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ZMIENNOĝû NATĉĩENIA RUCHU RUMOWISKA
WLECZONEGO W CZASIE WEZBRAē W MAàEJ RZECE
NIZINNEJ
Zbigniew Popek
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W pracy przedstawiono porównanie wyników pomiarów i obliczeĔ iloĞci
rumowiska wleczonego, które przemieĞciáo siĊ w czasie dwóch wezbraĔ (oznaczonych
jako fala I i fala II) obserwowanych w rzece ZagoĪdĪonce. Stanowisko do pomiaru wleczenia, wyposaĪone w áapacz rumowiska i aparaturĊ do ciągáego pomiaru z automatyczną
rejestracją danych, poáoĪone jest powyĪej przekroju wodowskazowego Czarna, na terenie
zlewni badawczej Katedry InĪynierii Wodnej i Rekultywacji ĝrodowiska SGGW. Do obliczeĔ natĊĪenia i caákowitej masy transportowanego rumowiska wleczonego wykorzystano
zaleĪnoĞci Bagnolda (3) i autora (10). Z porównania caákowitej zmierzonej masy rumowiska wleczonego (Mr) z wartoĞciami obliczonymi wzorem (3) – Mr(B) oraz wzorem (10)
– Mr(A) wynika, Īe dla fali I uzyskano wedáug formuáy Bagnolda Mr(B) = 0,83·Mr, natomiast wedáug formuáy autora Mr(A) = 0,86Mr. Dla fali II wyniki obliczeĔ byáy nastĊpujące:
Mr(B) = 1,22Mr oraz Mr(A) = 0,46Mr.
Sáowa kluczowe: rumowisko wleczone, natĊĪenie ruchu, wezbranie, maáa rzeka nizinna

WSTĉP
Transport rumowiska wleczonego charakteryzuje siĊ duĪą zmiennoĞcią chwilowych natĊĪeĔ wleczenia, która wystĊpuje nawet w warunkach przepáywu ustalonego, co wielu badaczy stwierdziáo zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i terenowych [SkibiĔski 1976, DVWK 1992, Hoey 1992, Shen 1998, Popek 2006]. Jest
to przede wszystkim związane z mechanizmem transportu rumowiska wleczonego,
które w warunkach tzw. dolnego reĪimu przepáywu w przypadku materiaáu piaszczystego przemieszcza siĊ w postaci form dennych – zmiennych pod wzglĊdem wymiarów i ksztaátów. Wedáug van Rijna [1993], rodzaj form dennych zaleĪy od wiel-
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koĞci wzglĊdnego naprĊĪenia stycznego na dnie Tτ = τ d − τ gr / τ gr , gdzie: Ĳcd
– naprĊĪenie styczne odnoszące siĊ do szorstkoĞci ziarnistej dna [Pa], Ĳgr – graniczne
naprĊĪenie styczne wedáug Shieldsa [Pa]. Dla rumowiska piaszczystego o Ğrednicy zastĊpczej ziaren d50 § 0,05–0,5 mm, gdy 0  TĲ  3, na dnie powstają minizmarszczki,
gdy 3 < TĲ  10 – megazmarszczki i faády, natomiast przy 10 < TĲ  15 – faády. W zakresie
15 < TĲ < 25 wystĊpuje przejĞciowy reĪim przepáywu, w którym nastĊpuje rozmywanie
faád i powstawanie fal piaszczystych.
W okresie wezbraĔ, gdy parametry przepáywu ulegają szybkim zmianom, ruch rumowiska wleczonego charakteryzuje siĊ wyraĨnie wiĊkszą zmiennoĞcią niĪ w warunkach
przepáywu ustalonego. JednoczeĞnie nastĊpuje znaczny wzrost intensywnoĞci wleczenia.
Na podstawie wyników pomiarów terenowych stwierdzono [Reid i in. 1985, Kuhnle
1991, Popek 2006], Īe w trakcie wezbraĔ powstaje zjawisko histerezy, obserwowanej
w zaleĪnoĞciach miĊdzy natĊĪeniem przepáywu (stanem wody) a natĊĪeniem wleczenia.
WystĊpowanie histerezy powoduje, Īe przy tych samych natĊĪeniach przepáywu (stanach
wody) natĊĪenie wleczenia w czasie przyboru fali jest znacznie wiĊksze niĪ w czasie
opadania fali. Obserwowano równieĪ wyraĨne przesuniĊcie w czasie, w wyniku którego kulminacja fali wleczenia wystĊpowaáa wczeĞniej niĪ kulminacja fali przepáywu.
W badaniach wáasnych stwierdzono [Popek 2006], Īe róĪnica czasowa miĊdzy momentami wystąpienia obu kulminacji jest zmienna i zaleĪy od czasu przyboru i wielkoĞci danej
fali przepáywu.
Wyniki badaĔ wáasnych oraz prowadzonych przez innych badaczy nie pozwalają
dotychczas na peáne wyjaĞnienie zjawiska transportu rumowiska wleczonego w czasie
wezbraĔ oraz podanie odpowiednich zaleĪnoĞci do okreĞlania natĊĪenia wleczenia. JednakĪe ze wzglĊdu na iloĞü transportowanego rumowiska w okresie wezbraĔ i wynikający
stąd wzrost intensywnoĞci procesów erozyjnych, a takĪe znaczący wpáyw na powstające
w tym czasie zmiany charakterystyk morfologicznych koryt rzecznych moĪliwoĞü prognozowania rzeczywistych wielkoĞci odpáywu rumowiska wleczonego w warunkach
przepáywu wód wielkich jest istotna, miĊdzy innymi z punktu widzenia praktyki projektowej w inĪynierii rzecznej. WaĪnym elementem projektowania regulacji rzek lub
renaturyzacji, a takĪe budowy zbiorników wodnych jest okreĞlenie wpáywu proponowanych rozwiązaĔ na stabilnoĞü koryta rzecznego lub ĪywotnoĞü zbiornika wodnego. Do
okreĞlenia natĊĪenia wleczenia w czasie wezbraĔ wykorzystano zaleĪnoĞci empiryczne
Bagnolda [1986] i autora [Popek 2006], które uzyskano na podstawie wyników badaĔ
wykonanych w warunkach przepáywu ustalonego (quasi-ustalonego).
Do obliczeĔ porównawczych wykorzystano wyniki pomiarów wáasnych, wykonanych w korycie rzeki ZagoĪdĪonki w czasie dwóch wezbraĔ o zbliĪonej wielkoĞci stanów kulminacyjnych i natĊĪeĔ przepáywu, natomiast róĪniących siĊ pod wzglĊdem czasu
przyboru fali przepáywu i czasu trwania wezbrania. Stanowisko do pomiaru wleczenia
wyposaĪone jest w tzw. áapacz rumowiska oraz aparaturĊ do ciągáego pomiaru z automatyczną rejestracją danych [Popek 2000]. Jest ono zlokalizowane powyĪej przekroju
wodowskazowego Czarna, na terenie zlewni badawczej Katedry InĪynierii Wodnej i Rekultywacji ĝrodowiska SGGW. Koryto rzeki na odcinku badawczym charakteryzuje siĊ
nastĊpującymi parametrami: szerokoĞü zwierciadáa wody brzegowej – 3–4 m, szerokoĞü
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dna – 2–3 m, gáĊbokoĞü maksymalna – 0,6–0,7 m, spadek podáuĪny dna – okoáo 1‰,
materiaá denny – piasek o Ğrednicy charakterystycznej ziaren d50 = 0,41 mm.
METODYKA OBLICZEē
Do obliczeĔ natĊĪenia transportu rumowiska wleczonego w czasie wezbraĔ wykorzystano dwie zaleĪnoĞci uzyskane w warunkach quasi-ustalonego przepáywu wody:
– Bagnolda [1986], opartej na prawach fizyki ogólnej, z uwzglĊdnieniem wyników
uzyskanych przez innych autorów w badaniach terenowych i laboratoryjnych,
– autora [Popek 2006], okreĞlonej na podstawie wyników pomiarów wleczenia wykonanych w korycie rzeki ZagoĪdĪonki.
O wyborze zaleĪnoĞci Bagnolda zadecydowaáy nastĊpujące czynniki:
– teoretycznie uzasadniona i bezwymiarowa postaü zaleĪnoĞci szczegóáowej,
– szeroki zakres analizowanych wyników badaĔ, na podstawie których okreĞlono
wartoĞci parametrów staáych wystĊpujących w tej zaleĪnoĞci,
– moĪliwoĞü wykorzystania wyników badaĔ wáasnych do okreĞlenia naprĊĪeĔ granicznych dla materiaáu pobranego z koryta rzeki ZagoĪdĪonki,
– najlepsza zgodnoĞü wyników obliczeĔ wedáug tej zaleĪnoĞci z wynikami badaĔ
wáasnych [Popek 2006].
Bagnold uzaleĪniá intensywnoĞü transportu rumowiska wleczonego od jednostkowej
mocy strumienia (Ȧ), zdefiniowanej jako iloczyn naprĊĪenia stycznego na dnie i Ğredniej
prĊdkoĞci przepáywu wody (V):
Z ĲdV

(1)

przy czym naprĊĪenie styczne na dnie (Wd) wyraziá w jednostkach masowych [kg·m–2]:
Ĳd = ȡwhJ

(2)

stąd jednostkowa moc strumienia (Ȧ) wedáug zaleĪnoĞci (1) wyraĪona jest w kg·s–1·m–1.
Na podstawie analizy wyników badaĔ laboratoryjnych i terenowych intensywnoĞci
wleczenia materiaáu o Ğrednicach ziaren w zakresie d = 0,018–300 mm Bagnold [1986]
uzyskaá nastĊpujące wyraĪenie bezwymiarowe:
 ω −ω 
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=
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(3)

gdzie: qr – jednostkowe natĊĪenie wleczenia [kg·s–1·m–1],
Ȧ0 – moc graniczna, której przekroczenie powoduje rozpoczĊcie siĊ ruchu rumowiska wleczonego [kg·s–1·m–1],
h – gáĊbokoĞü wody [m],
d – Ğrednica ziarna materiaáu wleczonego [m].
WielkoĞci parametrów oznaczonych gwiazdkami we wzorze (3) są wartoĞciami staáymi:
qr* = 0,1 kg·s–1·m–1, (Ȧ – Ȧ0)* = 0,5 kg·s–1·m–1, h* = 0,1 m, d* = 0,0011 m.
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Moc graniczną Ȧ0 okreĞla siĊ z zaleĪnoĞci:
Ȧ0 = ĲgrV

(4)

gdzie Ĳgr jest granicznym naprĊĪeniem stycznym na dnie, wyraĪonym w jednostkach masowych [kg·m–2]. Dla materiaáu korytowego pobranego z rzeki ZagoĪdĪonki w badaniach
laboratoryjnych okreĞlono wielkoĞci naprĊĪeĔ granicznych, które opisano nastĊpującą
zaleĪnoĞcią bezwymiarową waĪną dla Re* > 6 [Popek i Marisch 2004, Popek 2006]:

θ gr = 0,116 −

0, 270
Re∗0,5

+

0, 243 0, 0438
+
Re∗
Re∗2

(5)

gdzie: șgr – wartoĞü graniczna, tzw. parametr Shieldsa [–]

θ gr =

τ gr

(6)

( ρr − ρ w ) gd50

Re* – liczba Reynoldsa odniesiona do szorstkoĞci ziarnistej dna [–]
Re∗ =

k s' V∗
ν

(7)

ȡr – gĊstoĞü wáaĞciwa rumowiska wleczonego [kg·m–3],
ȡw – gĊstoĞü wáaĞciwa wody [kg·m–3],
g – przyĞpieszenie ziemskie [m·s–2],
d50 – charakterystyczna Ğrednica ziaren, które wraz z drobniejszymi stanowią 50%
ciĊĪaru próbki rumowiska [m],
k s' – zastĊpcza szorstkoĞü bezwzglĊdna ziaren rumowiska (tzw. wysokoĞü szorstkoĞci ziarnistej) [m],
τd
V∗ =
= gRd J – prĊdkoĞü dynamiczna w strefie oddziaáywania strumienia
ρw
na dno koryta [m·s–1],
Ȟ – kinematyczny wspóáczynnik lepkoĞci wody [m2·s–1].
ZaleĪnoĞü (5) okreĞlono na podstawie badaĔ rumowiska piaszczystego o Ğrednicach
d50 = 0,38 i 0,41 mm, niejednorodnie uziarnionego, w którym wartoĞci geometrycznego
odchylenia standardowego krzywej przesiewu wynosiáy odpowiednio: ıg = 1,53 i 1,48
( σ g = d84 / d16 , gdzie d84 i d16 – Ğrednice charakterystyczne ziaren, które wraz z drobniejszymi stanowią odpowiednio 84 i 16% ciĊĪaru próbki).
'
WartoĞü k s we wzorze (7) moĪna wyznaczyü z zaleĪnoĞci autora [Popek 2006]:

0, 505σ g
k s' = d90  4, 45 −

ln σ g







0 ,5

(8)

którą okreĞlono dla rumowiska piaszczystego o zróĪnicowanym uziarnieniu, w zakresie
wartoĞci ıg = 1,17–1,53 oraz 0,3 < d90 < 2,1 mm, gdzie d90 – Ğrednica charakterystyczna
ziaren, które wraz z drobniejszymi stanowią 90% ciĊĪaru próbki materiaáu wleczonego.
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W badaniach stwierdzono, Īe w warunkach rzeki ZagoĪdĪonki przepáyw ma charakter przestrzenny, w którym uksztaátowanie i szorstkoĞü brzegów koryta wpáywa istotnie
na opory przepáywu w przekroju poprzecznym oraz oddziaáywanie strumienia na dno.
Z tego wzglĊdu wartoĞü naprĊĪeĔ stycznych na dnie (Ĳd i Ĳgr) oraz intensywnoĞü ruchu
rumowiska wleczonego okreĞlano jako wartoĞci Ğrednie na szerokoĞci dna, zaleĪne miĊdzy innymi od wielkoĞci promienia hydraulicznego (Rd), tj. promienia w czĊĞci przekroju
poprzecznego, gdzie opory przepáywu związane są z dnem. W obliczeniach gáĊbokoĞü
wody (h) we wzorach (2) i (3) zastąpiono wiĊc promieniem hydraulicznym (Rd), którego
wartoĞü okreĞlano wedáug zaleĪnoĞci:
Rd = 0,34R0,55

(9)

gdzie R [m] jest promieniem hydraulicznym w przekroju poprzecznym strumienia.
ZaleĪnoĞü (9) okreĞlono na podstawie wyników pomiarów wykonanych w korycie
rzeki ZagoĪdĪonki. W analizie wykorzystano metodĊ Einsteina, opartą na zaáoĪeniu, Īe
rozkáad prĊdkoĞci w przekroju poprzecznym jest uzaleĪniony od wzajemnych relacji
miĊdzy caákowitą wartoĞcią oporów przepáywu a oporami powstającymi na dnie i skarpach koryta [Streeter 1961, Dąbkowski i in. 1982, Kubrak i Nachlik 2003]. Na podstawie
pomiarów wykonanych w zakresie napeánieĔ koryta od Ğredniego do brzegowego sporządzono rozkáady prĊdkoĞci w przekroju poprzecznym strumienia, z których okreĞlono
pola powierzchni związane z oporami na skarpach i dnie. NastĊpnie okreĞlono wartoĞci
promieni hydraulicznych dla tych czĊĞci, co pozwoliáo ostatecznie ustaliü zaleĪnoĞü (9).
Wyniki badaĔ potwierdziáy równieĪ zaáoĪenie Einsteina, Īe Ğrednia prĊdkoĞü w czĊĞciach przekroju związanych z oddziaáywaniem skarp i dna jest równa Ğredniej prĊdkoĞci
w caáym przekroju poprzecznym strumienia.
W badaniach wáasnych jednostkowe natĊĪenie wleczenia (qr) uzaleĪniono od Ğredniej
prĊdkoĞci przepáywu (V) w przekroju poprzecznym koryta [Popek 2006]:
qr = f(V)

(10)
3 –1

–1

gdzie qr obliczane jest w m ·s ·m .
Do okreĞlenia szczegóáowej postaci zaleĪnoĞci (10) wykorzystano wyniki pomiarów
wykonanych w warunkach przepáywu quasi-ustalonego. Jako kryterium wystĊpowania takich warunków w rozpatrywanym przedziale czasu ('t = 1 h lub 1 doba) przyjĊto zmiennoĞü natĊĪenia przepáywu 'Q  10%. Analizowany zbiór danych liczyá 1960
par wartoĞci chwilowych qr i V, w zakresie qr = 3,9·10–9 – 6,7·10–5 m3·s–1·m–1 oraz
V = 0,152 – 0,590 m·s–1. Stosując metodĊ najmniejszych kwadratów, uzyskano nastĊpującą postaü równania waĪnego w zakresie prĊdkoĞci V > 0,165 m·s–1:
qr = a + bV + cV 2 ln V +

d
e
+
ln V V

(11)

gdzie a, b, c, d i e – są wspóáczynnikami liczbowymi: a = 9,981·10–5, b = – 6,430·10–3,
c = – 8,237·10–3, d = – 1,202·10–3, e = – 1,818·10–5. Wspóáczynnik determinacji dla zaleĪnoĞci (11) wynosi R2 = 0,870, a standardowy báąd wartoĞci obliczonej Vgr = 1,93·10–6.
Z porównania wartoĞci r = qr-obl/qr-pom, gdzie: qr-obl – wartoĞü obliczona z równania (11),
Architectura 5 (2) 2006

Z. Popek

116

qr-pom – wartoĞü uzyskana w pomiarach, wynika, Īe w przedziale 0,5 < r < 2 znalazáo siĊ
52,3% wyników, w przedziale 0,33 < r < 3 – 74,0% wyników, a w przedziale 0,25 < r <
< 4 – 85,4% wyników.
ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW I OBLICZEē PORÓWNANWCZYCH
Do obliczeĔ porównawczych wielkoĞci chwilowych natĊĪeĔ wleczenia oraz caákowitej masy rumowiska wleczonego wybrano dwie fale wezbraniowe, w trakcie których,
w kolejnych krokach czasowych 't = 10 minut, zostaáy zmierzone nastĊpujące parametry:
– stan wody (HCz(t)) w przekroju wodowskazowym Czarna,
– stan wody (H1(t)) w przekroju na stanowisku do pomiaru wleczenia (wodowskaz 1
– rys. 1),
– stan wody (H2(t)) w przekroju leĪącym 25 m powyĪej stanowiska do pomiaru wleczenia (wodowskaz 2 – rys. 1),
– masa rumowiska M(t) zatrzymanego w áapaczu.
Zarejestrowany zbiór danych pomiarowych posáuĪyá nastĊpnie do okreĞlenia wartoĞci
chwilowych nastĊpujących parametrów:
– natĊĪeĔ przepáywu (QCz(t)) w przekroju wodowskazowym Czarna, obliczanych
z równania wydatku przelewu pomiarowego na podstawie wartoĞci HCz(t), oraz w przekroju stanowiska do pomiaru wleczenia – Qs(t) = 0,86 QCz(t), tj. z uwzglĊdnieniem przyrostu przepáywu na odcinku rzeki miĊdzy stanowiskiem pomiarowym a przekrojem wodowskazowym Czarna,
– Ğrednich prĊdkoĞci przepáywu V(t) = Qs(t) / A(t), gdzie A(t) – powierzchnia przekroju
poprzecznego strumienia, okreĞlona z zaleĪnoĞci A(t) = f(H1(t)), ustalonej dla trzech zakresów zmiennoĞci stanów wody na podstawie pomiarów hydrometrycznych,
– promieni hydraulicznych dla strefy dna Rd(t) – ze wzoru (9) na podstawie wartoĞci promieni hydraulicznych R(t) = A(t) / U(t), gdzie U(t) – dáugoĞü obwodu zwilĪonego,
okreĞlona z zaleĪnoĞci U(t) = f(H1(t)), ustalonej dla trzech zakresów zmiennoĞci stanów
wody,
– spadków zwierciadáa wody (J(t)) na odcinku rzeki powyĪej stanowiska do pomiaru
wleczenia, okreĞlonych na podstawie stanów wody H1(t) i H2(t),
– Ğrednich jednostkowych natĊĪeĔ wleczenia (qr(t)), obliczonych ze wzoru:
qr (t ) =

∆M r (t )
bo ∆t

(12)

w którym: 'Mr(t) – przyrost masy rumowiska w áapaczu w kolejnym kroku czasowym
't = tn – tn-1, bo – szerokoĞü otworu wlotowego do zbiorników áapacza rumowiska.
Porównanie wyników pomiarów wleczenia z wielkoĞciami obliczonymi byáo moĪliwe tylko w przypadku tych wezbraĔ, w których zarejestrowano zmiennoĞü stanów wody
H1(t) i H2(t) na odcinku pomiarowym (rys. 1), co pozwoliáo na okreĞlenie chwilowe wielkoĞci spadku zwierciadáa wody J(t). Na podstawie wartoĞci chwilowych spadku okreĞla-
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Profil podáuĪny zwierciadáa wody i dna rzeki ZagoĪdĪonki na odcinku powyĪej áapacza rumowiska: 1, 4 – rzĊdne zwierciadáa wody, 2, 5 – Ğrednie rzĊdne dna w przekrojach poprzecznych, 3, 6 – rzĊdne dna w linii nurtu; 1, 2, 3 – wyniki niwelacji
w dniu 14.05.2002 r., 4, 5, 6 – wyniki niwelacji w dniu 29.03.2004 r.
Longitudinal profile of water surface and bottom of ZagoĪdĪonka River on upstream
reach of sand trap: 1, 4 – water surface elevation, 2, 5 – average elevation of bottom
in cross-sections, 3, 6 – bottom elevation of thalweg line; 1, 2, 3 – results of levelling
at 14.05.2002, 4, 5, 6 – results of levelling at 29.03.2004

no nastĊpnie wielkoĞci naprĊĪeĔ stycznych na dnie (Ĳd(t)) oraz prĊdkoĞci dynamicznych
(V*(t)).
Na początku badaĔ ruchu rumowiska w korycie rzeki ZagoĪdĪonki stany wody byáy
mierzone tylko w przekroju stanowiska do pomiaru wleczenia. Wyniki pomiarów niwelacyjnych, wykonywanych przy róĪnych stanach wody, wskazywaáy na duĪą zmiennoĞü spadków zwierciadáa wody związaną ze zmianami oporów przepáywu w wyniku
oddziaáywania brzegów koryta oraz uksztaátowania dna [Popek 2005]. Z tego wzglĊdu
do pomiaru spadku zwierciadáa wody zaáoĪono w trakcie badaĔ dodatkowy wodowskaz
w górze rzeki oraz okresowo sondowano przekroje poprzeczne koryta (w odlegáoĞci co
1 m) na odcinku 22 m powyĪej stanowiska pomiarowego. Na rysunku 1 pokazano profile podáuĪne rzĊdnych zwierciadáa wody, dna w linii nurtu oraz Ğrednich wysokoĞci dna
w przekrojach poprzecznych, sporządzone na podstawie pomiarów wykonanych przed
wystąpieniem analizowanych wezbraĔ. Przedstawione profile dna Ğwiadczą o duĪej
zmiennoĞci warunków przepáywu oraz transportu rumowiska wleczonego, które przemieszcza siĊ w postaci zróĪnicowanych form dennych.
Do obliczeĔ porównawczych wybrano dwie fale wezbraniowe o zbliĪonej wysokoĞci stanów kulminacyjnych i natĊĪeĔ przepáywu, natomiast róĪniące siĊ pod
wzglĊdem czasu trwania wezbrania. Pierwsze rozpatrywane wezbranie (fala I) rozpoczĊáo siĊ o godzinie 22:50 w dniu 27.05.2002 roku i trwaáo do godziny 12:00 w dniu
29.05.2002 roku; czas trwania wezbrania wyniósá tw = 37 h 10’. Byáo to gwaátowArchitectura 5 (2) 2006
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ne wezbranie opadowe, w którym czas przyboru fali wyniósá tp = 1 h 20’. W czasie
kulminacji stan wody osiągnąá Hs = 126,0 cm, któremu odpowiadaáo natĊĪenie przepáywu Qs = 0,746 m3·s–1. Drugie wezbranie (fala II) rozpoczĊáo siĊ o godzinie 16:00
w dniu 07.04.2004 roku i trwaáo do godziny 08:00 w dniu 10.04.2004 roku, czas
trwania wezbrania wyniósá tw = 64 h, a czas przyboru fali tp = 34 h 30’. W momencie kulminacji wezbrania stan wody osiągnąá Hs = 129,1 cm, a natĊĪenie przepáywu
Qs = 0,723 m3·s–1. Warto zwróciü uwagĊ na to, Īe przy stanie kulminacyjnym wyĪszym
o 3,1 cm niĪ w fali I natĊĪenie przepáywu byáo niĪsze o 0,023 m3·s–1. Nie wynika to
z báĊdu pomiaru, lecz jest efektem zmian poáoĪenia wysokoĞciowego dna, wywoáanego
ruchem rumowiska wleczonego. Na rysunku 1 widaü wyraĨnie, Īe przed wystąpieniem
pierwszego wezbrania dno byáo bardziej wyrównane niĪ w przypadku drugiego, co niewątpliwie miaáo wpáyw na wielkoĞü oporów przepáywu. PoniewaĪ natĊĪenia przepáywu
okreĞlano na podstawie wysokoĞci wody na przelewie pomiarowym w przekroju wodowskazowym Czarna, stąd przy podobnych stanach wody mierzonych w przekroju stanowiska natĊĪenia przepáywu róĪniáy siĊ wielkoĞcią.
Ograniczona pojemnoĞü zbiorników áapacza rumowiska powoduje, Īe przy wzrastającej intensywnoĞci wleczenia w czasie wezbraĔ zbiorniki stosunkowo szybko caákowicie
siĊ wypeániają. Z tego wzglĊdu przyjĊto zaáoĪenie, Īe pomiar przyrostu masy rumowiska
wleczonego jest wiarygodny, gdy zbiorniki wypeánią siĊ maksymalnie w 90%, tj. gdy
masa zatrzymanego w áapaczu rumowiska Mr  600 kg. W przypadku obu wezbraĔ warunek ten zostaá speániony przed ich koĔcem, stąd w obliczeniach porównawczych rozpatrywano krótsze okresy: fala I – 5 h 10’, fala II – 54 h. Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono
hydrogramy stanu wody (Hs1) w czasie analizowanych wezbraĔ, z zaznaczeniem okresu
przyjĊtego do obliczeĔ porównawczych, oraz przebieg zmiennoĞci jednostkowego natĊĪenia wleczenia (qr) w tym okresie. Na rysunkach 2 i 3 widoczne jest wyraĨne przesuniĊcie w czasie miĊdzy kulminacjami stanów wody i maksymalnego natĊĪenia wleczenia.
Jest to pewna prawidáowoĞü, którą obserwowano w rzece ZagoĪdĪonce równieĪ w przypadku innych wezbraĔ, Īe kulminacja fali wleczenia wystĊpuje wczeĞniej niĪ kulminacja
fali przepáywu. Wynikiem przesuniĊcia w czasie kulminacji fal jest duĪe zróĪnicowanie
intensywnoĞci wleczenia w trakcie wezbrania. Przy jednakowych natĊĪeniach przepáywu
w fazie przyboru natĊĪenie wleczenia jest zwykle wielokrotnie wyĪsze niĪ w fazie opadania fali przepáywu. Podobne wyniki uzyskaá Reid i inni [1985] w badaniach terenowych,
a w badaniach laboratoryjnych SkibiĔski [1966].
Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono przebieg zmiennoĞci w czasie parametrów przepáywu w analizowanych okresach wezbraĔ: napeánieĔ koryta, prĊdkoĞci Ğredniej
w przekroju poprzecznym, jednostkowej mocy strumienia oraz spadku zwierciadáa wody.
W obu wezbraniach maksymalne wartoĞci spadku wystąpiáy wczeĞniej niĪ maksymalne napeánienie koryta. W przypadku Ğredniej prĊdkoĞü przepáywu brak jest zgodnoĞci
w przebiegu zmian – w fali I maksymalna wartoĞü wystąpiáa dopiero w czasie opadania
fali, natomiast w fali II – w czasie przyboru fali. WartoĞci jednostkowej mocy strumienia
w obu wezbraniach zmieniaáy siĊ w podobny sposób jak zmiany prĊdkoĞci.
OkreĞlone na podstawie wyników pomiarów parametry przepáywu w kolejnych krokach czasowych wykorzystano nastĊpnie do obliczenia dla kaĪdej z analizowanych fal
jednostkowych natĊĪeĔ wleczenia (qr(t)) wedáug wzorów Bagnolda (3) i autora (11).
W zaleĪnoĞci Bagnolda warunki graniczne początku ruchu rumowiska wleczonego okreActa Sci. Pol.
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Hydrogram stanu wody (Hs1): 1 – w okresie od 27.05.2002 r., godz. 18:00 do 29.05.2002 r.,
dodz. 12:00, 2 – analizowana czĊĞü fali I, 3 – przebieg zmiennoĞci jednostkowego natĊĪenia wleczenia (qr)
Hydrograph of water stage (Hs1): 1 – in time period 27.05.2002, 18:00 – 29.05.2002,
12:00, 2 – analysed part of wave I, 3 – variability of unit bedload rate (qr)
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ZmiennoĞü parametrów przepáywu w czasie wezbrania – fala I: 1 – gáĊbokoĞü wody (h),
2 – Ğrednia prĊdkoĞü (V) w przekroju poprzecznym strumienia, 3 – jednostkowa moc
strumienia (Ȧ), 4 – spadek zwierciadáa wody (J)
Variability of flow parameters during flood flow – wave I: 1 – water depth (h), 2 – average
flow velocity (V) in cross-section, 3 – unit steam power (Ȧ), 4 – water surface slope (J)
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ZmiennoĞü parametrów przepáywu w czasie wezbrania – fala II: 1 – gáĊbokoĞü
wody (h), 2 – Ğrednia prĊdkoĞü (V) w przekroju poprzecznym strumienia, 3 – jednostkowa moc strumienia (Ȧ), 4 – spadek zwierciadáa wody (J)
Variability of flow parameters during flood flow – wave II: 1 – water depth (h),
2 – average flow velocity (V) in cross-section, 3 – unit steam power (Ȧ), 4 – water surface
slope (J)
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Ğlano wedáug formuáy (5), uzyskanej na podstawie wáasnych badaĔ laboratoryjnych. Porównanie przebiegu zmiennoĞci w czasie wezbraĔ wartoĞci qr(t), obliczonych i okreĞlonych na podstawie wyników pomiarów, pokazano na rysunkach 6 i 7. Na rysunkach tych
widaü wyraĨnie, Īe fale wleczenia okreĞlone na podstawie obliczeĔ odbiegają od uzyskanych w pomiarach, zarówno pod wzglĊdem ksztaátu, chwilowych wartoĞci jednostkowych, jak i czasu wystąpienia kulminacji fali wleczenia. W przypadku fali I (rys. 6)
obliczone wedáug wzorów (3) i (11) wartoĞci qr(t) osiągnĊáy maksimum dopiero w fazie
opadania fali przepáywu, ponadto byáy one 2–4-krotnie mniejsze od maksymalnej wartoĞci zmierzonej. W przypadku fali II (rys. 7) fale wleczenia, uzyskane na podstawie obliczeĔ, osiągnĊáy maksimum w fazie przyboru, tj. zgodnie z wynikami pomiaru wleczenia,
ale maksymalne obliczone wartoĞci qr(t) byáy okoáo 2-krotnie mniejsze od zmierzonych.
Brak peánej zgodnoĞci wyników obliczeĔ z obserwowaną zmiennoĞcią natĊĪeĔ wleczenia wynika po pierwsze stąd, Īe zaleĪnoĞci (3) i (11) zostaáy okreĞlone dla ustalonych
warunków przepáywu, w których parametry przepáywu oraz intensywnoĞü wleczenia nie
zmieniają siĊ tak szybko jak w okresie wezbraĔ. Po drugie, na intensywnoĞü i zmiennoĞü
wleczenia w czasie ma wpáyw uksztaátowanie dna przed nadejĞciem wezbrania. Profile
podáuĪne dna (rys. 1), zmierzone odpowiednio 14 i 10 dni przed wystąpieniem fali I i fali
II, Ğwiadczą wyraĨnie o tym, Īe „warunki początkowe” byáy róĪne. W okresie poprzedzającym wystąpienie obu wezbraĔ warunki przepáywu nie zmieniaáy siĊ w sposób istotny
(stany wody zmieniaáy siĊ nastĊpująco: przed wystąpieniem fali I – Hs1 = 74–78 cm, fali
II – Hs1 = 87–96 cm), dlatego moĪna przyjąü, Īe profile podáuĪne dna byáy zbliĪone do
pokazanych na rysunku 1.
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Porównanie zmiennoĞci zmierzonego i obliczonego jednostkowego natĊĪenia wleczenia
(qr) w czasie wezbrania – fala I: 1 – gáĊbokoĞü wody (h), 2 – zmierzone natĊĪenie wleczenia, 3 – natĊĪenie wleczenia obliczone wedáug wzoru Bagnolda (3), 4 – natĊĪenie
wleczenia obliczone wedáug wzoru autora (11)
Comparison of variability the measured and calculated unit bedload rate (qr) during flood
flow – wave I: 1 – water depth (h), 2 – measured bedload rate, 3 – calculated bedload rate
by using Bagnold’s formula (3), 4 – calculated bedload rate by using author’s formula (11)
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Porównanie zmiennoĞci zmierzonego i obliczonego jednostkowego natĊĪenia wleczenia
(qr) w czasie wezbrania – fala II: 1 – gáĊbokoĞü wody (h), 2 – zmierzone natĊĪenie wleczenia, 3 – natĊĪenie wleczenia obliczone wedáug wzoru Bagnolda (3), 4 – natĊĪenie
wleczenia obliczone wedáug wzoru autora (11)
Comparison of variability the measured and calculated unit bedload rate (qr) during flood
flow – wave II: 1 – water depth (h), 2 – measured bedload rate, 3 – calculated bedload rate
by using Bagnold’s formula (3), 4 – calculated bedload rate by using author’s formula (11)

Przebieg zmiennoĞci fal wleczenia wykorzystano nastĊpnie do obliczenia caákowitej
masy rumowiska (Mr), które przemieĞciáo siĊ po dnie koryta w czasie analizowanych
wezbraĔ. W obliczeniach wykorzystano nastĊpującą zaleĪnoĞü:
t tw

Mr

¦ qr (t )bd 't

(13)

t 1

gdzie bd = 1,75 m jest szerokoĞcią dna w przekroju stanowiska do pomiaru wleczenia.
WartoĞci Mr dla analizowanych okresów wezbraĔ, okreĞlone na podstawie wyników pomiaru wleczenia, wyniosáy: fala I – Mr = 430 kg, fala II – Mr = 1490 kg. WartoĞci obliczone wedáug wzoru Bagnolda (3) wyniosáy odpowiednio: fala I – Mr(B) = 355 kg (tj. 0,83Mr),
fala II – Mr(B) = 1820 kg (1,22Mr). Natomiast w przypadku zastosowania wzoru autora
(11) uzyskano: fala I – Mr(A) = 370 kg (tj. 0,86Mr), fala II – Mr(A) = 681 kg (0,46Mr).
W przypadku fali I obliczona wedáug obu wzorów masa rumowiska wleczonego jest wiĊc
o 14–17% mniejsza od wartoĞci Mr okreĞlonej na podstawie pomiarów. W przypadku fali
II uzyskane wyniki obliczeĔ są bardziej zróĪnicowane i jednoczeĞnie bardziej odbiegają
od wyniku pomiaru.
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PODSUMOWANIE
NatĊĪenie ruchu rumowiska wleczonego charakteryzuje siĊ duĪą zmiennoĞcią nawet
w warunkach przepáywu ustalonego. W czasie przepáywu fal wezbraniowych zmiennoĞü
ta jest jeszcze wiĊksza, gdyĪ powstaje zjawisko histerezy, obserwowane w zaleĪnoĞci
miĊdzy natĊĪeniem przepáywu (stanem wody) a natĊĪeniem wleczenia, w wyniku której przy jednakowym natĊĪeniu przepáywu intensywnoĞü wleczenia w czasie przyboru
fali jest wyraĨnie wiĊksza niĪ w czasie opadania fali. Ponadto na wykresie zmiennoĞci
w czasie maksymalne natĊĪenie wleczenia wystĊpuje wczeĞniej niĪ kulminacja natĊĪenia
przepáywu (maksymalny stan wody).
Na podstawie porównania wyników pomiarów i obliczeĔ intensywnoĞci wleczenia
w czasie dwóch wezbraĔ (fala I i II) stwierdzono, Īe obliczona masa rumowiska wleczonego,
wedáug analizowanych zaleĪnoĞci Bagnolda (3) i autora (11), w obu przypadkach róĪni siĊ
od wartoĞci okreĞlonej na podstawie pomiarów. W przypadku fali I zmierzona masa rumowiska byáa wiĊksza od obu wartoĞci obliczonych: ze wzoru (3) o 17%, ze wzoru (11) o 14%.
W przypadku fali II uzyskano nastĊpujące wyniki: caákowita masa rumowiska wleczonego obliczona ze wzoru (3) byáa wiĊksza od zmierzonej o 22%, natomiast obliczona ze
wzoru (12) – mniejsza o 54%.
Biorąc pod uwagĊ fakt, Īe w okresach wezbraĔ transport rumowiska wleczonego jest
bardzo intensywny, co ma decydujący wpáyw na ksztaátowanie morfologii koryta rzecznego,
a takĪe na warunki funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych (np. ujĊü wody, zbiorników wodnych), moĪliwoĞü okreĞlania wielkoĞci odpáywu rumowiska wleczonego
w warunkach przepáywu wód wielkich ma istotne znaczenie praktyczne. Ze wzglĊdu
na niedostatecznie jeszcze rozpoznany mechanizm transportu rumowiska wleczonego
w okresie wezbraĔ oraz brak odpowiednich zaleĪnoĞci opisujących intensywnoĞü wleczenia w takich warunkach konieczne staje siĊ korzystanie z zaleĪnoĞci empirycznych
okreĞlonych w warunkach przepáywu ustalonego. Pomimo stwierdzonych róĪnic wydaje
siĊ, Īe zarówno zaleĪnoĞü Bagnolda (3), jak i autora (11) moĪe byü stosowana w obliczeniach transportu piaszczystego rumowiska wleczonego w czasie wezbraĔ w rzekach
o podobnym charakterze jak rzeka ZagoĪdĪonka.
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VARIABILITY OF BEDLOAD TRANSPORT RATE DURING FLOOD FLOWS
IN SMALL LOWLAND RIVER
Abstract. In the paper is shown a comparison of measurement and calculation results of
bedload rate, which ware transported during two flood events (indicated as wave I and II)
observed in the ZagoĪdĪonka River. The bedload measurement station, which is provided
with bedload trap and instruments for continuous measuring and data recording, is located
upstream of Czarna gauge station on research catchment area of Dept. of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WAU. In calculation of bedload rate were used
formulas of Bagnold’s (3) and author’s (11). By comparison of total measured mass of sediment transport (Mr) with calculated ones: by formula (3) – Mr(B), and by (11) – Mr(A), was
found that for wave I obtained Mr(B) = 0,83Mr and Mr(A) = 0,86Mr. For wave II the results
of calculation were as follows: Mr(B) = 1,22Mr and Mr(A) = 0,46Mr.
Key words: bedload, transport rate, flood flows, small lowland river
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