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S t r e s z c z e n i e 

Po zakończeniu budowy stopnia wodnego w Malczycach wody Odry zostaną spiętrzone do za-
kładanej rzędnej 101,40 m n.p.m, co będzie miało istotny wpływ na kształtowanie się stosunków 
wodnych w lewobrzeżnej części doliny. W pracy przeanalizowano skuteczność różnych systemów 
zabezpieczających tereny przyległe do rzeki przed podtopieniem. Zbadano poprawność rozwiązań 
hydrotechnicznych zawartych w opracowanym projekcie [Projekt ..., 2003]. Zaproponowano także 
inne rozwiązania, równie skutecznie chroniące rejon wsi Rzeczyca przed podtopieniem, jak ww. 
projekt, ale oszczędniejsze w realizacji. Do obliczeń przepływu wody w przekrojach płaskich 
w planie i przekrojach pionowych zastosowano modele matematyczne bazujące na równaniach Bous-
sinesqa i Richardsa. 

WSTĘP 

Spiętrzenie wód na stopniach wodnych wywołuje istotne i trwałe zmiany sto-
sunków wodno-gruntowych na terenach przyległych. W warunkach wysokich pię-
trzeń (do 4–5 m) na stopniach rzek skanalizowanych obszar będący pod wpływem 
piętrzenia może obejmować do kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Z uwa-
gi na dużą wartość rolniczą tych terenów, często również gęsto zabudowanych, 
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określenie możliwości kształtowania właściwych stosunków w środowisku wodno- 
-gruntowym powinno być wyjaśnione już w fazie projektowania. W artykule 
przedstawiono analizy symulacyjne rozwiązania problemu z zastosowaniem mode-
li matematycznych. 

W związku z realizowaną budową stopnia wodnego Malczyce wody Odry po-
wyżej stopnia zostaną spiętrzone o 4,70 m w stosunku do średniego stanu natural-
nego. Spiętrzenie stanów wody Odry spowoduje podniesienie zwierciadła wód 
gruntowych w dolinie powyżej stopnia wodnego. Bezpośrednio powyżej stopnia 
wodnego stany wód gruntowych w rejonie wsi Rzeczyca sięgałyby powierzchni 
terenu, podtapiając budynki i zalewając pomieszczenia podziemne. 

Jako zabezpieczenie wsi przed podtopieniem zaprojektowano wykonanie prze-
słony wodoszczelnej wzdłuż obwałowania Odry od stopnia wodnego w górę rzeki 
długości 1100 m, krytego drenażu na zawalu średniej głębokości 2,0 m, na długo-
ści odpowiadającej długości przesłony oraz otwartego kanału odwadniającego 
[Projekt ..., 2003]. Celem badań, zleconych przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu (inwestora obiektu), było określenie skuteczności zaprojek-
towanych zabezpieczeń oraz optymalizacja uszczelnień i drenaży gwarantujących 
ochronę wsi Rzeczyca przed podtopieniem. 

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU 

Realizowany stopień wodny „Malczyce” zlokalizowany jest w km 300 Odry. 
Dolina Odry w tym rejonie jest częścią rozległej Równiny Wrocławskiej. Spiętrze-
nie wody na stopniu w Malczycach spowoduje podniesienie stanów wody Odry na 
odcinku powyżej stopnia wodnego, a w ślad za tym podniesienie poziomu wód 
gruntowych na terenach przyległych do Odry. 

Charakterystycznym elementem morfologicznym Równiny Wrocławskiej jest 
Pradolina Odry, zwana Wrocławsko-Magdeburską, powstałą w okresie zlodowace-
nia środkowopolskiego (stadiał Warty), gdy lądolód zatrzymał się na linii Wzgórz 
Trzebnickich. Dolina Odry na omawianym odcinku tworzy dość rozległą równinę, 
ograniczoną od północy i południa wysoczyzną plejstoceńską. Kształt doliny jest 
asymetryczny, na co wskazują prostopadłe do doliny rzeki przekroje topograficzne 
i geologiczne [Dokumentacja ..., 1968]. Oś doliny przebiega na analizowanym 
odcinku na południe od koryta Odry. Obecnie Odra na tym odcinku przepływa 
wzdłuż prawej (północnej) krawędzi doliny. Szerokość doliny w rejonie Malczyc 
(zachodnia część terenu badań) wynosi ok. 4 km, a w rejonie Rzeczycy (rejon loka-
lizacji stopnia) ok. 6 km. Odra na odcinku od Brzegu Dolnego do Rzeczycy płynie 
równoleżnikowo wzdłuż prawej krawędzi doliny, a poniżej Rzeczycy kieruje się ku 
lewostronnej wysoczyźnie. 
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WARUNKI HYDROGRAFICZNE I HYDROGEOLOGICZNE 

Warunki hydrogeologiczne, zwłaszcza stany wód podziemnych, kształtują się 
głównie pod wpływem stanów wody w Odrze. Odra na omawianym odcinku od 
Brzegu Dolnego do Malczyc ma charakter rzeki typowo nizinnej, drenującej. 
W związku z małym spadkiem dna i powolnym spływem wód rzeka wytworzyła 
liczne zakola. Największy łuk spowodowany zmianą nurtu obserwujemy na odcin-
ku Rzeczyca – Malczyce – Lubiąż. Do ważniejszych dopływów lewobrzeżnych 
Odry na tym terenie należy zaliczyć Średzką Wodę i jej dopływ – Jeziorkę. 

Grunty w rozpatrywanym rejonie doliny Odry mają następujące wartości 
współczynnika filtracji (w m·doba–1) [Dokumentacja..., 1968]: 
– ok. 28,5  – piasek drobny, 
– 1,0–40,0  – piasek średni (stanowiący większość), 
– ok. 0,8  – piasek średni zagliniony, 
– 2,0–43,0  – piasek gruby, 
– 2,4–82,9  – pospółka, 
– 3,5–138,2  – żwir. 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  
DOTYCZĄCE OCHRONY REJONU WSI RZECZYCA  

PRZED PODTOPIENIEM 

Budowa stopnia wodnego „Malczyce” i spiętrzenie wody w Odrze do rzędnej 
101,40 m n.p.m. (woda dolna 96,70 m n.p.m.) łączy się ze zmianą stosunków wod-
no-gruntowych na terenach przyległych. W zasięgu bezpośredniego i najbliższego 
oddziaływania stopnia zlokalizowana jest wieś Rzeczyca. W celu ochrony tego 
rejonu przed niekorzystnymi zmianami warunków wodno-gruntowych przewidzia-
no w projekcie zabezpieczenie w postaci urządzeń odwadniających oraz przesłony 
wodoszczelnej wzdłuż odwodnej stopy wału przeciwpowodziowego.  

Kanał odwadniający. Głównym projektowanym urządzeniem odwadniającym 
przyległe tereny jest kanał odwadniający (rys. 1). Jego całkowita długość wynosi 
2,1 km, nachylenie skarp 1:2, a szerokość dna 1,5 m. Podłużny spadek dna kanału i 
wynosi 0,63‰, a rzędna ujścia do zbiornika wyrównawczego – 97,00 m n.p.m.  

Drenaż. U podnóża skarpy odpowietrznej wału w projekcie przewidziano dre-
naż, którego zadaniem byłoby głównie przejmowanie wód opadowych (rys. 2). 
Projektowana rzędna ujścia drenażu do zbiornika wyrównawczego wynosi 97,50 m 
n.p.m., gdy rzędna dna zbiornika wynosi 96,00 m n.p.m., a poziom wody dolnej – 
96,70 m. Dreny na początkowej długości 430 m poniżej stopnia piętrzącego są 
wykonane z rur dwuściennych PE ø 450 pełnych, natomiast powyżej stopnia na 
długości ok. 600 m z rur dwuściennych PE ø 400 perforowanych. Projektowany 
spadek podłużny odcinka perforowanego i wynosi 1,6‰. 
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Rys. 1. Rozwiązania techniczne proponowane do ochrony terenu w modelu „Malczyce” 

Fig. 1. Technical solutions proposed to protect the area in the „Malczyce” model 

 
Rys. 2. Rozwiązania techniczne proponowane do ochrony terenu w modelu „Rzeczyca” (zaznaczono 

tylko te odcinki drenażu, na których zwierciadło wody gruntowej układa się powyżej rzędnej dna 
drenu) 

Fig. 2. Technical solutions proposed to protect the area in the „Rzeczyca” model (only the drainage 
sections where ground water table was above the ordinate of drain’s bottom are shown) 

Przesłona wodoszczelna. Według Projektu ... [2003] zasadniczą konstrukcją 
hydrotechniczną ograniczającą niekorzystny wpływ piętrzenia na zabudowany 
rejon wsi Rzeczyca jest przesłona wodoszczelna (rys. 2). Pełna przesłona wodosz-
czelna (do warstwy nieprzepuszczalnej) przewidziana jest u podnóża skarpy od-
wodnej. Określenie optymalnej, efektywnej długości tej przesłony stanowiło 
przedmiot badań zrealizowanych przez autorów.  
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OBLICZENIA SYMULACYJNE FILTRACJI HORYZONTALNEJ  
Z WYKORZYSTANIEM MODELU MATEMATYCZNEGO 

MODEL MATEMATYCZNY 

W badaniach symulacyjnych zastosowano model matematyczny opisujący 
przepływ wód gruntowych w strefie saturacji w przekroju płaskim w planie, 
w warunkach swobodnego bądź napiętego reżimu przepływu. Jest to model dyna-
miczny w czasie, w układzie dwóch zmiennych przestrzennych X–Y. Model do-
puszcza niejednorodność i anizotropię ośrodka gruntowego, zmienność w czasie 
i przestrzeni warunków brzegowych, umożliwia również uwzględnienie zasilania 
infiltracyjnego ze strefy aeracji. Jego podstawą jest równanie Boussinesqa [CHAL-
FEN, 2003; KINZELBACH, 1986]: 

 μ ht = (T1 hx)x + (T2 hy)y + W (1) 

Równanie (1) uzupełniono warunkiem początkowym, definiującym wysokości 
piezometryczne w początkowej chwili symulacji i warunkami brzegowymi typu 
Dirichleta, Neumanna oraz mieszanymi. Wewnętrzne lub zewnętrzne warunki 
brzegowe Dirichleta zadaje się w punktach o znanych wysokościach piezome-
trycznych, warunki Neumanna podaje się wzdłuż odcinków brzegowych, na któ-
rych znane jest natężenie przepływu wody w kierunku normalnym do brzegu. Wa-
runki mieszane zadaje się na odcinkach brzegowych, dla których znana jest liniowa 
zależność między wysokością piezometryczną a natężeniem przepływu. Zagadnie-
nie różniczkowe, składające się z równania różniczkowego Boussinesqa uzupeł-
nionego warunkami początkowo-brzegowymi, rozwiązuje się metodą elementów 
skończonych. Metoda ta wymaga, by rozważany obszar filtracji został podzielony 
na elementy „skończone” – w modelu zastosowano elementy trójkątne. Funkcję 
niewiadomą, czyli rozkład wysokości piezometrycznej, w ramach każdego elemen-
tu przybliża się funkcjami bazowymi – w modelu są to funkcje liniowe. Jako roz-
wiązanie uzyskuje się wysokości piezometryczne w wierzchołkach trójkątów, a na 
tej podstawie wyznacza się wszystkie pozostałe charakterystyki przepływu: wekto-
ry prędkości przepływu wody, natężenie przepływu, hydroizohipsy, hydroizopiezy, 
trajektorie przepływu, linie prądu oraz siatkę hydrodynamiczną. Komputerową 
realizacją przyjętego modelu jest autorski program FIZ (Filtracja i Zanieczyszcze-
nia) [CHALFEN, 2003; CHALFEN, SZULCZEWSKI, 1999]. 

W modelowanym obszarze przyjęto, że warstwa wodonośna (spąg i strop) jest 
lekko nachylona od wsi Zakrzów w kierunku Malczyc zgodnie ze średnim spad-
kiem terenu. Różnice wysokości na odcinku od Zakrzowa do Malczyc wynoszą ok. 
2,0 m. Miąższość warstwy wodonośnej w badanym rejonie przyjęto równą 12 m. 
Przyjęto także, że przy powierzchni terenu znajduje się warstwa słaboprzepusz-
czalna miąższości 2 m. Wartość współczynnika filtracji analizowanego obszaru, 
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zgodnie z mapą wodoprzewodności, wynosi od 13 do 26 m·doba–1 [Wstępna pro-
gnoza ..., 1973]. Współczynnik odsączalności μ na podstawie danych z literatury 
przyjęto stały w całym obszarze, równy 0,20 [KOWALSKI, 1987]. Odrę, zarówno 
przed, jak i po piętrzeniu, symulowano jako ciek dogłębiony, stosując warunek 
Dirichleta. Średzką Wodę oraz kanał odwadniający opisano jako cieki niedogłę-
bione, stosując także warunek Dirichleta z równoczesną modyfikacją współczynni-
ka filtracji proporcjonalnie do stopnia niedogłębienia cieku. Zmniejszenie współ-
czynnika filtracji w rejonie niedogłębionego cieku (drenażu) równoważy dodatko-
we opory hydrauliczne wynikające z niedogłębienia. Niezupełny dren odwadniają-
cy wzdłuż wału ziemnego opisano warunkiem Dirichleta, z tym że w każdym kro-
ku czasowym oblicza się bilans przepływu do drenu w węzłach siatki – i jeśli jest 
on ujemny (tzn. suma dopływu z poszczególnych trójkątów, do których węzeł na-
leży, jest mniejsza niż odpływ), a także, gdy dren leży powyżej swobodnego 
zwierciadła wody – dren przestaje w modelu pracować. Barierę nieprzepuszczalną 
wzdłuż wału ziemnego, a także odcinki brzegu modelowanego obszaru poprowa-
dzone wzdłuż linii prądu, opisano warunkiem Neumanna z natężeniem przepływu 
równym zero. Infiltrację ze strefy aeracji określono na drodze tarowania modelu 
z wykorzystaniem mapy hydroizohips z roku hydrologicznego 2001/2002  
[Wpływ ..., 2002] i przyjęto średnio 0,3 mm·doba–1, czyli 110 mm rocznie (rys. 3). 

 

 
Rys. 3. Hydroizohipsy i pole prędkości – stan obecny 

Fig. 3. Hydroizohypses and velocity field – current status 

W pracy objęto analizą dwa obszary. Obszar pierwszy, nazwany umownie 
„Malczyce” obejmuje teren między Odrą a Średzką Wodą (rys. 1). Obszar drugi, 
nazwany „Rzeczyca”, znajduje się między Odrą a projektowanym kanałem odwad-
niającym (rys. 2). Siatka dyskretyzacyjna modelu „Malczyce” składała się z 1275 
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węzłów, 2378 trójkątów o bokach średniej długości 125 m. W modelu „Rzeczyca” 
siatka składała się z 1534 węzłów, 2864 trójkątów o bokach średniej długości 20 
m. Krok czasowy w obliczeniach wynosił 1 dobę. Obliczenia prowadzono aż do 
uzyskania stanu ustalonego. 

WARIANTY OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH 

Obliczenia symulacyjne wykonano dla niżej opisanych wariantów. 
I Model „Malczyce” – piętrzenie na stopniu Malczyce do rzędnej 101,40 m 

n.p.m., poziom zwierciadła wody dolnej 96,70 m, bez urządzeń odwadniających 
(rys. 4). 

 
Rys. 4. Hydroizohipsy po piętrzeniu bez urządzeń odwadniających 

Fig. 4. Hydroisohypses after damming without draining facilities 

II Model „Malczyce” z kanałem odwadniającym, bez drenażu i przesłony wo-
doszczelnej. Poziom wody w Odrze, jak w wariancie I (rys. 5). 

III Model „Rzeczyca” z kanałem i drenażem wg projektu, bez przesłony. 
IV Model „Rzeczyca” z kanałem odwadniającym i drenażem pogłębionym 

o 1,0 m, bez przesłony (rys. 6). 
V Model „Rzeczyca” z kanałem odwadniającym, drenażem wg projektu i prze-

słoną wodoszczelną do km 0+650 wału przeciwpowodziowego. 
VI Model „Rzeczyca” – jak w wariancie V, z przesłoną do km 0+750. 
VII  Model „Rzeczyca” – jak w wariancie V, z przesłoną do km 0+850. 
VIII Model „Rzeczyca” – jak w wariancie V, z przesłoną do km 0+950. 
IX Model „Rzeczyca” – jak w wariancie V, z przesłoną do km 1+050. 
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Rys. 5. Hydroizohipsy po piętrzeniu z kanałem odwadniającym 

Fig. 5. Hydroisohypses after damming with draining canal 

 
Rys. 6. Hydroizohipsy po piętrzeniu z pogłębionym drenażem;  

uwaga dotycząca drenażu, jak pod rys. 2. 

Fig. 6 Hydroisohypses after damming with deepened drainage (see note in Fig. 2) 

X Model „Rzeczyca” – jak w wariancie V, z przesłoną do km 1+100 (rys. 7). 
XI Model „Rzeczyca” z przesłoną do km 0+750, kanałem odwadniającym 

i drenażem przywałowym głębokości o 1,0 m większej od założonej w projekcie 
„Hydroprojektu” Wrocław. 

XII Model „Rzeczyca” – jak w wariancie XI, z przesłoną do km 0+850 (rys. 8). 
W wariantach III oraz V–X drenaż przywałowy założono na głębokościach 

zgodnie z projektem „Hydroprojektu” Wrocław. 
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Rys. 7. Hydroizohipsy z modelu FIZ po piętrzeniu według założeń projektu „Hydroprojektu” Wro-

cław; uwaga dotycząca drenażu, jak pod rys. 2 

Fig. 7. Hydroizohypses calculated with the FIZ model after damming according to „Hydroprojekt” 
Wrocław (see note in Fig. 2) 

 
Rys. 8. Hydroizohipsy po piętrzeniu z przesłoną do 850 m 

Fig. 8. Hydroizohypses after damming with impermeable barrier to 850 m 

ANALIZA WYNIKÓW OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH 

W wariancie I (bez przesłony wodoszczelnej i urządzeń odwadniających) 
zwierciadło wody gruntowej – z.w.g. (powierzchni piezometrycznej) znajduje się 
powyżej rzędnej 101,00 m n.p.m., w przybliżeniu na wysokości odpowiadającej 
powierzchni terenu, której rzędne zawierają się w przedziale od 100,00 (w dolnej 
części wsi) do 101,0–102,0 m n.p.m. (w górnej części wsi). Dla porównania podaje 
się, że średnia wysokość z.w.g. w roku hydrologicznym 2001/2002 na terenie wsi 
Rzeczyca wynosiła od 97,50 do 98,50 m n.p.m. W warunkach bez piętrzenia z.w.g. 
we wsi Rzeczyca znajduje się przeciętnie na głębokości ok. 2,50 m p.p.t. Z porów-
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nania obliczeń wynika, że z.w.g. w tych warunkach podniosłoby się na terenie wsi 
Rzeczyca o 3,0–4,0 m, tj. w przybliżeniu o wysokość piętrzenia na Odrze. 

W wariancie II bez przesłony i drenażu, ale z kanałem odwadniającym zwier-
ciadło wody gruntowej układałoby się na wysokości od ok. 99,0 m w rejonie kana-
łu odwadniającego do 101,00 m wzdłuż wału przeciwpowodziowego. W takich 
warunkach teren wsi Rzeczyca byłby stale podtopiony. 

W wariancie III z urządzeniami odwadniającymi (kanał i drenaż) i bez przesło-
ny zwierciadło wody gruntowej kształtowałoby się na rzędnej 98,50 m w dolnej 
części wsi do 99,5 m n.p.m. w części górnej. Zwierciadło to znajdowałoby się na 
głębokości ok. 1,50 m p.p.t., co może być niewystarczające do ochrony budynków 
przed podtopieniem. 

W wariancie IV, tj. z drenażem pogłębionym o 1,0 m w stosunku do założone-
go w projekcie „Hydroprojektu” (wariant III) zwierciadło wody na terenie wsi 
układałoby się na wysokości 98,0-98,5 m n.p.m. i znajdowałoby się na głębokości 
nie mniejszej niż 2,0 m. Głębokość większą od 2,0 m można uznać za wystarczają-
cą do ochrony budynków przed podtopieniem. 

W wariancie V z przesłoną na długości do km 0+650 (km wału przeciwpowo-
dziowego) oraz projektowanymi urządzeniami odwadniającymi (drenażem i kana-
łem) zwierciadło wody gruntowej w rejonie wsi Rzeczyca znajdowałoby się na 
rzędnych od 98,0 do 99,5 m i w dolnej części wsi znajdowałoby się o około 0,50 
m, a w górnej części o około 1,50 m wyżej niż bez piętrzenia. W górnej części wsi 
z.w.g. układałoby się na głębokości ok. 1,0–1,5 m poniżej powierzchni terenu. 
Zakładając, że budynki mieszkalne są podpiwniczone, może to oznaczać stałe ich 
podtopienie. Drenaż przywałowy założony na głębokości zgodnej z projektem 
„Hydroprojektu” znajdowałby się wzdłuż przesłony powyżej zwierciadła wody 
gruntowej. 

Przedłużenie przesłony do km 0+750 (wariant VI), tj. o 100 m w stosunku do 
wariantu V, spowodowałoby dodatkowe obniżenie zwierciadła wody w górnej 
części wsi o około 0,25–0,50 m, tj. do rzędnej ok. 99,0 m. Rzędna terenu wynosi 
ok. 101,00 m, w związku z czym z.w.g. znajdowałoby się na głębokości ok. 1,5– 
–2,0 m, co w zależności od głębokości posadowienia budynków może 
w niektórych przypadkach być przyczyną zawilgocenia lub podtopienia budynków. 
Dalsze przedłużenie przesłony do km 0+850 (wariant VII), 0+950 (wariant VIII) 
i 1+050 (wariant IX) miałoby nieznaczny wpływ na położenie z.w.g. Obniżenie 
z.w.g. w górnej części wsi wynosiłoby ok. 0,25 m w stosunku do wariantu VI 
(przesłona do km 0+750). We wszystkich wariantach drenaż przywałowy na od-
cinku wzdłuż przesłony znajdowałby się ponad z.w.g., które układałoby się od 0,50 
m do nieco ponad 1,0 m wyżej od stanów naturalnych. 

Z przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych wynika, że przedłużenie prze-
słony poza km 0+850 nie ma praktycznie wpływu na kształtowanie się zwierciadła 
wody w rejonie wsi Rzeczyca. W warunkach wykonania przesłony do km 0+850 
z.w.g. we wsi Rzeczyca znajdowałoby się na rzędnych poniżej 98,60 m w górnej 
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części wsi i ok. 98,00 m w części dolnej, tj. ok. 2,5 m poniżej poziomu powierzch-
ni terenu. Ostateczne rozstrzygnięcie, czy zabezpieczenie budynków przed podto-
pieniem jest wystarczające, wymaga informacji o warunkach (rzędnych) posado-
wienia budynków lub rzędnych posadzek piwnic, zwłaszcza w górnej części wsi. 
Wstępnie można założyć, że głębokość zwierciadła wody poniżej 2,0 m powinna 
wystarczyć, by budynki nie były podtapiane.  

Z badań symulacyjnych wynika także, że drenaż przywałowy na długości prze-
słony wodoszczelnej na całej trasie znajduje się nad zwierciadłem wody gruntowej 
i nie przyczyni się do obniżenia z.w.g. W związku z powyższym rozważono zało-
żenie dna rurociągu drenarskiego na większej głębokości (wariant XI i XII). Po 
obniżeniu wylotu drenażu o 0,50 m do rzędnej 97,00 m i zmniejszeniu spadku na 
całej długości do i = 1,5‰ rzędna dna drenażu w km 1+070 (koniec drenażu) wy-
nosiłaby 98,60 m, tj. około 3,0 m p.p.t. Z porównania rzędnych drenażu (pogłębio-
nego) z obliczonymi rzędnymi z.w.g. wynika, że drenaż znajdowałby się nieco 
poniżej z.w.g. – w dolnej części wsi ok. 0,30 m, a w górnej ok. 0,50 m. W związku 
z niewielką depresją zwierciadła wody w osi drenażu, a w ślad za tym niewielkim 
zasięgiem depresji wykonanie drenażu w warunkach istnienia przesłony wodosz-
czelnej uważamy za niecelowe. 

OBLICZENIA FILTRACJI W PRZEKROJU PIONOWYM 

MODEL MATEMATYCZNY 

W obliczeniach zastosowano model matematyczny opisujący przepływ wód 
gruntowych w strefie saturacji i aeracji w płaskim przekroju pionowym. Model 
bazuje na równaniu różniczkowym:  
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Równanie (2), uzupełnione o warunki brzegowe, rozwiązuje się metodą ele-
mentów skończonych. Rozwiązaniem równania są obliczone wartości funkcji 
wysokości piezometrycznej H i wynikające z niej pozostałe charakterystyki prze-
pływu: wektory prędkości przepływu wody, natężenie przepływu oraz linie ekwi-
potencjalne. 

ZAŁOŻENIA I WYNIKI OBLICZEŃ 

Obliczenia wykonano dla przekroju km 0+460 (wg kilometrażu wału), w któ-
rym przyjęto, że od góry występuje słaboprzepuszczalna warstwa mad gliniastych 
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miąższości m1 = 2,0 m o współczynniku filtracji k1 = 0,026 m·doba–1. Niżej zalega 
warstwa piasków i pospółek miąższości m2 = 4,0 m o współczynniku filtracji k2 =  
= 30,2 m·doba–1. W dolnej części warstwy wodonośnej występują żwiry miąższości 
m3 = 4,0 m o współczynniku filtracji k3 = 86,4 m·doba–1. W modelu założono, że 
w międzywalu brak warstwy izolującej (słaboprzepuszczalnej) i wody powierzch-
niowe Odry mają bezpośredni kontakt hydrauliczny z warstwą wodonośną. Na 
zawalu, w odległości 5,0 m od stopy wału, założono drenaż na głębokości 2,0 i 3,0 
m p.p.t. W pierwszym przypadku dno drenażu sięga stropu warstwy wodonośnej, 
w drugim zagłębienie drenażu w warstwie wodonośnej wynosi 1,0 m (głębokość 
drenażu 3,0 m p.p.t.). Zgodnie z założeniami projektowymi „Hydroprojektu”, 
w modelu uwzględniono kanał odwadniający, opływający wieś Rzeczyca od połu-
dnia. Warunki brzegowe w przekrojach odwodnej stopy wału, w osi drenażu i ka-
nału odwadniającego przyjęto jako warunki brzegowe Dirichleta o znanej wysoko-
ści hydraulicznej H. Przyjęto następujące wysokości H: 
– w stopie odwodnej wału H1 = 101,40 m (NPP), 
– w osi drenu założono, że dren jest napełniony do 1/2 jego średnicy, 
– w przekroju rowu przyjęto wysokość zwierciadła wody H3 = 98,20 m; wyso-

kość ta odpowiada napełnieniu kanału t = 0,60 m, przyjętej z obliczeń projek-
towych [Projekt ..., 2003]. 
W przypadku drenażu sięgającego do stropu warstwy wodonośnej (drenaż 

płytki zgodnie z Projektem ... [2003], rys. 9) zwierciadło wody gruntowej w całym 
przekroju od drenażu do kanału znajdowałoby się pod nieznacznym ciśnieniem. 
Napięte zwierciadło wody na obszarze zabudowanym stabilizowałoby się na rzęd-
nej od 98,5 do 100,00 m n.p.m., tj. około 1,50 m poniżej powierzchni terenu. Do-
pływ jednostkowy q do drenu wyniósłby 2,3·10–4 m3·s–1·m–1 = 0,23 dm3·s–1·m–1

W przypadku drenażu głębszego o 1,0 m (rys. 10) zwierciadło wody gruntowej 
w całym przekroju byłoby swobodne i kształtowałoby się na rzędnych od ok. 98,4 
do 99,0 m n.p.m., tj. ponad 2,0 m p.p.t. Dopływ do drenów w warunkach pogłębio-
nego drenażu q wynosiłby 3,75·10–4 m3·s–1·m–1 = 0,375 dm3·s–1·m–1. 

Z obliczeń wynika, że w razie braku przesłony wodoszczelnej drenaż przywa-
łowy, mający głębokość zgodną z założeniami projektowymi „Hydroprojektu”, nie 
gwarantuje dostatecznego obniżenia zwierciadła wody gruntowej na terenie wsi 
Rzeczyca. Dostateczną jego głębokość na terenie zabudowanym mógłby zapewnić 
drenaż na głębokości 1,0 m większej niż w projekcie „Hydroprojektu” (rys. 10). 
Zwiększoną głębokość drenażu można by uzyskać przez obniżenie rzędnej wylotu 
do 97,0 m (0,50 m niżej od projektowanej) oraz zmniejszenie spadku drenażu do 
i ≤ 1,5‰. 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1. Do ochrony wsi Rzeczyca przed podtopieniem budynków w warunkach 
spiętrzenia Odry do NPP = 101,40 m konieczne jest wykonanie zabezpieczeń po-
wyżej stopnia Malczyce, które mogą polegać na: 
a) wykonaniu przesłony wodoszczelnej wzdłuż odwodnej stopy wału przeciwpo-

wodziowego oraz kanału odwadniającego,  
lub 
b) wykonaniu drenażu przywałowego głębokości ok. 3,0 m p.p.t. oraz kanału 

odwadniającego. 
2. Drenaż na odcinku, na którym wykonana zostałaby przesłona wodoszczelna, 

jest niecelowy. 
3. Za wystarczającą należy przyjąć długość przesłony do km 0 + 850 m. Prze-

dłużenie przesłony ponad 850 m nie wpływa praktycznie na dalsze obniżenie 
zwierciadła wody gruntowej w rejonie wsi Rzeczyca. 

4. Zabezpieczenie wsi Rzeczyca przed podtopieniem za pomocą przesłony lub 
drenażu pogłębionego do 3,0 m zależy od możliwości obniżenia wylotu drenażu do 
rzędnej co najmniej 97,0 m, tj. o 0,50 m niżej od projektowanej. W trakcie wyboru 
metody zabezpieczenia wsi przed podtopieniem należy uwzględnić również czyn-
nik ekonomiczny, zwłaszcza koszty wykonania przesłony i pogłębionego drenażu. 
Za zabezpieczeniem wsi za pomocą przesłony wodoszczelnej dodatkowo prze-
mawia fakt, iż zabezpieczy wieś przed podtopieniem również w warunkach stanów 
wyższych od NPP, w szczególności przepływów wody wielkiej. Zabezpieczenia 
w warunkach stanów wysokich Odry nie zapewnia sam drenaż (bez przesłony). 

5. Z badań wynika, że przesłonę wodoszczelną można skrócić o 250 m w sto-
sunku do projektowanej przez „Hydroprojekt” oraz zrezygnować z krytego drena-
żu, równoległego do przesłony. Oszczędności kosztów inwestycyjnych szacuje się 
na ok. 1,2 mln zł. 

6. Zastosowany autorski program FIZ jest przydatnym narzędziem do wielo-
wariantowej analizy zagadnień filtracji nieustalonej w modelach dwuwymiaro-
wych. 
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S u m m a r y 

After finishing the construction of a dam in Malczyce, the Odra river will be lifted to 101.40 m. 
This will have a great influence on groundwater conditions in the left side of the river valley. The 
effectiveness of various systems protecting adjacent areas from flooding has been analysed in the 
paper. The correctness of hydrotechnical solutions included in the “Hydropojekt” project was investi-
gated. The authors suggested new equally effective but cheaper solutions for protecting the village 
Rzeczyca from flooding. Mathematical models based on Boussinesq’s and Richards’s equations were 
applied to calculate water flow in horizontal and vertical cross-sections.  
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Rys. 9. Przekrój pionowy w rejonie Rzeczycy (bez przesłony i z głębokością drenażu według projektu) 

Fig. 9. Vertical cross-section in the Rzeczyca region (without impermeable barrier, draining depth according to the project) 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
Rys. 10. Przekrój pionowy w rejonie Rzeczycy (bez przesłony, drenaż pogłębiony o 1,0 m) 

Fig. 10. Vertical cross-section in the Rzeczyca region (without impermeable barrier, drainage deepened by 1.0 m) 
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