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OKREĝLENIE BEZWYMIAROWEGO WSPÓàCZYNNIKA
OPORÓW I WSPÓàCZYNNIKA SZORSTKOĝCI
W PRZEKROJU ZATORU
Z GRUBEGO RUMOSZU DRZEWNEGO
____________
DEFINITION OF DIMENSIONLESS COEFFICIENT
OF RESISTANCE AND COEFFICIENT OF ROUGHNESS
IN CROSS-SECTION OF STREAM WITH WOOD JAM
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ przeprowadzonych w potoku BukowiĔskim, których celem byáo okreĞlenie wpáywu zatoru, utworzonego z káody, na
zmianĊ wartoĞci bezwymiarowego wspóáczynnika oporów i wspóáczynnika szorstkoĞci. Wykonane pomiary obejmowaáy niwelacjĊ podáuĪną oraz poprzeczną koryta cieku, pobór rumowiska dennego oraz pomiary hydrometryczne. Niwelacja
poprzeczna obejmowaáa piĊü przekrojów poprzecznych na odcinku potoku o dáugoĞci 47 m, które zostaáy zlokalizowane przed, za, oraz w rejonie zatoru z grubego
rumoszu drzewnego. Wykazano zróĪnicowanie prĊdkoĞci przepáywu wody w rejonie zatoru. Obliczono bezwymiarowy wspóáczynnik oporów, uwzglĊdniając
bezwzglĊdną szorstkoĞü dna okreĞloną wedáug wzoru Gáadki [van Rijn 1984].
W celu okreĞlenia bezwzglĊdnej szorstkoĞci dna pobrano trzy próby rumowiska
dennego w przekroju z káodą. Stwierdzono, Īe zator w potoku BukowiĔskim,
utworzony z káody, powoduje zmianĊ warunków hydraulicznych przepáywu wody
i wzrost o ponad 71% wartoĞci bezwymiarowego wspóáczynnika oporów w przekroju zatoru. OkreĞlono równieĪ wspóáczynnik szorstkoĞci koryta i wykazano, Īe
wspóáczynnik ten w przekroju z zatorem, przesáaniający w 60% przekroju koryta
przy przepáywie wynoszącym 0,141 m3⋅s-1, jest wiĊkszy o ponad 17,5% od wartoĞci wspóáczynnika szorstkoĞci w przekrojach przed i za zatorem.
Sáowa kluczowe: potok, szorstkoĞü, zator z rumoszu drzewnego, bezwymiarowy
wspóáczynnik oporów, wspóáczynnik szorstkoĞci
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Summary
The results of investigations carried out in the stream BukowiĔski are presented in this paper. The aim of investigation was definition of influence of wood
jam on change of dimensionless coefficient of resistance and coefficient of roughness. The performed measurements included cross-section leveling and longitudinal leveling of the stream channel, bed sediment sampling, and hydrometric measurements. Cross-section leveling included five cross-sections in the 47-m long
stream sector; these were located upstream and downstream the wood jam and in
its region. Differentiation of water flow velocity in the region of wood log was
shown. The dimensionless coefficient of resistance was calculated taking into account the equivalent bottom roughness determined by use of Gladki`s formulae
[van Rijn 1984]. In the aim of the qualification of the equivalent bottom roughness
three samples of bottoms sediment were taken in the cross-section with the log. It
was found that the wood log in the BukowiĔski stream caused a change of hydraulic conditions of water flow and, in consequence, the dimensionless coefficient of
resistance in the wood jam section increased by about 71%. The coefficient of
channel roughness was also determined and it was shown that the coefficient of
roughness in the section of wood jam, which 60% of channel cross-section cover
by water flow carrying out 0,141 m3⋅s-1, caused increasing of this coefficient by
over 17,5%.
Key words: stream, roughness, wood jam, dimensionless coefficient of resistance,
roughness coefficient

WSTĉP

W wyniku naturalnego obumierania lub rozpadu drzew rosnących w strefach nadbrzeĪnych cieków, czy teĪ powalenia ich przez wiatr, lawiny lub erozjĊ
brzegów poszczególne fragmenty drzew lub caáe drzewa dostając siĊ do koryta
cieku tworzą zatory. Jak podaje WyĪga [2003] zatory z rumoszu drzewnego
moĪna podzieliü na káody, krzewy i drzewa z zachowaną koroną oraz tzw. zwaáy. Káody to pojedyncze pnie lub fragmenty pni, konarów i korzeni o dáugoĞci
wiĊkszej niĪ 1 m i Ğrednicy wiĊkszej niĪ 10 cm. Natomiast zwaáy to róĪnorodne
mieszaniny pni, konarów, gaáĊzi i korzeni wraz z materiaáem mineralnym
i drobniejszym materiaáem organicznym.
Znaczenie zatorów z rumoszu drzewnego jest szczególnie istotne ze
wzglĊdu na hydraulikĊ przepáywu wody w rzekach i potokach terenów górskich
i pogórskich. Jest ono najmniejsze w przypadku utworzenia tamy czĊĞciowej,
przegradzającej czĊĞü przekroju koryta. Gdy koryto zostanie przegrodzone na
caáej szerokoĞci przez rumosz drzewny dochodzi do powstania tamy zupeánej,
powodującej powstanie zmian profilu podáuĪnego zwierciadáa wody przy przepáywach niskich i Ğrednich. Taki zator staje siĊ tamą tzw. aktywną, gdy nastĊpuje zatrzymywanie materiaáu dennego i dochodzi do formowania siĊ progu.
Przegroda utworzona z drzew powoduje zmniejszenie prĊdkoĞci przepáywu wody, co sprzyja sedymentacji rumowiska rzecznego na odcinku cieku powyĪej
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zatoru. Przy przepáywach wyĪszych, aĪ do wezbraniowych, niewielkie zatory
stanowią struktury zwiĊkszające szorstkoĞü dna i powodujące wzrost oporów
przepáywu wody. Przepáywy wezbraniowe mogą powodowaü przemieszczanie
pojedynczych káód, konarów, a nawet drzew. Zgromadzone w ten sposób pnie
i konary drzew w obrĊbie koryta powodują dzielenie siĊ nurtu i powstanie Īwirowych odsypów, przyczyniających siĊ erozji brzegów rzeki i zwiĊkszeniu szerokoĞci jej koryta. Zatory z rumoszu drzewnego powodują równieĪ zwiĊkszenie
gáĊbokoĞci cieku w rejonie ich wystĊpowania, co sprzyja zmniejszeniu prĊdkoĞci
Ğredniej przepáywu wodny, zatrzymywaniu materii mineralnej w wraz z nią materii organicznej.
W potokach górskich i górskich czĊĞciach rzek dominującą formą rumoszu
drzewnego są káody, które mogą wystĊpowaü pojedynczo lub wraz z konarami,
gaáĊziami i korzeniami mogą tworzyü zwaáy. Przegrodzenie koryta przez zator
z rumoszu drzewnego powoduje spiĊtrzenie wody i zwiĊkszenie oporów jej
przepáywu oraz wpáywa na zmianĊ morfologii koryta i degradacjĊ jego brzegów.
Stąd teĪ w ramach dotychczas prowadzonych pracach regulacyjnych cieku zatory te byáy usuwane. Ze wzglĊdu na wymogi stawiane przez Ramową DyrektywĊ
Wodną, dotyczące oceny stanu zasobów ekosystemów wodnych, których celem
jest utrzymanie i poprawa stanu Ğrodowiska wodnego, naleĪy dąĪyü do poprawy
stanu ekologicznego cieku. Dla tego miĊdzy innymi naleĪy pozostawiaü zwaáy
drzew w korycie cieku, które sprzyjają utrzymaniu korzystnych warunków biologicznych dla ichtiofauny, poprzez zróĪnicowanie warunków hydraulicznych
i morfologicznych koryta. W takiej sytuacji, okreĞlając warunki przepustowoĞci
cieku, pojawia siĊ koniecznoĞü okreĞlenia oddziaáywania danego typu zatoru
z rumoszu drzewnego na warunki przepáyw wód, a w związku z tym wysokoĞci
spiĊtrzenia wody przez zator i wspóáczynników szorstkoĞci koryta w rejonie
jego wystĊpowania. Celem pracy jest okreĞlenie bezwymiarowych wspóáczynników oporów i wspóáczynników szorstkoĞci w przekrojach zlokalizowanych
poniĪej i powyĪej zatoru utworzonego przez káodĊ, oraz w przekroju zatoru.
Kontynuacja zainicjowanych badaĔ umoĪliwi okreĞlenie bezwymiarowych
wspóáczynników oporów i wspóáczynników szorstkoĞci w zaleĪnoĞci od stopnia
przesáoniĊcia przekroju cieku przez zator utworzony przez káodĊ. Badania przeprowadzono w potoku BukowiĔskim koáo Spytkowic.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BADAē

Zlewnia potoku BukowiĔskiego poáoĪona jest w poáudniowo-zachodniej
czĊĞci województwa maáopolskiego, w powiecie nowotarskim, w gminie
Jabáonka. Wedáug Kondrackiego [2002] zlewnia badanego przekroju naleĪy do
Beskidu Orawsko-PodhalaĔskiego. Zlewnia wchodzi w skáad Karpat ZewnĊtrznych Zachodnich. Potocznie teren ten nazywany jest Podbabiogórzem, ze
wzglĊdu na bliskoĞü stoków Babiej Góry. Pobliska przeáĊcz Spytkowicka
65

Bogusáaw Michalec, Bartosz Leksander

stanowi gáówny europejski dziaá wód, oddzielający zlewiska Morza Baátyckiego
i Czarnego. Zgodnie z podziaáem Polski na regiony klimatyczne, opracowanym
przez Wosia [1999], zlewnia znajduje siĊ w regionie XXVI ĝląsko-Krakowskim.
W zlewni dominują gleby brunatne o odczynie w caáym profilu kwaĞnym –
pH od 3,5 do 5,0. Zlewnia potoku ma mocno i wyraĨnie rozwiniĊty dziaá wodny,
maáo zwarty ksztaát i powierzchniĊ topograficzną równą okoáo 6 km2, licząc do
przekroju badawczego. ħródáa badanego potoku wypáywają na wysokoĞci ponad
800,00 m n.p.m. PoáoĪenie hipsometryczne wskazuje na charakter górski badanej zlewni, poniewaĪ jej powierzchnia usytuowana jest na wysokoĞci powyĪej
600 m n.p.m. Potok BukowiĔski jest ciekiem IV rzĊdu, wprowadzającym wody
do Czarnej Orawy, wpáywającej do Orawy, której recypientem jest Dunaj.
METODYKA

Odcinek badawczy zostaá zlokalizowany w km 3+500 potoku BukowiĔskiego w Spytkowicach. Pomiary geodezyjne i hydrometryczne przeprowadzono
na odcinku 47 metrów. SzerokoĞü potoku na wyznaczonym odcinku badawczym
wynosiáa 3,5 m – 4,5 m. Wyznaczono piĊü przekrojów poprzecznych (rys. 1),
zlokalizowanych w przekroju káody tworzącej zator (przekrój II-II), w odlegáoĞci 30 cm powyĪej i poniĪej zatoru (przekroje II’-II’ i II’’-II’’) oraz 29 metrów
powyĪej przekroju z zatorem (przekrój I-I) i 18 metrów poniĪej przekroju z zatorem (przekrój III-III).
Pomiary geodezyjne przekrojów poprzecznych i spadku dna oraz pomiary
hydrometryczne prĊdkoĞci przepáywu wody zostaáy wykonane 24 kwietnia 2010
roku. W trakcie pomiarów pobrano trzy próby rumowiska dennego w przekroju
II-II, w którym znajdowaáa siĊ káoda. Pomiary geodezyjne wykonano za pomocą
niwelatora Topcon ET-G7. Pomiary hydrometryczne przepáywu wody w kaĪdym z piĊciu wytypowanych przekrojów poprzecznych wykonano za pomocą
indukcyjnego máynka hydrometrycznego Nautilus C2000 firmy OTT Hydrometrie. Rumowisko denne pobrano z wierzchniej warstwy dna metodą konwencjonalną w celu okreĞlenia skáadu granulometrycznego. Dokonano równieĪ pomiaru
temperatury wody w celu okreĞlenia wspóáczynnika lepkoĞci kinematycznej
wody.
Na podstawie wyników pomiarów okreĞlono parametry: pole powierzchni
kaĪdego przekroju poprzecznego, gáĊbokoĞci napeánienia w pionach hydrometrycznych, Ğrednie prĊdkoĞci przepáywu wody w pionach hydrometrycznych i w
caáym przekroju poprzecznym. Na podstawie pomierzonych prĊdkoĞci przepáywu obliczono przepáyw caákowity w poszczególnych przekrojach metodą Harlachera [Byczkowski 1996].
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Rysunek 1. Lokalizacja odcinka badawczego potoku BukowiĔskiego
wraz z przekrojami pomiarowymi
Figure 1. Location of investigated section of the stream BukowiĔski
with measurement cross-sections

Bezwymiarowy wspóáczynnik oporów Darcy-Weisbacha w korytach
otwartych moĪe byü obliczany z prawa oporów sformuáowanego przez Colebrooka-White’a dla przewodów zamkniĊtych [Schroeder 1989]. Dla koryt otwartych zapisuje siĊ je nastĊpująco:
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– bezwymiarowy wspóáczynnik oporów [-],
– chropowatoĞü absolutna [m],
– wspóáczynnik ksztaátu przekroju [-],
– liczba Reynoldsa dla przepáywu wody [-].

LiczbĊ Reynoldsa obliczono dla wspóáczynnika lepkoĞci kinematycznej
wynoszący 1,2369⋅10-6 m2·s-1, który zostaá okreĞlony na podstawie pomierzonej
temperatury wody w potoku, wynoszącej 7°C.
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W obliczeniach bezwymiarowego wspóáczynnika oporów w korytach
otwartych pomijany jest wspóáczynnik ksztaátu przekroju „f”. PominiĊcie tego
wspóáczynnika powoduje niestaáoĞü wartoĞci chropowatoĞci absolutnej dla okreĞlanego bezwymiarowego wspóáczynnika oporów przy niewielkich zmianach
Ğrednicy hydraulicznej przekroju poprzecznego. JeĪeli wartoĞci liczby Reynoldsa obliczane dla przepáywu w korytach są wiĊksze od 25000 moĪna stosowaü
uproszczoną formĊ wzoru (1) w postaci:
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gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
Bezwymiarowy wspóáczynnik oporów w kaĪdym z wyznaczonych przekrojów poprzecznych potoku BukowiĔskiego zostaá okreĞlony wedáug równania
(2). ChropowatoĞü absolutną „ks”, okreĞlaną równieĪ jako bezwzglĊdną szorstkoĞü dna wedáug Nikuradse [van Rijn 1984], moĪna wyznaczyü za pomocą wzorów miĊdzy innymi Kamphiusa, Hey’a, Mahmooda lub Gáadki [Michalec 2009,
van Rijn 1984]. Bezwymiarowy wspóáczynnik oporów obliczono z bezwzglĊdną
szorstkoĞü dna okreĞloną wedáug wzoru Gáadki [van Rijn 1984]:
ks = 2.3⋅d80

(3)

w którym d84 oznacza Ğrednice ziarna stanowiącego wraz z drobniejszymi 80%
zawartoĞci wagowej próbki. Bezwymiarowy wspóáczynnik oporów, okreĞlony
dla kaĪdego z przekrojów, umoĪliwiá obliczenie wspóáczynniki szorstkoĞci
z zaleĪnoĞci:

n = R 1/6
gdzie:
R
g

Ȝ
8g

(4)

– promieĔ hydrauliczny [m],
– przyspieszenie ziemskie [mǜs-2].
WYNIKI BADAē

Obliczony przepáyw caákowity w potoku BukowiĔskim w trakcie wykonywanych pomiarów wynosiá 0,141 m3⋅s-1. ĝredni spadek dna, okreĞlony dla
odcinka potoku pomiĊdzy przekrojami I-I i III-III wynosi 8‰. Natomiast Ğrednia
prĊdkoĞü przepáywu wody w przekrojach znajdujących siĊ poza zasiĊgiem oddziaáywania zatoru, tj. w przekrojach I-I i III-III (tab. 1), wynosiáa odpowiednio
0,261 i 0,320 m⋅s-1, a maksymalne napeánienia w tych przekrojach byáy równe
0,28 i 0,26 m. W przekroju II’-II’ zlokalizowanym bezpoĞrednio przed káodą
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napeánienie wynosiáo 0,24 m, a prĊdkoĞü Ğrednia przepáywu wody byáa równa
0,276 m⋅s-1. Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono, Īe w wyniku
przegrodzenia koryta przez káodĊ pole powierzchni przekroju poprzecznego II-II
zostaáo zmniejszone Ğrednio o 43% w porównaniu do pola powierzchni przekrojów I-I i III-III. W przekroju II-II, ze wzglĊdu na przegrodzenie koryta káodą,
prĊdkoĞü Ğrednia wynosiáa 0,671 m⋅s-1.
Na podstawie pobranych prób rumowiska rzecznego okreĞlono skáad granulometryczny materiaáu mineralnego budującego dno potoku BukowiĔskiego.
OkreĞlona dla trzech prób Ğrednia Ğrednica d50 i Ğrednia Ğrednica d80 rumowiska
pobranego z dna wynosiáy odpowiednio 11 mm i 50 mm.
Obliczona liczba Reynoldsa na podstawie okreĞlonej Ğredniej prĊdkoĞci
w danym przekroju i wyznaczonym wspóáczynniku lepkoĞci kinematycznej,
wynoszącym 1,4285 cSt, wynosiáa od 116766 do 89732, odpowiednio dla przekrojów powyĪej i poniĪej káody. W przekroju z zatorem wartoĞü liczby Reynoldsa byáa wyĪsza i wynosiáa 120326.
Wspóáczynnik oporów liniowych w kaĪdym przekroju, obliczony wedáug
wzoru (2), w którym bezwzglĊdną szorstkoĞü dna ks okreĞlono wedáug wzoru
Gáadki (3), zamieszczono w tabeli 1. WartoĞü ks, wynoszącą 0,115, obliczono
dla Ğredniej Ğrednicy d80 obliczonej uĞrednionej krzywej przesiewu wyznaczonej
z trzech pobranych prób rumowiska dennego.
Tabela 1. Parametry przepáywu wody w przekrojach pomiarowych badanego odcinka
potoku BukowiĔskiego, okreĞlone dla przepáywu Q = 0,141 m3⋅s-1
Table 1. Parameters of water flow for the investigated cross-sections
of the stream BukowiĔski established for water discharge Q = 0.141 m3⋅s-1
Pole
PrĊdkoĞü
PromieĔ
powierzchni
Ğrednia
hydrauliczny
Przekrój
przekroju
Average veHydraulic
Cross-section
Cross-section
locity of flow
radius
area
R [m]
Vsr [m⋅s-1]
2
F [m ]
I-I
II’-II’
II-II
II’’-II’’
III-III

0,54
0,51
0,21
0,52
0,44

0,150
0,120
0,064
0,120
0,110

0,261
0,276
0,671
0,271
0,320

Bezwymiarowy
wspóáczynnik
oporów
Dimensionless
resistance
coefficient
Ȝ [-]
0,151
0,176
0,297
0,176
0,188

Wspóáczynnik
szorstkoĞci
Roughness
coefficient
n [-]
0,032
0,033
0,039
0,033
0,034

Obliczony wspóáczynnik szorstkoĞci w przekroju z káodą (tab. 1), jako
Ğrednia waĪona, w której wagą są obwody zwilĪone przekrojów cząstkowych
w páaszczyĨnie pionowej zatoru, tj. czĊĞci lewo- i prawobrzeĪnej oraz znajdującej siĊ pod káodą, wynosi 0,039. Wspóáczynnik przesáoniĊcia tego przekroju,
okreĞlony jako stosunek pola powierzchni przekroju poprzecznego bez káody do
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pola powierzchni zatory, przy napeánieniu odpowiadającemu przepáywowi
wynoszącemu 0,141 m3⋅s-1, jest równy 60%.
WNIOSKI

ObecnoĞü zatoru w korycie cieku, utworzonego z káody, wpáywa na zmianĊ warunków hydraulicznych przepáywu wody, powodując wzrost prĊdkoĞci
przepáywu i zwiĊkszenie siĊ bezwymiarowego wspóáczynnika oporów. ĝrednia
prĊdkoĞü przepáywu wody przez przekrój zatoru jest niespeána 1,4 krotnie wiĊksza od Ğredniej prĊdkoĞci w korycie potoku bez zatoru. Zator z káody, przesáaniający 60% przekroju koryta przy przepáywie wynoszącym 0,141 m3⋅s-1, powoduje wzrost bezwymiarowego wspóáczynnika oporów o ponad 71%. Na
podstawie obliczonych bezwymiarowych wspóáczynników oporów w kaĪdym
z badanych przekrojów poprzecznych potoku BukowiĔskiego stwierdzono równieĪ zwiĊkszenie siĊ wartoĞci wspóáczynnika szorstkoĞci koryta w przekroju
z zatorem. Wspóáczynnik ten jest o ponad 17,5% wyĪszy od Ğredniego wspóáczynnika szorstkoĞci obliczonego dla przekrojów powyĪej i poniĪej káody. Nie
stwierdzono wyraĨnego wpáywu zatoru na deformacjĊ dna koryta w przekrojach
znajdujących siĊ 0,3 m powyĪej i poniĪej káody.
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