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WPàYW SUCHYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
NA ZMNIEJSZENIE ZAGROĩENIA POWODZIOWEGO
W MAàYCH ZLEWNIACH ZURBANIZOWANYCH
____________
EFFECT OF DRY STORAGE RESERVOIRS TO REDUCE
OF FLOOD HAZARD IN SMALL URBAN CATCHMENTS
Streszczenie
W artykule dokonano analizy moĪliwoĞü redukcji fal powodziowych
o prawdopodobieĔstwie 1% poprzez zastosowanie suchych zbiorników retencyjnych. Analizy przeprowadzono w zlewni rzeki Serafy, która z uwagi na bardzo
duĪy stopieĔ uszczelnienia stwarza zagroĪenie powodziowe dla mieszkaĔców, co
pokazaáa choüby powódĨ z maja 2010 roku. Wzrost stopnia uszczelnienia powoduje szybszą reakcjĊ zlewni na opad, a w konsekwencji wiĊksze przepáywy
w kulminacji. Pewną alternatywą na wzrost stopnia uszczelnienia zlewni są dziaáania zmierzające do zwiĊkszania jej retencji. Jednym z takich sposobów jest budowa suchych zbiorników retencyjnych. Powodują one przetrzymanie fali spáywu
powierzchniowego, a przez to redukcjĊ przepáywów maksymalnych. Szczególną
zaletą tych zbiorników jest to, Īe dziaáają automatycznie, a wiĊc bez koniecznoĞci
sterowania. W artykule dokonano wariantowej analizy pracy wspomnianych
zbiorników – w I wariancie przyjĊto jeden zbiornik na rzece Serafie, w II – dwa
zbiorniki, jeden na dopáywie Malinówka w jego ujĞciu do Serafy i drugi – jak w
wariancie I. PojemnoĞci zbiorników wynikaáy z analiz map topograficznych i numerycznego modelu terenu oraz z Programu Maáej Retencji dla Województwa
Maáopolskiego. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w programie HEC-HMS.
W przypadku analizowanej zlewni najkorzystniejszym okazaá siĊ wariant II. Obliczenia wykazaáy, Īe w tym wariancie istnieje moĪliwoĞü zredukowania przepáywu
maksymalnego o 50% w stosunku do wariantu z jednym zbiornikiem, gdzie wielkoĞü redukcji wyniosáa niespeána 26%. W celu ochrony przeciwpowodziowej
w zlewni Serafy, mimo wiĊkszych kosztów inwestycyjnych rozwaĪany powinien
byü wariant II z dwoma zbiornikami.
Sáowa kluczowe: uszczelnienie zlewni, powódĨ, suche zbiorniki retencyjne, program HEC-HMS
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Summary
This article shows analyzes the possibility of reducing the 1% frequency
flood wave with use of dry storage reservoirs. Analyses were carried out in the
Serafa catchment, where due to a very high degree of sealing creates a risk of
flooding for residents, which showed even the flood of May 2010. The increase in
the degree of sealing due to faster response to the rainfall catchment area and,
consequently, higher peak flows. An alternative to increase the degree of sealing
the catchment are measures to improve water retention. One such method is the
construction of dry storage reservoirs. In this article was analyzing the work of
these variants reservoirs - in the first scenario assumed a reservoir on the Serafa
river, in the second - two dry reservoirs, one on the outlet in Malinówka tributary
and second - as in variant I. The capacity of the reservoirs resulted from the
analysis of topographic maps and digital terrain model and the small retention
program for the Malopolska Voivodeship. All calculations were carried out in the
HEC-HMS. In the case of the analyzed catchment was the most preferred variant
II. Calculations showed that this variant is possible to reduce the maximum flow
by 50% compared to the variant with one reservoir, where the amount of reduction
was less than 26%. In order to protect against floods in the Serafa catchment, despite higher capital costs should be considered a variant II with two tanks.
Key words: seal catchment, flood, dry water reservoirs, HEC-HMS

WPROWADZENIE

Wzrost stopnia uszczelnienia zlewni wpáywa negatywnie na obieg wody
w zlewni. Zavenbergen i in. [2011] szacują, Īe przy powierzchniach nieuszczelnionych oraz pokrytych roĞlinnoĞcią dochodzi w przybliĪeniu do odpáywu okoáo
10% opadu. Pozostaáa czĊĞü podlega ewapotranspiracji (40%) oraz infiltracji
(50%). W zlewniach o stopniu uszczelnienia od 75 do 100% czĊĞü opadu odpáywającego po powierzchni terenu wynosi 55%, ewapotranspiracja jest równa
30%, a iloĞü wody infiltrującej ksztaátuje siĊ na poziomie 15%.
Kombinacja powierzchni uszczelnionych, sytemu odwodnienia, zagĊszczenia podáoĪa i przeksztaácania (zabudowy) terenów zalewowych w sposób
dramatyczny zmienia warunki hydrologiczne w ciekach. W czasie nawalnych
opadów deszczu, ze zlewni uszczelnionej odpáywa ogromna objĊtoĞü spáywu
powierzchniowego, która bardzo szybko w stosunku do zlewni naturalnej, dostaje siĊ do cieku wywoáując w nim gwaátowne reakcje [WaáĊga 2010].
PowódĨ z maja-czerwca 2010 r. pokazaáa, Īe w zlewniach uszczelnionych
straty związane z lokalnymi podtopieniami mogą byü znaczne. Przykáadem moĪe byü rozwój sytuacji powodziowej na rzece Serafie – prawostronnym dopáywie Wisáy, której zlewnia w wiĊkszoĞci poáoĪona jest na terenie aglomeracji
krakowskiej. Wg „Raportu po powodzi z maja i czerwca 2010 r.” [Wojciechowski 2010] 16 maja o godz. 6:00, gdy Wisáa w przekroju Bielany dopiero zaczynaáa wzbieraü, a stan na wodowskazie wynosiá 310 cm, rzeka Serafa w Starym
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BieĪanowie juĪ wylaáa. Dobowy opad w KoĨmicach Wielkich, na stacji reprezentatywnej dla poáudniowych obszarów Krakowa dnia 15 maja wyniósá
34,6 mm. Wskazuje to na duĪą wraĪliwoĞü tej rzeki na zjawiska opadowe powyĪej 20 mm na dobĊ. W przypadku zlewni zlokalizowanych w aglomeracji krakowskiej przyjmuje siĊ, Īe czterodniowy sumaryczny opad wiĊkszy niĪ 140 mm
powoduje podtopienia i wylewy cieków w wyĪej poáoĪonych czĊĞciach Krakowa znacznie oddalonych od koryta Wisáy [Wojciechowski 2010]. W przypadku
wspomnianej powodzi na stacji KoĨmice Wielkie suma czterodniowych opadów
(15-18 maja) wyniosáa 231,1 mm a suma dwudniowych opadów dla tej stacji
(15-16 maja) to 147,4 mm. Ta sytuacja meteorologiczna spowodowaáa wystąpienie powodzi w mniejszych ciekach, a co za tym idzie znacznych szkód powodziowych. Autorzy wspomnianego Raportu jako jedną z moĪliwych przyczyn
powodzi, oprócz silnego stopnia uszczelniania zlewni, wymieniają zbyt maáą
przepustowoĞü rzeki. Ta maáa przepustowoĞü jest czĊsto spowodowana duĪą
liczbą budowli hydrotechnicznych na ciekach w obszarach zurbanizowanych
takich jak przepusty czy mosty.
Jednym z zabiegów zmniejszających zagroĪenie powodziowe na maáych
ciekach o znacznym stopniu uszczelnienia jest budowa maáych suchych zbiorników retencyjnych. Ich niewątpliwą zaletą jest automatyzacja dziaáania. Zbiorniki
takie oprócz funkcji przeciwpowodziowych, zwiĊkszają lokalną retencjĊ wody w
zlewni. Ten sposób ochrony przeciwpowodziowej znalazá swoje odzwierciedlenie w „Programie ochrony przed powodzią w dorzeczy górnej Wisáy” (Uchwaáa
Rady Ministrów, nr 151/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.).
Celem artykuáu jest ocena wpáywu suchych zbiorników retencyjnych na
ksztaátowanie siĊ fali powodziowej na rzece w zlewni o silnym stopniu uszczelnienia. Analizy przeprowadzono w górnej czĊĞci rzeki Serafy, której zlewnia
znajduje siĊ w powiecie wielickim i krakowskim.
OBSZAR BADAē

Rzeka Serafa poáoĪona w województwie maáopolskim jest prawym dopáywem II rzĊdu Wisáy. DáugoĞü rzeki wynosi 12,7 km, powierzchnia zlewni 72,39
km². W okolicach autostrady A4 i ulicy Nad Serafą w Krakowie przyjmuje lewy
dopáyw MalinówkĊ, a takĪe dodatkowy lewy dopáyw DrwinĊ, by w Brzegach
tuĪ za stopniem wodnym Przewóz ujĞü do Wisáy. Analizą objĊto górny fragment
zlewni o powierzchni 15,7 km2 oraz dopáyw MalinówkĊ o powierzchni 8,67
km2. Na rysunku 1 przedstawiono uĪytkowanie obu zlewni wraz z lokalizacją
suchych zbiorników retencyjnych. W obu zlewniach wystĊpuje znaczny stopieĔ
uszczelnienia – w zlewni Serafy udziaá powierzchni uszczelnionych wynosi
26,1%, a w przypadku Malinówki – 12,5%. DáugoĞü Serafy w analizowanej
czĊĞci zlewni wynosi prawie 7,1 km, a Malinówki ponad 4,2 km. W obu zlewniach nie są prowadzone pomiary hydrometryczne.
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a)

b)
Rysunek 1. Sieü rzeczna, uĪytkowanie oraz lokalizacja suchych zbiorników w:
a) zlewni Serafy i b) zlewni Malinówki
Figure 1. Rivers system, land covering and locations of small dry reservoirs in:
a) Serafa catchment and b) Malinowka catchment

Zbiornik na rzece Serafie, zwany dalej „zbiornikiem BieĪanów” znalazá
swoje odzwierciedlanie w zapisach „Programu Maáej Retencji dla Województwa
Maáopolskiego” [Program … 2004]. Planowany zbiornik maáej retencji BieĪanów zlokalizowany jest na wspomnianej rzece na terenie zamkniĊtym ulicami:
DroĪdĪową, Bogucicką i ĝlusarczyka. Wg zaáoĪeĔ [Program …2004] zbiornik
ma za zadanie zredukowaü wezbranie o kulminacji Q1% do przepáywu nieszkodliwego poniĪej zapory, który okreĞlono na 6,3 m3·s-1. Projektowana pojemnoĞü zbiornika przy Max.PP równym 210,00 m n.p.m. wynosi 136,8 tys. m3.
Zbiornik na Malinówce jest zbiornikiem w zlewni Serafy, o którego potrzebie budowy mówi siĊ w uchwaáach Rady Miasta Krakowa. Planowany
zbiornik zlokalizowany jest lewostronnym dopáywie Serafy w odlegáoĞci okoáo
0,5 km od jego poáączenia z Serafą. Lokalizacja planowanej czaszy zbiornika
znajduje siĊ
w naturalnym obniĪeniu terenu w pobliĪu wĊzáa autostradowego przy ul. Wielickiej. W „Koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeĔstwa
powodziowego miasta Krakowa” [Koncepcja … 2011] na podstawie analiz numerycznego modelu terenu oraz map topograficznych wyznaczono maksymalny
moĪliwy obrys zalewu zbiornika przy maksymalnym poziomie piĊtrzenia, który
ustalono na 217,00m n.p.m. Dla tej rzĊdnej maksymalna pojemnoĞü zbiornika
moĪliwa do zagospodarowania wynosi 121,3 tys. m3.
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METODYKA ANALIZ

Z uwagi na fakt, iĪ obie analizowane rzeki są niekontrolowane, parametry
fal powodziowych zostaáy okreĞlone w oparciu o model typu opad-odpáyw.
Analizy przeprowadzono dla opadów o prawdopodobieĔstwie przewyĪszenia
p = 1% przyjmując jednoczeĞnie zaáoĪenie o równoĞci prawdopodobieĔstwa
opadu i wywoáanego przez niego odpáywu [Somorowska 1991]. Czas trwania
opadu zostaá okreĞlony z formuáy empirycznej na czas koncentracji wg kombinowanej metody Kerby-Kirpich opisanej m.in. przez Roussel i innych [2005].
WysokoĞü opadu o prawdopodobieĔstwie przewyĪszenia p = 1% i czasie trwania
t obliczono wzorem Bogdanowicz-Stachy [1998]:
Pmax( t , p ) = 1,42 ⋅ t 0 ,33 + α(− ln p) 0 ,548

gdzie:
t
p
Į

(1)

– czas trwania deszczu (min),
– prawdopodobieĔstwo,
– parametr poáoĪenia i skali (mm).

Z uwagi na brak bezpoĞrednich obserwacji rozkáadu opadów w czasie,
ustalono syntetyczny hietogram opadów w oparciu o metodĊ zmiennego opadu
blokowego opisanego przez Ven Te Chow i wspóápracowników [Ven Te Chow
i in. 1988]. W metodzie tej przyjĊto, Īe maksymalne natĊĪenie opadu wystąpi po
czasie 0,33t od początku epizodu. Opad efektywny zostaá okreĞlony w oparciu
o metodĊ NRCS-CN uwzglĊdniającą zagospodarowane terenu, kategoriĊ gleb
i warunki hydrologiczne [Banasik 2009]. TransformacjĊ opadu efektywnego w
odpáyw dokonano za pomocą modelu Snydera. Parametry modelu Snydera
ustalono zgodnie z metodyką podaną przez Ven Te Chow i in. [1988]. Przepáyw
w kulminacji UH (m3·s-1·cm-1) w modelu Snydera obliczono z zaleĪnoĞci:
qp =

2 ,78 ⋅ C p ⋅ A
Tl

(2)

Czas opóĨnienia obliczono z zaleĪnoĞci:
Tl = Ct ⋅ ( LLc ) 0 ,3

gdzie:
Cp
A
Tl
Ct
L
Lc

(3)

– wspóáczynnik empiryczny ,
– powierzchnia zlewni (km2),
– czas opóĨnienia (h),
– wspóáczynnik empiryczny zaleĪny od spadku zlewni i charakteryzujący jej zdolnoĞü retencyjną (Ct = 1,5),
– dáugoĞü zlewni od dziaáu wodnego do analizowanego przekroju (km),
– dáugoĞü od analizowanego przekroju do Ğrodka ciĊĪkoĞci zlewni (km).
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Z uwagi na fakt, iĪ przyjĊty krok czasowy opadu TR równy 5 min nie odpowiadaá warunkowi: Tr= Tl/5.5,
gdzie:
– krok czasowy w hydrogamie jednostkowym, okreĞlono skorygoTr
wany czas opóĨnienia ze wzoru:
TlR = Tl +

Tr
4

(4)

Dla zadanych parametrów zbiornika dokonano symulacji przejĞcia fal powodziowych. W tym celu wykorzystano tzw. równanie retencji, reprezentujące
bilans objĊtoĞci wody w zbiorniku, wyraĪone w postaci [Szymkiewicz, Gąsiorowski 2010]:
dV
= D(t ) − O(t )
dt

(5)

gdzie:
V
– objĊtoĞü wody w zbiorniku (m3),
t
– czas (s) ,
D
– dopáyw do zbiornika (m3·s-1),
O
– odpáyw ze zbiornika (m3·s-1).
Równanie to opisuje zmianĊ objĊtoĞci wody w zbiorniku w zaleĪnoĞci od
relacji miĊdzy dopáywem do zbiornika a odpáywem ze zbiornika. W celu wyznaczenia funkcji V(t) rozwiązuje siĊ równanie róĪniczkowe zwyczajne dla t  0
z warunkiem początkowym V(t = 0) = V0. W praktyce, zamiast posáugiwania siĊ
objĊtoĞcią V(t) operuje siĊ napeánieniem zbiornika h(t) ustalanym z krzywej
pojemnoĞci zbiornika i krzywej wydatku urządzeĔ upustowych. WielkoĞü zrzutu
ze zbiornika ustalono jak dla otworu niezatopionego w sytuacji, gdy dopáyw nie
przekracza dopuszczalnego odpáywu. W momencie, kiedy rzĊdna zwierciadáa
wody w zbiorniku osiągnie poziom rzĊdnej krawĊdzi przelewu dodatkowo
uwzglĊdniono odpáyw wody przez przelew, a jego wydatek byá liczony jak dla
przelewu niezatopionego. Obliczenia hydrologiczne odpáywu wody ze zlewni
oraz symulacjĊ pracy zbiorników przeprowadzono w programie HEC-HMS
[Hydrologic … 2009]. W obliczeniach przyjĊto dwa warianty – wariant I, gdzie
wystĊpuje tylko jeden zbiornik poniĪej poáączenia rzeki Serafy z dopáywem
Malinówka oraz II – gdzie wystĊpują dwa zbiorniki – jeden jak w wariancie I
i drugi w czĊĞci ujĞciowej Malinówki do Serafy.
WYNIKI ANALIZ

Przeprowadzone obliczenia czasu koncentracji wzorem kombinowanym
Kerpy-Kirpich wykazaáy, Īe zlewnia Serafy i Malinówki charakteryzuje siĊ
szybką reakcją na opad. Wyznaczony czas koncentracji w zlewni Serafy do
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przekroju zbiornika BieĪanów wyniósá 60 min. Na wartoĞü tego czasu wpáywa
przede wszystkim silny stopieĔ uszczelnienia zlewni, który powoduje szybki
spáyw powierzchniowy ze zlewni. W tabeli 1 i na rysunku 2 przedstawiono
wyniki obliczeĔ dla I wariantu.
Tabela 1. Podsumowanie symulacji dla wariantu I
Table 1. Summary of simulation for variant I
Charakterystyka

Rzeka Serafa

Dopáyw Malinówka Odpáyw ze zbiornika

Qmax1%, m3·s-1
16.52
9,47
V, mln m3
0.359
0.186
Tp, h
4.33
3.33
Qmax1% - przepáyw maksymalny o prawdopodobieĔstwie 1%,
V – objĊtoĞü fali
Tp – czas do kulminacji

18.59
0.581
5.6

Rysunek 2. Wynik symulacji pracy zbiornika BieĪanów w wariancie I dla opadu
o czasie trwania 1 h.
Figure 2. Results of simulation of the Biezanow reservoir for variant I
and for rainfall with 1 h

Analiza pokrycia terenu wykazaáa, Īe wartoĞü Ğrednia waĪona parametru
CN (Curve Number), zaleĪnego od uĪytkowania terenu, warunków glebowych
i hydrologicznych, w zlewni Serafy wynosi 79,0 a w zlewni Malinówki 75,5.
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Wyniki te Ğwiadczą o tym, Īe zlewnie te wykazują stosunkowo nieznaczne zdolnoĞci retencyjne, a wiĊc wystĊpują dogodne warunki do formowania siĊ odpáywu powierzchniowego. W oparciu o analizy map topograficznych i pokrycia
terenu okazaáo siĊ, Īe czas opóĨnienia w modelu Snydera wynosi dla Serafy
4,13 h a dla Malinówki 3,08 h. Biorąc pod uwagĊ zagospodarowanie obu zlewni,
przyjĊto wartoĞci parametru Cp w zlewni Serafy równy 0,6 a w zlewni Malinówki wynoszący 0,55. WielkoĞci tych parametrów odzwierciedlają zdolnoĞci retencyjne zlewni i w istotny sposób wpáywają na uzyskane wyniki obliczeĔ [WaáĊga
i in. 2011]. Obliczenia wykazaáy, Īe wielkoĞü odpáywu o p = 1% w zlewni
Serafy wynosi ponad 16,5 m3·s-1 co daje odpáyw jednostkowy na poziomie
1,05 m3·s-1·km-2, a w zlewni Malinówki Qmax1% równa siĊ niespeána 9,5 m3·s-1
przy odpáywie jednostkowym q1% = 1,1 m3·s-1·km-2. Wynika z tego, Īe obie
zlewnie charakteryzują siĊ podobnymi odpáywami jednostkowymi. MoĪna jednak stwierdziü, Īe znacznie niebezpieczniejsza sytuacja jest w zlewni Malinówki
(taki sam odpáyw jednostkowy przy mniejszej powierzchni zlewni), a wynika to
ze znacznych przeobraĪeĔ w tej zlewni związanych z przebudową koryta cieku
i silną urbanizacją związaną z budową autostrady A4. Te przyczyny mogą powodowaü bardzo gwaátowną reakcjĊ tej zlewni na nawalne opady deszczu, a co
za tym idzie zwiĊkszone zagroĪenie powodziowe. W zlewni Malinówki wystĊpuje znacznie szybszy przyrost przepáywów w stosunku do Serafy. W momencie
poáączenia siĊ obu cieków wielkoĞü przepáywu Qmax1% w przekroju na dopáywie
do zbiornika BieĪanów wynosi 25 m3·s-1, a wiĊc znacznie przekracza wartoĞü
przepáywu nieszkodliwego ustalonego w Programie Maáej Retencji dla Województwa Maáopolskiego. Lokalizacja zbiornika BieĪanów spowoduje obniĪenie
kulminacji o 6,41 m3·s-1, a wiĊc o niespeána 26%. WielkoĞü odpáywu ze zbiornika przekracza jednak przyjĊtą wartoĞü przepáywu nieszkodliwego, a w czasie
przejĞcia analizowanej fali czasza zbiornika ulegnie caákowitemu wypeánieniu
wodą, czego efektem bĊdzie uruchomienie przelewu powierzchniowego. Wydaje
siĊ, Īe przyczyną tego stanu rzeczy jest doĞü duĪa objĊtoĞü spáywu wnoszona ze
zlewni Malinówki (objĊtoĞü fali odpáywająca ze zlewni Malinówki wynosi ponad 34% caákowitej objĊtoĞci fali na dopáywie do zbiornika BieĪanów). Naturalnym, wiĊc wydaje siĊ koniecznoĞü rozwaĪania wariantu II, w którym wprowadzony zostanie drugi zbiornik – w czĊĞci ujĞciowej Malinówki. Rezultaty
obliczeĔ przedstawiono na rysunkach 3 i 4 oraz tabeli 2.
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Rysunek 3. Wynik symulacji pracy zbiornika BieĪanów w wariancie II dla opadu
o czasie trwania 1 h.
Figure 3. Results of simulation of the Biezanow reservoir for variant II
and for rainfall with 1 h

Rysunek 4. Wynik symulacji pracy zbiornika Malinówka w wariancie II dla opadu
o czasie trwania 1 h.
Figure 4. Results of simulation of the Malinowka reservoir for variant II
and for rainfall with 1 h
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Wprowadzenie do systemu drugiego zbiornika powoduje poprawĊ sytuacji
w porównaniu do wariantu I. Sumaryczny odpáyw ze zbiornika BieĪanów ulegnie zmniejszeniu i wyniesie niespeána 13 m3·s-1. Biorąc pod uwagĊ fakt, Īe
w tym wariancie caákowity dopáyw do zbiornika BieĪanów wyniesie 19,3 m3·s-1
wielkoĞü redukcji fali w tym obiekcie bĊdzie wynosiü niespeána 8%, a wiec
mniej niĪ w wariancie I. Jednak zasadniczą rolĊ odgrywa zbiornik na Malinówce, który zapewnia zmniejszenie wielkoĞci Qmax1% na poziomie 64%. Globalnie,
biorąc pod uwagĊ caákowity odpáyw ze zlewni Serafy i Malinówki, efektywnoĞü
zmniejszenia fali 1% w ukáadzie zbiorników wg wariantu II wyniesie blisko
50%. Jak widaü na zamieszczonych powyĪej rysunkach, w zbiorniku Malinówka
praktycznie caáa fala zostanie odprowadzona ze zbiornika upustem, a w zbiorniku pozostanie jeszcze okoáo 30 tys. m3 pojemnoĞci do wykorzystania. W przypadku zbiornika BieĪanów takĪe pozostaje jeszcze nieznaczna pojemnoĞü do
wykorzystania, która w przeliczeniu na napeánienie wyniesie okoáo 20 cm.
W trakcie odpáywu ze zbiornika BieĪanów przez okoáo 6 h bĊdzie uruchomiony
przelew powierzchniowy.
Tabela 2. Podsumowanie symulacji dla wariantu II
Table 2. Summary of simulation for variant II
Charakterystyka
Qmax1%, m3·s-1
V, mln m3
Tp, h

Rzeka Serafa
16.52
0.359
4.33

Dopáyw Odpáyw ze zbiornika
Malinówka
Malinówka
9,47
0.186
3.33

3.43
7.33

Odpáyw ze
zbiornika
BieĪanów
12.87
7.00

Qmax1% - przepáyw maksymalny o prawdopodobieĔstwie 1%,
V – objĊtoĞü fali
Tp – czas do kulminacji

W celu ostatecznego okreĞlenia, który z analizowanych wariantów jest korzystniejszy z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej obliczono tzw.
wzglĊdną redukcjĊ wysokoĞci odpáywu RQ ze wzoru [Ciepielowski 1999]:
RQ =

Q max1% − Q max *
Q max1% − Q doz

(6)

gdzie:
Qmax1% – wielkoĞü dopáywu do systemu (m3·s-1),
Qmax* – maksymalny odpáyw ze zbiornika (m3·s-1),
Qdoz – dozwolony odpáyw ze zbiornika BieĪanów (m3·s-1).
WartoĞci tego wskaĨnika wahają siĊ od 0 do 1, przy czym 0 oznacza brak
redukcji odpáywu a 1 oznacza sytuacjĊ caákowitej redukcji odpáywu. Obliczenia
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wykazaáy, Īe dla wariantu I wartoĞü RQ wynosi 0,35 a dla wariantu II 0,65. Na
podstawie przeprowadzonych obliczeĔ moĪna stwierdziü, Īe w II wariancie
uzyskano wiĊkszy efekt redukcji fali powodziowej o p = 1% w stosunku do
wariantu I.
Wydaje siĊ, Īe mimo duĪo wiĊkszych kosztów inwestycyjnych, w celu zabezpieczenia doliny Serafy przed skutkami gwaátownych wezbraĔ powinien byü
rozwaĪany wariant II z dwoma suchymi zbiornikami retencyjnymi.
WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych obliczeĔ moĪna sformuáowaü nastĊpujące
wnioski:
1. W wyniku postĊpującej urbanizacji zwiĊksza siĊ zagroĪenie powodziowe w zlewniach. Wzrost udziaáu powierzchni uszczelnionych znacznie skraca czas koncentracji spáywu, a to z kolei powoduje szybszą reakcjĊ zlewni na
opad deszczu.
2. W przypadku braku danych hydrometrycznych do symulacji odpáywu
ze zlewni moĪna wykorzystaü modele matematyczne w postaci syntetycznego
hydrogramu jednostkowego Snydera. Jego zaletą jest prostota w ustalaniu parametrów i moĪliwoĞü stosowania w róĪnych zlewniach, w tym zurbanizowanych.
3. Suche zbiorniki retencyjne przyczyniają siĊ do redukcji przepáywów
maksymalnych, a tym samym zmniejszenia zagroĪenia powodziowego w zlewni.
Niewątpliwą zaletą tych obiektów jest brak koniecznoĞci sterowania odpáywem
ze zbiornika. Zbiorniki takie mogą byü niezwykle istotnym elementem systemu
retencyjnego w zlewniach zurbanizowanych.
4. W przypadku analizowanej zlewni najkorzystniejszym okazaá siĊ wariant z dwoma zbiornikami retencyjnymi – jednym na dopáywie Malinówka, a
drugim na rzece Serafie. Obliczenia wykazaáy, Īe w tym wariancie istnieje moĪliwoĞü zredukowania przepáywu maksymalnego o blisko 50% w stosunku do
wariantu z jednym zbiornikiem, gdzie stopieĔ redukcji przepáywów maksymalnych wyniósá niespeána 26%. W celu ochrony przeciwpowodziowej w zlewni
Serafy, mimo wiĊkszych kosztów inwestycyjnych rozwaĪany powinien byü wariant II z dwoma zbiornikami. W tym wariancie istotną rolĊ odgrywa zbiornik na
Malinówce, dziĊki któremu znacznie zmniejsza siĊ iloĞü wody jak wnoszona jest
do zbiornika w BieĪanowie.
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