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I.
1.

Część opisowa
Podstawa formalna opracowania

Niniejsze

opracowanie

wykonano

na

podstawie

umowy nr

SRK/KWK

B/01/17

z dn. 23.01.2017r, zawartej pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń S. A z siedzibą
w Bytomiu Oddział w Brzeszczach, KWK „Brzeszcze Wschód” a Biurem MERITUM Projekt
z siedzibą w Katowicach, w ramach zadania:
„Opracowanie koncepcji regulującej stosunki wodne na terenie górniczym
„Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze”
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S. A z siedzibą w Bytomiu
Oddział w Brzeszczach, KWK „Brzeszcze Wschód”
Ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom
Wykonawca:
MERITUM PROJEKT
Ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice

2.

Przedmiot opracowania

Regulacja stosunków wodnych - określenie sposobu likwidacji zalewisk wodnych z terenu
niecki terenowej

3.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie pompowni P12 oraz budowie 4 zbiorników
retencyjnych jest zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiat oświęcimski,
gmina Brzeszcze, obręb ewidencyjny 0004 Wilczkowice na działce nr 103/19, 256/1, 105/32,
105/64.
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3.1. Analiza własnościowa działek

Lp.

Nr działki

1

103/19

2

256/1

3

105/32

4

105/64

Oznaczenie
użytku

Status działki gmina/ prywatne

Właściciele

Spółka państwowa
Wilczkowie-Brzeszcze
Gmina Brzeszcze

Spółka państwowa
Wilczkowie-Brzeszcze
Gmina Brzeszcze

Prywatne

1 os

Skarb Państwa
Kopalnia węglowa

Skarb Państwa
Kopalnia węglowa

Ps Ps IV
Ps Ps V
dr
Ł Ł IV
B
S Ł IV
Wp

Koncepcję opracowano na podkładach mapowych z uwzględnieniem wypisów z ewidencji
gruntów i budynków, wraz z mapami własnościowymi (ewidencyjnymi). Materiały te są
aktualne na dzień 20.12.2017 roku.

Należy uregulować stan prawny działek, w szczególności (osób prywatnych) poprzez wykup,
lub służebność przesyłu.
Na etapie projektu budowlano – wykonawczego należy rozważyć realizację inwestycji
w ramach tzw. „specustawy” przeciwpowodziowej co może przyczynić się do przyśpieszenia
spraw formalno-prawnych.

4.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren, na którym
wytypowano

lokalizację

zbiornika

retencyjnego,

mieści

się

w

strefie

zabudowy

jednorodzinnej – M.3, oraz w strefie zieleni nieurządzonej - ZN.

5.

Wpływ eksploatacji górniczej

Na podstawie informacji uzyskanych od Tauron – Wydobycie, w latach 2026-2040 osiadania
terenu w rejonie niecki terenowej pompowni P12 i projektowanego zbiornika retencyjnego
mogą wynieść do 0,5m.
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W związku z posadowieniem zbiorników retencyjnych na terenach, które mogą być objęte
eksploatacją górniczą, zbiorniki powinny być posadowione wyłącznie na płycie
fundamentowej.

Nie dopuszcza się bezpośredniego pionowania (rektyfikacji) elementów
prefabrykowanych zbiornika.

•

5.1.

Harmonogram prac profilaktycznych

Rok 2025 – plan zadań profilaktycznych na lata 2026-2040

1) na bieżąco monitorować osiadania terenu,

W przypadku powstania niecki terenowej:

2) wyprofilować istniejący rów (skarpy i dno), aby umożliwić grawitacyjny dopływ wód,

3) sprawdzić spadki na istniejącym kanale deszczowym, (w przypadku powstania
przeciwspadku) – istniejący kanał deszczowy przebudować,

4) teren wyprofilować, tak aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z terenu osiadań do
projektowanych zbiorników i pompowni, lub istniejącego odbiornika,

5) zaprojektować i wykonać nowe rowy odwadniające, (lub drenaż), aby umożliwić
grawitacyjny spływ wód w stronę projektowanej pompowni, lub istniejącego
odbiornika,

Szczegółową etapizację prac, oraz szczegółowy zakres poszczególnych działań
przedstawić i opracować na etapie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego.
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6.

Realizowane Inwestycje

W obszarze zlewni na terenie działki, na której położony jest zbiornik retencyjny jest (mają
być) zrealizowana inwestycje:

"Naprawa szkody spowodowana ruchem zakładu górniczego polegajacego na przywróceniu
zdolności produkcyjnej gruntu ozn nr pgr 103/18 i 103/19 położonego w Wilczkowicach przy
ul. Kolonia".
W związku z powyższym na etapie opracowania projektu budowlano - wykonawczego należy
uwzględnić wyżej wymieniony projekt.

Odwodnienie nieruchomości gruntowej nr ew. 69/1 położonej w Wilczkowicach.

Inwestycje ta, w żaden sposób nie będą kolidowały z projektem.

II. Proponowane rozwiązanie techniczne
W związku z zalewaniem okolicznych obszarów, w prognozowanych osiadaniach terenu
(najniższe punkty terenowe) zlokalizowano studnie, zagłębione w stosunku do terenu
istniejącego na głębokość 1m z wierzchu zasypane gruntem rodzimym. Studnia ta nie będzie
posiadała włazu - a jej wypełnienie stanowić będzie żwir o odpowiedniej miąższości (np.:
żwir 4/10 o miąższości 50cm). Aby dodatkowo umożliwić swobodny napływ wody z niecki
terenowej do studni ściany jej będą perforowane. W celu zabezpieczenia otworów przed
zapchaniem gruntem rodzimym studnia zostanie okryta geowłókniną, zarówno po bokach jak
i z wierzchu.
Dodatkowo wody będą odbierane z istniejącego rowu przydrożnego ul. Kolonia, za pomocą
wpustów deszczowych. Z nich w sposób grawitacyjny woda będzie odprowadzona
do projektowanych zbiorników retencyjnych podziemnych. Wody (pochodzące w
szczególności z rowów przydrożnych) przed wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego
należy podczyścić do parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Ochrony
Środowiska.
Aby zapobiec przedostaniu się osadów i piasku do projektowanych zbiorników retencyjnych,
oraz projektowanej pompowni; na projektowanym kanale grawitacyjnym przed zbiornikami
retencyjnymi zastosowano osadnik wirowy.
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Zbiorniki retencyjne będą gromadziły wodę opadową, która w okresach występowania
wysokiego poziomu wód w odbiorniku będzie w nich magazynowana. Po ustaniu opadów
deszczu, a co za tym idzie zmniejszeniu ilości wody w Potoku Różanym – system
informatyczny, sterujący pracą całego układu na podstawie danych uzyskanych z urządzeń
pomiarowych (zlokalizowanych na odbiorniku i w zbiornikach retencyjnych), realizować
będzie zaprogramowane algorytmy sterowania. System ten uruchomi pompownię i woda ze
zbiorników retencyjnych zostanie odpompowana do odbiornika.
Wylot do Potoku Różanego będzie umocniony (na odległości 5m w górę i w dół liczoną od
osi przewodu tłocznego), aby zapobiec rozmyciu brzegu rowu w miejscu wprowadzenia
przewodu tłocznego do rowu.
Cały

proces

przebiegał

będzie

zaimplementowanych

w

w

sposób

oprogramowaniu

automatyczny

algorytmów

poprzez

sterowania.

realizację

Zastosowane

oprogramowanie komputerowe pozwalać będzie zarówno na bieżącą kontrolę pracy całego
systemu w tym poszczególnych pompowni, jaki i poinformuje operatora systemu
o parametrach pracy, oraz o ewentualnych zagrożeniach i nieprawidłowościach.
W przypadku trudności uzyskania zgód własnościowych, dla nowej trasy przewodu
tłocznego, możliwa jest zmiana lokalizacji przewodu, czyli ułożenia rurociągu tłocznego
w śladzie istniejącej kanalizacji deszczowej. Decyzję o zmianie trasy podejmie projektant na
etapie opracowania projektu budowlano-wykonawczego.

III. Obliczenia
W celu określenia optymalnej objętości zbiornika podczas ostatecznych obliczeń, na etapie
opracowywania projektu budowlano wykonawczego zaleca się skorzystać z najnowszych
danych dotyczących opadów tj. z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów Miarodajnych
(PANDa) oraz zaleca się wykonanie cyfrowego modelu zlewni.
Obliczenia muszą opierać się na aktualnym lokalnym modelu opadowym, tj. modelu natężeń
deszczów miarodajnych. Model ten powinien bazować na aktualnych zapisach opadów
z okresu 30-letniego, zarejestrowanych z wykorzystaniem deszczomierzy, spełniających
wymogi standardów WMO i IMGW-PIB. Model powinien obejmować czasy trwania opadów
od 5 min. do 4320 min. oraz co najmniej prawdopodobieństwa występowania opadów zgodne
z wymogami normy PN-EN 752, równe odpowiednio 10%, 20%, 50% i 100%.
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1.

DANE WYJŚCIOWE

Średnioroczna wysokość opadów [mm]: 760
Natężenie opadu dla miasta: Brzeszcze
wg modelu Błaszczyka1 [dm³/(s·ha)]: 156
wg modelu Bogdanowicz i Stachý2 [dm³/(s·ha)]: 211
wg modelu Suligowskiego3 [dm³/(s·ha)]: 147
Limit zrzutu [dm³/s]: 70
Powierzchnia zredukowana Au [ha]: 13,20

Typ
Powierzchnia Powierzchnia
Powierzchnia Powierzchnia Współczynnik
Lp. powierzchni
zredukowana zredukowana
A [ha]
A [m2]
spływu ψ
A
Au [m2]
Au [ha]
Suma

73.5023

73 5023

0.3

220 507

22.05

Założenia:
Poziom ryzyka : średni
Czas przepływu przez kanał: 15 min.

2.

WYNIKI OBLICZEŃ OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA

Objętość [m3] Czas opróżniania [h]
Objętość zbiornika dla natężenia deszczu wg modelu Błaszczyka¹ [m³]: 9 592 [38.1]
Objętość zbiornika dla natężenia deszczu wg modelu Bogdanowicz i Stachý² [m³]: 8 701
[34.5]
Objętość zbiornika dla natężenia deszczu wg modelu Suligowskiego³ [m³]: 5 449

[21.6]

Objętość [m3] Czas opróżniania [h]
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Objętość retencji V [m³] dla różnych czasów trwania opadów D [min.] wg modelu Błaszczyka

Objętość retencji V [m³] dla różnych czasów trwania opadów D [min.] wg modelu
Bogdanowicz-Stachý
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Objętość retencji V [m³] dla różnych czasów trwania opadów D [min.] wg modelu
Suligowskiego

Wytyczne dla projektowanej infrastruktury
Przedstawione rozwiązania projektowe zawarte w n/n koncepcji stanowią wytyczne dla
projektowanej infrastruktury.
Ostateczną decyzję o zastosowaniu tych rozwiązań, bądź zmianie przedstawionych rozwiązań
projektowych na inne podejmie projektant na etapie sporządzenia projektu budowlano
-wykonawczego.

Dobrano układ czterech zamkniętych, podziemnych zbiorników retencyjnych o pojemności
użytkowej 9644 m³.
Zbiorniki z prefabrykowanych elementów żelbetowych z betonu C35/45, o szerokości
wewnętrznej 8,0 m i długości 101,0 m. Wysokość słupa wody wewnątrz zbiornika – 3m.

3.

DOBÓR ZBIORNIKA

Dobrano żelbetowy zbiornik retencyjny owalny, wykonany z modułowych elementów
prefabrykowanych - elementów przedłużających (tzw. elementów „U”) oraz elementów
zamykających. Zbiornik przykryty jest pokrywami żelbetowymi, które w zależności od
MERiTUM PROJEKT
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obciążeń, oparte są na ścianach bocznych lub ścianach bocznych i podporach wewnętrznych.
Zbiornik należy wykonać zgodnie z aktualną KOT (Krajową Oceną Techniczną).
Poszczególne elementy zbiornika łączone są ze sobą przy użyciu systemowych połączeń
skręcanych. Szczelność połączeń zapewniona jest poprzez zastosowanie atestowanych
materiałów uszczelniających.
Na połączeniu ściany bocznej z dnem wykonany jest monolityczny skos, co eliminuje
występowanie skamieliny osadowej. W pokrywie powinny znajdować się otwory włazowe
i kontrolne.
Na pokrywie zbiornika montowane są kominy złazowe wykonane z kręgów mniejszej
średnicy DN1200 i zwieńczone pokrywą. Kominy złazowe muszą być wykonane
z elementów z oznakowaniem CE na zgodność z PN-EN 1917 i znakiem budowlanym na
zgodność z Aprobatą Techniczną IK. Elementy łączone na uszczelki gumowe wykonywane
zgodnie z normą PN-EN 681-1, z zamkiem wg DIN 4034 cz 1.
Grubość dna zbiornika co najmniej 250 mm, grubość ścian wszystkich elementów zbiornika
co najmniej 180mm.
Elementy skrajne o promieniu wewnętrznym ścian owalnych 2300 mm.
Kominki inspekcyjne wyposażone w drabinki ze stali nierdzewnej wykonywane zgodnie
z normą PN-EN 1917.
3.1.

Parametry zbiornika

Pojemność całkowita [m³]: 9644
Pojemność użytkowa dla Hu=3m [m³]: 9644
Wysokość wewnętrzna Hwew [m]: 3
Ilość sztuk / Szerokość / długość zewnętrzna Dz/Lz [mm]: 4x 8360x101360
Ilość sztuk / Szerokość / długość wewnętrzna Dw/Lw [mm]: 4x 8000x101000
Masa najcięższego elementu (maksymalna) [t]: 24
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3.2.

Schemat poglądowy zbiornika

Minimalne parametry betonu użytego do produkcji elementów zbiornika
Klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04) C35/45
Nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250) <5%
Stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250) W8
Stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250) F150
Stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250) F50
Wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04) ≤ 0,45
Klasa stali zbrojeniowej żebrowanej A-III N
MERiTUM PROJEKT
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3.3.

Obciążenia

Zbiornik zaprojektowano na obciążenia stałe – ciężar zasypki gruntowej oraz na całkowite
obciążenia zmienne (klimatyczne, technologiczne i eksploatacyjne). Zbiornik przystosowany
do obciążenia eksploatacyjnego w postaci taboru samochodowego o masie całkowitej pojazdu
do 42t (pojazd typu „K”, klasy B wg PN-85/S-10030).

3.4.

Szczelność

Szczelność zbiornika zapewnia zastosowanie betonu o wysokich parametrach oraz
odpowiedniej grubości ściany i dna. Szczelność połączeń elementów zbiornika zapewniona
jest poprzez zastosowanie atestowanych materiałów uszczelniających.

3.5.

Składowanie i transport

Elementy zbiornika należy składować w położeniu, w jakim będą zabudowywane lub
w położeniu, w jakim są produkowane, na płaskim i równym podłożu (np. na podkładach
drewnianych) nie powodującym ich uszkodzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
Prefabrykaty betonowe należy podnosić za uchwyty transportowe odpowiedniej nośności. Kąt
nachylenia liny nie powinien być większy niż 30˚ od pionu. Elementy zbiornika powinny być
transportowane pojedynczo, obok siebie, w ilościach na jakie pozwalają ich gabaryty
i ładowność środków transportowych. Elementy płaskie (np. płyty pokrywowe) mogą być
transportowane w pozycji poziomej, jeden na drugim, z zastosowaniem przekładek. W czasie
transportu

powinny

być

zabezpieczone

przed

przesuwaniem

się,

uszkodzeniami

mechanicznymi oraz kontaktem z ostrymi przedmiotami. Załadunek i rozładunek zbiorników
lub ich elementów powinien odbywać się z użyciem urządzeń i wyposażenia gwarantujących
odpowiedni udźwig i bezpieczeństwo w trakcie tych czynności.

Na etapie sporządzania projektu budowlano – wykonawczego przewidzieć w miarę
możliwości technicznych wzmocnienie istniejących lokalnych dróg lub inne rozwiązania
techniczne (np.: podział zbiorników na mniejsze elementy) tak, aby zapobiec zniszczeniu
lokalnych dróg – podczas transportu ciężkich elementów.

3.6.

Posadowienie zbiornika

Zbiornik

powinien

być

posadowiony

na

odpowiednio

przygotowanym

podłożu,

wzmocnionym poprzez zagęszczenie, wykonanie podbudowy z betonu lub płyty
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fundamentowej. Pomiędzy warstwą betonu a dnem zbiornika należy ułożyć warstwę
wyrównawczą z piasku gr. 5 cm. W przypadku występowania gruntów nienośnych należy
wykonać ich wymiany. W przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje się powyżej
poziomu posadowienia zbiorników należy sprawdzić, czy spełniony jest warunek stateczności
na wypór. Gdy warunek wyporu nie jest spełniony, zbiornik należy dociążyć, np. poprzez
wykonanie odsadzki przeciwwyporowej. Na czas prowadzenia robót skarpy wykopu należy
zabezpieczać przed osuwaniem. W czasie montażu w wykopie nie może występować woda
gruntowa ani opadowa.

3.7.

Montaż zbiornika

Korpus zbiornika montowany jest przy pomocy dźwigu o nośności zapewniającej bezpieczne
podnoszenie i przemieszczanie elementów. Należy zapewnić drogi dojazdowe dla zestawów
samochodowych 40T do miejsca montażu zbiornika w bezpośrednie sąsiedztwo dźwigu.
Montaż polega na ustawieniu elementów prefabrykowanych w wykopie, na odpowiednio
przygotowanym podłożu i skręceniu za pomocą sprzęgów z jednoczesnym ułożeniem
uszczelki. Po ustawieniu i połączeniu wszystkich elementów, pozostałe szczeliny połączeń
oraz kieszenie śrub wypełniania się zaprawą klejową. Wykop pomiędzy ścianami zbiornika a
skarpą należy wypełnić piaskiem lub pospółką układaną i zagęszczaną warstwami
równomiernie na całym obwodzie, aż do uzyskania rzędnej zgodnie z projektem. Zasypanie
zbiornika dopuszczalne jest wyłącznie po jego kompletnym zmontowaniu. Na czas
prowadzenia robót należy zabezpieczyć skarpy wykopu oraz jego odwodnienie.

3.8.

Odporność

Odporność na agresywne środowisko chemiczne uzyskuje się poprzez zastosowanie betonu o
odpowiednich parametrach oraz minimalnego otulenia zbrojenia, zapewniających trwałość
konstrukcji w trakcie pracy w określonym środowisku.

3.9.

Próba szczelności

Do wykonania próby szczelności można przystąpić po zakończeniu wszystkich prac
montażowych i związaniu zaprawy klejowej układanej na budowie. Próbę szczelności można
wykonywać przed zasypaniem wykopu. Podczas badań szczelności zbiorników, po 48 h od
napełnienia wodą, nie powinny pojawić się przecieki na ściankach, a ubytek wody nie
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powinien przekroczyć wartości 0,04 dm³/(m²·h) zwilżonej powierzchni ścian i dna. Próbę
szczelności należy wykonywać zgodnie z PN-B-10702:1999.

3.10. Odbiory
Odbiory pośrednie prac budowlano montażowych oraz próbę szczelności zbiornika wykonać
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Polskimi Normami oraz
wymaganiami inwestora.

3.11.

Warunki użytkowania zbiornika

Zbiornik należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać w dobrym stanie
technicznym.

3.12.

Wykorzystanie zgromadzonej wody deszczowej

Proponuje się wtórne wykorzystanie zgromadzonej wody deszczowej do podlewania parków,
skwerów czy pól uprawnych; do mycia dróg lub innego wykorzystania.

4.

DOBÓR OSADNIKA
Dla pompowni dobrano osadnik wirowy o średnicy Dw 5000mm

4.1.

Opis działania

Osadnik przeznaczony jest do oddzielania zawiesiny mineralnej zawartej w ściekach takiej
jak: piasek, żwir i szlam. Oczyszczanie odbywa się z wykorzystaniem zjawiska sedymentacji
- zawiesina cięższa od wody opada na dno zbiornika, co pozwala na podczyszczenie ścieków
do poziomu wymaganego przez Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia
18.11.2014 r. (w sprawie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - max. dopuszczalne
stężenie zawiesiny mineralnej w ściekach wprowadzanych do odbiornika to 100 mg/l).
4.2.
•

Wymagania techniczne odnośnie urządzenia

skuteczność usuwania zawiesin >80% dla przepływu oczyszczanego Qnom, stężenie
zawiesin na odpływie dla Qnom: <100 mg/dm³;

•

usuwanie zawiesin wspomagane siłą odśrodkową przy przepływie wirowym;
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•

konstrukcja urządzenia zapewniająca jego prawidłową pracę przy maksymalnym
przepływie kierowanym do urządzenia Qmax;

•

wydzielona komora osadowa i komora wylotowa;

•

odpływ z komory osadowej do komory wylotowej poprzez rurę centralną umieszczona
w środku komory osadowej;

•

przystosowanie do podłączania rur wlotowych o średnicach zgodnie z dokumentacją
projektową – nie dopuszcza się stosowania redukcji;

•

deflektor kierunkowy na wlocie wprowadzający ścieki w ruch wirowy wewnątrz komory
osadowej, zwiększający efektywność urządzenia poprzez rozprowadzenie ścieków po
powierzchni, dostosowany do średnicy rury dopływowej;

•

wyposażenie wewnętrzne (przegroda, rura centralna, deflektor) wykonane z PEHD

•

możliwość podłączenia instalacji alarmowej;

•

korpus przykryty pokrywą żelbetową z włazami żeliwnymi;

Przykładowy rysunek dołączono do dokumentacji.
5.

DOBÓR POMPOWNI

Dla pompowni dobrano dwie pompy o mocy 6 KW (każda). Średnica korpusu pompowni
wynosi 2000 mm.
Istnieje możliwość zabudowy szafy sterowniczej w osobnej studni fi 2000m (w szczególnych
przypadkach – gdy występuje brak miejsca np.: pole orne). Standardowo szafa sterownicza
jest przystosowana do wkopania obok/ lub posadowienia na pokrywie pompowni.
Szczegółowa lokalizacja pompowni, jak i szafy sterowniczej winna być określona na etapie
projektu budowlano – wykonawczego.
5.1.

Opis działania

Każda pompownia posiada określone możliwości retencjonowania dopływających ścieków.
Maksymalny poziom gromadzonych ścieków jest ściśle określony i mierzony za
pośrednictwem urządzeń takich jak: sygnalizatory pływakowe, sonda hydrostatyczna,
ultradźwiękowa itp.
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Standardowy układ pompowy pracuje na podstawie następujących poziomów:
• poziom

suchobiegu sygnalizuje niewystarczający poziom ścieków do uruchomienia/

kontynuowania pracy pomp
• poziom

minimalny sygnalizuje poziom automatycznego wyłączenia pomp

• poziom

max sygnalizuje poziom automatycznego włączenia pompy do pracy

• poziom

alarmowy sygnalizuje przekroczenie możliwości retencyjnych komory pompowni

Standardowy układ sterowania pracą pomp dla pompowni 2 pompowej:
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6.

AUTOMATYCZNY SYSTEM STEROWANIA

Elementem układu jest automatyczny system sterowania z elementami kontrolno –
pomiarowymi układów gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Podstawowymi
elementami systemu będą automatyczne punkty pomiaru poziomu wody w poszczególnych
zbiornikach retencyjnych, pomiary poziomu wody w odbiornikach, do których wykonywane
będą zrzuty, pomiary opadów atmosferycznych przy pomocy deszczomierzy wagowych,
informacje pozyskiwane z systemu nowcastingowego INCA oraz sterowane zdalnie
pompownie. Rozwiązanie będzie zarządzane przy pomocy inteligentnego systemu
informatycznego. Sterowane elementy systemu będą posiadały możliwość działania
autonomicznego, wykorzystując dane zbierane z poszczególnych czujników.

Zaprojektowany system pozwoli na sprawne monitorowanie lokalnej sytuacji hydrologicznej i
meteorologicznej oraz zarządzanie wodą w układzie zbiorników retencyjnych.

Po ustaniu opadów deszczu, a co za tym idzie zmniejszeniu ilości wody w odbiorniku –
system informatyczny, na podstawie danych z urządzeń pomiarowych, zlokalizowanych na
odbiorniku oraz zbiornikach retencyjnych, realizować będzie algorytmy sterowania. Zostaną
uruchomione pompownie, za pośrednictwem których woda ze zbiorników retencyjnych
zostanie odpompowana do odbiorników. Cały proces będzie przebiegał w sposób
automatyczny poprzez realizację zaimplementowanych w oprogramowaniu algorytmów
sterowania. Oprogramowanie komputerowe pozwalać będzie na bieżącą kontrolę pracy
całego układu w tym poszczególnych pompowni, informuje operatora systemu o parametrach
pracy, jak i o ewentualnych zagrożeniach i nieprawidłowościach.
Oprogramowanie informatyczne powinno posiadać co najmniej poniższe cechy i możliwości:
• Prezentacja danych pomiarowych w formie tabelarycznej i wykresów
• Możliwość porównywania zbieranych danych i tworzenia zestawień
• Możliwość tworzenia punktów odniesienia dla zbieranych danych pomiarowych
• Prezentowanie aktualnej Prognozy Pogody
• Możliwość wykonywania kalibracji nastaw systemu zgodnie z wymaganiami
• Definiowane sms alarmowe
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• Manualne sterowanie pracą pomp
• Mapa poglądowa dla całego systemu wraz z naniesionymi elementami systemu
• Wizualizacja działania systemu pomiarowego oraz pompowni
• Integracja z Prognozą Pogody IMGW oraz systemem nowcastingowym INCA w
zakresie prognozowanych opadów

W systemie informatycznym musi być możliwe wykonanie kalibracji nastaw, wpływających
na algorytmy działania systemu.
Nastawy Systemu dotyczące:
•

granicznych stanów wód

•

wielkości opadu

•

zmiany poziomu wody

•

progów dotyczących prognozowanych opadów

•

czasu pracy pomp

oraz wszelkich parametrów usprawniających pracę systemu winny być aktualizowane na
podstawie zmierzonych danych oraz obserwacji poczynionych przez operatorów systemu.
Wszystkie urządzenia pomiarowe i wykonawcze systemu sterowania wyposażone będą w
moduły, umożliwiające zdalną komunikację urządzeń z serwerem centralnym, na którym
zainstalowany będzie system informatyczny.
Czujniki poziomu wody powinny być zasilane bateryjnie i powinny mierzyć przyrost
napełnienia z dużą częstotliwością, po przekroczeniu wcześniej określonego poziomu
minimalnego.
Pomiar opadu atmosferycznego powinien odbywać się za pomocą deszczomierzy wagowych
zgodnie z ze wszystkimi wymogami WMO i normą No.8 Guide to Meteorological
Instruments and Methods of Observation
System informatyczny musi być zintegrowany z systemem nowcastingowym INCA.
System nowcastingowy INCA „Integrated Nowcasting Through Comprehensive Analysis”
jest systemem analizy oraz prognozy stanu atmosfery. Na podstawie danych z naziemnej
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sieci pomiarowej IMGW-PIB (stacje SYNOP, sieć telemetryczna oraz radarowa) tworzona
jest analiza warunków panujących w atmosferze. Na jej podstawie przygotowywana jest
ultrakrótkoterminowa prognoza pogody „na teraz”, czyli na najbliższe kilka godzin. Jest ona
oparta na numerycznej prognozie ALADIN i korygowana najświeższymi dostępnymi danymi
obserwacyjnymi - czyli analizą systemu INCA.
Podstawowe parametry:
System INCA ma wysoką rozdzielczość horyzontalną 1km x 1km.
Dla wszystkich pól, poza opadem oraz opadem stałym, analiza jest opracowywana co 1
godzinę, z prognozą na najbliższe 8 godzin.
W przypadku pól opadowych (tj. opad oraz opad stały) analiza obliczana jest co 10 minut,
natomiast prognoza ma horyzont czasowy 2 godziny.

IV. Uwagi końcowe
1.

W celu określenia optymalnej objętości zbiornika retencyjnego podczas ostatecznych
obliczeń (tj. na etapie opracowywania projektu budowlano wykonawczego) zaleca się
skorzystać z najnowszych danych dotyczących opadów tj. z Polskiego Atlasu Natężeń
Deszczów Miarodajnych (PANDa) oraz zaleca się wykonanie cyfrowego modelu
zlewni.

2.

W wyniku ostatecznych doborów na etapie opracowywania projektu budowlano
wykonawczego, kształt i wielkości zbiorników mogą ulec zmianie.

3.

W związku z posadowieniem zbiorników retencyjnych na terenie, na którym może
odbywać się planowana eksploatacja górnicza, zbiornik powinien być posadowiony
wyłącznie na płycie fundamentowej.

4.

W trakcie realizacji inwestycji istnieje możliwość etapizacji (tj. stopniowego
dobudowywania kolejnych zbiorników retencyjnych zgodnie z projektem), tak by
możliwe było czasowe ograniczenie ilości wód deszczowych w odbiorniku. Warunkiem
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koniecznym jest wykonanie pompowni, zbiornika retencyjnego oraz osadnika wirowego
– tak by cały układ działał w sposób prawidłowy i zgodnie z przeznaczeniem.

5.

Urządzenia techniczne (np.: pompownie zbiorniki, studnie) powinny być okresowo
kontrolowane i czyszczone – zgodnie z instrukcją producenta (utrzymywane
w należytym stanie technicznym),

6.

Rowy doprowadzające wody, jak i odbierające wodę powinny być okresowo czyszczone
- kontrolowane (z zanieczyszczeń opadów, mułów), utrzymane w odpowiednim stanie
technicznym
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