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OKREĝLENIE PRZEPUSTOWOĝCI KORYTA POTOKU
CZARNA WODA
Bogusáaw Michalec, Marek Tarnawski
Katedra InĪynierii Wodnej, Akademia Rolnicza w Krakowie
Streszczenie. Potok Czarna Woda wielokrotnie powodowaá zatopienie terenów przylegáych. Najbardziej dotkliwe w skutkach byáy powodzie z 1997 i 2001 roku. Potwierdziáy istnienie duĪego zagroĪenia powodziowego, powodującego zatopienie doliny Czarnej
Wody. Tereny te stanowią uĪytki zielone i orne oraz obszary wsi o linowej luĨnej, zabudowie, zlokalizowanej wzdáuĪ górnego biegu koryta potoku i drogi.
Wykazano, Īe w wydzielonych przekrojach poprzecznych koryta, na odcinku powyĪej àącka, przepáyw brzegowy jest znacznie mniejszy od przepáywu miarodajnego (Q1%),
sáuĪącego wymiarowaniu koryt potoków. Przepáyw miarodajny obliczono dla dwóch wydzielonych odcinków obliczeniowych. Podziaá ten zostaá podyktowany silnie rozwiniĊtą siecią dopáywów potoku Czarna Woda, wpáywającą na znaczą zmianĊ wartoĞci przepáywów o okreĞlonym prawdopodobieĔstwie wzdáuĪ biegu potoku. W przeprowadzonej
analizie przepustowoĞci koryta potoku Czarna Woda uwzglĊdniono istniejący stan koryta
i wpáyw zabudowy technicznej koryta oraz obiektów mostowych. W pierwszym wydzielonym odcinku przepáyw miarodajny, wynoszący 41,1 m3·s–1, mieĞci siĊ w korycie potoku,
a znajdujące siĊ mosty nie wpáywają na piĊtrzenie przepáywu. Na drugim odcinku wyznaczono kilka przekrojów, których przepustowoĞü jest mniejsza od przepáywu miarodajnego
tego odcinka, wynoszącego 60,3 m3·s–1. Dodatkowo spiĊtrzenie wody miarodajnej trzema stopniami wodnymi wpáywa na warunki przepáywu wody w Ğwietle dwóch mostów
znajdujących siĊ powyĪej kaskady stopni. Mosty te, przepuszczając przepáyw miarodajny
60,32 m3·s–1 pod ciĞnieniem, powodują spiĊtrzenie przepáywu i wystąpienie wody z koryta. W dolnej czĊĞci odcinka drugiego, powyĪej àącka, koryto na dáugoĞci 450 m charakteryzuje siĊ niskim prawym brzegiem, mieszcząc jedynie przepáyw wynoszący zaledwie
19,28 m3·s–1. Stwierdzono, Īe straty powodziowe w centrum àącka spowodowane są nie
tylko przez wody potoku, wystĊpujące ze Īáobu biegnącego przez centrum miejscowoĞci,
ale takĪe spáywającymi wodami z zatopionych terenów doliny, poáoĪonych powyĪej.
Sáowa kluczowe: przepustowoĞü koryta, przepustowoĞü mostu, wspóáczynnik strat,
wspóáczynnik szorstkoĞci
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WSTĉP
Wezbrania na rzekach karpackich charakteryzują siĊ krótkotrwaáoĞcią oraz duĪą kulminacją i stanowią zagroĪenie dla leĪących w dolinie osiedli, infrastruktury i uĪytków
rolnych. ZagroĪenie to moĪna zmniejszyü przez zwiĊkszenie retencji zlewni i odpowiednią zabudowĊ techniczną.
Szczególnie groĨne dla terenów karpackich byáy powodzie w 1997 i 2001 roku. PowódĨ w lipcu 1997 roku byáa efektem intensywnych opadów, gdyĪ w ciągu dwóch dób
spadáo okoáo 60% rocznego opadu charakterystycznego dla tego regionu. Istotne znaczenie w tym przypadku miaáy wystĊpujące wczeĞniej opady, które w czerwcu spowodowaáy prawie 100-procentowe nasycenie gleby. Tak wiĊc deszcze, padające w lipcu 1997
roku, spáywaáy po nieprzepuszczalnym podáoĪu i przyspieszaáy tworzenie siĊ kulminacji
wezbraĔ. NastĊpstwem wezbraĔ byáy osuniĊcia niezabezpieczonych brzegów, wystąpienie wód z koryt i przepáyw wody po terenach przylegáych. Tereny te stanowiáy uĪytki
zielone, niewielkie pola orne oraz nieuĪytki. Tak teĪ byáo w przypadku potoku Czarna
Woda podczas powodzi w 1997 i 2001 roku. Niesione wraz z wodą liczne konary i gaáĊzie, blokując Ğwiatáa mostów, powodowaáy dodatkowe spiĊtrzenie wody i wystąpienie
jej z koryta. Wezbranie, przyjmując formĊ powodzi wodno-báotnej, spotĊgowaáo straty
powodziowe. Koszty usuniĊcia skutków wezbrania w 2001 roku, okreĞlone przez KomisjĊ Wojewódzką ds. Szacowania Skutków KlĊsk Spowodowanych Zjawiskami Atmosferycznymi, wyniosáy okoáo 5287,14 tys. zá. Gmina àącko zostaáa ujĊta w rozporządzeniu
Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 4 wrzeĞnia 2001 roku w wykazie
miejscowoĞci dotkniĊtych powodzią oraz miejscowoĞci, na których obszarze wystąpiáy
osuwiska ziemne lub huragany (DzU nr 95, poz. 1046 z dnia 7 wrzeĞnia 2001 r. z póĨn.
zm.).
UwzglĊdniając zagroĪenie powodziowe, naleĪy oceniü przepustowoĞü koryta potoku
Czarna Wodna i wskazaü odcinki potoku, które charakteryzują siĊ niską przepustowoĞcią. UmoĪliwi to opracowanie koncepcji zabezpieczenia zagroĪonej miejscowoĞci àącko.
W tym celu okreĞlono przepustowoĞü koryta, uwzglĊdniając jego stan techniczny i wpáyw
budowli hydrotechnicznych, tj. stopni wodnych i obiektów mostowych. OkreĞlono maksymalny przepáyw brzegowy w wyznaczonych przekrojach poprzecznych oraz poáoĪenie
zwierciadáa wody miarodajnej w profilu podáuĪnym cieku.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAē
Zlewnia potoku Czarna Woda, o powierzchni wynoszącej 29,3 km2, poáoĪona jest na
wysokoĞci 350–400 m n.p.m. ĝredni roczny opad, ustalony ze stacji meteorologicznej
w Nowym Sączu, wynosi 697 mm. Ze wzglĊdu na warunki geograficzne, a wiĊc górzyste
usytuowanie, obszar zlewni charakteryzuje áagodny klimat, naleĪący do piĊtra klimatycznego umiarkowanie ciepáego [Dynowska i Maciejewski 1991]. W przypadku gwaátownych opadów szybki spáyw wód i silnie rozwiniĊta sieü dopáywów przyczynia siĊ do
tworzenia krótkotrwaáych, lecz intensywnych wezbraĔ.
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METODYKA
W wyniku analizy zarówno dokumentacji technicznej, jak i raportów z przebiegu
wezbraĔ 1997 i 2001 roku przyjĊto metodykĊ badaĔ, obejmującą:
– wykonanie pomiarów terenowych, sáuĪących wykreĞleniu przekrojów poprzecznych i profilu podáuĪnego potoku Czarna Woda,
– wykonanie inwentaryzacji budowli hydrotechnicznych i obiektów mostowych,
– wykonanie inwentaryzacji stanu koryta,
– obliczenia hydrologicznych przepáywów miarodajnych,
– obliczenia hydraulicznych przepustowoĞci koryta i zmian poáoĪenia zwierciadáa
wody miarodajnej, z zachowaniem istniejącego stanu technicznego i zabudowy biologicznej koryta,
– ustalenia przepustowoĞci mostów.
Badaniami objĊto górny odcinek potoku Czarna Woda, wydzielając dwa odcinki
badawcze: odcinek „A” – od przekroju I–I w km 4+045 (powyĪej ujĞcia potoku „bez
nazwy” do potoku Czarna Woda) do przekroju w km 5+709, którego powierzchnia zlewni cząstkowej zamkniĊta przekrojem w km 4+045 wynosi 9,29 km2, i odcinek „B” od
przekroju II–II w km 2+068 (powyĪej ujĞcia potoku ZakiczaĔskiego do potoku Czarna
Woda) do przekroju w km 4+045 (ujĞcie potoku „bez nazwy” do potoku Czarna Woda).
Powierzchnia jego zlewni cząstkowej wynosi 16,44 km2 (rys. 1).

Rys. 1.
Fig. 1.

Zlewnia potoku Czarna Woda z zaznaczonymi przekrojami i wydzielonymi odcinkami
obliczeniowymi „A”, „B”
Watershed of Czarna Woda Stream with marked cross-sections and separated computational sections “A”, “B”
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Przepáywy o prawdopodobieĔstwie przewyĪszenia, wynoszącym 0,1, 1, 10 i 50%,
obliczono wzorem empirycznym Punzeta. Przepáywy te obliczono w przekrojach I–I
i II–II, zamykających zlewnie odcinków badawczych „A” i „B” (rys. 1).
Wykonano pomiary geodezyjne 15 przekrojów poprzecznych w kaĪdym z wydzielonych odcinków. Na podstawie pomiarów geodezyjnych wyznaczono spadki dna. RównoczeĞnie przeprowadzono inwentaryzacjĊ geodezyjną obiektów mostowych. Pomiarami
objĊto osiem mostów znajdujących siĊ na odcinku „A” i piĊü mostów na odcinku „B”.
W przeprowadzonej analizie okreĞlono maksymalne napeánienie w korycie, odpowiadające wodzie brzegowej, z uwzglĊdnieniem istniejącej roĞlinnoĞci i stanu koryta. W tym
celu posáuĪono siĊ równaniem Chezy’ego, w którym wspóáczynnik prĊdkoĞci obliczono
wedáug wzoru Manninga. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stanu koryta,
zabudowy biologicznej, uwzglĊdniając zróĪnicowanie roĞlinnoĞci na brzegach i terenach
przybrzeĪnych oraz zróĪnicowanie materiaáu mineralnego znajdującego siĊ w dnie koryta
potoku, przyjĊto wspóáczynniki szorstkoĞci.
PrzepustowoĞü mostów zostaáa okreĞlona zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku dotyczącym
warunków technicznych drogowych obiektów inĪynierskich. Obliczono wysokoĞü spiĊtrzenia przepáywu miarodajnego w Ğwietle mostów. W przypadku gdy przepáyw miarodajny nie mieĞciá siĊ w korycie powyĪej mostu, spiĊtrzenie obliczono, uwzglĊdniając
przepáyw maksymalny mieszczący siĊ w tym przekroju.
Wychodząc z zasady zachowania energii mechanicznej strumienia wody w korycie
[Kubrak i Nachlik 2003], okreĞlono wysokoĞü spiĊtrzania przed mostem (h1*):
h1* = Kα m

 A  2  A  2  V 2
Vm2
+ α1  m  −  m   m
2g
 A2   A1   2 g



(1)

gdzie: K – wspóáczynnik strat energii,
Įm – wspóáczynnik St. Venanta w przekroju mostowym,
Į1 – wspóáczynnik St. Venanta w przekroju koryta przed mostem,
Vm – Ğrednia prĊdkoĞü przepáywu w przekroju mostu,
Am – pole powierzchni przekroju poprzecznego w Ğwietle mostu,
A1 – pole powierzchni przekroju poprzecznego powyĪej mostu,
A2 – pole powierzchni przekroju poprzecznego poniĪej mostu,
g – przyspieszenie ziemskie.
Wspóáczynnik strat energii (K), zgodnie z Rozporządzeniem... [2000], moĪna wyraziü
jako:
K = K0 + 'Kf + 'Ke + 'Kp
(2)
gdzie: K0 – podstawowy wspóáczynnik strat, zaleĪny od wspóáczynnika kontrakcji (M),
'Kf – poprawka uwzglĊdniająca wpáyw filarów,
'Ke – poprawka uwzglĊdniająca wpáyw niesymetrycznoĞci usytuowania Ğwiatáa
mostu w stosunku do terenów zalewowych,
'Kp – poprawka uwzglĊdniająca wpáyw ukoĞnego usytuowania mostu w stosunku
do osi cieku.
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Wspóáczynniki strat w przekroju koryta przed mostem i w przekroju mostu oraz
wspóáczynniki kontrakcji (M) ustalono zgodnie z zasadami podanymi przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów [ĝwiatáa mostów… 2000].
Obliczono takĪe wysokoĞci spiĊtrzania przed mostem wedáug formuáy zalecanej
w Rozporządzeniu... [2000]:

(

2
2
α mVm2 α1 V2 − V1
∆z = K
+
2g
2g

)

(3)

gdzie: V1 – Ğrednia prĊdkoĞü przepáywu w przekroju poprzecznym powyĪej mostu po
spiĊtrzeniu,
V2 – Ğrednia prĊdkoĞü przepáywu w przekroju poprzecznym poniĪej mostu.
W przypadku warunków hydraulicznych powodujących przepáyw wody w moĞcie
pod ciĞnieniem (most niskowodny) sprawdzono przepustowoĞü mostu wedáug wzoru
[HEC-RAS 1997]:
Q = CAm 2gH

(4)

gdzie: C – wspóáczynnik wydatku otworu; C = 0,8,
H – róĪnica wzniesieĔ linii energii strumienia wody w przekroju powyĪej mostu
i zwierciadáa wody za mostem.
SpiĊtrzenie przed mostem (h1*), wedáug wzoru (1), obliczono metodą iteracyjną,
uwzglĊdniając zmianĊ prĊdkoĞci przepáywu wody w wyniku spiĊtrzenia. W pierwszym
przybliĪeniu oszacowano spiĊtrzenie przed mostem. UwzglĊdniono wartoĞü spiĊtrzenia,
modyfikując gáĊbokoĞü napeánienia i pole powierzchni przekroju poprzecznego, a nastĊpnie obliczaną zredukowaną wartoĞü prĊdkoĞci przepáywu.
Ostatecznie ustalona wartoĞü spiĊtrzenia posáuĪyáa do okreĞlenia tzw. zapasu w Ğwietle
mostu (Z), obliczanego jako róĪnica miĊdzy dolną krawĊdzią belki przĊsáa mostu a rzĊdnią zwierciadáa wody spiĊtrzonej przez most. SpiĊtrzenie to moĪe spowodowaü wystąpienie wody z koryta potoku lub zatopienie belki przĊsáa mostu. Analiza ukáadu zwierciadáa
wody spiĊtrzonej mostem w profilu podáuĪnym umoĪliwia wyznaczenie odcinków o niskich brzegach, na których woda wypáynie z koryta. Na tej podstawie dokonana zostanie
ocena wpáywu mostów na zmianĊ napeánienia w ich Ğwietle i w przekroju powyĪej.
W km 3+960 (odcinek „A”) znajduje siĊ stopieĔ wodny, mający zasadniczy wpáyw na
poziom zwierciadáa wody miarodajnej. Obliczenie zdolnoĞci przepustowej stopnia przeprowadzono wedáug wzoru [Sobota 1994]:
Q = mB 2g h1,5
gdzie: m – wspóáczynnik wydatku; m = 0,495,
B – szerokoĞü przelewu,
h – wysokoĞü wody na przelewie.
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WYNIKI OBLICZEē I ICH ANALIZA
Przepáywy o okreĞlonym prawdopodobieĔstwie przewyĪszenia, obliczone wedáug
Punzeta, w przekrojach obliczeniowych I–I (km 4+045) i II–II (km 2+068), zamieszczono w tabeli 1.
Tabela 1. Przepáywy o okreĞlonym prawdopodobieĔstwie przewyĪszenia wedáug Punzeta
Table 1. Discharges with exceedence probability according to Punzet
PrawdopodobieĔstwo
Probability
p [%]
0,1
0,5
1,0
10,0
50,0

Przepáyw, Q [m3·s–1]
Discharge, Q [m3·s–1]
Przekrój I–I
Cross-section I–I
61,72
47,42
41,11
19,24
5,30

Przekrój II–II
Cross-section II–II
90,05
69,44
60,32
28,65
8,29

odlegáoĞci
distance
rzĊdne
hight ordinate

Rys. 2.
Fig. 2.

Przekrój koryta potoku Czarna Woda na odcinku „A” w km 4+163
Cross-section of Czarna Woda stream on reach „B” in km 4+163

Przepáyw miarodajny, wynoszący 41,11 m3·s–1, nie wystąpi z koryta potoku na caáej
dáugoĞci odcinka „A”, z wyjątkiem przekroju w km 4+163. W tym przekroju (rys. 2)
przepáyw maksymalny (Qmax), mieszczący siĊ w korycie, wynosi 39,53 m3·s–1.
Przepáyw miarodajny dla odcinka „B”, wynoszący 60,32 m3·s–1, nie mieĞci siĊ w korycie w przekroju w km 4+023 i pomiĊdzy przekrojami w km 3+018 – 3+507, tj. na
dáugoĞci 489 m, oraz od przekroju w km 2+816 do przekroju w km 2+068, tj. na dáugoĞci
748 m. W przekrojach niemieszczących przepáywu miarodajnego obliczono maksymalne
napeánienie w korycie (rys. 3).
Dolny fragment odcinka „B”, począwszy od przekroju w km 2+816 aĪ do przekroju
w km 2+068, poniĪej którego wpáywa potok ZakiczaĔski, charakteryzuje siĊ niewielką
przepustowoĞcią. W tej czĊĞci odcinka „B” koryto potoku Czarna Woda moĪe pomieĞActa Sci. Pol.
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przepáyw – water discharge [m3·s–1]
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odlegáoĞü – distance [km]

Rys. 3.
Fig. 3.

Przepáyw brzegowy (oznaczony linią przerywaną) i wymagany przepáyw miarodajny
Q1% = 60,32 m3·s–1 (linia ciągáa) koryta potoku Czarna Woda na odcinku „B”
Channel flow (dotted line signifies) and required base discharge flow Q1% = 60,32 m3·s–1
(thick continuous line) of Czarna Woda Stream on reach „B”

ciü przepáywy w granicach od 19,3 do 42,7 m3·s–1. Páytkie koryto tej czĊĞci potoku jest
przyczyną wystąpienia z tego koryta przepáywu miarodajnego i wiĊkszych, powodując
zalanie terenów przybrzeĪnych, stanowiących tereny rolnicze oraz zabudowania wsi Browary i PodjeĪowa.
Znaczący wpáyw na przepáyw wód miarodajnych i wezbraniowych mają obiekty hydrotechniczne i mostowe. W analizie warunków hydraulicznych przepáywu w przekrojach mostowych poprawki uwzglĊdniające straty energii (K) okreĞlono wedáug zaleceĔ
podanych w HEC-RAS... [1997]. W obliczeniach przyjĊto Įm = 1,2 i Į1 = 1,2. W przypadku gdy w korycie potoku powyĪej mostu nie mieĞciá siĊ przepáyw miarodajny, obliczenia
wysokoĞci spiĊtrzenia zostaáy przeprowadzone dla maksymalnych przepáywów, mieszczących siĊ w korycie (Qmax). Wyniki obliczeĔ wysokoĞci spiĊtrzenia wody w Ğwietle
mostów oraz tzw. zapasu zamieszczono w tabeli 3.
Tabela 3 nie zawiera wyników obliczeĔ wysokoĞci spiĊtrzenia na moĞcie nr B-4 w km
3+965 i moĞcie nr B-5 w km 4+039. Mosty te ze wzglĊdu na wysokoĞü poáoĪenia zwierciadáa wody miarodajnej są mostami niskowodnymi. WysokoĞci spiĊtrzenia w mostach
obliczono z przeksztaáconego równania (4), uwzglĊdniając wysokoĞü prĊdkoĞci wody.
WysokoĞü w Ğwietle mostu nr B-4 wynosi 2,30 m, a napeánienie w korycie w przekroju poniĪej mostu, przy przepáywie miarodajnym, jest równe 2,37 m. Przepáyw ten
mieĞci siĊ w korycie w tym przekroju, gdyĪ gáĊbokoĞü koryta powyĪej i poniĪej mostu
wynosi 2,41 m. Obliczona wysokoĞü H, bĊdąca wysokoĞcią linii energii, wynosi 0,83 m.
UwzglĊdniając prĊdkoĞü, równą 0,38 m, okreĞlono wysokoĞü spiĊtrzenia, wynoszącą
0,45 m. Obliczone caákowite napeánienie w korycie powyĪej mostu, uwzglĊdniając spiĊtrzenie wody, wynosi 2,82 m i jest o 0,41 m wiĊksze od gáĊbokoĞci koryta. Tak znaczne
spiĊtrzenie wody w Ğwietle mostu nr B-4 spowoduje wystąpienie wody z koryta.
W przypadku niewielkich odlegáoĞci miĊdzy mostami mogą wystąpiü sytuacje, w których most poáoĪony niĪej oddziaáuje na hydrauliczne warunki przepáywu w moĞcie zloArchitectura 6 (2) 2007

B. Michalec, M. Tarnawski

56

Tabela 3. WysokoĞü spiĊtrzenia wody przez mosty potoku Czarna Woda
Table 3. Height of water swell on the bridges at Czarna Woda stream

Most
Nr i km
The bridge
No and km
Nr A-1,
Nr A-2,
Nr A-3,
Nr A-4,
Nr A-5,
Nr A-6,
Nr A-7,
Nr A-8,
Nr B-1,
Nr B-2,
Nr B-3,

4+215
4+360
4+512
4+587
4+971
5+055
5+430
5+527
2+098
3+350
3+836

Przepáyw obliczeniowy
Computational
discharge flow
[m3·s–1]
Qm = 41,1
Qm = 41,1
Qm = 41,1
Qm = 41,1
Qm = 41,1
Qm = 41,1
Qm = 41,1
Qm = 41,1
Qmax = 38,2
Qm = 60,3
Qm = 60,3

Wspóáczynnik strat
The losses coefficient

WysokoĞü spiĊtrzenia
wody miarodajnej
High of base
water swell

K0
[–]

K
[–]

h1*
[m]

'z
[m]

0,01
0,01
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,05
0,10

0,01
0,01
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,05
0,10

0,11
0,10
0,20
0,28
0,25
0,09
0,65
0,11
0,28
0,02
0,00

0,11
0,10
0,17
0,28
0,24
0,09
0,61
0,12
0,18
0,02
0,00

Zapas
w Ğwietle
mostu
Reserve at
the bridge
Z
[m]
0,55
0,08
0,00
0,31
0,28
0,81
1,06
0,72
2,12
0,14
1,49

kalizowanym powyĪej. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku mostów nr B-4 i nr B-5.
W przekroju przed mostem nr B-5 przepáyw miarodajny nie mieĞci siĊ w korycie, wiĊc
spiĊtrzenie wywoáane tym mostem okreĞlono dla przepáywu brzegowego 58,73 m3·s–1.
UwzglĊdniając zasiĊg oddziaáywania niĪej poáoĪonego mostu nr B-4, obliczono wysokoĞü linii energii (H) w moĞcie nr B-5, wynoszącą 1,66 m, uwzglĊdniając prĊdkoĞü równą
0,38 m. W przekroju powyĪej tego mostu, przy caákowitym jego napeánieniu, spiĊtrzenie
wynosi 1,28 m, powodując wystąpienie wody z koryta.
StopieĔ w km 3+960, znajdujący siĊ na odcinku „B”, moĪe przeprowadziü przepáyw
wynoszący Q5% = 38,40 m3·s–1, a wiĊc mniejszy niĪ przepáyw miarodajny tego odcinka
Q1% = 60,32 m3·s–1. WysokoĞü przyczóáków stopnia wynosi 1,66 m, co nie gwarantuje
przepáywu wody (Q1%) przy napeánieniu na przelewie 2,03 m. Powoduje to wystąpienie
wód poza przyczóáki stopnia, a tym samym zalanie terenów przylegáych.
PODSUMOWANIE
Koryto wydzielonego odcinka „A” potoku Czarna Woda mieĞci przepáyw miarodajny (Q1%), wynoszący 41,1 m3·s–1, a takĪe przepáywy wiĊksze, wáącznie z przepáywem
o prawdopodobieĔstwie 0,5%. Na tym odcinku nie istnieje zagroĪenie wystąpienia wód
wezbraniowych z koryta.
Znacznie mniejszą przepustowoĞcią charakteryzuje siĊ odcinek „B”. Przepáyw miarodajny odcinka „B” jest wiĊkszy od przepáywu miarodajnego odcinka „A”, ze wzglĊdu na
dopáyw potoku „bez nazwy” w km 2+816 i wynosi 60,3 m3·s–1. Zachowana niezmienna
geometria przekrojów poprzecznych tego odcinka, zbliĪona do parametrów koryta wyĪej
leĪącego odcinka „A”, nie gwarantuje przeprowadzenia zwiĊkszonego przepáywu miaroActa Sci. Pol.
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dajnego. ZwiĊkszona objĊtoĞü przepáywu miarodajnego na odcinku „B” powoduje wpáyniĊcie wody z koryta i zalanie terenów przylegáych. Szczególne zagroĪenie powodziowe
istnieje w dolnej czĊĞci tego odcinka. Na dáugoĞci ponad 750 m, tj. od przekroju w km
2+816 do przekroju w km 2+068, wymagane jest pogáĊbienie koryta lub wykonanie obwaáowaĔ, gdyĪ w stanie istniejącym nie jest moĪliwe przepuszczenie przepáywu wód
miarodajnych i wiĊkszych. Znajdujące siĊ na tym odcinku mosty nr B-4 i nr B-5, charakteryzujące siĊ niską przepustowoĞcią, powodują wystąpienie przepáywu miarodajnego
z koryta potoku. Biegnąca wzdáuĪ potoku droga, stwarza dogodne warunki do przepáywu
wody z duĪą prĊdkoĞcią do miejscowoĞci àącko.
DuĪe znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej àącka mogą mieü zbiorniki maáej
retencji, zlokalizowane w górnej czĊĞci zlewni.
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DETERMINING THE CZARNA WODA STREAM CHANNEL CONVEYANCE
Abstract. Floods of 1997 and 2001 revealed a grave flood hazard for the areas located
along the Czarna Woda stream. Intensive high bankfull flows cause flooding of the Czarna
Woda valley. The areas are used as grasslands or arable lands and also constitute a loosely
built up village localized along the upper course of the stream and road. In its lower part the
stream flows through àącko village to its outlet into the Dunajec River.
As shown by an analysis, the stream overflowing in the sections above àącko village
occurs already at water flows lower than the reliable discharge Q1% used for dimensioning
stream channels. In order to determine the stream conveyance, two measuring sections were
designed for which reliable discharge was assessed, computed from the empirical Punzet
formula for the Carpathian catchments. The analysis of the Czarna Woda Stream channel
conveyance considered the actual state of the channel and the effect of technical development. There are seven bridges within the first section joining the settlements situated on the
left bank with a municipality road running along the stream. There are five bridges within
the second section.
Key words: channel conveyance, bridge conveyance, loss coefficient, roughness coefficient
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