotowych w zależności od tego, jak daleko znajduje się 

analizowany punkt od wlotu do przewodu ssącego. Składowa wektora prędkości maleje od 0,083 

m/s w odległości 3 cm od przewodu ssawnego, do 0,008 m/s w odległości 15 cm od wlotu 

przewodu ssawnego.  W skrajnych przypadkach prędkości wlotowe różniły się ponad 10-krotnie. 

Stopniowo oddalając się od powierzchni składowe prędkości maleją, zachowując podobny jak 

przy powierzchni profil rozkładu prędkości. W odległości 7,6 cm najwyższa wartości prędkości 

wynosi 0,018 m/s, a najniższa 0,005 m/s. Jak widać, składowa normalna wektora prędkości  

w takim oddaleniu jest kilkakrotnie mniejsza niż przy powierzchni głowicy. Rozkład wartości 

składowych wektorów prędkości jest bardziej wyrównany, w skrajnych przypadkach wartości te 

różnią się 3-krotne [42]. 
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Rys.  39. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i braku deflektora uzyskany  

w badaniach laboratoryjnych 

Średnie wartości składowej normalnej zmierzonej w osi pod kątem 45° od pionu w odległości  

5,1 cm oraz 7,6 cm od powierzchni głowicy przedstawiono na Rys. 40. Maksymalne wartości 

osiągnięte w punktach pomiarowych oddalonych o 3 cm od wlotu do przewodu ssawnego 

wynoszą 0,031 m/s w odległości 5,1 cm oraz 0,017 m/s w odległości 7,6 cm od powierzchni 

głowicy. Najmniejsze wartości składowych wektora prędkości znajdują się na końcu powierzchni 

perforowanej w odległości 15 cm od wlotu do przewodu ssawnego i są do siebie zbliżone 

wynosząc odpowiednio 0,008 m/s i 0,006 m/s.  

 

Rys.  40. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 45° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i braku deflektora uzyskany  

w badaniach laboratoryjnych 
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Średnie wartości składowej normalnej zmierzonej w osi pod kątem 90° od pionu głowicy 

przedstawiono na Rys. 41. Zgodnie z przypuszczeniami, analogicznie jak w przypadku nad głowicą 

oraz pod kątem 45° od pionu wartości prędkości maleją w miarę oddalania się od powierzchni 

głowicy. W odległości 2,5 cm maksymalna wartość wynosi 0,062 m/s a minimalna jest prawie  

4-krotnie mniejsza i wynosi 0,015 m/s. Mniejszy, ok. 3-krotny rozrzut wartości występuje  

w odległości 7,6 cm – tutaj wartości wynoszą od 0,022 m/s do 0,006 m/s.  

 

Rys.  41. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 90° w różnej odległości od 
powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i braku deflektora uzyskany  

w badaniach laboratoryjnych 

Ostatnie pomiary dla przypadku bez przepływu oraz braku deflektora wykonano pod kątem 135° 

od pionu (Rys. 42). Analogicznie jak dla pozostałych przypadków przy braku przepływu w korycie 

hydraulicznym największa wartość składowej normalnej została osiągnięta w odległości 3 cm od 

wlotu do przewodu ssawnego wynosząc 0,019 m/s, a najmniejsza na końcu części perforowanej  

o wartości 0,008 m/s. 
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Rys.  42. Rozkład prędkości normalnej wzdłuż długości głowicy pod kątem 135° w odległości 7,6 cm od 
powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i braku deflektora uzyskany  

w badaniach laboratoryjnych 

Podsumowując, dla analizowanego przypadku bez deflektora wysokie wartości składowej 

normalnej wektora prędkości oraz duża nierównomierność przy powierzchni głowicy są zgodne  

z oczekiwaniami. Średnie wartości osiągnięte w odległości 7,6 cm wokół głowicy są zbliżone we 

wszystkich przypadkach (kąt 0°, 45°, 90° i 135°). Ponadto, najwyższe wartości prędkości  

w punktach pomiarowych oddalonych o 3 i 6 cm od wlotu do przewodu ssawnego wstępnie 

potwierdzają poprawność zmierzonych wartości. Na końcach powierzchni perforowanej prędkość 

wlotowa maleje. Prawdopodobnie występują tam zaburzenia oraz mamy do czynienia z nie  

w pełni stabilnymi warunkami. Opisaną sytuację w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy 

obrazuje Rys. 43 przestawiający rozkład prędkości wokół głowicy w płaszczyźnie YZ pod różnym 

kątem oraz odległości od przewodu ssawnego. 
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Rys.  43. Rozkład prędkości normalnych wokół głowicy w odległości 7,6 cm w różnych odległościach od 
przewodu ssawnego przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i braku deflektora uzyskany  

w badaniach laboratoryjnych 

Dodatkowo, zauważyć można, że największe wartości prędkości normalnej zostały osiągnięte 

wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 90°, co oznacza, że największa ilość wody jest wciągana  

w poziomie, a najmniejsze wartości pod kątem 0°, co oznacza, że najmniejszy jest dopływ wody 

od góry, co przedstawia Rys. 44. 

f  

Rys.  44. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż głowicy pod różnymi kątami w odległości 7,6 cm od 
powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i braku deflektora uzyskany  

w badaniach laboratoryjnych 
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Przepływ: 113 m3/h (średnia prędkość przepływającej wody w korycie hydraulicznym: 0,13 m/s) 

Kolejny analizowany przypadek dotyczył pomiarów przy braku deflektora oraz przepływie  

w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m3/h.  

Rozkład wartości normalnych składowych nad głowicą przedstawia Rys. 45. 

Maksymalna wartość w odległości 0,5 cm od powierzchni głowicy  osiągnięta w odległości 3 cm 

od przewodu ssawnego jest zbliżona do wartości w przypadku braku przepływu i wynosi 0,084 

m/s. Średnie wyliczone z prędkości w odległości 15 cm od przewodu ssawnego nie zostały 

przedstawione na Rys. 45 gdyż są to wartości ujemne, co świadczy o ich przeciwnym zwrocie niż 

w kierunki głowicy.  Można wnioskować, że w tym miejscu pomiarowym występują zawirowania  

i woda nie jest wciągana do wnętrza głowicy, lecz ją opływa. 

 

Rys.  45. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h i braku 

deflektora uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku pomiarów wykonanych w osi pod kątem 90° oraz 

135°, dla których średnie wartości są ujemne również w odległości 15 cm od przewodu ssawnego.  

Również te pomiary potwierdzają, że najwyższa wartość normalnej prędkości jest osiągnięta  

w odległości 3 cm od przewodu ssawnego a kształt krzywych ukazujących rozkład prędkości jest 

podobny (Rys. 46, Rys. 47). 
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Rys.  46. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 90° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h i braku 

deflektora uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

 

Rys.  47. Rozkład prędkości normalnej wzdłuż długości głowicy pod kątem 135° w odległości 7,6 cm od 
powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h i braku deflektora 

uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

W przypadku pomiarów wykonanych wzdłuż osi pod kątem 45° od pionu sytuacja ze zwrotami 

przeciwnymi do głowicy występuje już w odległości 9 cm i dalej 12 cm oraz 15 cm od wlotu do 

przewodu ssawnego (Rys. 48), co świadczy o zawirowaniach wynikających z silnego wpływu 

przemywającego prądu wody występującego w korycie hydraulicznym. 
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Rys.  48. Rozkład prędkości normalnej wzdłuż długości głowicy pod kątem 45° w odległości 7,6 cm od 
powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h i braku deflektora 

uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Przepływ: 226 m3/h (średnia prędkość przepływającej wody w korycie hydraulicznym: 0,25 m/s) 

W przypadku badania przy największym przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym  

226 m3/h zawirowania były widoczne (przeciwne zwroty wektora prędkości niż w stronę głowicy) 

w odległości 15 cm od wlotu do przewodu ssawnego przy pomiarach nad głowicą w odległości 

0,5 cm oraz w odległości 2,5 cm od głowicy w odległości 12 i 15 cm od wlotu do przewodu 

ssawnego (Rys. 49). 

 

Rys.  49. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 226 m

3
/h i braku 

deflektora uzyskany w badaniach laboratoryjnych 
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Przy pomiarach pod kątem 90° zwroty przeciwne wektorów prędkości zaobserwować można  

w punkcie pomiarowym oddalonym o 15 cm od wlotu do przewodu ssawnego w odległości  

2,5 cm od powierzchni głowicy oraz w punkach oddalonych od wlotu do przewodu ssawnego  

o 12 i 15 cm w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy (Rys. 50). 

 

Rys.  50. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 90° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 226  m

3
/h i braku 

deflektora uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

W przypadku pomiarów pod kątem 135° tego typu zaburzenia nie były widoczne, średnie 

wartości składowych normalnych wektora prędkości w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy 

przedstawiono na Rys. 51.  

 

Rys.  51. Rozkład prędkości normalnej wzdłuż długości głowicy pod kątem 135° w odległości 7,6 cm  
od powierzchni głowicy przy braku przepływie 226 m

3
/h w korycie hydraulicznym i braku deflektora 

uzyskany w badaniach laboratoryjnych 
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Natomiast, w przypadku badań wzdłuż osi pod kątem 45° od pionu w odległości 7,6 cm od 

powierzchni głowicy wszystkie wektory mają zwrot przeciwny niż do wnętrza głowicy, co 

świadczy o tym, że woda nie jest wciągana do jej wnętrza. Jest to zgodne z przypuszczeniami, 

gdyż już w przypadku niższego przepływu w korycie hydraulicznym miała miejsce taka sytuacja. 

5.2.2. Analiza rozkładów prędkości przy deflektorze o nierównomiernych otworach przy 

różnych przepływach w korycie hydraulicznym 

Przepływ: 0 

W kolejnych przypadkach rozważana była sytuacja, w której na końcu przewodu ssawnego 

zamontowany został deflektor o nierównomiernych otworach. Rozkład prędkości pionowo nad 

głowicą przedstawia Rys. 52. Można zauważyć, że największe wartości prędkości w odległości  

0,5 cm oraz 2,5 cm zostały osiągnięte w drugiej części nad głowicą patrząc od strony wlotu 

przewodu ssawnego. 

 

Rys.  52. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze  

o nierównomiernych otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Tak więc, zastosowanie tego deflektora spowodowało znaczne obniżenie prędkości w pierwszej 

części wokół głowicy oraz wzrost prędkości w oddali od przewodu ssawnego, co przedstawiają 

wykresy w rozdziale 5.2.4. – Rys. 71 – Rys. 74. 

Wyniki pomiarów wykonanych wzdłuż osi pod kątem 45° oraz 90° przedstawione na Rys. 53 oraz 

Rys. 54 pokazują, że zastosowanie deflektora spowodowało wyrównanie wartości składowych 

normalnych wektora prędkości. Jest to szczególnie widoczne w odległości 7,6 cm od powierzchni 

głowicy, dla których to krzywe są wypłaszczone. 
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Rys.  53. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 45° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznymi  deflektorze  

o nierównomiernych otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

 

Rys.  54. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 90° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze  

o nierównomiernych otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Rozkład prędkości zmierzonych pod kątem 135° od pionu pokazuje, że wartości w punkach 

odległych o 3, 6, 9 oraz 12 cm od wlotu do przewodu ssawnego są zbliżone i wahają się od 0,015 

m/s do 0,018 m/s (Rys. 55). Spora rozbieżność prędkości występuje natomiast w punktach 

pomiarowych na początku i końcu głowicy, gdzie wartości te wynoszą 0,007 m/s oraz 0,009 m/s. 
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Rys.  55. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 135° w odległości 7,6 cm od 
powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze o nierównomiernych 

otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Dobrym podsumowaniem przypadku z zastosowaniem deflektora o nierównomiernych otworach 

w przypadku braku przepływu korycie hydraulicznym, co może mieć miejsce w rzeczywistości, 

gdy pobór wody następuje ze zbiornika jest Rys. 56. Jak widać, średnie wartości prędkości 

osiągnięte w odległości 7,6 cm wokół głowicy są zbliżone dla punktów pomiarowych w odległości 

3, 6, 9 oraz 12 cm od przewodu ssawnego, natomiast na końcach głowicy wartości znacznie się 

różnią. Może to wynikać zarówno z występujących w tych miejscach zaburzeniach przepływu, jak 

również niedokładności umiejscowienia urządzenia pomiarowego – faktyczny pomiar mógł 

nastąpić w miejscu bez szczelin wlotowych.  

 

Rys.  56. Rozkład prędkości normalnych wokół głowicy w odległości 7,6 cm w różnych odległościach od 
przewodu ssawnego przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze o nierównomiernych 

otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 
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W porównaniu z przypadkiem bez deflektora osiągnięto niższe wartości prędkości, jednak 

analogicznie największe wartości prędkości normalne zostały osiągnięte w poziomie,  

a najmniejsze nad głowicą. Najmniejszy rozrzut wartości prędkości można zaobserwować  

w wynikach pomiarów pod katem 45° oraz 135°. Przedstawia to  Rys.57.  

 

Rys.  57. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż głowicy pod różnymi kątami w odległości 7,6 cm od 
powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze o nierównomiernych 

otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

 

Przepływ: 113 m3/h (średnia prędkość przepływającej wody w korycie hydraulicznym: 0,13 m/s) 

Kolejny analizowany przypadek pomiarów z zamontowanym deflektorem o nierównomiernych 

otworach dotyczył sytuacji z przepływem w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m3/h.  

Pomiary nad głowicą przedstawione graficznie na Rys. 58 pokazują, że w odległości 0,5 cm od 

powierzchni głowicy znacznie odbiegająca od pozostałych, największa wartość prędkości została 

osiągnięta w punkcie pomiarowym oddalonym o 12 cm od przewodu ssawnego. W dalszych 

odległościach od powierzchni głowicy nie widać tak dużego zróżnicowania. 
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Rys.  58. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h i deflektorze  

o nierównomiernych otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Z kolei porównując rozkłady prędkości wzdłuż osi poziomej w przypadku braku przepływu oraz 

przy przepływie wynoszącym 113 m3/h można stwierdzić, że przy przepływie nie występuje 

znaczne podniesienie prędkości w drugiej części głowicy patrząc od wlotu do przewodu ssawnego 

(Rys. 59). Prędkości w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy w znaczącej części przy głowicy 

(punkty przy wlocie do przewodu ssawnego oraz oddalone o 3, 6, 9 cm od niego) oscylują wokół 

wartości 0,015 m/s.  

 

Rys.  59. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 90° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h i deflektorze  

o nierównomiernych otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 
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W przypadku pomiarów wzdłuż osi nachylonej do pionu pod kątem 135° widać wyraźny spadek 

prędkości w odległości 7,6 cm od głowicy w odległości od przewodu ssawnego większej niż 6 cm 

(Rys. 60). 

 

Rys.  60. Rozkład prędkości normalnej wzdłuż długości głowicy pod kątem 135° w odległości 7,6 cm od 
powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h i deflektorze  

o nierównomiernych otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Podobnie jak w przypadku braku deflektora dla pomiarów wykonanych wzdłuż osi pod kątem 45° 

od pionu sytuacja ze zwrotami przeciwnymi do głowicy w odległości 7,6 cm występuje już  

w odległości 9 cm i dalej 12 cm oraz 15 cm od wlotu do przewodu ssawnego, co świadczy  

o zawirowaniach, które mogą być wynikiem silnego wpływu przemywającego prądu wody 

występującego w korycie hydraulicznym. Sytuację przedstawia Rys. 61. 

 

Rys.  61. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 45° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h i deflektorze  

o nierównomiernych otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 
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Przepływ: 226 m3/h (średnia prędkość przepływającej wody w korycie hydraulicznym: 0,25 m/s) 

W przypadku przepływu w korycie hydraulicznym o wartości 226 m3/h rozkład prędkości nad 

głowicą przedstawia się następująco - Rys. 62. Ponownie, w odległości 0,5 cm od powierzchni 

głowicy największa wartość została osiągnięta w odległości 12 cm od wlotu do przewodu 

ssawnego (0,073 m/s). Natomiast, dla pomiarów w odległości 5,1 cm oraz 7,6 cm wartości te 

maleją od punktu pomiarowego w odległości 6 cm od przewodu ssawnego. Na końcu głowicy 

średnie wartości prędkości są ujemne, czyli woda nie wpływa do głowicy.  

 

Rys.  62. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 226 m

3
/h i deflektorze  

o nierównomiernych otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku pomiarów wykonanych pod kątem 90° (Rys. 63).  Na 

końcu głowicy we wszystkich rozpatrywanych odległościach od niej występują wiry, których 

dominującym kierunkiem jest kierunek na zewnątrz głowicy. 
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Rys.  63. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 90° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 226 m

3
/h i deflektorze  

o nierównomiernych otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Tak samo, jak w przypadku braku deflektora przy przepływie 226 m3/h w badaniach wzdłuż osi 

pod kątem 45° od pionu w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy wszystkie wektory mają 

zwrot przeciwny niż do wnętrza głowicy, co świadczy o tym, że woda nie jest wciągana do jej 

wnętrza. Bliżej głowicy, w odległości 5,1 cm prędkości w odległości 0, 3, 6 i 9 cm od wlotu do 

przewodu ssawnego wynoszą odpowiednio 0,022 , 0,023, 0,025 oraz 0,024 m/s. Natomiast  

w punktach 12 i 15 mają przeciwny zwrot. 

W przypadku pomiaru pod kątem 135° maksymalna prędkość wyniosła 0,02 m/s w pobliżu wlotu 

do przewodu ssawnego a najmniejsza 0,007 m/s w punkcie pomiarowym oddalonym o 12 cm od 

wlotu do przewodu ssawnego. W punkcie oddalonym o 15 cm wektory miały przeciwny zwrot. 
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Rys.  64. Rozkład prędkości normalnej wzdłuż długości głowicy pod kątem 135° w odległości 7,6 cm od 
powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 226 m

3
/h i deflektorze  

o nierównomiernych otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

5.2.3. Analiza rozkładów prędkości przy deflektorze o równomiernych otworach przy braku 

przepływu w korycie hydraulicznym 

Kolejny analizowany przypadek obejmował pomiary przy braku przepływu w korycie 

hydraulicznym w sytuacji, w której założony został deflektor o równomiernych otworach. Średnie 

wartości składowej normalnej nad powierzchnią głowicy przedstawia Rys. 65.  

Otrzymany profil prędkości w odległości 0,5 cm od powierzchni głowicy przypomina rozkłady 

prędkości dla przypadku braku deflektora, w którym również największa wartość prędkości 

została osiągnięta w punkcie oddalonym o 3 cm od wlotu do przewodu ssawnego i następnie 

malała w miarę oddalania się od tego punktu. W tym przypadku maksymalna wartość prędkości 

wynosi 0,06 m/s i jest jednak o ponad 25% mniejsza niż dla przypadku bez deflektora. 

Najmniejsza wartość prędkości wlotowej pojawiła się również w odległości 15 cm i wynosiła 

0,013 m/s, a więc 1,5 razy więcej niż najmniejsza wartości w przypadku, gdy nie było założonego 

deflektora. Można zatem stwierdzić, że deflektor wyrównywał nierównomierności w lokalnych 

prędkościach dopływu do głowicy. Porównawczy wykres w odległości 0,5 cm dla przypadku bez 

oraz z deflektorem przedstawia Rys. 71. 
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Rys.  65. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze o równomiernych 

otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Wyniki pomiarów dokonanych wzdłuż osi pod kątem 45° od pionu przedstawia Rys. 66.  

W przypadku pomiarów w odległości 7,6 cm maksymalna wartość (0,017 m/s) jest większa od 

minimalnej (0,009 m/s) niecałe 2 razy. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wartość 

minimalna została osiągnięta w punkcie końcowym głowicy, w którym występują zaburzenia 

przepływu. Gdyby nie uwzględniać tego punktu w analizie wartość minimalna osiągnięta  

w punkcie oddalonym o 12 cm od wlotu do przewodu ssawnego (0,012 m/s) byłaby tylko 1,3 razy 

mniejsza od wartości największej. Ponadto, istotny jest kształt krzywych przedstawiających 

rozkłady prędkości. Widać, że maksymalne wartości prędkości przesunęły się z punktu 

oddalonego o 3 cm od wlotu do przewodu ssawnego w przypadku braku deflektora do punktu 

oddalonego o 6 cm dla pomiarów w odległości 5,1 cm oraz 6 cm dla pomiarów w odległości  

7,6 cm od powierzchni głowicy. 

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0 3 6 9 12 15

P
rę

d
ko

ść
 [

m
/s

] 

Odległość [cm] 

0,5 cm

2,5 cm

5,1 cm

7,6 cm



61 
 

 

Rys.  66. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 45° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze o równomiernych 

otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Przy pomiarach wzdłuż osi pod kątem 90° od pionu również widoczny jest wpływ deflektora na 

rozkłady prędkości. Wnioskować można, że użycie deflektora w przypadku pomiarów  

w odległości 2,5 oraz 5,1 cm od powierzchni głowicy powoduje obniżenie wartości składowej 

prędkości normalnej w punktach na wysokości wlotu do przewodu ssawnego oraz oddalonych od 

niego o 3 i 6 cm oraz  obniżenie wartości prędkości w punkach bardziej od niego oddalonych, co 

przedstawia Rys. 67. 

 

Rys.  67. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 90° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze o równomiernych 

otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 
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W przypadku pomiarów wzdłuż osi pod kątem 135° do pionu pomijając punkt pomiarowy na 

końcu głowicy (15 cm od wlotu do przewodu ssawnego) widoczne jest stosunkowo niewielkie 

zróżnicowanie prędkości, które wahają się od 0,014 m/s do 0,017 m/s, co przedstawia Rys. 68.  

 

Rys.  68. Rozkład prędkości normalnej wzdłuż długości głowicy pod kątem 135° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze o równomiernych 

otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Zbiorcze rozkłady prędkości wokół głowicy w odległości ok. 7,6 cm przedstawia Rys. 69. Podobnie 

jak w przypadku braku deflektora oraz pomiarów z deflektorem z nierównomiernych otworach 

najmniejsze, a zarazem najbardziej odbiegające od pozostałych wartości prędkości zostały 

osiągnięte w punkach najbardziej oddalonych od wlotu do przewodu ssawnego.  
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Rys.  69. Rozkład prędkości normalnych wokół głowicy w odległości 7,6 cm w różnych odległościach od 
przewodu ssawnego przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze o równomiernych 

otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Zaobserwować można również analogię, co do najniższych wartości prędkości normalnej 

osiągniętych nad głowicą oraz najwyższych wartości osiągniętych w poziomie – Rys. 70. 

 

Rys.  70. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż głowicy pod różnymi kątami w odległości 7,6 cm od 
powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze o równomiernych 

otworach uzyskany w badaniach laboratoryjnych 
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5.2.4. Porównanie rozkładów prędkości wokół głowicy przy zastosowaniu deflektorów oraz 

jego braku 

W przypadku braku przepływu w korycie hydraulicznym w odległości 0,5 cm od powierzchni 

głowicy wykorzystanie deflektorów spowodowało wyrównanie wartości prędkości normalnej 

wzdłuż głowicy. Przy braku deflektora stosunek prędkości maksymalnej do minimalnej wynosił 

ponad 10, w przypadku deflektora o równomiernych otworach 4,8, natomiast w przypadku 

deflektora o nierównomiernych otworach 3,8. Widać również, że bez deflektora, najwyższą 

prędkość wynoszącą 0,083 m/s osiągnięto 3 cm od wlotu do rury ssącej. Zastosowanie deflektora 

o równomiernych otworach spowodowało prawie 1,5–krotne zmniejszenie tej wartości,  

a deflektora o nierównomiernych otworach prawie 4-krotne. Natomiast w drugiej części głowicy 

nastąpiło odwrócenie sytuacji. W odległości 12 cm od wlotu do przewodu ssawnego prędkość 

przy zastosowaniu deflektora z równomiernymi otworami wzrosła prawie 2-krotnie od wartości 

0,021 m/s do 0,04 m/s, a w przypadku deflektora o nierównomiernych otworach do wartości 

0,049 m/s. Opisaną sytuację przedstawia Rys. 71. 

 

 

Rys.  71. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy w odległości 0,5 cm pod kątem 0° przy 
braku przepływu w korycie hydraulicznym przy zastosowaniu deflektorów i jego braku uzyskany  

w badaniach laboratoryjnych 

Nieco dalej od powierzchni głowicy, w odległości 2,5 cm wartości zmierzonych prędkości są do 

siebie bardziej zbliżone. W przypadku zastosowania deflektora o nierównomiernych najniższa 

prędkość została osiągnięta przy wlocie do przewodu ssawnego i wyniosła 0,019 m/s (Rys. 72). 
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Rys.  72. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy w odległości 2,5 cm pod kątem 0° przy 
braku przepływu w korycie hydraulicznym przy zastosowaniu deflektorów i jego braku uzyskany  

w badaniach laboratoryjnych 

W odległości 5,1 cm od powierzchni głowicy zastosowanie deflektorów spowodowało  

ok. 1,5-krotne obniżenie wartości prędkości w pobliżu wlotu do przewodu ssawnego oraz jej 

zwiększenie w punktach oddalonych od wlotu do przewodu ssawnego (Rys. 73). 

 

Rys.  73. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy w odległości 5,1 cm pod kątem 0° przy 
braku przepływu w korycie hydraulicznym przy zastosowaniu deflektorów i jego braku uzyskany  

w badaniach laboratoryjnych 
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W pozostałych analizowanych przypadkach tj. np. wzdłuż linii pomiarowej poziomej również 

widoczna jest zależność, w której bliżej wlotu do przewodu ssawnego najniższe wartości 

prędkości normalnej gwarantuje deflektor o nierównomiernych otworach, a najwyższe wartości 

prędkości są zaobserwowane przy braku deflektora – Rys. 74. 

 

Rys.  74.  Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy w odległości 7,6 cm pod kątem 90° przy 
braku przepływu w korycie hydraulicznym przy zastosowaniu deflektorów i jego braku uzyskany  

w badaniach laboratoryjnych 

 

5.2.5. Porównanie rozkładów prędkości wokół głowicy przy zmiennym przepływie w korycie 

hydraulicznym 

W przypadku braku deflektora, w odległości 0,5 cm od powierzchni głowicy dwie najwyższe 

prędkości wynoszące 0,096 m/s oraz 0,09 m/s zostały osiągnięte przy maksymalnym przepływie 

w korycie hydraulicznym w punktach pomiarowych oddalonych o 3 oraz 6 cm od wlotu do 

przewodu ssawnego. W tych samych punktach pomiarowych oraz dodatkowo w odległości 9 cm 

od wlotu do przewodu ssawnego najniższe wartości prędkości zostały zmierzone przy braku 

przepływu w korycie. Sytuację przedstawiono na Rys. 75. 
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Rys.  75. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy w odległości 0,5 cm pod kątem 0° przy 
braku deflektora i zmiennym przepływie w korycie hydraulicznym uzyskany w badaniach 

laboratoryjnych 

Natomiast w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy maksymalna wartość prędkości normalnej 

została osiągnięta przy braku przepływu w korycie hydraulicznym. Jednakże ta wartość 

wynosząca 0,018 m/s jest nieznacznie wyższa od wartości prędkości wynoszącej 0,017 m/s 

zmierzonej w tym samym punkcie pomiarowym przy przepływie wynoszącym 113 m3/h, co jest 

widoczne na Rys. 76. 
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Rys.  76. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy w odległości 7,6 cm pod kątem 0° przy 
braku deflektora i zmiennym przepływie w korycie hydraulicznym uzyskany w badaniach 

laboratoryjnych 

W przypadku zastosowania deflektora o nierównomiernych otworach, w odległości 0,5 cm od 

powierzchni głowicy najniższe wartości prędkości normalnej (przy pominięciu skrajnego punktu 

pomiarowego, od frontu głowicy) zostały osiągnięte przy braku przepływu w korycie 

hydraulicznym. Podobnie, w czterech pierwszych punktach pomiarowych niższe wartości 

prędkości zaobserwowano przy przepływie wynoszącym 113 m3/h niż w przypadku przepływu 

wynoszącego 226 m3/h. Przedstawia to Rys. 77. 
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Rys.  77. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w odległości 0,5 cm od jej 
powierzchni przy  deflektorze o nierównomiernych otworach i zmiennym przepływie w korycie 

hydraulicznym uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

Jednak, już w odległości 2,5 cm od powierzchni głowicy wyższe wartości prędkości normalnej 

zostały osiągnięte w przypadku braku przepływu w korycie hydraulicznym (Rys. 78). 

 

Rys.  78. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w odległości 2,5 cm od jej 
powierzchni przy  deflektorze o nierównomiernych otworach i zmiennym przepływie w korycie 

hydraulicznym uzyskany w badaniach laboratoryjnych 
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Zbliżony rozkład prędkości przy niższych wartościach prędkości zaobserwowano dalej od 

powierzchni głowicy, tj. w odległości od jej powierzchni wynoszącej 5,1 cm. Oprócz dwóch 

pierwszych punktów pomiarowych wyższe wartości prędkości zostały osiągnięte przy braku 

przepływu w korycie hydraulicznym, co jest widoczne na Rys. 79. 

 

Rys.  79. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w odległości 5,1 cm od jej 
powierzchni przy  deflektorze o nierównomiernych otworach i zmiennym przepływie w korycie 

hydraulicznym uzyskany w badaniach laboratoryjnych 

 

5.2.6. Badania – brak deflektora i rury szczelinowej 

Dokonano również pomiarów prędkości w przypadku zdemontowanej głowicy szczelinowej (sam 

przewód ssawny) oraz braku deflektora przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 

113 m3/h, co odpowiada prędkości przepływającej w korycie wody 0,13 m/s. Pomiary zostały 

wykonane w poziomie w osi rury ssącej (środek strumienia) – punkty pomiarowe A, B, C, D, E oraz 

wzdłuż linii 7,5 cm powyżej – punkty pomiarowe F, G, H, I oraz J, zgodnie z Rys. 80.  
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Rys.  80. Punkty pomiarowe w przypadku braku głowicy szczelinowej oraz braku deflektora 

Średnią wartość prędkości wlotowej w punkcie 0 (2,3 m/s) wyznaczono, jako iloraz osiągniętej 

wydajności pompy (Qpompy: 16,5 m3/h) oraz pola powierzchni przekroju przewodu o średnicy 0,05 

m. Jest to wartość znacznie przewyższająca dopuszczalne normy oraz wartości prędkości 

osiągnięte w pomiarach z zainstalowaną głowicą opisane we wcześniejszych rozdziałach. 

Pozostałe, zmierzone wartości również znacznie przewyższają wartości prędkości osiągane  

w przypadku wykorzystania głowicy. 3 cm od wlotu do przewodu ssawnego zmierzono 

maksymalną prędkość wynosząca 0,49 m/s, natomiast w odległości 7,5 cm prędkość wynosi  

ok. 0,25 m/s. Ta wartość ponad 2-krotnie przewyższa wartość dopuszczalną w literaturze, jako 

wartość bezpieczną dla ryb oraz ponad 4-krotnie dla mniejszych osobników (narybek).  

Z pomiarów dokonanych w osi rury ssącej wynika również, że prędkość maleje w miarę oddalania 

się od wlotu do przewodu ssawnego do wartości 0,16 m/s w punkcie oddalonym od niego  

o 15 cm. Wartości prędkości wzdłuż linii pomiarowej odległej o 7,5 cm od osi przewodu ssawnego 

są znacznie niższe i utrzymują się na poziomie ok. 0,16 m/s. Opisaną sytuację przedstawiono na 

Rys. 81. 



72 
 

 

Rys.  81. Rozkład składowych poziomych prędkości przy braku deflektora oraz braku głowicy 
szczelinowej przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h uzyskany w badaniach 

laboratoryjnych 

5.2.7. Tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych  

Jako podsumowanie badań w różnych warunkach przepływu w korycie, przy zmiennej wydajności 

głowicy oraz w przypadkach bez lub z odpowiednimi deflektorami otrzymane wyniki zestawiono 

w poniższych tabelach (Tab. 1 – Tab. 7). Z uzyskanych wartości prędkości w rozpatrywanych 

punktach pomiarowych oddalonych o 0, 3, 6, 9, 12, 15 cm od wlotu do przewodu ssawnego 

wyznaczono wartości minimalne, maksymalne, średnie oraz odpowiednie stosunki. 

Podczas przepływu w korycie hydraulicznym wynoszącego 113 oraz 226 m3/h i analizowanej 

głowicy bez zamontowanego deflektora oraz przy deflektorze o nierównomiernych otworach  

w niektórych punktach pomiarowych stwierdzono ujemne wartości prędkości, co oznacza 

przeciwny zwrot wektora prędkości. Gdy w  punkcie pomiarowym uzyskano wartość ujemną  

w tabeli przedstawiono dwie wartości prędkości minimalnej oraz średniej odpowiednio 

nieuwzględniające oraz uwzględniające wektory o zwrocie przeciwnym. Ta sytuacja związana jest 

powstawaniem wirów wokół głowicy spowodowanych relatywnie wysoką prędkością przepływu 

w korycie hydraulicznym wynoszącą odpowiednio 0,12 oraz 0,25 m/s. Przy przepływie 

wynoszącym 226 m3/h podczas pomiarów wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 45°, zarówno przy 

braku deflektora jak z wykorzystaniem deflektora o nierównomiernych otworach wypadkowe 

wektory prędkości miały przeciwny zwrot, co oznacza, że woda nie jest wciągana do głowicy.  

Tę sytuację przedstawiono w Tab. 7. 
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Tab.  1. Zestawienie wartości prędkości normalnych przy braku przepływu w korycie hydraulicznym o odległości 0,5 oraz 2,5 cm od powierzchni głowicy uzyskanych 
w badaniach laboratoryjnych 

 

 
Przepływ: 0 

 
Bez deflektora 

Deflektor  
o równomiernych 

otworach 

Deflektor  
o nierównomiernych 

otworach 
Bez deflektora 

Deflektor  
o równomiernych 

otworach 

Deflektor  
o nierównomiernych 

otworach 

 

Pomiar w odległości 0,5 cm wzdłuż linii pomiarowej pod 
kątem 0° 

Pomiar w odległości 2,5 cm wzdłuż linii pomiarowej pod kątem: 

0° 90° 0° 90° 0° 90° 

Vmin 0.008 0.013 0.013 0.011 0.015 0.015 0.018 0.019 0.024 

Vmax 0.083 0.060 0.049 0.053 0.062 0.045 0.051 0.040 0.047 

Vśr 0.046 0.040 0.034 0.033 0.039 0.032 0.038 0.033 0.038 

Vmax/Vśr 1.829 1.516 1.450 1.598 1.608 1.408 1.337 1.224 1.261 

Vmax/Vmin 10.293 4.779 3.817 4.918 4.071 2.988 2.863 2.043 1.957 
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Tab.  2. Zestawienie wartości prędkości normalnych przy braku przepływu w korycie hydraulicznym o odległości 5,1 cm od powierzchni głowicy uzyskanych  
w badaniach laboratoryjnych 

 

 
Przepływ: 0 

 

Bez deflektora Deflektor o równomiernych otworach Deflektor o nierównomiernych otworach 

 

Pomiar w odległości 5,1 cm wzdłuż linii pomiarowej pod kątem: 

 

0° 45° 90° 0° 45° 90° 0° 45° 90° 

Vmin 0.005 0.008 0.010 0.011 0.012 0.014 0.013 0.014 0.017 

Vmax 0.028 0.031 0.033 0.026 0.027 0.031 0.026 0.027 0.032 

Vśr 0.020 0.022 0.024 0.019 0.022 0.025 0.020 0.022 0.024 

Vmax/Vśr 1.393 1.410 1.395 1.346 1.237 1.237 1.274 1.240 1.314 

Vmax/Vmin 5.695 3.956 3.375 2.314 2.260 2.224 2.066 1.979 1.828 
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Tab.  3. Zestawienie wartości prędkości normalnych przy braku przepływu w korycie hydraulicznym o odległości 5,1 cm od powierzchni głowicy uzyskanych  
w badaniach laboratoryjnych 

 

 
Przepływ: 0 

 

Bez deflektora Deflektor o równomiernych otworach Deflektor o nierównomiernych otworach 

 

Pomiar w odległości 7,6 cm wzdłuż linii pomiarowej pod kątem: 

  
0° 45° 90° 135° 0° 45° 90° 135° 0° 45° 90° 135° 

Vmin 0.005 0.006 0.006 0.008 0.006 0.009 0.009 0.008 0.006 0.009 0.006 0.007 

Vmax 0.018 0.017 0.022 0.019 0.013 0.017 0.021 0.017 0.015 0.016 0.015 0.018 

Vśr 0.012 0.013 0.016 0.015 0.010 0.014 0.016 0.014 0.010 0.013 0.010 0.014 

Vmax/Vśr 1.521 1.312 1.351 1.278 1.311 1.201 1.357 1.169 1.446 1.221 1.446 1.262 

Vmax/Vmin 3.670 2.905 3.385 2.374 2.221 1.882 2.302 1.974 2.569 1.849 2.569 2.382 
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Tab.  4. Zestawienie wartości prędkości normalnych przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m
3
/h w odległości 0,5 , 2,5 oraz 5,1 cm od 

powierzchni głowicy uzyskanych w badaniach laboratoryjnych 

 

 
Przepływ: 113 m3/h 

 
Bez 

deflektora 

Deflektor  
o nierównomiernych 

otworach 
Bez deflektora 

Deflektor  
o nierównomiernych 

otworach 
Deflektor o nierównomiernych otworach 

 Pomiar w odległości 0,5 cm wzdłuż 
linii pomiarowej pod kątem 0° 

Pomiar w odległości 2,5 cm wzdłuż linii pomiarowej 
pod kątem:  

Pomiar w odległości 5,1 cm wzdłuż linii 
pomiarowej pod kątem: 

 
0° 90° 0° 90° 0° 45° 90° 

Vmin 
0.038 

-0.004* 
0.012 

0.023 
-0.018* 

0.032 
-0.015* 

0.020 0.015 0.007 
0.015 

-0.009* 
0.008 

Vmax 0.084 0.077 0.050 0.063 0.037 0.044 0.024 0.025 0.018 

Vśr 
0.059 

0.048* 
0.048 

0.039 
0.029* 

0.049 
0.038* 

0.030 0.034 0.018 
0.020 

0.015* 
0.014 

Vmax/Vśr 1.425 1.621 1.286 1.291 1.245 1.315 1.317 1.246 1.299 

Vmax/Vmin 2.212 6.531 2.150 1.936 1.838 3.039 3.694 1.672 2.301 

* - wartość uwzględniająca wektory o przeciwnych zwrotach 
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Tab.  5. Zestawienie wartości prędkości normalnych przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m
3
/h w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy 

uzyskanych w badaniach laboratoryjnych 

 

 

Przepływ: 113m3/h 

 

Bez deflektora Deflektor o nierównomiernych otworach 

 

Pomiar w odległości 7,6 cm wzdłuż linii pomiarowej pod kątem: Pomiar w odległości 7,6 cm wzdłuż linii pomiarowej pod kątem: 

 

0° 45° 90° 135° 0° 45° 90° 135° 

Vmin 
0.002 

-0.003* 
0.017 

-0.580* 
0.008 

-0.006* 
0.010 

-0.072* 
0.008 

0.011 
-0.015* 

0.008 0.004 

Vmax 0.017 0.019 0.022 0.023 0.014 0.015 0.014 0.019 

Vśr 
0.013 

0.001* 
0.018 

-0.093* 
0.017 

0.013* 
0.019 

0.004* 
0.012 

0.013 
0.000* 

0.012 0.014 

Vmax/Vśr 1.309 1.038 1.296 1.251 1.199 1.128 1.199 1.384 

Vmax/Vmin 7.105 1.081 2.892 2.279 1.676 1.354 1.676 4.712 

* - wartość uwzględniająca wektory o przeciwnych zwrotach 
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Tab.  6. Zestawienie wartości prędkości normalnych przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 226 m
3
/h w odległości 0,5 , 2,5 oraz 5,1 cm od 

powierzchni głowicy uzyskanych w badaniach laboratoryjnych 

 

 

Przepływ: 226 m3/h 

 

Bez deflektora 
Deflektor  

o nierównomiernych 
otworach 

Bez deflektora 
Deflektor o 

nierównomiernych 
otworach 

Deflektor o nierównomiernych otworach 

 
Pomiar w odległości 0,5 cm wzdłuż linii 

pomiarowej pod kątem 0° 

Pomiar w odległości 2,5 cm wzdłuż linii pomiarowej pod 
kątem: 

Pomiar w odległości 5,1 cm wzdłuż linii 
pomiarowej pod kątem: 

 

0° 90° 0° 90° 0° 45° 90° 

Vmin 
0.008 

-0.012* 
0.027 

0.043 
-0.056* 

0.032 
-0.052* 

0.004 
0.030 

-0.027* 
0.016 

-0.002* 
0.022 

-0.027* 
0.014 

-0.022* 

Vmax 0.096 0.073 0.070 0.073 0.040 0.059 0.028 0.025 0.031 

Vśr 
0.054 

0.043* 
0.048 

0.058 
0.029* 

0.059 
0.040* 

0.030 
0.045 

0.033* 
0.023 

0.019* 
0.023 

0.008* 
0.024 

0.016* 

Vmax/Vśr 1.791 
1.530 1.208 1.236 1.324 1.311 1.214 1.058 1.307 

Vmax/Vmin 12.149 2.723 1.643 2.285 9.424 1.962 1.746 1.121 2.282 

* - wartość uwzględniająca wektory o przeciwnych zwrotach 
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Tab.  7. Zestawienie wartości prędkości normalnych przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 226 m
3
/h w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy 

uzyskanych w badaniach laboratoryjnych 

        

 

PRZEPŁYW: 226 m3/h 

 

Bez deflektora Deflektor o nierównomiernych otworach 

 

Pomiar w odległości 7,6 cm wzdłuż linii pomiarowej pod kątem: Pomiar w odległości 7,6 cm wzdłuż linii pomiarowej pod kątem: 

 

45° 90° 135° 0° 45° 90° 135° 

Vmin 
- ** 

-0.650* 
0.020 

-0.675* 
0.008 

-0.006* 
0.010 

-0.000* 
- ** 

-0.023* 
0.004 

-0.005* 
0.007 

-0.008* 

Vmax 
-** 

-0.020* 
0.025 0.026 0.017 

- ** 
-0.016* 

0.016 0.020 

Vśr 
- ** 

-0.127* 
0.023 

-0.100* 
0.019 

0.015* 
0.015 

0.012* 
-** 

-0.020* 
0.012 

0.009* 
0.015 

0.011* 

Vmax/Vśr - ** 1.081 1.364 1.133 - ** 1.380 1.306 

Vmax/Vmin - ** 1.246 3.379 1.634 - ** 3.553 2.761 

* - wartość uwzględniająca wektory o przeciwnych zwrotach 

** - wypadkowy wektor prędkości we wszystkich punktach pomiarowych o przeciwnym zwrocie



 
 

5.2.8. Analiza statystyczna otrzymanych wyników 

Analiza rozkładów prędkości przedstawiona w rozdziale 5.2 opiera się na średniej wartości 

normalnego wektora prędkości. Jak wspomniano we wstępie rozdziału 5.2, średnia wartość 

została wyznaczona, jako średnia arytmetyczna, czyli zgodnie ze wzorem: 

𝑋 =  ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

×
1

𝑛
 [𝑚/𝑠], (6)  

gdzie:  

𝑋 – średnia arytmetyczna [m/s], 

𝑥𝑖 – wartość i-tego wyniki pomiaru [m/s], 

𝑛 – liczba wyników uzyskanych podczas pomiaru [-]. 

Poniżej zestawiono wyznaczone przedziały ufności. Do wyznaczenia przedziałów ufności 

konieczne były parametry takie jak liczebność próby n, średnia arytmetyczna próby  

z otrzymanych wyników X, oraz odchylenie standardowe próby s, a także założenie poziomu 

ufności 1 – α.  

Odchylenia standardowe jest rozumiane jako: 

𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 − 𝑋)²

𝑛 − 1
 [𝑚/𝑠],  (7)  

gdzie: 

𝑠 – odchylenie standardowe [m/s], 

𝑋 – średnia arytmetyczna [m/s], 

𝑥𝑖 – wartość i-tego wyniki pomiaru [m/s], 

𝑛 – liczba uzyskanych wyników podczas pomiaru [-]. 

Przyjęto, że populacja generalna ma nieznany rozkład, ale ponieważ próba jest duża (ok. 900 

wartości) w analizowanym przypadku z  założonym prawdopodobieństwem wynoszącym 95% 

można stwierdzić, że rzeczywista wartość średniej (m) mieści się w wyznaczonym przedziale, 

zgodnie ze wzorem: 

𝑃 (𝑋 − µ𝛼 ×
𝑠

√𝑛 
< 𝑚 < 𝑋 + µ𝛼 ×

𝑠

√𝑛 
) = 1 −  𝛼 [−], (8)  

gdzie: 

𝑋 – średnia arytmetyczna [m/s], 
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𝑠 – odchylenie standardowe [m/s], 

𝑛 – liczebność próby [-], 

1 - 𝛼 – współczynnik ufności [-], 

µ𝛼 – statystyka spełniająca warunek: 

 𝑃(−µ𝛼 < 𝑈 < µ𝛼) = 1 −  𝛼, gdzie U jest zmienną losową o rozkładzie normalnym N (0,1),  

dla założonego  𝛼 = 0.05 µ𝛼 = 1.96. 

W poniższej tabeli (Tab.8) zestawiono otrzymane parametry statystyczne, ponadto 

przedstawiono błąd standardowy SE, tj.: 

𝑆𝐸 =
𝑠

√𝑛 
 [𝑚/𝑠], (9)  

gdzie:  

𝑆𝐸 – błąd standardowy [m/s], 

𝑠 – odchylenie standardowe [m/s], 

𝑛 – liczebność próby [-]. 

Przypadek dotyczy pomiarów przy braku przepływu w korycie hydraulicznym,  w odległości  

5,1 cm od powierzchni głowicy wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 0° i braku deflektora. Jak 

widać (Tab. 8.) otrzymane przedziały ufności są wąskie, błąd standardowy jest mały, co wynika  

z małej wartości odchylenia standardowego oraz dużej liczebności próby (liczba uzyskanych 

wyników z jednego pomiaru).  

Tab.  8. Zestawienie parametrów statystycznych przy braku przepływu w korycie hydraulicznym,  
w odległości 5,1 cm od powierzchni głowicy wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 0° i braku deflektora 

punkt pomiarowy w odległości od 
wlotu do przewodu ssawnego [cm] 

0 3 6 9 12 15 

liczba wyników uzyskanych podczas 
jednego pomiaru n  [-] 

922 930 912 922 902 963 

średnia arytmetyczna X [m/s] 0.0175 0.0278 0.0272 0.0214 0.0166 0.0094 

odchylenie standardowe s  [m/s] 0.0030 0.0019 0.0023 0.0021 0.0017 0.0027 

dolna granica przedziału ufności [m/s]  0.0173 0.0277 0.0271 0.0212 0.0165 0.0092 

górna granica przedziału ufności [m/s] 0.0177 0.0280 0.0274 0.0215 0.0167 0.0095 

błąd standardowy [m/s] 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
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Podobne wartości parametrów statycznych otrzymano i zestawiono w Tab. 9. dla przypadku 

braku przepływu w korycie hydraulicznym, w odległości 0,5 cm od powierzchni głowicy wzdłuż 

linii pomiarowej pod kątem 0° i wykorzystaniu deflektora o równomiernych otworach oraz przy 

przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113m3/h,  w odległości 7,6 cm od powierzchni 

głowicy wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 0° i wykorzystaniu deflektora o nierównomiernych 

otworach (Tab. 10). 

Tab.  9. Zestawienie parametrów statystycznych przy braku przepływu w korycie hydraulicznym,  
w odległości 0,5 cm od powierzchni głowicy wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 0° i wykorzystaniu 
deflektora o równomiernych otworach 

punkt pomiarowy w odległości od wlotu 
do przewodu ssawnego [cm] 

0 3 6 9 12 15 

liczba wyników uzyskanych podczas 
jednego pomiaru n  [-] 

1027 933 923 916 918 913 

średnia arytmetyczna X [m/s] 0.0290 0.0599 0.0530 0.0432 0.0396 0.0125 

odchylenie standardowe s  [m/s] 0.0108 0.0052 0.0039 0.0030 0.0019 0.0018 

dolna granica przedziału ufności [m/s]  0.0283 0.0596 0.0528 0.0430 0.0394 0.0124 

górna granica przedziału ufności [m/s] 0.0296 0.0602 0.0533 0.0433 0.0397 0.0127 

błąd standardowy [m/s] 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 

Tab.  10. Zestawienie parametrów statystycznych przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m
3
/h,  

w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 0° i wykorzystaniu deflektora o 
nierównomiernych otworach 

punkt pomiarowy w odległości od 
wlotu do przewodu ssawnego [cm] 

0 3 6 9 12 15 

liczba wyników uzyskanych podczas 
jednego pomiaru n  [-] 

926 913 913 927 989 915 

średnia arytmetyczna X [m/s] 0.0121 0.0127 0.0139 0.0123 0.0103 0.0020 

odchylenie standardowe s  [m/s] 0.0084 0.0087 0.0100 0.0100 0.0084 0.0096 

dolna granica przedziału ufności [m/s]  0.0116 0.0121 0.0133 0.0117 0.0098 0.0014 

górna granica przedziału ufności [m/s] 0.0126 0.0133 0.0146 0.0130 0.0108 0.0026 

błąd standardowy [m/s] 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 0.0001 

 

Otrzymane wartości z pozostałych przypadków pomiarów w korycie hydraulicznym można uznać za 

zbliżone. Przykładowe wyniki zestawiono w załącznikach nr 1 – 10.  
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5.3. Badania oporów hydraulicznych podczas przepływu 

Przy ustalonej wydajności pompy ssawnej wynoszącej 275 l/min oraz przepływie  

w korycie 50 m3/h dokonano pomiaru ciśnienia za głowicą szczelinową bez zamontowanego 

deflektora. Następnie analogiczne pomiary przeprowadzono dla głowicy z deflektorem o równych 

oraz różnych wielkościach otworów. Pomiar został wykonany przy użyciu elektronicznego 

manometru różnicowego CEM DT-8890. Jedna z rurek pomiarowych manometru została 

zamontowana na przewodzie ssawnym wykonanym z PVC o średnicy 1¾ cala odprowadzającym 

wodę z głowicy szczelinowej, zakończenie drugiej z rurek znajdowało się poza wodą, dzięki czemu 

została zmierzona różnica pomiędzy panującym ciśnieniem atmosferycznym, a ciśnieniem  

w przewodzie ssawnym. 

 

Rys.  82. Manometr różnicowy CEM DT-8890 

Wartości zmierzonych podciśnień zestawiono w poniższej tabeli – Tab. 11. 

Tab.  11. Zestawienie zmierzonych wartości podciśnień 

L.p. Analizowany przypadek głowicy Wartość podciśnienia [kPa] 

1 Bez deflektora 14.4 

2 Deflektor z otworami równej wielkości 16.8 

3 Deflektor z otworami nierównej wielkości 17.2 

 

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że największe opory hydrauliczne, ze 

względu na swoją geometrię generuje deflektor o otworach nierównej wielkości, natomiast 

najmniejsze opory występują w przypadku braku zamontowanego deflektora na końcu przewodu 

ssawnego analizowanej głowicy szczelinowej. Różnice wartości podciśnień w głowicach  

z deflektorami o różnych rozkładach perforacji nie przekraczały 3%, a w głowicach bez deflektora 
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i z deflektorem 20%. Podczas pomiarów z deflektorem o nierównej wielkości otworów 

zauważono  spadek wydajności pompy od wartości 275 l/min do 270 l/min. 

5.4. Badania przyciągania cząstek 

W celu sprawdzenia wpływu wielkości przepływu w korycie hydraulicznym na ilość 

cząstek, które są przyciągane do powierzchni głowicy przeprowadzono badania z użyciem 

granulatu polistyrenowego. Po przeprowadzeniu analiz rynku, wykorzystanie granulatu 

polistyrenowego, jako materiału najlepiej odzwierciedlającego zanieczyszczenia, które są 

spotykane w ciekach wydawało się najbardziej uzasadnione. Wykorzystany polistyren GPPS 

(general purpose polystyrene) jest polimerem otrzymywanym w procesie polimeryzacji styrenu. 

Jego gęstość wynosi 1,05 – 1,07 g/cm3, produkt ma postać cylindrycznego granulatu o średnicy 

2,5 do 6 mm. 

Pierwszą cześć badań przeprowadzono bez deflektora przy zmiennych przepływach wynoszących: 

56, 115 oraz 180 m3/h. Do koryta hydraulicznego zostały dodane 3 próbki po 50 g granulatu 

polistyrenowego (Rys. 83, Rys. 84). 

  

Rys.  83. Próbka granulatu o masie 50 g wykorzystana w badaniach laboratoryjnych 
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Rys.  84. Odmierzone próbki granulatu wykorzystane w badaniach laboratoryjnych 
 

Po zakończeniu eksperymentu, zebrano granulat, który osadził się na powierzchni głowicy. 

Granulat został osuszony oraz zważony. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli  (Tab. 12). 

Tab.  12. Zestawienie otrzymanych mas granulatu w zależności od przepływu w korycie hydraulicznym 
przy braku deflektora  

L.p. Przepływ w korycie hydraulicznym 

[m3/h] 

Masa granulatu po osuszeniu 

[g] 

1 56 73 

2 115 59 

3 180 28 

 

Jak widać, wraz ze wzrostem przepływu w korycie hydraulicznym maleje ilość granulatu, który 

jest przyciągany do powierzchni głowicy. Jest to uzasadnione faktem, że w przypadku większego 

przepływu wzrasta prędkość przepływu w korycie, czyli relatywna wartość składowej wektora 

prędkości równoległej do powierzchni głowicy, która determinuje przemywanie oraz 

odprowadzanie zanieczyszczeń mogących się na niej osadzić. Znacznie mniejszy jest wtedy wpływ 

prędkości dopływu (składowa normalna wektora prędkości), od której zależy stopień przyciągania 

zanieczyszczeń do powierzchni głowicy. 

W przypadku badań bez deflektora zauważyć można było, że cząstki granulatu osadzały się  

w części głowicy od strony wlotu do przewodu ssawnego (Rys. 85, Rys. 86). Ta sytuacja jest 

najlepiej widoczna dla przepływu w korycie wynoszącego 180 m3/h, podczas którego granulat nie 

osadził się od strony napływu do głowicy (Rys. 86).  
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Rys.  85. Osadzony na powierzchni głowicy granulat przy przepływie 56 m
3
/h w korycie hydraulicznym 

przy braku deflektora 

 

Rys.  86. Osadzony na powierzchni głowicy granulat przy przepływie 180 m
3
/h w korycie hydraulicznym 

przy braku deflektora 

Potwierdza to wyniki otrzymane podczas pomiaru rozkładu prędkości, w których przy braku 

deflektora największe wartości prędkości dopływu zostały osiągnięte w części głowicy od strony 

przewodu ssawnego. 

Ponadto, analogiczne pomiary jak dla przypadku bez deflektora wykonano dla deflektora  

o otworach nierównej wielkości, co przedstawia tabela - Tab. 13.  
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Tab.  13. Zestawienie otrzymanych mas granulatu w zależności od przepływu w korycie hydraulicznym 
przy zastosowaniu deflektora 

L.p. Przepływ w korycie hydraulicznym 

[m3/h] 

Masa granulatu po osuszeniu 

[g] 

1 56 47 

2 115 0 

3 180 0 

 

Dzięki zastosowaniu deflektora w przypadku przepływów w korycie wynoszących 115 m3/h oraz 

180 m3/h granulat nie osadzał się na powierzchni głowicy. Dla najniższego przepływu w korycie 

wynoszącego 56 m3/h widoczne było osadzenie się granulatu. Jednakże w tym przypadku 

granulat osadził się równomiernie na całej powierzchni głowicy, co przedstawia Rys. 87.  

 

Rys.  87. Osadzony na powierzchni głowicy granulat przy przepływie 56 m
3
/h w korycie hydraulicznym 

przy wykorzystaniu deflektora 

W analogiczny sposób wykonano badania dla przypadku braku deflektora oraz zewnętrznej rury 

szczelinowej z drutu klinowego. Przy przepływie 115 m3/h do wody zostały dodane 3 próbki 

granulatu o masie 50 g. Granulat, który dostał się do wnętrza rurociągu został wyjęty z filtra 

pompy samozasysającej. Jego masa po osuszeniu wyniosła 52 g. Jest to wartość porównywalna  

z wartością otrzymaną w przypadku zainstalowanej rury szczelinowej oraz braku wewnętrznego 

deflektora. 
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6. Badania numeryczne 

6.1. Model CFD i metodyka obliczeń numerycznych 

W celu zweryfikowania otrzymanych wyników badań laboratoryjnych przeprowadzone 

zostały symulacje wykorzystujące metody obliczeniowej mechaniki płynów CFD  

(ang. Computational Fluid Dynamics). Obliczeniowa mechanika płynów jest działem mechaniki 

płynów, który wykorzystuje metody numeryczne do analizowania i rozwiązywania zagadnień 

związanych z przepływami płynów [47], [48], [49], [50]. Metody te znajdują szerokie 

zastosowanie w inżynierii środowiska [51], a ich wyniki są publikowane w wielu opracowaniach 

m.in. [52], [53], [54], [55]. Dyskretyzacja oraz numeryczne rozwiązanie cząstkowych równań 

różniczkowych opisujących przepływ pozwala na przybliżone wyznaczenie rozkładu parametrów 

przepływu takich jak m.in. prędkość, temperatura, ciśnienie. Modelowanie ruchu cieczy opiera 

się na zasadach zachowania masy i pędu, które są wyrażone jako [56], [52] :  

 Równanie zachowania masy: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇(𝜌𝑣) = 0 (10)  

gdzie: 

𝜌 – gęstość płynu, 

𝑣 – wektor prędkości. 

 równanie zachowania pędu: 

𝜌
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝜌𝑓 + 𝛻𝑃 (11)  

gdzie: 

𝜌 – gęstość płynu, 

𝑢 – wektor prędkości, 

𝑓 – wektor sił masowych, 

𝑃 – macierz tensor naprężeń. 

Równania te w przypadku przepływu nieustalonego płynu ściśliwego o zmiennej lepkości są 

trudne do rozwiązania. Woda może być uznana za ciecz nieściśliwą oraz ciecz o stałej gęstości. 

Przy założeniu, że woda jest cieczą newtonowską, tj., wykazującą liniową zależność naprężenia  
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i prędkości odkształceń, współczynnik µ nazywany lepkością jest wartością stałą można 

sformułować układ równań Naviera-Stokesa i równania ciągłości w postaci: 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ (𝑣𝛻𝑇)𝑣 = −

1

𝜌
𝛻𝑝 + 𝑣𝛻𝑣 + 𝑓 (12)  

∇𝑣 = 0 (13)  

Przepływ turbulentny jest przepływem nieustalonym i jego dokładna symulacja wymaga dużych 

mocy obliczeniowych. Najbardziej powszechne jest szukanie rozwiązania uśrednionych w czasie 

równań  Naviera-Stokesa (tzw. równań RANS - Reynolds-Averaged Navier-Stokes). Równania te są 

nieliniowe, zatem każde uśrednienie (rozwiązanie składowych fluktuacji) generuje kolejne 

niewiadome, które należy powiązać wielkościami średnimi. Mowa wtedy o tzw. modelowaniu 

turbulencji. Modelując przepływ turbulentny od ściany kanału w kierunku jego osi wyróżnia się 

trzy strefy przepływu. Pierwsza,  bardzo cienka warstwa, w której rozkład prędkości jest liniowy,  

a przepływ można traktować, jako laminarny. W kolejnej, zwanej buforową, nadal dominuje 

wpływ lepkości, ale zauważany jest wpływ turbulencji. Pozostałą część przekroju stanowi 

warstwa turbulentna, w której siły lepkości nie mają już znaczenia i występuje w pełni przepływ 

turbulentny. Z powodu różnorodności przepływów w wymienionych strefach, profil prędkości 

wyraża się poprzez bezwymiarowe wartości prędkości u+ oraz odległości y+.  

𝑢+ =
�̅�

𝑢𝜏
 

 

(14)  

𝑦+ =
𝑦 𝑢𝜏

𝜐
 

 

(15)  

gdzie: 

𝑦 − odległość od ściany koryta, 

�̅� − prędkość średnia w odległości y, 

𝜐 − lepkość kinematyczna,  

𝑢𝜏 − prędkość tarcia, wyrażona zależnością: 

𝑢𝜏 = √
𝜏

𝜌
   (16)  
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Dla warstwy przyściennej, gdy y+≤5 (warstwa laminarna), rozkład prędkości jest liniowy y+= u+. 

Natomiast dla y+≥30, czyli warstwy burzliwej przepływ jest turbulentny.  

Przy modelowaniu koryta z zamontowaną głowicą, w którym występuje przepływ o średniej 

prędkości wynoszącej 0,13 m/s zastosowano dwurównaniowy model k-ε, który pozwala 

wyznaczyć dynamiczny współczynnik lepkości turbulentnej [57], [58], [59], [60], [61], [62]. W tym 

celu oprócz równań zachowania pędu i energii wprowadza się dodatkowe równania na energię 

kinetyczną turbulencji k oraz na prędkość dyssypacji energii kinetycznej turbulencji ε. 

Energia kinetyczna k jest wyrażona: 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑘𝑣𝑖)

𝜕𝑥𝑖
=  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(µ +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌𝜀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘 (17)  

natomiast prędkość dyssypacji energii kinetycznej turbulencji 𝜀: 

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝜀𝑣𝑖)

𝜕𝑥𝑖
=  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(µ +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
(𝐺𝑘 + 𝐶3𝜀𝐺𝑏) − 𝐶2𝜀𝜌

𝜀2

𝑘
+ 𝑆𝜀 (18)  

gdzie: 

𝑘 − energia kinetyczna, 

𝜌 – gęstość płynu, 

𝑣𝑖 – składowa prędkości w odpowiednim kierunku, 

𝜇𝑡 − dynamiczny współczynnik lepkości turbulentnej, 

𝐺𝑘  – współczynnik uwzględniający wytwarzanie energii kinetycznej turbulencji na skutek   

uśrednienia gradientów prędkości, 

𝐺𝑏 – współczynnik uwzględniający wytwarzanie energii kinetycznej turbulencji na skutek               

wyporności, 

𝑌𝑀 – współczynnik reprezentujący udział dylatacji turbulentnej w szybkości rozpraszania energii,  

𝑆𝑘 , 𝑆𝜀  – dodatkowe współczynniki, które mogą być zdefiniowane przez użytkownika,  

𝜀 – prędkość dyssypacji energii kinetycznej turbulencji. 

Stałe w powyższych wzorach wyznaczone doświadczalnie wynoszą: 

𝜎𝑘 = 1 

𝜎𝜀 = 1,3 

𝐶1𝜀 = 1,44 
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𝐶2𝜀 = 1,92 

𝐶𝜇 = 0,09 

Lepkość turbulentna, która uzupełnia opis rozpraszania energii wyrażona jest wzorem: 

𝜇𝑡 =  𝜌𝐶𝜇

𝑘2

𝜀
 (19)  

W przypadku przepływów, które charakteryzuje niższa liczba Reynoldsa zastosowanie ma model 

RNG k-ε. Ten model został wykorzystany podczas symulacji przy braku przepływu w korycie 

hydraulicznym. Model został wyprowadzony przy użyciu techniki statystycznej zwanej teorią grup 

renormalizacji. Model ten jest podobny do standardowego modelu k-ε, ale zawiera 

udoskonalenia, m.in. uwzględnia analityczny wzór na turbulentne liczby Prandtla, podczas gdy 

model standardowy opiera się na wartościach stałych określonych przez użytkownika. Model 

RNG k-ε jest, zatem bardziej dokładny i niezawodny dla szerszej klasy przepływów niż 

standardowy model k-ε [63]. 

Podstawą modelu RNG k-ε są równania opisujące energię kinetyczną turbulencji k w postaci: 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑘𝑣𝑖)

𝜕𝑥𝑖
=  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛼𝑘𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌𝜀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘 (20)  

oraz jej dyssypację ε: 

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝜀𝑣𝑖)

𝜕𝑥𝑖
=  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛼𝜀𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜀

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
(𝐺𝑘 + 𝐶3𝜀𝐺𝑏) − 𝐶2𝜀𝜌

𝜀2

𝑘
𝑅𝜀 + 𝑆𝜀 (21)  

gdzie: 

𝑘 − energia kinetyczna, 

𝜌 – gęstość płynu, 

𝑣𝑖 – składowa prędkości w odpowiednim kierunku, 

𝛼𝑘 − odwrotność liczby Prandtla dla k, 

𝛼𝜀 − odwrotność liczby Prandtla dla ε, 

𝜇𝑒𝑓𝑓 − współczynnik lepkości, 

𝐺𝑘  – współczynnik uwzględniający wytwarzanie energii kinetycznej turbulencji na skutek   

uśrednienia gradientów prędkości, 

𝐺𝑏 – współczynnik uwzględniający wytwarzanie energii kinetycznej turbulencji na skutek               

Wyporności, 

𝑌𝑀 – współczynnik reprezentujący udział dylatacji turbulentnej w szybkości rozpraszania energii,  
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𝑆𝑘, 𝑆𝜀  – dodatkowe współczynniki, które mogą być zdefiniowane przez użytkownika,  

𝜀 – prędkość dyssypacji energii kinetycznej turbulencji. 

 

Stałe w powyższych wzorach wynoszą: 

𝜎𝑘 = 0,7194 

𝜎𝜀 = 0,7194 

𝐶1𝜀 = 1,42 

𝐶2𝜀 = 1,68 

𝐶𝜇 = 0,0845 

Badania numeryczne zostały przeprowadzone w oprogramowaniu ANSYS Fluent 19.1. 

Przygotowana uprzednio w oprogramowaniu AutoCAD geometria głowicy szczelinowej (Rys. 88) 

została wykorzystana do stworzenia modelu głowicy umieszczonej w korycie hydraulicznym 

wypełnionym płynem. Ze względu na występującą symetrię możliwe było analizowanie ćwiartki 

przygotowanego modelu, co znacznie skróciło czas obliczeń. Tak przygotowany model geometrii 

został zaimportowany do programu (Rys. 89). 

 

Rys.  88. Geometria głowicy szczelinowej 
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Rys.  89. Model głowicy umieszczonej w korycie hydraulicznym 

Analogicznie jak w przypadku badań w korycie hydraulicznym analizowane były przypadki głowicy 

z deflektorem o równomiernych (Rys. 90)  i nierównomiernych otworach (Rys. 91) jak również 

jego braku. 

 
 

Rys.  90.  Deflektor o równomiernych otworach Rys.  91.  Deflektor o nierównomiernych otworach 
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W celu przeprowadzenia symulacji CFD, model został podzielony na objętości kontrolne 

poprzez wygenerowanie siatki numerycznej przy użyciu modułu Mesh Ansys 19.1. Rozważono 

kilka wariantów siatek różniących się wielkościami elementów dla domeny płynu otaczającego 

głowicę oraz dla domeny płynu wewnątrz głowicy. Dla każdego wariantu wygenerowana została 

siatka konformalna, tj. taka, dla której węzły leżące na powierzchni styku domen płynu 

otaczającego i wewnątrz głowicy pokrywają się. Kryteriami doboru optymalnej siatki był czas 

obliczeń oraz mała różnica względna między uzyskanymi wynikami. Dla modelu bez deflektora 

została utworzona siatka obliczeniowa składająca się z 6305573 elementów oraz 1166835 

węzłów, dla modelu z deflektorem o równomiernych otworach liczba elementów była równa 

6937741 a węzłów 1327168. Natomiast trzeci model siatki uwzględniający deflektor o różnych 

średnicami otworów składał się z 5572444 elementów oraz liczby węzłów równej 1129319. 

Fragment siatki numerycznej z warstwą przyścienną, dla modelu z deflektorem z równomiernymi 

otworami został przedstawiony na Rys. 92. 

 

Rys.  92. Fragment siatki numerycznej pokrywającej obszar obliczeniowy 

Dla generowanych siatek ustawione zostały następujące parametry: Solver Preferences: 

Fluent – optymalizacja siatki pod kątem solvera Fluent, Use Adaptive Sizing: yes – zastosowanie 

rozmiaru adaptacyjnego, Smoothing: Medium - poprawa jakości siatki średnia, Transition: slow –

powolne przejście do siatki zgrubnej, Span angle Center: Fine - zagęszczenie siatki na krzywiznach 

wysokie, Inflation Option: Smooth Transition - opcje warstwy przyściennej, gładkie przejście, 

Maximum Layers: 5 – ilość warstw, Growth Rate: 1,2 współczynnik wzrostu elementów warstwy 

przyściennej. 
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Po stworzeniu siatki konieczne było wprowadzenie warunków brzegowych, tj. wartości 

dopływu wody do koryta hydraulicznego (inlet) (Rys. 93) i odpływu z niego (outflow 1) (Rys. 94) 

oraz wartości odpływu wody przez analizowaną głowicę (outflow 2) (Rys. 95), a także nadanie 

parametrów materiałom występującym w modelu geometrii. W obliczeniach uwzględniono także 

oddziaływanie przyspieszenia ziemskiego, którego działanie zadeklarowane zostało wzdłuż osi y.  

 

Rys.  93.Warunek brzegowy: dopływ do koryta 
hydraulicznego „inlet” 

 

Rys.  94. Warunek brzegowy: odpływ z koryta 
hydraulicznego „outflow 1” 

 

Rys.  95. Warunek brzegowy: odpływ z głowicy 
„outflow 2” 

 

Rys.  96. Przekrój wzdłużny domeny płynu 
„symmetry” 

Przy modelowaniu za pomocą CFD wykorzystano model RNG k-ε (dla przypadku braku 

przepływu w korycie hydraulicznym) oraz standardowy model turbulencji k-ε (dla przepływu  

w korycie hydraulicznym wynoszącego 113 m3/h). Przyjęto następujące właściwości wody: stałą 

gęstość wynoszącą 998,2 kg/m3 oraz stałą lepkość wynoszącą 0,001003 kg/(m*s). Jako metodę 

obliczeniową wybrano algorytm SIMPLEC (ang. Semi-Implicit Method for Pressure Related 

Equations-Consistent), czyli zmodyfikowaną formę algorytmu SIMPLE, która jest powszechnie 

stosowaną procedurą numeryczną w CFD do rozwiązywania równań Naviera-Stokesa. 

W pierwszej kolejności wykonano symulację przepływu wody przez całe koryto hydrauliczne 

bez umieszczonej w nim głowicy przy założeniu stałego dopływu. Zczytany profil prędkości dla 

przekroju w odległości 25 cm od frontu głowicy był wykorzystany przy kolejnych obliczeniach,  

w których symulacja była przeprowadzona jedynie dla interesującego fragmentu tj. głowicy 

ujmującej wodę. Ten sposób postępowania umożliwił wykonanie obliczeń, które w przypadku 

symulacji całego koryta wraz z głowicą szczelinową byłby bardzo czasochłonne lub wręcz 

niewykonalne ze względu na siatkę składającą się z olbrzymiej liczby elementów oraz 

potrzebnych mocy obliczeniowych. 
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6.2. Wyniki symulacji numerycznych 

Przeprowadzone symulacje numeryczne zostały wykonane w celu weryfikacji wyników 

badań laboratoryjnych. W niniejszym rozdziale zostały przedstawione wyniki przeprowadzone dla 

przypadku braku przepływu w korycie hydraulicznym i przepływu w korycie hydraulicznym 

wynoszącego 113 m3/h, co odpowiada średniej prędkości w korycie wynoszącej 0,13 m/s. 

Zbieżność procesu obliczeniowego oceniana była na podstawie znormalizowanych 

residuów równań ciągłości, składowych prędkości oraz turbulencji. Przyjęto, że  obliczenia zostają 

zatrzymane, gdy wartość kryteriów jest mniejsza od 0,001. Przykładowy wykres zbieżności 

przedstawiono na Rys. 97.  Dodatkowo, liczbę iteracji przyjęto od sprawdzanej wartości prędkości 

płynu w danym punkcie (Rys. 98). Jeżeli wartość ta nie była stabilna, to kryteria były zmieniane  

i liczna iteracji zwiększana. W większości przypadkach przeprowadzono ok. 3000 iteracji 

obliczeniowych. 

 

Rys.  97. Wykres zbieżności dla modelu bez deflektora 

 

 

Rys.  98. Wykres zmiany prędkości w punkcie leżącym 2,5 cm od powierzchni głowicy 
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6.3. Wyniki symulacji – brak deflektora i głowicy szczelinowej 

Rozkład prędkości w przypadku braku deflektora i głowicy szczelinowej przy przepływie 

wynoszącym 113 m3/h uzyskany w wyniku symulacji numerycznej przedstawiono na Rys. 99. 

Maksymalna wartość wynosząca ponad 4 m/s została osiągnięta wewnątrz przewodu ssawnego. 

W odległości 3 cm od wlotu do przewodu ssawnego w osi rurociągu uzyskano wartości prędkości 

wynoszą ok. 0,47 m/s, co jest zgodne z wynikami uzyskanymi podczas pomiarów laboratoryjnych, 

w których wartość ta wyniosła 0,49 m/s. 

 

Rys.  99. Rozkład prędkości przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m
3
/h  

i braku deflektora i głowicy szczelinowej 

 

6.4. Analiza wyników symulacji przy braku deflektora 

Rozkład prędkości przy braku deflektora i braku przepływu w korycie hydraulicznym  

w przekroju poziomym w osi głowicy uzyskany z przeprowadzonej symulacji numerycznej 

przedstawiono na Rys. 100. Jak widać, woda jest wciągana do wnętrza głowicy również od strony 

przewodu ssawnego. 
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Rys.  100. Rozkład prędkości przy braku przepływu w korycie hydraulicznym  
i braku deflektora w przekroju poziomym w osi głowicy 

Składowe normalne prędkości uzyskane w tym przekroju przedstawia Rys. 101. 

 

Rys.  101. Rozkład składowej normalnej przy braku przepływu w korycie hydraulicznym  
i braku deflektora w przekroju poziomym w osi głowicy 

Uzyskane w wyniku symulacji numerycznej wartości składowej normalnej zostały 

odczytane i porównane z wynikami badań laboratoryjnych uzyskanymi w pomiarach nad głowicą. 

Wśród uzyskanych wyników widać podobny trend. W odległości 0,5 i 2,5 cm od powierzchni 

głowicy najwyższe wartości prędkości zarówno w badaniach laboratoryjnych jak i numerycznych 
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otrzymano w punkcie pomiarowym oddalonym o 3 cm od wlotu do przewodu ssawnego. 

Najmniejsze różnice w wartościach prędkości z pomiarów laboratoryjnych i symulacji 

numerycznych występują w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy (Rys. 102). 

 

Rys.  102. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w różnych odległościach  
od powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i braku deflektora uzyskanych  

w symulacji numerycznej oraz podczas badań laboratoryjnych 

Kolejny analizowany przypadek obejmował wykorzystanie głowicy szczelinowej bez 

deflektora w korycie hydraulicznym o przepływie 113 m3/h. 

W tej sytuacji, na Rys. 103 widać, że dominującym kierunkiem dopływu wody do głowicy jest 

kierunek zgodny z przepływem w korycie hydraulicznym. 

 

Rys.  103. Rozkład prędkości przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m
3
/h 

 i braku deflektora w przekroju pionowym w osi głowicy 
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Wyniki symulacji przedstawiające natomiast rozkład prędkości normalnych dla przypadku bez 

deflektora i przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m3/h w tym samym przekroju 

pokazane są na Rys. 104. 

 

Rys.  104. Rozkład prędkości przy braku deflektora i przy przepływie w korycie hydraulicznym 
wynoszącym 113 m

3
/h w przekroju pionowym w osi głowicy 

Dla przypadku głowicy bez zamontowanego deflektora odczytano wartości prędkości  

uzyskanych podczas symulacji numerycznych. Wartości prędkości normalnych uzyskanych nad 

głowicą przedstawiono na wykresie wraz z odpowiadającymi wynikami wartości uzyskanych 

wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 0° (Rys. 105). Jak widać, otrzymane wartości prędkości  

w symulacjach numerycznych nie odbiegają znacząco od wartości zmierzonych podczas badań 

laboratoryjnych. Szczególnie niewielkie różnice, rzędu kilku procent uzyskano w wartościach  

w pobliżu wlotu do przewodu ssawnego (punktu pomiarowe oddalone o 0, 3, 6 cm). Od strony 

napływu wody różnice są znacznie większe i wynoszą ok. 35% w punktach oddalonych o 9 cm od 

przewodu ssawnego i ponad 55% w punktach pomiarowych oddalonych o 12 cm w odległości 0,5 

i 2,5 cm od powierzchni głowicy. 
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Rys.  105. Rozkład prędkości normalnej wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h i braku 

deflektora uzyskanych w symulacji numerycznej oraz podczas badań laboratoryjnych 

Na wykresie - Rys. 106 przedstawiono natomiast wartości prędkości uzyskanych wzdłuż linii 

pomiarowej pod kątem 90°. Bliżej powierzchni głowicy, tj. w odległości 2,5 cm od jej powierzchni 

zaobserwować można większe różnice w wartościach prędkości uzyskanych podczas pomiarów  

i symulacji numerycznych niż w odległości 7,6 cm od jej powierzchni. Jednakże można uznać, że 

trend w obydwu przypadkach jest zachowany. 

 

Rys.  106. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 90° w różnych 
odległościach od powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h  

i braku deflektora uzyskanych w symulacji numerycznej oraz podczas badań laboratoryjnych 
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6.5. Analiza wyników symulacji przy deflektorze o nierównomiernych 

otworach 

Następny przypadek obejmował symulacje rozkładów prędkości przy zastosowaniu 

deflektora o nierównomiernych otworach. Rozkład prędkości przy braku przepływu w korycie 

hydraulicznym w przekroju poziomym w osi głowicy przedstawiono na Rys. 107. 

 

 

Rys.  107. Rozkład prędkości przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze  
o nierównomiernych otworach w przekroju poziomym w osi głowicy uzyskany w symulacji numerycznej 

Z kolei rozkład wartości prędkości normalnych w tym samym przekroju przestawiono na  

Rys. 108. 

 

Rys.  108. Rozkład prędkości normalnej przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze  
o nierównomiernych otworach w przekroju poziomym w osi głowicy uzyskany w symulacji numerycznej 
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Analogicznie jak w przypadku braku deflektora odczytane zostały wartości prędkości normalnej  

i porównane z wartościami uzyskanymi w wyniku badań laboratoryjnych. Niewielkie różnice  

w wartościach prędkości można zaobserwować w odległości 2,5 , 5,1 oraz 7,6 cm od powierzchni 

głowicy, natomiast tuż przy jej powierzchni, w odległości 0,5 cm wartości różnią się średnio  

o 30%. Opisaną sytuację przedstawia Rys. 109. 

 

 

Rys.  109. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze  

o nierównomiernych otworach uzyskanych w symulacji numerycznej oraz podczas badań 
laboratoryjnych 

 

W przypadku przepływu w korycie hydraulicznym wynoszącego 113 m3/h linie prądu przedstawia 

Rys.110, natomiast rozkład składowych normalnych przedstawia Rys. 111. 

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0 3 6 9 12 15

P
rę

d
ko

ść
 [

m
/s

] 

Odległość [cm] 
Symulacja numeryczna 0,5 cm Pomiar laboratoryjny 0,5 cm
Symulacja numeryczna 2,5 cm Pomiar laboratoryjny 2,5 cm
Symulacja numeryczna 5,1 cm Pomiar laboratoryjny 5,1 cm
Symulacja numeryczna 7,6 cm Pomiar laboratoryjny 7,6 cm



104 
 

 

Rys.  110. Linie prądu przepływu przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m
3
/h   

i deflektorze o nierównomiernych otworach w przekroju poziomym  
w osi głowicy uzyskany w symulacji numerycznej 

  

 

Rys.  111. Rozkład prędkości normalnej przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m
3
/h   

i deflektorze o nierównomiernych otworach w przekroju pionowym w osi głowicy uzyskany  
w symulacji numerycznej 

Analogiczne porównanie jak dla przypadku braku przepływu wykonano dla deflektora  

o  nierównomiernych otworach (Rys. 112., Rys. 113) przy przepływie wynoszącym 113 m3/h.  Na 

podstawie Rys. 112. wnioskować można, że pomiar wykonany w laboratorium w odległości   

12 cm od wlotu do przewodu ssawnego w odległości 0,5 cm od powierzchni głowicy znacznie 

odbiega od pozostałych wartości. Jak opisywano wcześniej (Rozdział 5.2) od strony napływu 
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wody (punkty pomiarowe oddalone o 12 i 15 cm od wlotu do przewodu ssawnego) w niektórych 

przypadkach dochodziło do zawirowań, więc to można uznać za uzasadnienie zaistniałej sytuacji. 

 

Rys.  112. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h i deflektorze  

o nierównomiernych otworach uzyskanych w symulacji numerycznej oraz podczas badań laboratoryjnych 

Większe zróżnicowanie wartości prędkości uzyskanych podczas symulacji numerycznych  

i podczas badań  laboratoryjnych zaobserwować można dla przypadku pomiarów wzdłuż linii 

pomiarowej pod kątem 90° (Rys. 113). Największa różnica występuje w pomiarze od strony 

przewodu ssawnego (punkt oddalony o 0 cm) oraz od strony napływu wody (punkt oddalony od 

przewodu ssawnego o 15 cm) w odległości 7,6 cm. Prędkość normalna zmierzona w laboratorium 

w punkcie od strony przewodu ssawnego wynosi 0,014 m/s, natomiast w symulacji numerycznej 

ta wartość wynosi 0,025 m/s.  
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Rys.  113. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 90° w różnych odległościach 
od powierzchni głowicy przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h i deflektorze  

o nierównomiernych otworach uzyskanych w symulacji numerycznej oraz podczas badań laboratoryjnych 

 

6.6. Analiza wyników symulacji przy deflektorze o równomiernych otworach 

Symulacja numeryczna została również przeprowadzona dla przypadku wykorzystania 

głowicy szczelinowej wraz z deflektorem o równomiernych otworach przy braku przepływu. 

Rozkład prędkości w przekroju poziomym w osi głowicy przedstawiono na Rys. 114, a rozkład 

składowej normalnej w tym samym przekroju na Rys. 115. 

 

Rys.  114. Rozkład prędkości przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze  
o nierównomiernych otworach w przekroju poziomym w osi głowicy uzyskany w symulacji numerycznej 
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Rys.  115. Rozkład prędkości normalnej przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze  
o nierównomiernych otworach w przekroju poziomym w osi głowicy uzyskany w symulacji numerycznej 

Zbliżone rozkłady prędkości uzyskano w przekroju pionowym w osi głowicy. Linie prądu 

oraz wektory prędkości składowej normalnej przedstawiono na kolejnych rysunkach (Rys. 116, 

Rys. 117). Jak widać. w przypadku braku przepływu dopływ do głowicy ma miejsce zarówno od 

frontu głowicy jak i od strony przewodu ssawnego. 

 

Rys.  116. Linie prądu przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze o nierównomiernych 
otworach w przekroju pionowym w osi głowicy uzyskany w symulacji numerycznej 



108 
 

 

Rys.  117. Rozkład prędkości normalnej przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze  
o nierównomiernych otworach w przekroju pionowym w osi głowicy uzyskany w symulacji numerycznej 

Porównanie wartości składowej normalnej otrzymanej w badaniach laboratoryjnych  

i numerycznych dla głowicy z deflektorem o równomiernych otworach przestawiono na Rys. 118. 

Jak widać otrzymane krzywe mają podobny kształt. W odległości 0,5 cm od powierzchni głowicy 

w obydwu przypadkach największą wartość uzyskano w punkcie pomiarowym oddalonym o 3 cm 

od wlotu do przewodu ssawnego. Dalej od powierzchni głowicy krzywe są bardziej wypłaszczone, 

a wyniki badań laboratoryjnych i numerycznych zbliżone. 
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Rys.  118. Rozkład prędkości normalnych wzdłuż długości głowicy pod kątem 0° w różnych odległościach  
od powierzchni głowicy przy braku przepływu w korycie hydraulicznym i deflektorze o równomiernych 

otworach uzyskanych w symulacji numerycznej oraz podczas badań laboratoryjnych 

Ostatni przypadek symulacji numerycznych obejmował sytuację wykorzystania głowicy z deflektorem 

o równomiernych otworach w korycie hydraulicznym o przepływie wynoszącym 113 m3/h. Rozkład 

prędkości przedstawiono na Rys. 119. W analizowanej sytuacji widoczne są zawirowania powstałe za 

głowicą nad przewodem ssawnym. 

 

Rys.  119. Rozkład prędkości przy przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m
3
/h i deflektorze  

o nierównomiernych otworach w przekroju pionowym w osi głowicy uzyskany w symulacji numerycznej 
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6.7. Podsumowanie wyników symulacji numerycznych 

W przeprowadzonych symulacjach numerycznych zaobserwowano niewielkie różnice  

w wartościach prędkości  pod różnymi kątami w tych samych odległościach od powierzchni 

głowicy. Przykładowo w symulacjach zakładających przepływ w korycie hydraulicznym wynoszący 

113 m3/h wartość prędkości normalnej w odległości 0,5 cm od powierzchni głowicy w punktach 

pomiarowych przy wlocie do przewodu ssawnego i oddalonych od niego o 3, 6, 9 i 12 cm nie 

różniła się o więcej niż  3,5% wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 0° i 90° i wynosiła ona 

odpowiednio: 0,057 i 0,058 m/s, 0,083 i 0,083 m/s, 0,060 i 0,059 m/s, 0,036 i 0,035 m/s oraz 

0,016 i 0,016 m/s. W punkcie pomiarowym oddalonym o 15 cm od przewodu ssawnego prędkość 

uzyskana pod kątem 90° była prawie 10-krotnie wyższa od prędkości uzyskanej nad głowicą,  

tj. wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 0°. W miarę oddalania się powierzchni głowicy różnice  

w uzyskanych wartościach prędkości normalnej wzdłuż linii pomiarowej pod równymi kątami były 

większe. W odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy wartości prędkości wzdłuż linii pomiarowej 

pod kątem 90° były wyższe od wartości uzyskanych nad głowicą o ok. 0,004 m/s, czyli ok. 20%,  

z wyjątkiem punktu oddalonego o 15 cm od przewodu ssawnego, gdzie różnica była prawie  

10-krotna. Opisaną sytuację przedstawiono na Rys. 120. 

 

Rys.  120. Rozkład prędkości normalnych otrzymanych w symulacjach numerycznych przy przepływie  
w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m

3
/h i braku deflektora w rożnych odległościach  

od powierzchni głowicy wzdłuż linii pomiarowych pod różnymi kątami 
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Analogiczne porównanie jak dla badań laboratoryjnych (Rys. 71) pokazujące wpływ 

zastosowanego deflektora lub jego braku na wartość prędkości normalnej przedstawiono na  

Rys. 121. Widać, że od strony przewodu wlotowej największe wartości prędkości normalnej 

występowały przy braku deflektora, mniejsze przy deflektorze o równomiernych otworach,  

a najniższe przy deflektorze o nierównomiernych otworach. Ten deflektor spowodował jednak 

znaczny wzrost prędkości od strony napływu wody (punkty pomiarowe oddalone od przewodu 

ssawnego o 9, 12 oraz 15 cm). Osiągnięte tam prędkości przewyższały prędkości wynikające  

z zastosowania deflektora o równomiernych otworach i jego braku.  

 

Rys.  121. Rozkład prędkości normalnych otrzymanych w badaniach numerycznych wzdłuż długości głowicy  
w odległości 0,5 cm pod kątem 0° przy braku przepływu w korycie hydraulicznym przy zastosowaniu 

deflektorów i jego braku 
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7. Podsumowanie i wnioski 

7.1. Podsumowanie 

Otrzymane rozkłady prędkości pozwalają ocenić metodę akustyczną wykorzystującą efekt 

Dopplera jako przydatną w badaniach nad opisem hydraulicznym pracy ujęć czerpalnych, w tym 

głowicy szczelinowej.  

Zgodnie z wytycznymi literaturowymi, aby głowica nie stwarzała zagrożenia dla ryb i narybku 

wartości prędkości wlotowych zmierzone w odległości 3 cali (ok. 7,6 cm) od jej powierzchni nie 

powinny przekraczać odpowiednio 0,12 m/s oraz 0,06 m/s. Otrzymane wyniki badań 

przeprowadzonych w skali laboratoryjnej pokazują, że w przypadku analizowanej głowicy 

szczelinowej składowa normalna wektora prędkości w żadnym z rozpatrywanych scenariuszy  

w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy nie przekracza 0,06 m/s. Tak więc, wykorzystanie 

zaprojektowanej w ten sposób głowicy pozwala na uniknięcie problemu związanego  

z zagrożeniem dla ichtiofauny w pobliżu ujęcia wody. Należy mieć jednak na uwadze, że 

analizowana głowica nie stwarza zagrożenia podczas pracy z wydajnością wynoszącą 16,5 m3/h.  

Zwiększenie wydajności w celu zapewnienia wyższego poboru wody będzie się wiązało  

z występowaniem wyższych wartości prędkości, mogących powodować problemy eksploatacyjne 

oraz ochrony ichtiofauny. 

Podczas badań potwierdziły się przypuszczenia, co do nierównomierności lokalnych prędkości 

wlotowych wzdłuż powierzchni głowicy szczelinowej. Aby uniknąć tej sytuacji konieczne jest 

zastosowanie deflektora wyrównującego prędkości dopływu do głowicy. Wykorzystany deflektor 

o nierównomiernych otworach spowodował wyrównanie prędkości, jednak w przypadku 

prędkości zmierzonych przy powierzchni głowicy nastąpiło odwrócenie sytuacji – największe 

prędkości zostały osiągnięte od strony napływu wody, a więc przeciwnie niż dla braku deflektora, 

gdzie największe prędkości występowały przy wlocie do przewodu ssawnego. 

Z kolei, założenie deflektora o równomiernych otworach nie spowodowało zmiany w profilach 

rozkładów prędkości w miarę oddalania się od wlotu przewodu ssawnego w porównaniu ze 

scenariuszami bez deflektora i również zmniejszyło nierównomierność wartości lokalnych 

prędkości wlotowych. Dzięki temu możliwa jest praca z wyższą wydajnością bez przekraczania 

dopuszczalnych wartości prędkości wlotowych.        
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Pomiary przeprowadzone przy przepływającej wodzie w korycie hydraulicznym wskazują na 

powstanie mniej stabilnych warunków, przez co może dochodzić do tworzenia się wirów wokół 

głowicy. 

Wyniki przeprowadzonych symulacji numerycznych w dużym stopniu pokrywają się z wynikami 

badań eksperymentalnych. Potwierdza to poprawność ich przeprowadzenia, jak również 

poprawność późniejszej analizy otrzymanych wyników. 

Techniki komputerowe wykorzystujące metody obliczeniowej mechaniki płynów CFD są jedną  

z bardziej zaawansowanych form modelowania zjawisk przepływu płynów. Ich wykorzystanie 

pozwala na uzyskanie dokładnych wyników bez konieczności przeprowadzania czasochłonnych  

i często kosztownych badań eksperymentalnych. Dodatkową zaletą jest możliwość przejrzystej 

wizualizacji wyników. 

7.2. Wnioski szczegółowe 

Przeprowadzone badania oraz analiza otrzymanych wyników pozwoliła na sformułowanie 

następujących wniosków: 

1) Wraz z odległością od powierzchni głowicy wartość prędkości normalnej maleje.  

W analizowanych przypadkach badań laboratoryjnych, prędkość w odległości 7,6 cm jest  

ok. 3-krotnie wyższa niż prędkość w odległości 0,5 cm od powierzchni głowicy. 

2) Globalnie można przyjąć, że najwyższe wartości prędkości normalnej w zostały osiągnięte  

w pomiarach wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 90° (w poziomie), a najniższe pionowo nad 

głowicą. 

3) W przypadku braku deflektora, w badaniach eksperymentalnych, najwyższa wartość 

prędkości normalnej została zaobserwowana przy maksymalnym przepływie w korycie 

hydraulicznym wynoszącym 226 m3/h w odległości 0,5 cm nad powierzchnią głowicy  

w punkcie pomiarowym oddalonym o 3 cm od wlotu do przewodu ssawnego i wyniosła  

0,096 m/s. W tym punkcie pomiarowym, przy tym samym przepływie w korycie zastosowanie 

deflektora o nierównomiernych otworach spowodowało prawie 2-krotne zmniejszenie 

prędkości normalnej do wartości 0,049 m/s. 

4) W przypadku wykorzystania deflektora o nierównomiernych otworach w badaniach 

laboratoryjnych najwyższa wartość prędkości normalnej została zaobserwowana przy 

przepływie w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m3/h w odległości 0,5 cm nad 

powierzchnią głowicy w punkcie pomiarowym oddalonym o 12 cm od wlotu do przewodu 

ssawnego i wyniosła 0,077 m/s. W tym punkcie pomiarowym, przy tym samym przepływie  
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w korycie oraz braku deflektora wartość prędkości normalnej była niższa i wyniosła  

0,049 m/s. 

5) Przy braku zainstalowanej głowicy, a wykorzystaniu do poboru wody w badaniach 

eksperymentalnych jedynie przewodu ssawnego o analizowanej średnicy przy przepływie  

w korycie hydraulicznym wynoszącym 113 m3/h wyliczona średnia prędkość wlotowa 

wyniosła 2,3 m/s. Nawet najniższa prędkość osiągnięta w przypadku bez głowicy wynosząca 

0,17 m/s, która została osiągnięta w odległości 15 cm od wlotu do przewodu ssawnego 

przekraczała dopuszczalną wartość prędkości odkreśloną dla punktu oddalonego o 7,6 cm od 

powierzchni głowicy wynoszącą 0,06 m/s. 

6) Przy tej samej wydajności ujęcia wynoszącej 16,5 m3/h i przepływie w korycie hydraulicznym 

wynoszącym 113 m3/h zastosowanie układu bez głowicy szczelinowej (sama rura wlotowa  

z kratami) naraża na wciąganie sporej ilości narybku, gdyż prędkości wlotowe osiągnięte  

w badaniach laboratoryjnych znacznie przekraczają wartości dopuszczalne w odległości  

7,6 cm od powierzchni wlotowej. Założenie głowicy szczelinowej bez deflektora zmniejsza to 

zagrożenie redukując prędkości wlotowe mniej więcej  10–krotnie, a zastosowanie deflektora 

z nierównomiernym rozkładem otworków ok. 14-krotnie, znacznie poniżej dopuszczalnych 

wartości maksymalnych. 

7) W przypadku braku deflektora wraz z odległością od wlotu do przewodu ssawnego wartość 

prędkości normalnej maleje. W badaniach laboratoryjnych zmierzona prędkość w okolicy 

wlotu do przewodu ssawnego jest ok. 3-krotnie wyższa niż w okolicy frontu głowicy 

szczelinowej. 

8) W przypadku deflektora o równomiernych otworach zmierzone wartości prędkości 

normalnej są niższe niż dla przypadku bez deflektora. Podobnie jak przy braku deflektora,  

wyższe wartości zostały osiągnięte bliżej wlotu do przewodu ssawnego niż w okolicy frontu 

głowicy szczelinowej. W badaniach laboratoryjnych, bliżej powierzchni głowicy, w odległości 

0,5 oraz 2,5 cm wyższe wartości prędkości zostały osiągnięte w punktach pomiarowych przy 

wlocie do przewody ssawnego oraz oddalonych od niego o 3 cm, natomiast dalej od 

powierzchni głowicy, w odległości 5,1 oraz 7,6 cm najwyższe wartości zaobserwowano  

w odległości 6 oraz 9 cm od wlotu do przewodu ssawnego.    

9) W przypadku deflektora o nierównomiernych otworach, pod odrzuceniu wartości 

zmierzonych w punkcie pomiarowym oddalonym o 15 cm od wlotu do przewodu ssawnego 

(front głowicy) można zaobserwować, że w odległości 0,5 oraz 2,5 cm od powierzchni głowicy 

prędkość rośnie w miarę oddalania się od wlotu do przewodu ssawnego. W odległości  

5,1 oraz 7,6 cm prędkości mają zbliżone wartości, a maksimum osiągają w punkcie 

oddalonym o 6 lub 9 cm od wlotu do przewodu ssawnego. 
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10) Wyrównanie rozkładów wartości prędkości przy wykorzystaniu deflektora jest uwidocznione 

w analizie ilorazów prędkości maksymalnej oraz prędkości średniej osiągniętych wzdłuż 

analizowanej linii pomiarowej. Przykładowo, w wynikach badań eksperymentalnych można 

zauważyć, że przy braku przepływu w korycie hydraulicznym w odległości 0,5 cm nad głowicą 

stosunek ten dla sytuacji bez deflektora wyniósł 1,83 a dla przypadków z deflektorem  

o równomiernych i nierównomiernych odpowiednio 1,52 oraz 1,45. Odzwierciedla się to 

również w wartości stosunku prędkości maksymalnej do minimalnej, która w tym przypadku 

wyniosła 10,3 przy braku deflektora oraz 4,78 dla deflektora o równomiernych otworach oraz 

3,32 dla deflektora o nierównomiernych otworach. 

11) Trudno jednoznacznie określić wpływ prędkości w korycie hydraulicznym na wartość 

prędkości normalnej. Można by wnioskować, że przy braku deflektora, bliżej powierzchni 

głowicy (w analizowanym przypadku w odległości 0,5 oraz 2,5 cm) niższe wartości prędkości 

zostaną osiągnięte przy mniejszym przepływie w korycie hydraulicznym. Dalej od powierzchni 

głowicy niższe wartości prędkości zostaną osiągnięte przy wyższych przepływach w korycie 

hydraulicznym. Analogicznie, przy zastosowaniu deflektora o nierównomiernych otworach 

bliżej powierzchni głowicy niższe wartości prędkości będą z przy mniejszym przepływie  

w korycie hydraulicznym, natomiast już w odległości 2,5 cm od jej powierzchni głowicy niższe 

wartości prędkości zostaną osiągnięte przy wyższych przepływach w korycie hydraulicznym. 

12) Podczas badań eksperymentalnych, przy przepływach w korycie hydraulicznym wynoszących 

113 oraz 226 m3/h można było zaobserwować punkty pomiarowe, w których zwrot wektora 

prędkości normalnej był przeciwny, co świadczy o nieustalonych warunkach przepływu  

i powstawaniu zawirowań wokół głowicy. 

13) Najlepszym rozwiązaniem w kontekście wyrównania wartości prędkości normalnej wokół 

głowicy jest wykorzystanie deflektora o nierównomiernych otworach. Jednakże uzasadnione 

wydaje się zaprojektowanie deflektora o nieco zmniejszonej nierównomierności otworów. 

Podczas pomiarów, szczególnie w pobliżu powierzchni głowicy przy zastosowaniu aktualnego 

deflektora z nierównomiernymi otworami, w dalekiej odległości od wlotu do przewodu 

ssawnego, czyli od frontu głowicy osiągnięte zostały znacznie większe wartości prędkości 

normalnej niż od strony wlotu do przewodu ssawnego. Zatem otwory od strony wlotu do 

przewodu ssawnego powinny zostać nieco zwiększone, a otwory w dalszej części deflektora 

zmniejszone. 

Ze względu na zróżnicowanie wartości prędkości normalnej pod różnymi kątami linii 

pomiarowej uzasadnione mogłoby się wydawać zróżnicowanie wielkości otworów także  

w przekroju poprzecznym. Największe prędkości zostały osiągnięte podczas pomiarów  

w poziomie, stąd w kontekście ochrony ichtiofauny można by rozważyć o niewielkim 
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zmniejszeniu otworów w tej części deflektora. Jednakże należy mieć na uwadze, że  

w poziomie w mniejszym stopniu wciągane są osady jak również śryż, stąd dopuszczalne 

mogłoby być występowanie tutaj większych prędkości. 

14) Pomiar prędkości metodę akustyczną wykorzystującą efekt Dopplera jest przydatny do badań 

rozkładu prędkości wokół głowicy ujmującej wodę. 

Po analizie statystycznej otrzymanych wyników można stwierdzić, że pomiary zostały 

wykonane poprawnie, nie zaobserwowano rozbieżności w wynikach, błąd standardowy jest 

mały, co wynika  z małej wartości odchylenia standardowego. 

15) Najmniejsze straty ciśnienia podczas badań laboratoryjnych zostały zaobserwowane przy 

braku zainstalowanego deflektora, natomiast największe straty ciśnienia generuje deflektor  

o nierównomiernych otworach. Należy to mieć na uwadze podczas projektowania ujęcia, 

gdyż w przypadku wyższych strat ciśnienia konieczne jest wykorzystanie pompy o wyższej 

wydajności. 

16) Badania przyciągania cząstek z wykorzystaniem polistyrenu potwierdziły poprawność 

funkcjonowanie deflektora z nierównomiernymi otworami. Widać, że jego wykorzystanie 

spowodowało równomierne osadzanie się cząstek na powierzchni głowicy oraz co szczególnie 

istotne znacznie zmniejszyło ilość cząstek, które zostały przyciągnięte. Przy przepływie 

wynoszącym 56 m3/h, odpowiadającym średniej prędkości przepływającej wody 0,06 m/s 

zastosowanie deflektora zmniejszyło masę przyciągniętych do powierzchni głowicy cząstek  

o ponad 35%. Przy wyższych przepływach wynoszących 115 m3/h (średnia prędkość 

przepływającej wody 0,13 m/s) oraz 180 m3/h (prędkość przepływającej wody 0,2 m/s) 

cząstki nie zostały w ogóle przyciągnięte do powierzchni głowicy. 

17) Wyniki badań z wykorzystaniem polistyrenu pokazały również wpływ prędkości 

przepływającej wody w korycie hydraulicznym. W przypadku braku deflektora zwiększenie 

średniej prędkości przepływającej wody od wartości 0,06 m/s (przepływ w korycie 

hydraulicznym wynoszący 56 m3/h) do wartości 0,2 m/s (przepływ w korycie hydraulicznym 

wynoszący 180 m3/h) spowodowało zmniejszenie masy przyciągniętego granulatu o prawie 

62%. 

18) W przeprowadzonych symulacjach numerycznych wykorzystujących metody obliczeniowej 

mechaniki płynów uzyskano zbliżone wartości prędkości do wartości uzyskanych w badaniach 

laboratoryjnych. Wyniki te różniły się o ok. 20%, co w przypadku analizowanych prędkości 

wyrażonych w m/s oznacza różnicę na poziomie części tysięcznych, a zatem jako możliwą do 

pominięcia.  



117 
 

19) Wartości prędkości normalnej uzyskanej w symulacjach numerycznych pod różnymi kątami 

do powierzchni głowicy w tej samej odległości od niej były mniej zróżnicowane niż  

w przypadku badań eksperymentalnych. 

20) Analogicznie jak w przypadku badań laboratoryjnych, w badaniach numerycznych nieco 

większe wartości prędkości normalnych uzyskano w osi poziomej niż nad głowicą.  

21) W symulacjach numerycznych, w przypadku braku deflektora, jak również przy zastosowaniu 

deflektora o równomiernych otworach największa wartość prędkości normalnej została 

zaobserwowana przy braku przepływu w korycie hydraulicznym w odległości  0,5 cm nad 

powierzchnią głowicy w punkcie pomiarowym oddalonym o 3 cm od wlotu do przewodu 

ssawnego i wyniosła ona odpowiednio 0,097 m/s oraz 0,067 m/s. Wartość prędkości 

normalnej w tym punkcie pomiarowym dla deflektora o nierównomiernych otworach 

wyniosła 0,046 m/s. Oznacza to, że jego zastosowanie pozwoliło na prawie 1,5-krotną oraz 

ponad 2-krotną redukcję prędkości  w porównaniu z deflektorem o równomiernych otworach 

i jego braku. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1. Zestawienie parametrów statystycznych przy braku przepływu w korycie 
hydraulicznym, w odległości 2,5 cm od powierzchni głowicy wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 0°  
i braku deflektora 

punkt pomiarowy w odległości od 
wlotu do przewodu ssawnego [cm] 

0 3 6 9 12 15 

liczba wyników uzyskanych podczas 
jednego pomiaru n  [-] 

911 930 899 1103 1103 918 

średnia arytmetyczna X [m/s] 0.0372 0.0528 0.0437 0.0308 0.0231 0.0107 

odchylenie standardowe s  [m/s] 0.0048 0.0018 0.0019 0.0016 0.0016 0.0022 

dolna granica przedziału ufności [m/s]  0.0369 0.0527 0.0436 0.0307 0.0307 0.0106 

górna granica przedziału ufności 
[m/s] 

0.0376 0.0529 0.0438 0.0309 0.0309 0.0109 

błąd standardowy [m/s]  0.0012 0.0017 0.0015 0.0009 0.0007 0.0004 

 

Załącznik 2. Zestawienie parametrów statystycznych przy braku przepływu w korycie 
hydraulicznym, w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 0°  
i braku deflektora 

punkt pomiarowy w odległości od 
wlotu do przewodu ssawnego [cm] 

0 3 6 9 12 15 

liczba wyników uzyskanych podczas 
jednego pomiaru n  [-] 

918 918 919 917 895 900 

średnia arytmetyczna X [m/s] 0.0107 0.0151 0.0179 0.0121 0.0101 0.0049 

odchylenie standardowe s  [m/s] 0.0101 0.0103 0.0058 0.0114 0.0097 0.0065 

dolna granica przedziału ufności [m/s]  0.0100 0.0144 0.0176 0.0113 0.0095 0.0045 

górna granica przedziału ufności 
[m/s] 

0.0113 0.0158 0.0183 0.0128 0.0107 0.0053 

błąd standardowy [m/s] 0.0003 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002 
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Załącznik 3. Zestawienie parametrów statystycznych przy braku przepływu w korycie 
hydraulicznym, w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 90°  
i braku deflektora 

punkt pomiarowy w odległości od 
wlotu do przewodu ssawnego [cm] 

0 3 6 9 12 15 

liczba wyników uzyskanych podczas 
jednego pomiaru n  [-] 

1099 903 1007 1313 919 895 

średnia arytmetyczna X [m/s] 0.0161 0.0216 0.0220 0.0189 0.0126 0.0065 

odchylenie standardowe s  [m/s] 0.0052 0.0045 0.0042 0.0042 0.0040 0.0039 

dolna granica przedziału ufności [m/s]  0.0158 0.0213 0.0217 0.0186 0.0123 0.0062 

górna granica przedziału ufności 
[m/s] 

0.0164 0.0219 0.0222 0.0191 0.0128 0.0067 

błąd standardowy [m/s] 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 

Załącznik 4. Zestawienie parametrów statystycznych przy przepływie w korycie hydraulicznym 
wynoszącym 113 m3/h, w odległości 2,5 cm od powierzchni głowicy wzdłuż linii pomiarowej pod 
kątem 0° i braku deflektora 

punkt pomiarowy w odległości od 
wlotu do przewodu ssawnego [cm] 

0 3 6 9 12 15 

liczba wyników uzyskanych podczas 
jednego pomiaru n  [-] 

911 914 917 971 954 900 

średnia arytmetyczna X [m/s] 0.0350 0.0497 0.0448 0.0406 0.0231 -0.0183 

odchylenie standardowe s  [m/s] 0.0073 0.0077 0.0075 0.0087 0.0081 0.0100 

dolna granica przedziału ufności [m/s]  0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0007 

górna granica przedziału ufności 
[m/s] 

0.0345 0.0420 0.0443 0.0401 0.0226 -0.0189 

błąd standardowy [m/s] 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 
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Załącznik 5. Zestawienie parametrów statystycznych przy braku przepływu w korycie 
hydraulicznym, w odległości 2,5 cm od powierzchni głowicy wzdłuż linii pomiarowej pod kątem 0°  
i wykorzystaniu deflektora o równomiernych otworach 

punkt pomiarowy w odległości od 
wlotu do przewodu ssawnego [cm] 

0 3 6 9 12 15 

liczba wyników uzyskanych podczas 
jednego pomiaru n  [-] 

923 975 1058 919 917 911 

średnia arytmetyczna X [m/s] 0.0262 0.0451 0.0404 0.0379 0.0276 0.0151 

odchylenie standardowe s  [m/s] 0.0052 0.0061 0.0106 0.0030 0.0033 0.0032 

dolna granica przedziału ufności [m/s]  0.0259 0.0448 0.0398 0.0377 0.0274 0.0149 

górna granica przedziału ufności 
[m/s] 

0.0266 0.0455 0.0410 0.0381 0.0278 0.0153 

błąd standardowy [m/s] 0.0009 0.0014 0.0012 0.0012 0.0009 0.0005 

 

Załącznik 6. Zestawienie parametrów statystycznych przy przepływie w korycie hydraulicznym 
wynoszącym 113 m3/h, w odległości 7,6 cm od powierzchni głowicy wzdłuż linii pomiarowej pod 
kątem 90° i wykorzystaniu deflektora o nierównomiernych otworach 

punkt pomiarowy w odległości od 
wlotu do przewodu ssawnego [cm] 

0 3 6 9 12 15 

liczba wyników uzyskanych podczas 
jednego pomiaru n  [-] 

927 947 913 896 923 953 

średnia arytmetyczna X [m/s] 0.0138 0.0140 0.0175 0.0134 0.0096 0.0008 

odchylenie standardowe s  [m/s] 0.0096 0.0105 0.0100 0.0094 0.0102 0.0097 

dolna granica przedziału ufności [m/s]  0.0132 0.0133 0.0169 0.0128 0.0090 0.0002 

górna granica przedziału ufności [m/s] 0.0144 0.0146 0.0182 0.0141 0.0103 0.0014 

błąd standardowy [m/s] 0.0005 0.0005 0.0006 0.0004 0.0003 0.0000 
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Streszczenie 

Eksploatacja ujęć powierzchniowych wiąże się z wieloma utrudnieniami spowodowanymi  

m.in.: zmiennymi warunkami hydrologicznymi i meteorologicznymi powodującymi wahania 

przepływów, a także występowanie zjawisk śryżowo-lodowych. Ponadto eksploatacja jest utrudniona 

w przypadku zanieczyszczenia wody oraz transportu rumowiska. Kolejny istotny aspekt stanowi 

konieczność zapewnienia ochrony ichtiofauny.  

Niniejsza praca doktorska obejmuje badania nad głowicą szczelinową, której konstrukcja pozwala na 

redukcję wspomnianych problemów eksploatacyjnych. Małe wymiary otworów wlotowych oraz 

wykorzystanie tzw. deflektora gwarantuje uzyskanie niskich prędkości wlotowych i ich równomierny 

rozkładzie na jej powierzchni oraz w jej pobliżu.  

Opracowany model głowicy został poddany badaniom laboratoryjnym, w których zmierzono 

prędkości w pobliżu głowicy umieszczonej w korycie hydraulicznym wypełnionym wodą. Rozważano 

kilka scenariuszy różniących się wartością przepływu w korycie hydraulicznym oraz uwzględniających 

wykorzystanie dwóch deflektorów o innej wielkości otworów, jak również jego braku. 

Wyniki uzyskane podczas badań eksperymentalnych zostały zweryfikowane podczas 

przeprowadzonych symulacji numerycznych wykorzystujących metody obliczeniowej mechaniki 

płynów (CFD). 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że wykorzystanie zaprojektowanej  głowicy 

pozwala na uniknięcie problemu związanego z zagrożeniem dla ichtiofauny w pobliżu ujęcia wody. 

Dodatkowo zastosowanie deflektorów spowodowało wyrównanie rozkładów prędkości w pobliżu 

powierzchni głowicy, co umożliwia pracę głowicy z wyższą wydajnością bez przekraczania 

dopuszczalnych wartości prędkości wlotowych.  
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Abstract 

Research on a wedge-wire water intake screen taking into account  ichthyofauna protection  

Exploitation of surface intakes is associated with many difficulties caused, among others, by: variable 

hydrological and meteorological conditions causing fluctuations in flows, as well as the occurrence  

of ice phenomena. Moreover, exploitation is difficult in the case of water pollution and sediment 

transport. Another important aspect is the need to ensure the ichthyofauna protection.  

This doctoral thesis covers research on a cylindrical wedge-wire water intake screen, the design of 

which allows to reduce the aforementioned operational problems. Small dimensions of the inlet slots 

and the use of the so-called the deflector guarantees low inlet velocities and their even distribution 

on its surface and in its vicinity.  

The developed model of the water intake screen was subjected to laboratory tests, in which the 

speeds were measured near the screen located in a hydraulic channel filled with water. Several 

scenarios were considered with different flow rates in the hydraulic channel and taking into account 

the use of two deflectors with different opening sizes, as well as the lack of the deflector.  

The results obtained during the experimental tests were verified during the conducted numerical 

simulations using computational fluid dynamics (CFD) methods. 

On the basis of the conducted analyzes, it was found that the use of the designed water intake 

screen allows to avoid the problem related to the threat to the ichthyofauna near the water intake 

screen. In addition, the use of deflectors resulted in the equalization of velocity distributions near the 

screen’s surface, allows the water intake screen to be operated with higher efficiency without 

exceeding the permissible inlet velocity values. 

 


