
 

                                        Na prawach rękopisu  

 

Ocena i ustalenie przyczyn niekorzystnych 
zjawisk występujących na  

zbiorniku Wilkówka w trakcie okresu jego 
eksploatacji wraz z określeniem działań 

mających doprowadzić obiekt do 
wymaganego stanu technicznego 

 
Raport serii SPR nr 8/2017 

 
Stanisław Kostecki 

Jerzy Machajski 
Andrzej Batog 

Łukasz Maniecki 
 

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej 

 

Słowa kluczowe: 

budownictwo wodne, 
zbiornik retencyjny, 

rozwiązania projektowe, 
proces budowy, 

ocena stanu technicznego. 
 
 

Wrocław, grudzień 2017 r. 



 

2 

 

Politechnika Wrocławska 
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 
tel. 71 320 23 15, tel./fax. 71 328 48 14 
e-mail: Stanislaw.Kostecki@pwr.edu.pl 
 
Temat badawczy:  
OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK 
WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA W WILKOWICACH, W TRAKCIE 
OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 
DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 
 
Umowa nr K/192/2017/OBB z dnia 07.09.2017 roku 
Zlecenie wewnętrzne nr 4001/0122/17 W2/K1 z dnia 07.09.2017 r. 
Zleceniodawca: 
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, z siedzibą przy ul. Sokolskiej 65, 
40-087 Katowice 
 

Zespół badawczy: Podpisy 

dr hab. inż. Stanisław KOSTECKI, prof. PWr. – kierownik zlecenia 
Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego 
i Wodnego 

 
 
………………… 

dr inż. Jerzy MACHAJSKI  
Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego 
i Wodnego 

 
 
………………… 

dr inż. Andrzej BATOG 
Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego 
i Wodnego 

 
 
………………… 

mgr inż. Łukasz MANIECKI 
Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego 
i Wodnego 

 
 
………………… 

 
Raport wpłynął do Redakcji Wydawnictw Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej w grudniu 2017 r. 
 
 
 
 
Lista odbiorców: 
 
 
 

Zleceniodawca   3 egz. 

Autorzy    1 egz. 

Archiwum W-2   1 egz. 

    ______________ 

   Razem  5 egz. 



 

 

Spis treści 

1 WSTĘP ...................................................................................................................................................... 9 

1.1 Podstawa opracowania ........................................................................................................... 9 

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania ................................................................................. 9 

1.3 Wykorzystane materiały ........................................................................................................ 9 

2 UWARUNKOWANIA PRAWNE I MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTU ................ 10 

2.1 Aktualnie obowiązujące akty prawne – ustawy, rozporządzenia ....................... 10 

2.2 Wytyczne projektowania .................................................................................................... 13 

2.3 Materiały wyjściowe do prac projektowych ............................................................... 14 

2.3.1 Materiały geodezyjne ............................................................................................. 14 

2.3.2 Dokumentacja geologiczno – inżynierska ...................................................... 14 

2.3.3 Operat hydrologiczny ............................................................................................. 14 

2.3.4 Raport oddziaływania na środowisko ............................................................. 15 

2.3.5 Analiza i ocena materiałów wyjściowych do projektu .............................. 15 

3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAPORY I ZBIORNIKA ................................................... 16 

3.1 Studium wykonalności ......................................................................................................... 16 

3.2 Dokumentacja geologiczno – inżynierska .................................................................... 16 

3.3 Operat hydrologiczny ........................................................................................................... 19 

3.4 Operat wodnoprawny .......................................................................................................... 20 

3.5 Projekt budowlany ................................................................................................................ 21 

3.6 Projekt wykonawczy............................................................................................................. 23 

3.7 Instrukcja gospodarowania wodą ................................................................................... 24 

3.8 Instrukcja eksploatacji i utrzymania .............................................................................. 25 

3.9 Instrukcja próbnego piętrzenia ........................................................................................ 26 

3.10 Projekt urządzeń pomiarowo – kontrolnych na zbiorniku ................................... 27 

4 WIZJA LOKALNA W TERENIE ...................................................................................................... 28 

4.1 Zbiornik opróżniony ............................................................................................................. 28 

4.1.1 Czasza zbiornika ....................................................................................................... 28 

4.1.2 Strona lewa zbiornika ............................................................................................ 28 

4.1.3 Strona prawa zbiornika ......................................................................................... 28 

4.1.4 Zapora ziemna ........................................................................................................... 29 

4.1.5 Blok upustowy zbiornika ...................................................................................... 29 

4.1.6 Przepławka dla ryb ................................................................................................. 30 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

4 

 

4.1.7 Kanał dopływowy .................................................................................................... 30 

4.1.8 Kanał odpływowy .................................................................................................... 30 

4.2 Zbiornik napełniony ............................................................................................................. 30 

4.2.1 Zapora ziemna ........................................................................................................... 31 

4.2.2 Strona lewa zbiornika ............................................................................................ 31 

4.2.3 Strona prawa zbiornika ......................................................................................... 31 

4.2.4 Blok upustowy zbiornika ...................................................................................... 31 

4.2.5 Przepławka dla ryb ................................................................................................. 31 

4.2.6 Kanał dopływowy .................................................................................................... 32 

4.2.7 Kanał odpływowy .................................................................................................... 32 

4.2.8 Ujęcie wody pitnej ................................................................................................... 32 

5 ANALIZA I OCENA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH .................................. 32 

5.1 Zbiornik Wilkówka i jego przeznaczenie ...................................................................... 33 

5.2 Lokalizacja zbiornika ............................................................................................................ 33 

5.3 Wybór typu zapory i jej rozwiązań technicznych ..................................................... 33 

5.4 Rozwiązania bloku upustowego zbiornika .................................................................. 34 

5.4.1 Przelew wieżowy ..................................................................................................... 34 

5.4.2 Spust.............................................................................................................................. 37 

5.4.3 Upust denny ............................................................................................................... 38 

5.4.4 Urządzenia do rozpraszania energii ................................................................. 40 

5.4.5 Kanał dopływowy i odpływowy ......................................................................... 41 

5.4.6 Ujęcie wody pitnej ................................................................................................... 41 

5.5 Przepławka dla ryb ............................................................................................................... 42 

5.6 Ubezpieczenie zbocza lewego zbiornika ....................................................................... 42 

5.7 Ubezpieczenie zbocza prawego zbiornika ................................................................... 42 

5.8 Most drogowy w przekroju wlotowym do zbiornika .............................................. 43 

5.9 Zapora przeciwrumowiskowa .......................................................................................... 43 

5.10 Urządzenia pomiarowo – kontrolne zapory i zbiornika ......................................... 44 

6 TERENOWE PRACE BADAWCZE ................................................................................................. 44 

6.1 Badania geotechniczne gruntów korpusu zapory ..................................................... 44 

6.1.1 Cel i zakres badań .................................................................................................... 45 

6.1.2 Metodyka badań laboratoryjnych ..................................................................... 46 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

5 

 

6.1.3 Wyniki badań laboratoryjnych ........................................................................... 47 

6.2 Ocena stanu ubezpieczeń w obrębie zapory i czaszy zbiornika .......................... 49 

6.3 Ocena wizualna betonów konstrukcyjnych ................................................................. 50 

6.4 Ocena warunków funkcjonowania bloku upustowego zbiornika ....................... 51 

6.5 Ocena funkcjonowania systemu odwodnienia korony zapory ............................ 53 

6.6 Ocena warunków wpływu i wypływu wody ze zbiornika ..................................... 54 

7 OCENA WYNIKÓW POMIARÓW I BADAŃ REALIZOWANYCH NA OBIEKCIE ............ 55 

7.1 Pomiary przemieszczeń pionowych zapory ................................................................ 55 

7.2 Pomiary przemieszczeń bloku upustowego zapory ................................................. 55 

7.3 Pomiary przemieszczeń niecki wypadowej ................................................................. 56 

7.4 Pomiary piezometryczne .................................................................................................... 56 

7.4.1 Piezometry otwarte ................................................................................................ 57 

7.4.2 Szybiki .......................................................................................................................... 59 

7.4.3 Piezometry ciśnieniowe ........................................................................................ 59 

7.4.4 Łaty wodowskazowe .............................................................................................. 60 

7.4.5 Przelew Thompsona ............................................................................................... 61 

7.4.6 Analiza wskazań piezometrów i szybików .................................................... 61 

7.4.7 Podsumowanie ......................................................................................................... 72 

7.5 Ocena stanu technicznego zbiornika Wilkówka w udostępnionych 

dokumentach ........................................................................................................................... 75 

7.5.1 Ocena stanu technicznego zbiornika retencyjnego Wilkówka w 

aspekcie przyjętych rozwiązań - opracowanie Urbański - Grodecki ... 76 

7.5.2 Weryfikacja współczynników bezpieczeństwa w obliczeniach 

stateczności w opracowaniu autorstwa Urbańskiego i Grodeckiego .. 82 

7.5.3 Ocena stanowiska projektanta w sprawie wniosków z oceny stanu ... 86 

7.5.4 Prace Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór ................................................... 87 

7.6 Ocena stateczności korpusu gruntowego zapory i zboczy przyległych 

wzniesień .................................................................................................................................. 91 

7.6.1 Wybór i charakterystyka przekrojów obliczeniowych ............................. 91 

7.6.2 Zestawienie danych wyjściowych do obliczeń ............................................. 93 

7.6.3 Metoda obliczeniowa i warianty obliczeniowe ............................................ 96 

7.6.4 Wyniki obliczeń i ich dyskusja ............................................................................ 96 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

6 

 

8 ANALIZA PROCESU BUDOWY OBIEKTU ................................................................................ 101 

8.1 Obsługa geodezyjna procesu budowlanego .............................................................. 101 

8.2 Przełożenie potoku Wilkówka ........................................................................................ 101 

8.3 Budowa upustu dennego i niecki wypadowej .......................................................... 102 

8.4 Budowa przelewu wieżowego ........................................................................................ 104 

8.5 Budowa kanału odpływowego ....................................................................................... 106 

8.6 Formowanie korpusu zapory .......................................................................................... 107 

8.6.1 Przyjęte rozwiązania i zalecenia projektowe.............................................. 107 

8.6.2 Analiza procesu budowy korpusu zapory .................................................... 109 

8.6.3 Podsumowanie ....................................................................................................... 112 

8.7 Budowa przepławki dla ryb ............................................................................................. 112 

8.8 Kształtowanie czaszy zbiornika ..................................................................................... 113 

8.9 Ubezpieczenie lewego zbocza, zabezpieczenie ulicy Harcerskiej ..................... 114 

8.10 Ubezpieczenie prawego zbocza ...................................................................................... 115 

8.11 Instalacja urządzeń pomiarowo – kontrolnych ........................................................ 116 

8.12 Badania betonów konstrukcyjnych .............................................................................. 116 

8.13 Nadzór geotechniczny ........................................................................................................ 117 

8.13.1 Podstawa formalna prowadzonego nadzoru geotechnicznego ........... 118 

8.13.2 Ocena działań objętych nadzorem geotechnicznym ................................ 118 

8.13.3 Podsumowanie ....................................................................................................... 121 

8.14 Nadzory na budowie ........................................................................................................... 122 

9 ANALIZA PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK NA ZBIORNIKU ........................... 122 

9.1 Nadmierne zawilgocenie skarpy odpowietrznej ..................................................... 122 

9.1.1 Dane zawarte w materiałach udostępnionych ........................................... 123 

9.1.2 Ocena przyczyny nadmiernego zawilgocenia skarpy odpowietrznej

 ....................................................................................................................................... 124 

9.2 Ocena zgodności budowy korpusu zapory z założeniami projektowymi ...... 127 

9.2.1 Ocena zgodności dotycząca zastosowanego materiału gruntowego . 128 

9.2.2 Ocena zgodności dotycząca zastosowanej technologii formowania 

korpusu zapory ....................................................................................................... 128 

9.2.3 Ocena zgodności dotycząca rozwiązania konstrukcyjnego ................... 129 

9.2.4 Podsumowanie ....................................................................................................... 130 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

7 

 

9.3 Ocena przyczyn powstania rys w leżakach upustu dennego .............................. 132 

9.4 Ocena przyczyn przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na 

szczelinomierzach................................................................................................................ 134 

9.5 Ocena przyczyn zsuwu ubezpieczeń na lewym stoku zbiornika ....................... 135 

9.6 Ocena przyczyn ucieczek wody ze zbiornika ............................................................ 140 

9.7 Ocena niedomagań pryzm kamiennych w stopie skarpy odpowietrznej 

zapory ....................................................................................................................................... 141 

10 ZAKRES NIEZBĘDNYCH PRAC DLA POPRAWY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

 ................................................................................................................................................................ 142 

10.1 Prace naprawcze ściany pionowej niecki wypadowej .......................................... 142 

10.2 Prace naprawcze wypełnień dylatacji ściany niecki wypadowej ...................... 142 

10.3 Zatrzymanie wypływu wody w upuście dennym na połączeniu sekcji 1 i 2 

oraz na połączeniu wieży przelewowej i upustu dennego .................................. 143 

10.4 Usunięcie nieszczelności dolnej komory przepławki ............................................ 144 

10.5 Prace naprawcze drenażu (udrożnieniowe pryzm kamiennych) zapory 

zbiornika Wilkówka ............................................................................................................ 144 

10.5.1 Przypora skarpy odpowietrznej ...................................................................... 144 

10.5.2 Drenaż skarpowy ................................................................................................... 145 

10.5.3 Rów podskarpowy ................................................................................................. 145 

10.5.4 Filtr odwrotny ......................................................................................................... 145 

10.5.5 Pozostała infrastruktura ..................................................................................... 146 

10.6 Koncepcja drenażu poziomego wzdłuż ul. Harcerskiej ......................................... 146 

10.7 Koncepcja przesłony przeciwfiltracyjnej prawego przyczółka zapory .......... 147 

10.8 Pełny zakres i terminy realizacji prac naprawczych .............................................. 149 

10.9 Kosztorysy inwestorskie prac naprawczych ............................................................. 150 

11 PRZYPISANIE EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ ZA ISTNIEJĄCY STAN ........................... 162 

11.1 Określenie uwarunkowań niemożliwych do określenia na etapie projektu i 

budowy .................................................................................................................................... 162 

11.2 W stosunku do Projektanta obiektu ............................................................................. 163 

11.3 W stosunku do Wykonawcy robót ................................................................................ 164 

11.4 W stosunku do Nadzoru geotechnicznego ................................................................. 165 

11.5 W stosunku do Nadzoru inwestorskiego .................................................................... 166 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

8 

 

12 BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................. 166 

13 ZAŁĄCZNIKI....................................................................................................................................... 167 

Załącznik nr 1 ................................................................................................................................... 168 

Załącznik nr 2 ................................................................................................................................... 181 

Załącznik nr 3 ................................................................................................................................... 197 

Załącznik nr 4 ................................................................................................................................... 225 

Załącznik nr 5 ................................................................................................................................... 229 

Załącznik nr 6 ................................................................................................................................... 234 

 

  



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

9 

 

 

1 WSTĘP 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa nr K/192/2017/OBB z dnia 07.09.2017 r., zawarta 

pomiędzy Skarbem Państwa – Marszałkiem Województwa Śląskiego – Śląskim Zarządem Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Katowicach – wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, z 

siedzibą ul. Sokolska 65, 40–087 Katowice, a Politechniką Wrocławską, Wydział Budownictwa 

Lądowego i Wodnego, z siedzibą ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Katedra 

Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego. 

 

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zadania pn.: „Ocena i ustalenie przyczyn niekorzystnych 

zjawisk występujących na zbiorniku Wilkówka w Wilkowicach w trakcie okresu jego eksploatacji 

wraz z określeniem działań mających doprowadzić obiekt do wymaganego stanu technicznego. 

Zakres opracowania wychodzi naprzeciw wymogom Zamawiającego i obejmuje: analizę 

materiałów wyjściowych i rozeznanie terenowe, analizę przyjętych rozwiązań projektowych, analizę 

procesu budowy, analizę przyczyn niekorzystnych zjawisk występujących na zbiorniku w trakcie 

okresu jego eksploatacji, szczegółowe opisy wraz z kosztorysem inwestorskim robót budowlanych, 

niezbędnych do wykonania celem doprowadzenia obiektu do właściwego stanu technicznego. 

 

1.3 Wykorzystane materiały 

Na potrzeby opracowania wykorzystano szereg materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, 

materiałów własnych oraz wyników badań, pomiarów i obserwacji, poczynionych w trakcie 

przeprowadzonych kilkukrotnych wizji lokalnych obiektu. Niektóre z wykorzystanych pozycji 

zestawiono poniżej.  

• Budowa zapory i zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice (gmina 

Wilkowice, województwo Śląskie). Studium wykonalności. Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A. w Bielsku Białej. Bielsko Biała, czerwiec 2004. 

• Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych. Zapora i zbiornik retencyjny na 

potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice. Ośrodek Usług Inżynierskich Staand Sp. z o.o., 

HYDROconsult s.c. Kraków, czerwiec 2004 rok. 
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• Operat wodnoprawny na piętrzenie i retencjonowanie wody w zbiorniku retencyjnym 

Wilkówka w sołectwie Wilkowice. Ośrodek Usług Inżynierskich Staand Sp. z o.o. Kraków, 

czerwiec 2014 rok. 

• Projekt architektoniczno – budowlany. Część hydrotechniczna. Zapora i zbiornik wraz z 

budowlami towarzyszącymi. Ośrodek Usług Inżynierskich Staand Sp. z o.o. Kraków, 

czerwiec 2014 rok. 

• Opinia techniczna. Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka. Ocena stanu 

technicznego elementów konstrukcyjnych zapory i czaszy zbiornika po wykonaniu próbnego 

obciążenia. Ośrodek Usług Inżynierskich Staand Sp. z o.o. Kraków, czerwiec 2014 rok. 

Zestawienia szczegółowe literatury i dokumentów przedstawiono w poszczególnych punktach 

opracowania, do których były wykorzystywane. 

2 UWARUNKOWANIA PRAWNE I MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTU 

2.1 Aktualnie obowiązujące akty prawne – ustawy, rozporządzenia 

Uwarunkowania prawne na dzień realizacji prac projektowych i wykonawczych 

przedmiotowego obiektu, głównie dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji obiektów 

budownictwa hydrotechnicznego, pod względem bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska 

naturalnego, zawarte są w trzech ustawach i rozporządzeniach przywołanych przez te ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20 grudnia 1996 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/1997, poz. 111), 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. nr 115/2001, poz. 1229 z 

późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 627 

z późniejszymi zmianami). 

Każdy z wymienionych powyżej aktów prawnych, reguluje zagadnienia, które z chwilą 

przeprowadzania ekspertyzy dla oceny stanu technicznego, bezpiecznej i zgodnej z wymogami 

ochrony środowiska eksploatacji, powinny być wnikliwie przeanalizowane. 

Jednym z ważniejszych artykułów ustawy Prawo budowlane jest art. 5, ust. 1 mówiący, że 

obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę 

przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: pkt. 1/ 
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spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a/ bezpieczeństwa konstrukcji, c/bezpieczeństwa 

użytkowania, pkt. 3/ możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, pkt. 5/ warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Z kolei w ust. 2 tego artykułu stwierdza się, że obiekt budowlany 

należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz 

utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego 

pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 

Jednocześnie ustawa – Prawo budowlane, w art. 60 stwierdza, że Inwestor oddając do 

użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy 

i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące 

obiektu, a także w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń 

związanych z tym obiektem, w art. 61 stwierdza, że Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest 

obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2. 

Ponadto w art. 62 ust. 1 podkreśla się, że obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane 

przez właściciela lub zarządcę: pkt. 1/ okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na 

sprawdzeniu stanu technicznego: a/ elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe 

wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

pkt. 2/ okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 

i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia. Z kolei art. 63 nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek 

przechowywania dokumentów, o których mowa w art. 60 ustawy oraz opracowania projektowe i 

dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w okresie jego użytkowania, art. 64 ust. 1 

nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, 

stanowiącej dokument przeznaczony do zapisów dotyczących prowadzonych badań i kontroli stanu 

technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego, której wzór, 

zawartość oraz wyszczególnienie osób uprawnionych do dokonywania wszelkich wymaganych 

wpisów i adnotacji, określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w 

sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003, poz. 1134). Z kolei w art. 64 ust. 3 

stwierdza się, że protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu 

technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 63 ustawy, powinny być dołączone do książki 

obiektu budowlanego. 

Wymienione akty prawne, nakładają jednocześnie na właściciela obiektu, obowiązek 

wykonania i zatwierdzenia instrukcji eksploatacji, warunkującej nie tylko bezpieczną eksploatację 

danego obiektu, ale również minimalizację jego oddziaływania na środowisko. Wspomniana 

instrukcja eksploatacji, powinna również uwzględniać wymagania Rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/1997, poz. 844).  
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Ostatnim aktem prawnym, na który chcemy zwrócić uwagę, jest Rozporządzenie Ministra 

Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 21/1997, poz. 111). Poniżej przytaczamy niektóre ważniejsze paragrafy tego 

rozporządzenia, w tym: 

- § 11 Podłoże i przyczółki budowli hydrotechnicznej, powinny być zabezpieczone przed 

ujemnymi skutkami filtracji, przebicia hydraulicznego, sufozji i wypierania gruntu, 

w szczególności przez stosowanie przesłon przeciwfiltracyjnych i drenaży. 

- § 12 Budowle hydrotechniczne posadawia się na podłożu naturalnym lub wzmocnionym, 

które pod wpływem obciążeń konstrukcji wodą lub innymi czynnikami nie ulegnie 

zmianom zagrażającym bezpieczeństwu budowli lub zakłócającym ich użytkowanie. 

- § 24 ust. 2. Dla budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia przekraczającej 2,0 m lub 

tworzącej pojemność większą niż 0,2 mln m3 wody określa się przebieg i zasięg fali 

wezbraniowej wywołanej zniszczeniem lub uszkodzeniem tej budowli. 

- § 32 Ziemne budowle piętrzące sprawdza się w zakresie: 

1/ stateczności skarp wraz z podłożem, 

2/ gradientów ciśnień filtracyjnych i możliwości przebicia lub sufozji, 

3/ chłonności, wydajności drenaży, 

4/ wartości osiadań korpusu i odkształceń podłoża budowli hydrotechnicznej, 

5/ niebezpieczeństwa wystąpienia poślizgu po podłożu i w podłożu, 

6/ niebezpieczeństwa wyparcia słabego gruntu spod budowli hydrotechnicznej. 

- § 113 Budowle hydrotechniczne wyposaża się w maszyny, sprzęt, urządzenia, środki 

transportowe i i materiały niezbędne do normalnej eksploatacji oraz przeznaczone do 

użycia w przypadku awarii i działań powodziowych. 

- § 118 Budowle hydrotechniczne i ich otoczenie wyposaża się w urządzenia do kontroli 

stanu technicznego przez cały okres użytkowania, od momentu rozpoczęcia budowy. 

- § 119 Budowle hydrotechniczne wyposaża się, w zależności od potrzeb, w urządzenia 

pomiarowo – kontrolne umożliwiające obserwacje i pomiary: 

1/ przemieszczeń i odkształceń budowli hydrotechnicznej, jej podłoża oraz przyległego 

terenu, 

2/ naprężeń w konstrukcji budowli hydrotechnicznej, 

3/ poziomów i ciśnień wód podziemnych oraz procesów filtracji zachodzących w budowli 

hydrotechnicznej, jej podłożu i przyczółkach, 

4/ stanów wody górnej i wody dolnej oraz stanu wód na głównych dopływach, 

5/ zmian dna i brzegów, 

6/ zjawisk lodowych, 
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7/ zjawisk meteorologicznych. 

- § 120 ust. 1 Rodzaj, liczbę i rozmieszczenie urządzeń pomiarowo – kontrolnych oraz 

stopień dokładności pomiarów ustala się indywidualnie dla każdej budowli 

hydrotechnicznej w zależności od jej klasy oraz konstrukcji i rodzaju podłoża pod tą 

budowlą, w ten sposób, aby wyniki obserwacji i pomiarów umożliwiały ocenę stanu 

technicznego i bezpieczeństwa. 

- § 122 ust. 1 Urządzenia pomiarowo – kontrolne rozmieszcza się w oparciu o znajomość 

zasad pracy elementów budowli hydrotechnicznych. 

 

2.2 Wytyczne projektowania 

Projektant zapory ziemnej tworzącej zbiornik retencyjny oraz zwykle obiektów żelbetowych 

tworzących blok upustowy zbiornika, w okresie realizacji prac projektowych przedmiotowego 

obiektu, miał do swojej dyspozycji obowiązujące wówczas akty prawne, materiały pomocnicze do 

projektowania oraz szereg wytycznych, z których za najważniejsze uznać można: 

1. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Zapory ziemne. Wytyczne 

projektowania. Ministerstwo Rolnictwa. Departament Gospodarki Wodnej i Melioracji. 

Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1975. 

2. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa 1994. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie 

konstrukcji hydrotechnicznych z betonu. Warszawa 1994. 

4. Wyposażenie budowli hydrotechnicznych w urządzenia pomiarowo – kontrolne. Wytyczne 

instruktażowe. Centralny Urząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 1969. 

5. Instrukcja utrzymania budowli piętrzących – wytyczne projektowania. Centralne Biuro 

Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT. Ośrodek Informacji 

Technicznej. Warszawa 1987. 

6. Instrukcja wykonania i odbioru urządzeń kontrolno – pomiarowych budowli wodnych. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa, grudzień 1979. 

7. Wytyczne opracowywania instrukcji utrzymania budowli piętrzących wodę oraz eksploatacji 

mających wpływ na ich bezpieczeństwo” – załącznik do rozporządzenia nr 49 Prezesa 

CUGW z dnia 18 listopada 1969 r., 

8. Wskazówki projektowania odwodnienia wykopów budowlanych obiektów 

hydrotechnicznych. Centralny Urząd Gospodarki Wodnej. Departament Techniki. Warszawa 

1968. 
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9. Instrukcja branżowa projektowania inwestycji hydrotechnicznych. Centralny Urząd 

Gospodarki Wodnej. Warszawa 1971. 

10. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Zapory przeciwrumowiskowe – 

wytyczne instruktażowe projektowania. Centralny Urząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 

1969. 

11. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle ziemne. 

Centralny Urząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 1966. 

12. Budownictwo wodne i melioracyjne. Drenaże i umocnienia skarp z zastosowaniem włóknin. 

Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Budownictwa Hydrotechnicznego 

„ENERGOPOL”, Instytut Melioracji i Gospodarki Wodnej SGGW-AR. Warszawa 1982. 

 

2.3 Materiały wyjściowe do prac projektowych 

2.3.1 Materiały geodezyjne 

Podstawę geodezyjną projektu przedmiotowego obiektu stanowiła mapa zasadnicza sytuacyjno – 

wysokościowa w skali 1 : 500 do celów projektowych terenu położonego w sołectwie Wilkowice, 

aktualizowana na dzień 30 września 2003 roku, przyjęta w dniu 19 stycznia 2004 roku do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej pod 

numerem EP.120/03. Wykonana mapa dla celów projektowych w powiązaniu z wizją lokalną w 

terenie posłużyła do wyboru właściwej lokalizacji zapory i czaszy zbiornika. 

2.3.2 Dokumentacja geologiczno – inżynierska 

Dokumentacja geologiczno – inżynierska wykonana na potrzeby realizacji prac projektowych 

i wykonawczych przedmiotowego obiektu, stanowi część IV Projektu budowlanego. Dokumentacja ta 

stanowi jeden z istotniejszych elementów składowych projektu. Posłużyła do wyboru rozwiązań 

związanych z doborem parametrów korpusu zapory, określeniu możliwości posadowienia korpusu 

zapory oraz obiektów stanowiących blok upustowo – ujęciowy zbiornika, oraz na oszacowanie 

możliwości pozyskania gruntu do uformowania korpusu zapory. Dokumentacja składa się z trzech 

części: 

- części opisowej, 

- przekrojów geologiczno – geotechnicznych, 

- wyników badań laboratoryjnych. 

2.3.3 Operat hydrologiczny 
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Operat hydrologiczny wykonany na potrzeby realizacji prac projektowych i eksploatacyjnych 

przedmiotowego obiektu, stanowi część III Projektu budowlanego. Jest znaczącym elementem 

projektu z uwagi na fakt, że przyjęte na podstawie danych hydrologicznych parametry bloku 

upustowego oraz określone warunki przejścia wód powodziowych przez zbiornik, stanowią o tzw. 

bezpieczeństwie eksploatacyjnym obiektu. Informacje zamieszczone w dokumentacji hydrologicznej 

posłużyły również do oceny zasobów wodnych potoku Wilkówka pod kątem możliwości zaopatrzenia 

w wodę Gminy Wilkowice.  

2.3.4 Raport oddziaływania na środowisko 

Raport oddziaływania na środowisko z uwagi na rodzaj obiektu stanowił integralną część 

dokumentacji projektowej zbiornika. Ponieważ jego zapisy nie wnoszą niczego, co mogłoby mieć 

wpływ na zaproponowane rozwiązania projektowe, stąd ta część dokumentacji projektowej nie będzie 

szerzej omawiana. 

2.3.5 Analiza i ocena materiałów wyjściowych do projektu   

Według naszej oceny materiały wyjściowe do projektu były wystarczające dla właściwego 

zaprojektowania budowli. Pewne zastrzeżenia możemy mieć do zapisów zamieszczonych w 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Stwierdzenie, że prace dla rozpoznania warunków 

gruntowo – wodnych terenu lokalizacji zapory i zbiornika były wykonywane w okresie posusznym, 

nakazuje wykonującemu dokumentację zamieścić choćby minimum informacji, jak będzie wyglądało 

podłoże gruntowe z chwilą, gdy na tym terenie wystąpią opady atmosferyczne, szczególnie dłużej 

trwające. 

Drugie nasze zastrzeżenie dotyczy dokumentacji hydrologicznej i przepływów 

obliczeniowych – miarodajnego i kontrolnego. Mając na uwadze wielkość zlewni potoku do przekroju 

lokalizacji zbiornika, mamy wątpliwości dotyczące określonych natężeń przepływu i wynikowych 

spływów powierzchniowych przekraczających 10 m3 s-1 m2 powierzchni zlewni. Są to spływy 

niespotykane nawet w rejonie wysokich gór, pozbawionych okrywy leśnej, o podłożu skalistym. Może 

warto by pokusić się o weryfikację tych przepływów, korzystając z innych stosowanych w warunkach 

polskich modeli obliczeniowych, np. modeli opad – odpływ. Stosowane powszechnie w warunkach 

polskich regionalne wzory empiryczne już powoli są wycofywane z powszechnego stosowania. 
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3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAPORY I ZBIORNIKA 

3.1 Studium wykonalności 

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w czerwcu 2004 roku zostało 

opracowane Studium wykonalności. Studium opracowała Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w 

Bielsku Białej. W opracowanym Studium zdefiniowano projekt budowy zapory i zbiornika 

retencyjnego oraz podano jego podstawowe cele, w tym: zapewnienie z dużą gwarancją zaopatrzenia 

w wodę mieszkańców Gminy Wilkowice, zapewnienie przepływu nienaruszalnego poniżej, co 

okazywało się ważne w okresach posusznych, zabezpieczenie przed szkodami i stratami 

powodziowymi w dolinie potoku poniżej. Podkreślono jednak, że ten ostatni cel budowy zbiornika 

będzie skuteczny tylko w sytuacji wystąpienia na zbiorniku rezerwy przypadkowej. Przeprowadzona 

przez autorów Studium analiza techniczna projektu wykazała, że: 

- proponowane rozwiązania zapory i zbiornika są wykonalne pod względem technicznym, 

- są zgodne z aktualnie dostępną praktyką projektową, 

- są optymalne pod względem zaspokojenia wymaganych potrzeb. 

Wykonana przez autorów Studium ocena zaproponowanych rozwiązań technicznych obiektu, 

oczekiwanych efektów jego wykonania w odniesieniu do potrzeb, pozwoliła na stwierdzenie, że: 

- projekt jest efektywny, 

- projekt jest wydajny, 

- projekt jest znaczący, 

- projekt jest właściwy, 

- projekt daje gwarancję trwałości i pozytywnych efektów w analizowanym okresie czasu. 

Autorzy Studium stwierdzili ponadto, że: projekt realizuje cele zgodne z celami 

strategicznymi Gminy Wilkowice, przeprowadzone analizy potwierdzają zarówno zasadność 

planowanego projektu, jak i możliwość jego sfinansowania. 

W końcowych akapitach Studium jego autorzy stwierdzili, że bez dotacji przedmiotowy 

projekt nie jest opłacalny ani z finansowego, ani ze społeczno – ekonomicznego punktu widzenia. 

 

3.2 Dokumentacja geologiczno – inżynierska 

Materiały: 

[3.2.1]  Projekt prac geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich 

projektowanej zapory i zbiornika wodnego na potoku Wilkówka w m. Wilkowice. Ośrodek 

Usług Inżynierskich Staand sp. z o.o., Kraków, maj 2003 
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[3.2.2]  Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice...., Projekt 

budowlany. Tom IV Dokumentacja geologiczno-inżynierska. Ośrodek Usług Inżynierskich 

Staand sp. z o.o., Kraków, kwiecień 2004 

[3.2.3]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-

inżynierskie. Dz.U. nr 153 poz. 1779 

 

 Podstawą do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej podłoża zapory i zbiornika 

"Wilkówka" był "Projekt prac geologicznych..." [3.2.1] opracowany przez firmę STAAND w maju 

2003r. i zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 3.09.2013 r. W projekcie przedstawiono 

m.in. cel i koncepcję prac geologicznych, określono zakres i wytyczne projektowanych prac, w tym 

wierceń badawczych i sondowań, badań wodochłonności i próby iniekcyjnej, prac geodezyjnych, 

badań laboratoryjnych próbek skał, gruntu i wody oraz badań polowych ziemnych materiałów 

budowlanych. W projekcie przedstawiono również koncepcję opracowania dokumentacji geologiczno- 

inżynierskiej oraz czasokres i kolejność wykonywania prac i badań. Projektowany obiekt zaliczono do 

3. kategorii geotechnicznej.  

 W szczególności "Projekt prac geologicznych..." [3.2.1] zalecał wykonanie 6-miu otworów 

badawczych na głębokość 10-20 m, 5 szybików badawczych na głębokość do 5 m oraz 3 wkopów 

badawczych na głębokość do 3 m. Wiercenia zaprojektowano zasadniczo w gruntach nieskalistych, 

zagłębienie otworów w podłożu skalnym przyjęto na głębokość jedynie 1,5 - 2,0 m. Podano położenie 

projektowanych punktów badawczych, przewidziano wykorzystanie danych z archiwalnego przekroju 

S-1 długości 70 m, zlokalizowanego na lewym zboczu potoku Wilkówka. Zasadnicze rozpoznanie 

warunków geologiczno-inżynierskich przewidziano w siedmiu przekrojach geologiczno-inżynierskich, 

w tym w pięciu o przebiegu generalnie prostopadłym do osi doliny oraz w dwóch podłużnych. Zakres 

badań laboratoryjnych był stosunkowo skromny, np. dla gruntów spoistych przewidziano wykonanie 

4 badań ściśliwości i 4 badań parametrów wytrzymałości na ścinanie. Przewidziano oszacowanie 

wartości współczynnika filtracji gruntów jedynie na podstawie uziarnienia, bez badań bezpośrednich. 

Wyniki wykonanych prac stanowiły podstawę do sporządzenia "Dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej" [3.2.2], która została opracowana z uwzględnieniem przedmiotowego Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. [3.2.3] oraz właściwych norm budowlanych, 

dotyczących klasyfikacji i badań gruntów.  

 W dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przedstawiono charakterystykę projektowanej 

inwestycji, obejmującą opis zapory czołowej, budowli przelewowo-upustowej oraz czaszy zbiornika. 

Podano ogólną charakterystykę terenu badań oraz omówiono jego morfologię i hydrografię. 
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 W omówieniu zakresu wykonanych prac badawczych wskazano, że program badań 

przewidziany w "Projekcie prac geologicznych..." [3.2.1] został w całości zrealizowany, niewielkiej 

zmianie uległy tylko lokalizacje niektórych wyrobisk badawczych wskutek uwarunkowań terenowych. 

Zrezygnowano z wykonania szybików badawczych z uwagi na znaczną miąższość utworów 

czwartorzędowych, w ich miejsce wykonano wiercenia okrętne. Łącznie wykonano 221,5 mb 

otworów badawczych.   

 Na podstawie przeprowadzonych prac scharakteryzowano utwory geologiczne, zalegające na 

obszarze inwestycji.  

Najniżej zalegające utwory trzeciorzędowe to utwory górnej kredy, reprezentowane przez warstwy 

istebniańskie dolne. Dominującym składnikiem są piaskowce gruboławicowe, występują również 

zlepieńce i łupki, które oddzielają cienkimi wkładkami poszczególne ławice piaskowców. Warstwy 

podłoża fliszowego zapadają w kierunku południowym przy kącie upadu warstw 220-320
. Utwory 

czwartorzędowe spoczywają na skalnym podłożu kredowym. Są to utwory zboczowe oraz pochodzące 

z akumulacji rzecznej. Utwory zboczowe to utwory zwietrzelinowe wykształcone w postaci glin 

piaszczystych, lokalnie pylastych, ze znaczną zawartością okruchów skalnych 15-50%. Ich miąższość 

wynosiła od 1,8 m na zboczu lewym do 8,8 m na zboczu prawym. Utwory akumulacji rzecznej 

to żwiry, żwiry gliniaste z otoczakami oraz utwory madowe. Ich miąższość, w zależności od 

położenia, wynosiła od 1,6 do 6,0 m. Występują w stanie średniozagęszczonym. Utwory madowe to 

grunty spoiste w postaci twardoplastycznych glin pylastych, które występowały  w postaci niewielkich 

i nieciągłych płatów na  prawym zboczu. Ich miąższość wynosiła 0,3 - 1,8 m.  

 Na obszarze objętym badaniami wyróżniono trzy poziomy wód podziemnych. Poziom 

czwartorzędowy w utworach zwietrzelinowych - ze względu na suszę podczas badań geologicznych, 

poziomu tego w utworach zwietrzelinowych lewego zbocza nie stwierdzono, jedynie na zboczu 

prawym na głębokości ok. 6 m p.p.t. Drugi poziom -  czwartorzędowy w utworach aluwialnych, został 

stwierdzony w dnie potoku i gruntach niskiego tarasu rzecznego. Kształtował się pod wpływem stanu 

wód w potoku i dopływów z utworów stokowych. Trzeci poziom  - kresowy, występuje w utworach 

fliszu (głownie piaskowcach). Są to wody o charakterze szczelinowym powiązane bezpośrednio 

z poziomem wód czwartorzędowych i powierzchniowych. Według oceny zamieszczonej 

w dokumentacji zaobserwowano ucieczkę wody z doliny potoku Wilkówka do sąsiedniej dolinki 

potoku Kamiennik.  

 Na podstawie wyników przeprowadzonych badań pod względem genezy, litologii 

i wykształcenia warstw w podłożu wydzielono cztery warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych 

warstw i podwarstw geotechnicznych sporządzone zostało tabelaryczne zestawienie charakterystyk 

geologiczno-inżynierskich oraz wartości parametrów fizyko-mechanicznych. Dane te stanowiły 

podstawę dla projektowania geotechnicznego zbiornika i zapory. Zalegające w podłożu projektowanej 
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inwestycji grunty również zostały scharakteryzowane pod względem przydatności do formowania 

korpusu zapory. 

 Należy zauważyć, że zawarta w "Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej..." [3.2.2]  

charakterystyka warunków hydrogeologicznych istotnie odbiega od zjawisk filtracyjnych w podłożu 

obserwowanych w trakcie budowy zbiornika i zapory oraz aktualnie występujących warunków 

hydrogeologicznych po wykonaniu zbiornika. Ponadto okolicznością bardzo istotnie wpływającą na 

wyniki obserwacji warunków hydrogeologicznych jesienią 2003 r., było ich badanie w okresie 

długotrwałej suszy, miało to znaczący wpływ na położenie poziomu wód w trzeciorzędowych 

utworach skalnych oraz na kierunki przepływu wód. Charakterystyka zjawisk filtracyjnych 

w utworach skalnych, w tym przepływ w kierunku potoku Kamiennik, podana w dokumentacji 

stanowiła również ważną przesłankę dla przyjęcia niektórych rozwiązań projektowych, w tym 

uszczelnienia podłoża i zbocza lewego geomembraną, jak również na sposób ubezpieczenia 

geomembrany. 

 

3.3 Operat hydrologiczny 

Operat hydrologiczny wykonany na potrzeby projektowanego zbiornika retencyjnego na potoku 

Wilkówka, stanowi tom III Projektu budowlanego przedmiotowego obiektu. Zawiera szczegółowo 

przedstawioną charakterystykę hydrologiczną potoku. Z zamieszczonych tam opisów wynika, że 

potok Wilkówka zaliczyć należy do małych cieków wodnych o powierzchni zlewni do przekroju 

lokalizacji zapory równej 2,32 km2. Jedynie górna część zlewni jest zalesiona, a na pozostałej 

dominują łąki, pastwiska z niewielkim udziałem upraw rolnych.  

Zlewnia potoku Wilkówka zaliczana jest do zlewni niekontrolowanych hydrologicznie, stąd 

przepływy charakterystyczne i o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia określone zostały 

dla przyjętej II klasy ważności obiektu, z wykorzystaniem dostępnych postępowań opartych na 

wzorach empirycznych. Określone w operacie hydrologicznym przepływy zestawiono w tabeli 

poniżej. 

 

Tabela. Charakterystyczne przepływy w przekroju zapory Wikowice na potoku Wilkówka 

Przepływy charakterystyczne 

i prawdopodobne 
Natężenie przepływu; m3 s-1 

Przepływ średni niski SNQ = 0,003 

Przepływ średni roczny SSQ = 0,038 

Przepływ średni wysoki SWQ = 0,610 

Przepływ maksymalny p = 50 % Q50% = 1,79 

Przepływ maksymalny p = 10 % Q10% = 5,95 

Przepływ maksymalny p = 5 % Q5% = 7,85 
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Przepływ maksymalny p = 2 % Q2% = 10,41 

Przepływ maksymalny p = 1 % Q1% = 12,35 

Przepływ miarodajny p = 0,3 % Q0,3% = 15,6 

Przepływ maksymalny p = 0,1 % Q0,1% = 19,0 

Przepływ kontrolny p = 0,05 % Q0,05% = 20,9 

 

W przedstawionym powyżej zestawieniu przepływów charakterystycznych 

i prawdopodobnych zwraca uwagę ich wielkość, dotycząca szczególnie przepływów obliczeniowych 

miarodajnego i kontrolnego. Przy powierzchni zlewni potoku Wilkówka do przekroju zapory równej 

2,32 km2 daje to spływ jednostkowy z km2 dla przepływu kontrolnego w wielkości około 10 m3 s-1 

km2, co jest rzeczą niespotykaną nawet w wysokich Tatrach w zlewni rzeki Dunajec. A jest to 

przepływ, wymiarujący blok upustowy zbiornika.  

 

3.4 Operat wodnoprawny 

Materiały: 

[3.4.1] Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych. Zapora i zbiornik retencyjny na 

potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice. Ośrodek Usług Inżynierskich Staand Sp. z o.o., 

HYDROconsult s.c. Kraków, czerwiec 2004 rok. 

[3.4.2] Operat wodnoprawny na piętrzenie i retencjonowanie wody w zbiorniku retencyjnym 

Wilkówka w sołectwie Wilkowice. Ośrodek Usług Inżynierskich Staand Sp. z o.o. Kraków, czerwiec 

2014 rok. 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – Ustawa Prawo wodne, na potrzeby 

przedmiotowego obiektu zostały wykonane dwa operaty wodnoprawne. Pierwszy na wykonanie 

urządzeń wodnych [3.4.1], drugi na piętrzenie i retencjonowanie wody [3.4.2]. Celem pierwszego 

operatu wodnoprawnego było uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń 

wodnych w ramach inwestycji pn. Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka, w sołectwie 

Wilkowice, gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie. W wykonanej dokumentacji 

wodnoprawnej zamieszczono wszystkie wymagane zapisami ustawy Prawo wodne informacje, w tym 

między innymi: cel i zakres zamierzonego korzystania z wód cieku o nazwie Wilkówka, poprzez ich 

retencjonowanie w projektowanym zbiorniku i korzystanie z nich w okresach niedoborów w przekroju 

ujęcia wody na potrzeby mieszkańców gminy Wilkowice, charakterystykę wód objętych pozwoleniem 

wodnoprawnym, opis proponowanych rozwiązań projektowych w odniesieniu do stanu istniejącego w 

miejscu lokalizacji obiektu, ocena wpływu projektowanej inwestycji na wody powierzchniowe 

i podziemne oraz zestawienie obowiązków ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne. 
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Celem drugiego z opracowanych operatów wodnoprawnych było uwzględnienie istotnych 

zmian w proponowanych rozwiązaniach projektowych wynikających z procedury uzgodnień 

przeprowadzonych ze: 

- Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, pismo nr ŚZMiUW/B-B/1548/2004 z 

dnia 15 lipca 2004 roku, 

- Spółką Wodociągową w Wilkowicach z dnia 02 sierpnia 2004 roku, 

- Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej. 

Zmiany te w skrócie polegały na: wydłużeniu ubezpieczenia odcinka potoku Wilkówka 

poniżej wylotu z niecki wypadowe, wykonaniu progu dla zmniejszenia spadku podłużnego linii dna 

koryta potoku oraz wykonaniu drogi dojazdowej o nawierzchni żwirowej z ulicy Harcerskiej do 

zapory przeciwrumowiskowej. 

 

3.5 Projekt budowlany 

Materiały: 

[3.5.1] Projekt architektoniczno – budowlany. Część hydrotechniczna. Zapora i zbiornik wraz z 

budowlami towarzyszącymi. Ośrodek Usług Inżynierskich Staand Sp. z o.o. Kraków, czerwiec 2014 

rok. 

Projekt budowlany [3.5.1], przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, obejmował 

wykonanie następujących obiektów i budowli składowych: 

- zapory ziemnej, 

- budowli przelewowo – upustowej wraz z wypadem, 

- przepławki dla ryb, 

- czaszy zbiornika, 

- ubezpieczenia brzegów koryta cieku wodnego na stanowisku dolnym zbiornika, 

- zapory przeciwrumowiskowej, 

- mostu drogowego w ciąg drogi gminnej – ulicy Harcerskiej, 

- ubezpieczenia koryta potoku Wikówka na odcinku od mostu drogowego w ciągu ulicy 

Harcerskiej do zapory przeciwrumowiskowej, 

- przebudowy linii napowietrznej energetycznej NN, 

- przejścia pod dnem potoku Wilkówka rurociągami sieci wodociągowej. 

Zapora ziemna zbiornika Wilkówka jest głównym obiektem zbiornika, przegradzającym potok 

w km 2+300 jego biegu. Zaporę poprowadzono w łuku o niewielkim promieniu, długość zapory 

mierzona w koronie to 106 m, rzędna korony zapory 481,50 m npm. Po koronie zapory o szerokości 

5,20 m poprowadzono drogę eksploatacyjną z wydzielonym od strony odpowietrznej chodnikiem, 
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całość o nawierzchni z kostki betonowej. W km 0+033 zapory jej korpus gruntowy przecina pod 

kątem prostym oś budowli przelewowo – upustowej. Według opisu technicznego korpus zapory miał 

być wykonany z materiału jednorodnego pobranego z czaszy zbiornika, w tym: żwiry, żwiry gliniaste 

z otoczakami. Skarpa odwodna miała być uszczelniona geomembraną ryflowaną obustronnie, z 

przedłużeniem w stronę czaszy zbiornika i w stronę jego lewej skarpy. Jako ubezpieczenie skarpy 

odwodnej przewidziano wykonanie ekranu z płyt żelbetowych, ubezpieczenie skarpy odpowietrznej 

stanowić miało humusowanie i obsiew mieszanką traw. W stopie skarpy odpowietrznej wykonano 

rowy opaskowe, których przekrój ubezpieczono płytami betonowymi ażurowymi. Przyjęto II-gą klasę 

ważności budowli, jako obiektu hydrotechnicznego. 

Blok upustowy zbiornika zaprojektowano, jako budowlę przelewowo – upustową połączoną z 

komorą zamknięć dwóch rurociągów spustowych o średnicy DN 300 mm, zamykanych 

przepustnicami, z których te uznane za główne wyposażono w napęd elektryczny, a te uznane za 

awaryjne wyposażono w napęd ręczny. Długość korony przelewu dobrano w taki sposób, aby 

przepływ miarodajny został przepuszczony przy grubości warstwy przelewającej się wody równej 

0,50 m. Rzędna korony przelewu 480,0 m npm. Woda z przelewu wieżowego odprowadzana jest 

dwuprzewodowym upustem dennym o przekroju prostokątnym i wymiarach każdy: szerokość 1,30 m 

i wysokość 1,80 m. Blok upustowy zbiornika zakończony jest niecka wypadową o przekroju 

prostokątnym o wymiarach: długość 15,10 m i szerokość 4,0 m. Woda z niecki wypadowej wpływa 

bezpośrednio w przekrój koryta potoku Wilkówka. 

Bezpośrednio przy wieży przelewowej znajdują się okna wlotowe ujęcia wody pitnej, a w 

komorze czerpalnej umieszczone zostały dwie pompy głębinowe pompujące wodę ze zbiornika w 

stronę zakładu uzdatniania wody, zlokalizowanego powyżej zbiornika. 

Przepławka dla ryb typu komorowego, została zlokalizowana od strony lewego przyczółka 

zapory i poprowadzona poniżej korpusu zapory po zbocz przyległego wzniesienia, z wylotem na 

wysokości koryta odpływowego bloku upustowego. 

Czasza zbiornika ma długość nieco ponad 80 m i rozciąga się od mostu drogowego w ciągu 

ulicy Harcerskiej do podstawy zapory ziemnej. Zbiornik ma wydłużony kształt stosownie do 

układających się równolegle obu brzegów zbiornika. Głębokość zbiornika w warunkach piętrzenia na 

rzędnej NPP = 480,0 m npm. i wynosi 8,30 m w rejonie zapory do 3,30 m w rejonie mostu 

drogowego. Kształt czaszy zbiornika został zaprojektowany adekwatnie do niezbędnych robót 

ziemnych, tj. uzyskania gruntu na korpus zapory i profilacji brzegów zbiornika. 

Koryto potoku Wilkowka poniżej niecki wypadowej zostało ubezpieczone materacami 

siatkowo – kamiennymi opartymi na koszach siatkowo – kamiennych kształtujących linię dna koryta 

odpływowego o szerokości około 4,0 m. 

Z uwagi na przebudowę ulicy Harcerskiej wystąpiła konieczność przebudowy mostu ponad 

korytem potoku Wilkówka. Wykonano most w konstrukcji żelbetowej monolitycznej o świetle 5,0 m, 
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pozwalający na swobodne przepuszczenie wody o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1 %. 

Konstrukcję mostu oparto na żelbetowych przyczółkach zaopatrzonych w ukośne skrzydełka, których 

położenie dostosowano do kąta skrzyżowania osi koryta potoku i osi mostu. 

Powyżej zbiornika w km 2+473 biegu potoku Wilkówka wykonana została zapora 

przeciwrumowiskowa, stanowiąca zabezpieczenie zbiornika przed rumowiskiem niesionym wodami 

potoku. Jest to konstrukcja żelbetowa z okładziną kamienną z oknami przelewowymi umieszczonymi 

w korpusie budowli. Od strony prawego przyczółka zapory wykonano komorową przepławkę dla ryb. 

Odcinek potoku pomiędzy zaporą przeciwrumowiskową a mostem drogowym w ciągu ulicy 

Harcerskiej ubezpieczono elementami betonowymi tworzącymi tzw. łańcuchy Kosteckiego, 

ubezpieczeniem objęto zarówno dno, jak i skarpy koryta potoku. 

W ramach budowy zbiornika przełożono kolidującą z nim linię napowietrzną niskiego 

napięcia, którą poprowadzono wzdłuż przebudowywanej ulicy Harcerskiej. W ramach przebudowy tej 

ulicy przełożono również znajdujące się tam przewody sieci wodociągowych wraz z przewodem 

przerzutowym DN 100 wód ujmowanych na zbiorniku i kierowanych w stronę stacji uzdatniania wody 

usytuowanej powyżej zbiornika i zapory przeciwrumowiskowej. Przekładane przewody sieci 

wodociągowej zlokalizowano powyżej mostu drogowego w ciągu ulicy Harcerskiej. 

 

3.6 Projekt wykonawczy  

Projekt wykonawczy na potrzeby realizacji przedmiotowego obiektu składa się z czterech części: 

- Cześć drogowa. 

- Część elektryczna. 

- Część hydrotechniczna. 

- Część sanitarna. 

W części hydrotechnicznej zamieszczono rozrysowane pod względem wykonawczym rysunki 

obiektów składowych zapory, bloku upustowego, zbiornika, zapory przeciwrumowiskowej, z 

podaniem detali które powinny zostać przygotowane warsztatowo i przywiezione na plac budowy 

celem wbudowania. Każdy rysunek zawiera rozrysowane zbrojenia z zestawieniem stali do 

wbudowania, zawiera również rozrysowane deskowania poszczególnych elementów stanowiących 

konstrukcje żelbetowe obiektu. 

Według naszej oceny brakuje tylko rozrysowania drobnych detali dotyczących połączeń 

pomiędzy poszczególnymi obiektami, jak np. wieży przelewowej oraz upustu dennego, czy dylatacji 

w miejscach gdzie są one wymagane. Pojawiały się one na wyraźne życzenie Wykonawcy robót i w 

trybie pilnym były dostarczane na budowę w postaci niezależnych rysunków, a czasami w postaci 

szkiców w dzienniku budowy. 
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Niemniej jednak uznajemy, że na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej 

wykonawczej, możliwa była realizacja przedmiotowego obiektu. Pragniemy również podkreślić, że w 

przedmiotowej dokumentacji wykonawczej nie zajmowaliśmy się weryfikacją przyjętych schematów 

statycznych, czy obliczeń wymaganej ilości zbrojenia. Nie analizowaliśmy również kwestii 

dotyczących prawidłowości doboru mieszanki betonowej do wbudowania w konstrukcje żelbetowe 

obiektu. Uznaliśmy, że prace te realizowane były zgodnie z obowiązującymi w okresie budowy 

obiektu aktami prawnymi, normami i przepisami technicznymi. Tym bardziej, że praktycznie każdy 

użyty na budowie materiał ma przywołany stosowny atest przydatności. 

 

3.7 Instrukcja gospodarowania wodą  

Instrukcja gospodarowania wodą dla zbiornika Wilkówka została opracowana w dwóch etapach, 

pierwsza jej postać to rok 2006, druga zawierająca wymagane aktualizacje ukazała się w czerwcu 

2014 roku, łącznie z dokumentacja wodnoprawną na pozwolenie na piętrzenie wody wykonaną zaporą 

ziemną. Dokumentacja w postaci zaktualizowanej, uwzględnia zapisy Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. 

nr 150/2006, poz. 1087). 

Zaktualizowana instrukcja podaje definicje podstawowych pojęć używanych w instrukcji, opis 

urządzenia wodnego i jego podstawowe parametry eksploatacyjne, określa zadania stawiane przed 

zbiornikiem wodnym Wilkówka, określa podstawowe czynności w fazie normalnej eksploatacji, w 

fazie przejścia wezbrania powodziowego oraz w okresie suszy. Wyszczególnia obowiązki obsługi 

zbiornika, istotne szczególnie w okresie przejścia wezbrania powodziowego. 

Podstawowe parametry zbiornika warto przypomnieć, głównie z uwagi na zakładaną jedną z 

funkcji ochrony przed powodzią terenów leżących poniżej, zestawiono je w tabeli 3.7.1 poniżej. 

 

Tabela 3.7.1. Charakterystyczne rzędne piętrzenia na zbiorniku i wynikowe pojemności 

Poziom piętrzenia Rzędna; m npm Pojemność; m3 

Minimalny poziom piętrzenia Min PP = 474,10 2 319 

Normalny poziom piętrzenia NPP = 480,00 24 184 

Pojemność powodziowa forsowana 480,0 – 480,50 3 212 

Maksymalny poziom piętrzenia Max PP = 480,50 29 715 

 

Pragniemy ponadto zwrócić uwagę na klika istotnych kwestii zawartych w treściach instrukcji 

gospodarowania wodą zbiornika Wilkówka. Pierwsza dotyczy przepływów określonych w 

dokumentacji hydrologicznej i wyszczególnionych w instrukcji (tabela 3.7.2). Zwracają uwagę 

zwłaszcza przepływy dozwolony i powodziowy. Przepływ dozwolony w instrukcji został przyjęty, 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

25 

 

jako większy od przepływu miarodajnego. Przeczy to definicji tego przepływu, którą autorzy 

instrukcji cytują na wstępie: 

- przez przepływ dozwolony (odpływie nieszkodliwym) rozumie się przepływ poniżej 

budowli, który nie powoduje szkód powodziowych na terenach poniżej tej budowli. 

Tym samym powinien być to przepływ, dla którego napełnienie koryta potoku Wilkówka 

stanowi tzw. wodę brzegową,  zwykle szacowaną, jako przepływ o prawdopodobieństwie 

przewyższenia p = 50 %. Dla potoku Wilkówka jest to przepływ w wysokości Q50% = 1,79 m3 s-1 i taki 

też przepływ dla koryta potoku poniżej zapory powinien zostać przyjęty. 

 

Tabela 3.7.2. Charakterystyczne przepływy w przekroju zapory Wikowice na potoku Wilkówka 

Przepływy charakterystyczne 

i prawdopodobne 
Natężenie przepływu; m3 s-1 

Przepływ średni niski SNQ = 0,003 

Przepływ gwarantowany Qgw = 0,004 

Przepływ nienaruszalny Qn = 0,004 

Przepływ dozwolony Qdoz = 17,0 

Przepływ powodziowy Qpow = 20,0 

Przepływ miarodajny p = 0,3 % Q0,3% = 15,6 

Przepływ kontrolny p = 0,05 % Q0,05% = 20,9 

 

Przyjęcie przepływu dozwolonego większego od przepływu miarodajnego wskazuje, że nie 

jest konieczna jakakolwiek rezerwa powodziowa, bo całość przepływu miarodajnego można 

swobodnie przez zbiornik przepuścić bez żadnych konsekwencji dla terenów leżących poniżej, a 

przecież zdecydowanie tak nie jest. 

Druga kwestia dotyczy użytego w instrukcji pojęcia pojemność powodziowa stała, która nie 

odpowiada rzędnym piętrzenia na zbiorniku 480,0 – 480,50. Rzędna 480,0 jest to rzędna korony 

przelewu wieżowego, stąd podana rezerwa powodziowa powinna być określana, jako rezerwa 

powodziowa forsowana, gdyż w tych warunkach rezerwa powodziowa stała powinna się znajdować 

poniżej rzędnej 480,0 m npm.  

Kwestia trzecia związana jest z brakiem w instrukcji określenia warunków przejścia wód 

powodziowych dla uzasadnienia funkcji przeciwpowodziowej zbiornika. Tym bardziej jest to istotne, 

że zbiornik dysponuje tylko niewielką pojemnością powodziową forsowaną, a więc znacząca redukcja 

fali miarodajnej czy kontrolnej o wartościach zawartych w tabeli 3.7.2 jest bardzo wątpliwa. 

  

3.8 Instrukcja eksploatacji i utrzymania   

Instrukcję utrzymania i eksploatacji zbiornika Wilkówka, opracowano na podstawie Wytycznych 

opracowywania instrukcji utrzymania budowli piętrzących wodę oraz eksploatacji mających wpływ na 
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ich bezpieczeństwo, stanowiących załącznik do rozporządzenia nr 49 Prezesa Centralnego Urzędu 

Gospodarki Wodnej z dnia 18 listopada 1969 r. (do dnia dzisiejszego nie ukazało się nowsze 

rozporządzenie Ministra Środowiska regulujące zasady wykonywania tego typu instrukcji oraz 

określające ich wymaganą zawartość). 

Instrukcja utrzymania i eksploatacji zbiornika Wilkówka, została wykonana w czerwcu 2014 

roku. Instrukcja podaje zasady utrzymania i obsługi obiektów zbiornika i dotyczy: 

- zapory czołowej, 

- urządzeń przelewowo-spustowych wraz z ujęciem wody do celów zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców Gminy Wilkowice, 

- przepławki dla ryb, 

- czaszy zbiornika, 

- zapory przeciwrumowiskowej na wlocie do czaszy zbiornika. 

Zapisy instrukcji przeznaczone są dla personelu bezpośrednio obsługującego i prowadzącego 

utrzymanie obiektu oraz personelu nadzorującego. W instrukcji podkreślono, że znajomość zapisów 

tej instrukcji należy do obowiązków służbowych personelu. 

Zgodnie z wymogami zacytowanych powyżej wytycznych, instrukcja została podzielona na 

szereg części, w tym: 

- Część I Ogólna 

- Część II Hydrotechniczna – utrzymanie 

- Część III Hydrotechniczna – obsługa 

- Część IV Elektryczna 

- Część V Mechaniczna 

- Część VI Obserwacje i pomiary 

- Część VII Wykaz instytucji 

Do treści zamieszczonych w poszczególnych częściach instrukcji utrzymania i eksploatacji nie 

wnosimy uwag. 

 

3.9 Instrukcja próbnego piętrzenia   

Instrukcja próbnego piętrzenia zbiornika wodnego Wilkówka, została opracowana przez firmę 

HYDROconsult. Jej autorem jest prof. Beniamin Więzik. Niestety nie udało nam się dotrzeć do tego 

opracowania, stąd nie możemy wypowiedzieć się na temat jego zawartości. W udostępnionych przez 

Zamawiającego materiałach były tylko protokoły realizacji tego procesu, nieco zakłóconego 

przejściem wezbrania powodziowego.  

Instrukcja próbnego piętrzenia pod kątem zawartości stanowi zwykle efekt twórczy jej autora, 

nie doczekała się bowiem stosownego aktu prawnego regulującego jej zawartość. Jest to materiał na 
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tyle istotny, że stanowić może o bezpieczeństwie całego obiektu, tym samym wymaga bardzo 

dokładnej znajomości projektu obiektu, jak również dokładnej znajomości całego procesu jego 

budowy. Próbne piętrzenie można rozpocząć tylko w sytuacji, gdy na obiekcie zostanie w pełni 

zainstalowana, wymagana stosownymi przepisami aparatura pomiarowo – kontrolna. 

 

3.10 Projekt urządzeń pomiarowo – kontrolnych na zbiorniku 

Zgodnie z wymogami Rozdziału 6 Rozporządzenia MOŚZNiL z 1996 roku, obiekty hydrotechniczne 

powinny być wyposażone w urządzenia pomiarowo – kontrolne, które powinny być rozmieszczone w 

oparciu o znajomość pracy elementów budowli i podłoża, w sposób umożliwiający porównanie 

wyników pomiarów. W rozdziale tym podkreślono również, że obiekty hydrotechniczne I i II klasy 

ważności powinny być wyposażone w urządzenia pomiarowo – kontrolne przystosowane do 

automatycznego odczytu, uzupełnione o klasyczne urządzenia pomiarowe, których odczyty dadzą 

możliwość porównania uzyskiwanych pomiarów. Rozmieszczenie urządzeń na obiekcie powinno 

również uwzględniać zapisy Wytycznych instruktażowych projektowania pn. Wyposażenie budowli 

hydrotechnicznych w urządzenia pomiarowo – kontrolne, opracowane przez Centralny Urząd 

Gospodarki Wodnej w 1969 roku. 

Zaporę i zbiornik Wilkówka wyposażono w wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami 

urządzenia pomiarowo – kontrolne, które na zaporze rozmieszczono w czterech przekrojach 

kontrolowanych, a na poszczególnych obiektach w miejscach pozwalających na kontrolę 

przemieszczeń pionowych i poziomych. Całość w odniesieniu do systemu stosownych urządzeń 

odniesienia. Zainstalowano następujące urządzenia pomiarowo – kontrolne: 

- repery powierzchniowe w górnej części ekranu żelbetowego zapory w ilości 3 szt., 

- repery powierzchniowe na ławeczce wyprofilowanej na skarpie odpowietrznej zapory w 

ilości 3 szt., 

- piezometry otwarte w ilości 16 sztuk rozmieszczone na skarpie odpowietrznej zapory, w jej 

stopie oraz na stokach przyległych wzniesień kształtujących dolinę potoku, 

- szczelinomierze w ilości 4 szt. na połączeniu upustu dennego oraz niecki wypadowej, 

- repery powierzchniowe w ilości 6 szt. na budowli przelewowo – upustowej, 

- łaty wodowskazowe umieszczone od strony wody górnej i wody dolnej, 

- repery odniesienia rozmieszczone na znajdujących się w pobliżu obiektach kubaturowych. 

Nadmienić jednak trzeba, że zainstalowane na obiekcie urządzenia nie stanowią wymaganego 

dla obiektów hydrotechnicznych II-giej klasy ważności systemu ASTKZ – automatycznego systemu 

technicznej kontroli zapór. Stanowił o tym zapis § 135 Rozporządzenia MOŚZNiL z 1996 roku – 

obiekty klasy I i II oraz inne wymagające stałej, bieżącej kontroli, należy wyposażyć w urządzenia 

pomiarowo – kontrolne przystosowane do automatycznego odczytu. 
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4 WIZJA LOKALNA W TERENIE  

W dniach 21.09.2017 i 29.09.2017 została przeprowadzona wizja lokalna na zbiorniku Wilkówka w 

Wilkowicach.  

4.1 Zbiornik opróżniony 

W czasie oględzin budowli w dniu 21.09.2017, zbiornik był opróżniony. Rzędna wody w zbiorniku 

utrzymywała się na poziomie 474,86m n.p.m. Przez cały czas trwania wizji lokalnej padał deszcz. 

Poniżej przedstawiono obserwacje i uwagi dotyczące podstawowych elementów składowych 

zbiornika, dokonane w czasie wizyty na obiekcie. 

4.1.1 Czasza zbiornika 

Czasza zbiornika, z uwagi na długi okres utrzymywania minimalnego poziomu piętrzenia wody, 

porośnięta trawą i niską roślinnością. Droga pożarowa z płyt betonowych, znajdująca się w czaszy 

zbiornika, pozostaje w dobrym stanie. W części cofkowej zbiornika widoczne liczne kamienie w dnie, 

głównie po lewej stronie. Kierownica wody wpływającej do zbiornika, umieszczona w dnie zbiornika 

i umocniona koszami siatkowo – kamiennymi, została w dużym stopniu zaniesiona rumowiskiem. W 

części czaszy nie zatopionej wodą nie zauważono wyraźnych deformacji dna. 

4.1.2 Strona lewa zbiornika 

Ubezpieczenie skarpy w postaci betonowych płyt ażurowych uszkodzone na całej długości odcinka 

środkowego zapory. Płyty u podstawy skarpy wybrzuszyły się i wypadły ze swojego miejsca, a 

następnie te leżące powyżej osunęły się odsłaniając grunt skarpy. Widoczne fragmenty zerwanej w 

wyniku osunięcia geomembrany. W skarpie ubezpieczonej betonowymi płytami na odcinku przy 

korpusie zapory widoczne zagłębienie narożnika jednej z płyt. Szczeliny pomiędzy płytami 

wypełnione kitem bentonitowym, w którym znajdują się niewielkie ubytki pozwalające na wegetację 

roślinności. Powyżej skarpy ubezpieczonej znajduje się ściana z elementów T-WALL, w której 

widoczne są niewielkie wysunięcia niektórych elementów. Ulica Harcerska w dobrym stanie, brak 

widocznych nierówności nawierzchni asfaltowej. Złe rozlokowanie kratek odwodnienia ulicy 

powoduje zbieranie się wody w niektórych miejscach. 

4.1.3 Strona prawa zbiornika 

Skarpa na prawej stronie zbiornika jest w części ubezpieczona materacami siatkowo – kamiennymi a 

częściowo nieubezpieczona, porośnięta gęstą trawą. Powierzchnia ubezpieczenia materacami jest 

nierówna. Widoczne są lokalne zagłębienia i wybrzuszenia. Trawa na skarpie nieubezpieczonej 

skoszona. Nie zauważono nierówności powierzchni skarpy. W dolnej części skarpy zauważono 
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wysięk wody na drogę pożarową na dużej powierzchni w okolicy poletek doświadczalnych ekranu 

zapory.  

4.1.4 Zapora ziemna   

Skarpa odwodna zapory zabezpieczona jest ekranem z płyt betonowych. Na powierzchni ekranu nie 

zauważono nierówności. Szczeliny pomiędzy płytami zostały wypełnione kitem bentonitowym. W 

kilku miejscach zauważono niewielkie ubytki powierzchniowe uszczelnienia. Przy połączeniu ekranu 

z kanałem przelewowym zauważalne powierzchniowe odspojenie betonu. Droga techniczna na 

koronie zapory w dobrym stanie. Woda opadowa spływa bez przeszkód odwodnieniem 

powierzchniowym do studzienek kanalizacji deszczowej. Kontrola studzienek nie wykazała 

przepełnień ani niedrożności kanalizacji. Brak przerw w barierce od strony skarpy odpowietrznej 

utrudnia dostęp do niej a tym samym eksploatację obiektu. Skarpa odpowietrzna pofałdowana, mocno 

nasiąknięta wodą. Przy próbie wkopania się w skarpę woda pojawia się od razu tuż przy powierzchni 

skarpy. Zauważalne wysięki wody po prawej stronie zapory. Półka na skarpie odpowietrznej, 

wykonana na potrzeby instalacji piezometrów, jest nieodpowiednio zabezpieczona. Drenaż u 

podstawy skarpy, w postaci pryzmy kamiennej obłożonej geowłókniną jest zakolmatowany 

drobnoziarnistym gruntem zapory. Geowłóknina również jest zalepiona, przez co drenaż nie działa. 

Widoczne placki wapienne na powierzchni skarpy nad drenażem, świadczą o wypłukiwaniu 

cząsteczek niezwiązanego wapna z korpusu zapory. Rdzawy kolor wody w prawym rowie opaskowym 

może być wynikiem filtracji wody przez grunt o dużej zawartości żelaza.  Lewy rów opaskowy 

odprowadza do niecki wypadowej bardzo dużą ilość wody (około 1l/s). Woda ta wypływa głównie z 

pryzmy kamiennej umieszczonej w korpusie zapory.  

4.1.5 Blok upustowy zbiornika  

Upusty denne działają bez zastrzeżeń. Brak możliwości oceny działania przelewu wieżowego z 

powodu niskiego poziomu piętrzenia. Powierzchnia betonu wieży przelewowej świadczy o 

niestaranności jej wykonania. W wielu miejscach uzupełniono ubytki betonu. Widoczne przerwy 

robocze zostały nieodpowiednio zabezpieczone, przez co widać w niektórych miejscach wykwity. 

Strumień wody z rur spustowych w wyniku rozproszenia częściowo trafia do kanałów przelewowych 

a częściowo uderza o ścianę wieży, co może spowodować w przyszłości uszkodzenie krawędzi przez 

nadmierną erozję. Połączenie wieży przelewu z kanałami upustu jest nieszczelne, pomimo 

zastosowanych zabezpieczeń różnego typu. W kanałach upustu zauważono liczne zawilgocenia ścian, 

rysy, nieszczelności i przemieszczenia na dylatacjach. Widoczne miejsca prac naprawczych. Na 

wylocie do niecki wypadowej zaobserwowano duże przemieszczenia ściany oporowej nad wylotem 

kanałów. Ze względu na niewielki odpływ wody nie można było ocenić prawidłowości 

funkcjonowania niecki wypadowej. 
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4.1.6 Przepławka dla ryb  

Przy niskim poziomie piętrzenia przepławka nie pracuje. Otwory pomiędzy komorami przepławki 

umiejscowione są wysoko w ścianach oddzielających komory, przez co komory przepławki cały czas 

wypełnione są stojącą wodą. Powoduje to zarastanie komór roślinnością wodną i zbieranie się w 

komorach zanieczyszczeń organicznych. Zaobserwowano powstanie dużych szczelin w miejscach 

dylatacji poszczególnych sekcji przepławki. Szczeliny te zostały częściowo uszczelnione żywicą, 

jednak pomimo tego woda dostaje się do przepławki z gruntu otaczającego ściany zewnętrzne 

przepławki, wysączając się ponad uszczelnionymi szczelinami dylatacyjnymi. Wlot do przepławki 

wąskim oknem umieszczonym w ścianie niecki wypadowej nie stwarza dogodnych warunków 

migracji ryb. 

4.1.7 Kanał dopływowy 

Kanał dopływowy pomiędzy zaporą przeciwrumowiskową i mostem w ciągu ulicy Harcerskiej jest 

umocniony łańcuchami Kosteckiego. Na podstawie wizji lokalnej określono jego stan jako dobry. 

4.1.8 Kanał odpływowy  

Kanał poniżej niecki wypadowej ubezpieczony materacami siatkowo – kamiennymi, opartymi na 

koszach gabionowych. Ubezpieczenie znajduje się w dobrym stanie. Poniżej znajduje się kaskada 

betonowa wykonana po powodzi, która zniszczyła koryto potoku poniżej kanału odpływowego. 

Stwierdzono, że kaskada ta jest w dobrym stanie. Do kanału odpływowego uchodzi woda opadowa z 

ulicy Harcerskiej i korony zapory. Woda ta sprowadzona jest kolektorem w postaci rury PVC o 

średnicy 400mm a wylot ubezpieczony elementem prefabrykowanym znajduje się na lewym brzegu 

kanału. Trzeba jednak zaznaczyć, że wylot ten ma przekrój kołowy o średnicy 200mm. Taka sytuacja 

nie powinna mieć miejsca, gdyż nie ma wtedy możliwości wykorzystania całego przekroju o średnicy 

400mm, lecz zaledwie 25% przekroju. Na prawym brzegu kanału jest dopływ wody powierzchniowej 

z lewego zbocza, ujętej rowem stokowym uchodzącym do kanału podziemnego z rury PVC o średnicy 

400mm i następnie do kanału odpływowego. Wylot ubezpieczony konstrukcją żelbetową z 

zamknięciem w postaci kraty. Stan techniczny obydwu wylotów określono jako dobry. Przy 

niewielkim odpływie dochodzącym do 0,3m3/s nie można było sprawdzić przepustowości i 

prawidłowego funkcjonowania kanału.   

 

4.2 Zbiornik napełniony 

W dniu 29.09.2017 została przeprowadzona ponowna wizja lokalna na zbiorniku Wilkówka w 

Wilkowicach. W czasie oględzin budowli, zbiornik był prawie napełniony. Rzędna wody w zbiorniku 

utrzymywała się na poziomie 479,94m n.p.m. Podczas trwania wizji lokalnej nie padał deszcz, było 
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sucho. Poniżej przedstawiono obserwacje i uwagi dotyczące podstawowych elementów składowych 

zbiornika, dokonane w czasie wizyty na obiekcie. 

4.2.1 Zapora ziemna   

Przy napełnionym zbiorniku skarpa odwodna jest niewidoczna. Nie zauważono niekorzystnych zmian 

na powierzchni ekranu w porównaniu z poprzednią wizytą na obiekcie. Korona zapory w dobrym 

stanie. Na skarpie odpowietrznej zaobserwowano obszary nasiąknięte wodą po prawej stronie, 

pomimo że teren wokół jest suchy. W prawym rowie podskarpowym niewielka ilość wody 

wysączającej się z korpusu o wyraźnym rdzawym kolorze. Po lewej stronie zaobserwowano bardzo 

dużą ilość wody wypływającej z pryzmy kamiennej w skarpie, tuż przy początku lewego rowu 

podskarpowego. Zjawisko to jest niepokojące zważywszy na fakt, że nie było wcześniej intensywnych 

opadów. 

4.2.2 Strona lewa zbiornika   

Skarpa po lewej stronie zbiornika w dniu wizyty znajdowała się pod wodą. Ściana T-WALL będąca 

ubezpieczeniem ulicy Harcerskiej nie wykazuje niebezpiecznych zmian. Ulica Harcerska w dobrym 

stanie.  

4.2.3 Strona prawa zbiornika  

Nie zauważono zmian na prawej stronie zbiornika w stosunku do sytuacji, gdy zbiornik jest suchy. 

4.2.4 Blok upustowy zbiornika  

Upusty denne działają bez zastrzeżeń. Przelew wieżowy w momencie wizyty nie pracował, lecz na 

podstawie nagrania z poprzedniego dnia oceniono pracę przelewu jako poprawną. Strumienie wody 

przelewającej się warstwą około 5 cm układają się łagodnie, bez zakłóceń. Ze względu na mały 

przepływ nie można było ocenić pracy kanałów upustowych. To samo dotyczy niecki wypadowej. 

4.2.5 Przepławka dla ryb 

W trakcie wizji lokalnej uruchomiona została przepławka dla ryb, jednak ocena pracy przepławki nie 

jest jednoznaczna, gdyż w celu przepłukania komór puszczono przez przepławkę więcej wody niż 

powinno płynąć docelowo. W niektórych komorach woda przelewała się w niewielkich ilościach 

przez ściany oddzielające komory. Takie zjawisko nie powinno zachodzić, jednak biorąc pod uwagę 

fakt większego przepływu, można przypuszczać, że w warunkach normalnych przepławka pod 

względem hydraulicznym będzie funkcjonowała prawidłowo. Wlot do przepławki jest ukształtowany 

prawidłowo i nie powoduje niekorzystnych turbulencji przepływu. Mijankowe rozmieszczenie 

otworów pomiędzy komorami sprawia, że energia kinetyczna wody jest rozpraszana w sposób 
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prawidłowy. Wylot wody do niecki jest naszym zdaniem zbyt mały i usytuowany zbyt wysoko, aby 

przy małym wypływie z bloku upustowego, a co za tym idzie niskim poziomie wody w niecce, ryba 

mogła swobodnie pokonać otwór. Poza tym, na podstawie obliczeń hydraulicznych dla przepływu 

miarodajnego, szacowany zasięg swobodnego spadania wody z upustów do niecki jest na tyle duży, że 

strumień wody będzie przelatywał nad szykanami, przez co energia wody będzie rozpraszana w części 

środkowej niecki. Przesunięcie odskoku hydraulicznego uniemożliwi dostanie się ryby w okolice okna 

wlotowego do przepławki. Zauważono, że woda nadal wpływa do przepławki poprzez szczeliny w 

miejscach dylatacji sekcji 1 i 2 przepławki. 

4.2.6 Kanał dopływowy 

W czasie trwania wizji lokalnej zbiornik był napełniony po ulewnych opadach, lecz dopływy 

były już zdecydowanie mniejsze niż w czasie napełniania zbiornika. Poziom wody był przy niższych 

przepływach regulowany pracą spustów dennych. Kanał dopływowy w okolicy mostu był wypełniony 

wodą prawie do NPP, natomiast w okolicy zapory przeciwrumowiskowej poziom wody w kanale był 

zdecydowanie niższy niż byłby przy przepływie miarodajnym. Stąd też niemożliwe było określenie 

poprawności funkcjonowania kanału. 

4.2.7 Kanał odpływowy 

 

Ze względu na niewielki przepływ wody w kanale, nie można było ocenić poprawności 

funkcjonowania kanału odpływowego   

4.2.8 Ujęcie wody pitnej  

Ujęcie wody pitnej nie działa. Pompy głębinowe zostały usunięte z komory czerpnej, ponieważ 

istniało zagrożenie zamarznięcia i trwałego uszkodzenia pomp przy min PP.  

 

5 ANALIZA I OCENA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawia się analizę przyjętych rozwiązań projektowych, w ścisłym dostosowaniu 

do obowiązujących na etapie projektowania obiektu przepisów, w tym przede wszystkim 

Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 

1996 roku w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 

gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/1997, poz. 111). Ponadto wytycznych i zaleceń, 

których zestawienie przedstawiono w punkcie 2.2 opracowania. 
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5.1 Zbiornik Wilkówka i jego przeznaczenie 

Głównym celem budowy zbiornika retencyjnego Wilkówka było zwiększenie gwarancji dla 

zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Wilkowice oraz w mniejszym stopniu (brak rezerwy 

powodziowej stałej na zbiorniku), poprawa ochrony przeciwpowodziowej terenów leżących 

bezpośrednio poniżej, gdyż ochrony tej nie zapewni stosunkowo niewielka rezerwa powodziowa 

forsowana. Wybudowany zbiornik miał poprawiać warunki ujmowania wody z potoku oraz warunki 

funkcjonowania stacji uzdatniania wody zlokalizowanej powyżej tego zbiornika. 

 

5.2 Lokalizacja zbiornika 

Zbiornik Wilkówka zlokalizowany został w dolinie potoku o nazwie Wilkówka, w km 2+300 jego 

biegu. Administracyjnie znajduje się na terenie sołectwa Wilkowice, gmina Wilkowice, powiat 

Bielsko-Biała, woj. Śląskie. Potok Wilkówka znajduje się w administracji Śląskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Lokalizacja zbiornika została wybrana poprawnie, 

chociaż wybór zapory ziemnej pozostawia wiele do życzenia, dla uwarunkowań terenowo – 

gruntowych w miejscu lokalizacji obiektu, bardzie optymalnym rozwiązaniem byłaby zapora 

betonowa. 

 

5.3 Wybór typu zapory i jej rozwiązań technicznych 

Zapora jest głównym elementem zamykającym przekrój doliny i pozwalająca na 

zgromadzenie w tak utworzonej przestrzeni wód potoku Wilkówka. Wybrano zaporę ziemną 

jednorodną z gruntów znajdujących się w czaszy zbiornika, w tym żwirów, żwirów gliniastych z 

otoczakami, bowiem te grunty diametralnie się różnią jeżeli chodzi np. o warunki filtracyjne. Już 

wymienienie tych gruntów wskazuje, że nie będzie to zapora jednorodna. W analizie 

zaproponowanych rozwiązań zapory zastanawia kilka kwestii. 

Pierwsza dosyć istotna kwestią, po analizie warunków terenowych wybranych na potrzeby 

lokalizacji przedmiotowego zbiornika, na podstawie analizy warunków gruntowo – wodnych w 

przekroju lokalizacji zapory jest wybór, jako budowli piętrzącej zapory ziemnej. Nawet jeżeli wziąć 

pod uwagę niewielką długość zapory i jej kubaturę, to oczywistym powinno być, że gruntu z czaszy 

zbiornika nie wystarczy do jej uformowania i trzeba będzie go dowieźć z zewnątrz. 

Druga również dosyć istotna kwestia to wybór przekroju poprzecznego korpusu gruntowego 

zapory w kontekście nachylenia skarpy odwodnej i skarpy odpowietrznej. Przyjęto nachylenia obu 

skarp równe 1 : 2. Takie nachylenie skarp zapory ziemnej, której korpus uformowano ze żwirów 

i żwirów gliniastych z otoczakami jest możliwe do zastosowania, ale tylko dla zapór o wysokości do 

5,0 m, powyżej tej wysokości jest niedopuszczalne. Skarpa odwodna przy wysokości zapory powyżej 
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10,0 m powinna mieć nachylenia 1 : 3. Skarpa odpowietrzna przy tej wysokości zapory również 

powinna mieć nachylenie 1 : 3 lub 1 : 2,5 pod warunkiem jednak, że w przekrój tej skarpy zostanie 

wbudowana ławeczka o szerokości minimum 3,0 m. 

Trzecia również istotna kwestia to wybór uszczelnienia korpusu zapory oraz ubezpieczenia 

skarpy odwodnej i skarpy odpowietrznej zapory. Jako uszczelnienie skarpy wybrano geomembranę 

obustronnie ryflowaną, nie podano jednak materiału geomembrany oraz jej grubości. Szczególnie 

rodzaj geomembrany i jej grubość są niezwykle istotne w kontekście układania jej na stromej skarpie 

zapory, tym samym poddawanej istotnym naprężeniom rozciągającym. W projekcie nie podkreślono 

również bardzo istotnego wymogu zakotwienia geomembrany na koronie zapory. Jako ubezpieczenie 

skarpy odwodnej przewidziano wykonanie ekranu z płyt żelbetowych, ubezpieczenie skarpy 

odpowietrznej stanowić miało humusowanie i obsiew mieszanką traw. Użycie słowa ekran z płyt 

żelbetowych okazało się nieco na wyrost, gdyż płyty ekranu zbrojone były taśmami GEOWEB 

pomiędzy, które wlewano mieszankę betonową. Jest to rozwiązanie niespotykane na innych tego typu 

obiektach i nie tłumaczy tego rozwiązania strome nachylenie tej skarpy. Ekran, który ma stanowić 

ubezpieczenie skarpy odwodnej zapory tworzącej zbiornik retencyjny, powinien być obustronnie 

zbrojony siatką z prętów o średnicy 12 mm tworzącą oczka o wymiarach 15 x 15 cm. 

W stopie skarpy odpowietrznej wykonano rowy opaskowe, których przekrój ubezpieczono 

płytami betonowymi ażurowymi. Woda z rowów opaskowych jest odprowadzana do niecki 

wypadowej. 

 

5.4 Rozwiązania bloku upustowego zbiornika   

5.4.1 Przelew wieżowy 

Przelew wieżowy rozwiązano w nietypowy sposób, dzieląc szyb ścianą żelbetową na dwie niezależne 

części, każda z przyporządkowaną jedną nitka upustu dennego. Jest to rozwiązanie, które być może 

poprawia wytrzymałość konstrukcji, natomiast może mieć znaczenie z uwagi na przepustowość 

urządzeń upustowych. Zatkanie jednego upustu spowoduje bowiem, że całkowity przepływ powinien 

zmieścić się w bliźniaczym szybie, którego przepustowość może być za mała. Wówczas może 

nastąpić wzrost piętrzenia wody na zbiorniku. Jeśli opisywana sytuacja miałaby miejsce w warunkach 

wystąpienia przepływu kontrolnego, to zapas bezpiecznego przewyższenia korony zapory względem 

poziomu piętrzenia równy 0,30 m może okazać sią za mały. 

Dobrze natomiast rozwiązano próg przelewowy, którego starannie dobrany przekrój odsuwa 

przelewający się strumień wody od ściany wieży, przez co nie będą one niszczone przez spływającą 

po nich wodę. Ważne są w tym momencie obliczenia zasięgu padania tego strumienia, gdyż 

strumienie nie powinny się zderzać, powinna pomiędzy nimi pozostawać wolna przestrzeń dla 
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skutecznego wprowadzania powietrza, przy jego braku strumień wody mógłby stosunkowo szybko 

podejść pod krawędź przelewową wieży zmniejszając jej zdolność przepustową. Jest to drugi 

argument przemawiający za niewłaściwym rozwiązaniem polegającym na podziale wieży na dwie 

niezależne części. 

Sprawdzenie zasięgu padania strumienia wody przepływającego ponad górną krawędzią 

korony przelewu wieżowego, można przeprowadzić z wykorzystaniem równania o postaci podanej 

poniżej: 

2

1

2

2

xg
y   

w którym: 

y – wysokość spadania wody; y = 8,50 m 

g – przyspieszenie ziemskie; 9,81 m s-2 

x – zasięg padania strumienia; m 

υ – prędkość na wysokości progu przelewu, określana ze wzoru poniżej; m s-1 

nhB

Q

75,02
1   

w którym: 

Q – natężenie obliczeniowe; Q = Qm = 15,6 m3 s-1 

B – długość przelewu; B = 20,50 m 

hn – grubość warstwy przelewającej się wody liczona jako różnica 480,50 – 480,0 = 0,50 m 

 

Ponieważ prędkość przepływu υi w miarę spadania wody w wieży przelewowej ulega zmianie 

(strumień ulega pewnemu rozprzestrzenieniu), konieczne jest określenie zmiany prędkości spadania 

stosownie do wysokości yi mierzonej od korony przelewu, określanej z zależności jak niżej: 

ii yg22

1    

Grubość warstwy przelewającego się ponad koroną przelewu strumienia wody, stosownie do 

m miejsca położenia strumienia w stosunku do korony przelewu, można określić z zależności podanej 

poniżej: 

i

i
B

Q
h

2
  

Obliczenia, których celem było określenie zasięgu padania strumienia przelewowego oraz 

jego parametrów, wykonano w tabeli 5.4.1, przyjmując do obliczeń przepływ miarodajny 

i odpowiadająca mu grubość warstwy przelewającej się wody: 
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Tab. 5.4.1. Obliczenia parametrów strumienia przelewającego się przez koronę wieży. 

Zestawienie parametrów wyjściowych do obliczeń 

Przepływ obliczeniowy 

Q = 15,6 m3 s-1 

Długość przelewu 

B = 20,50 m 

Grubość warstwy 

przelewającej się wody 

hn = 0,50 m 

Prędkość mierzona na 

wysokości korony 

przelewu 

υ1 = 1,155 m s-1 

yi; m xi; m υi; m hi; m 

0,50 1,067 3,341 0,130 

1,0 2,057 4,580 0,095 

2,0 4,068 6,371 0,068 

3,0 6,069 7,760 0,056 

4,0    

5,0    

6,0    

7,0    

8,0    

 

Obliczenia zakończono dla odległości 3,0 m poniżej korony przelewu, bowiem już przy 

odległości 2,0 m spływający w dół strumień wody uderzał w przeciwległą ścianę przelewu, którego 

szerokość wynosi 3,60 m. Sytuacja taka może doprowadzić do ograniczenia zdolności przepustowej 

tego urządzenia przelewowego zbiornika Wilkówka. Zagrożenie może spotęgować przedzielenie 

przelewu ścianką na dwie części oraz niewłaściwie dobrany przekrój upustu dennego, którego 

obliczenia sprawdzające przedstawiono w p. 5.4.3 Opracowania. Obraz pracującego przelewu przy 

grubości warstwy przelewającej się wody równej 0,05 – 0,10 m pokazano na rysunku 5.4.1poniżej. 

 

 

Rys. 5.4.1. Widok wody przelewającej się do wnętrza wieży 
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5.4.2 Spust 

Spust bloku upustowego zaprojektowano, jako dwuprzewodowy o średnicy każdego przewodu równej 

DN 300 mm. Ponieważ mieliśmy pewne zastrzeżenia dotyczące określonych w dokumentacji 

projektowej wydatków spustów, stąd poniżej przedstawiamy wymaganą ich procedurę obliczeniową. 

Wydatek spustów jest funkcją wysokości piętrzenia rozumianej, jako różnica pomiędzy rzędną 

piętrzenia na zbiorniku, a rzędną osi przewodu spustu, wynoszącą 472,0 m npm. Na zdolność 

przepustową pojedynczego przekroju spustu ma również wpływ wykończenie czoła wlotu do 

przewodu spustu, jego długość, ukształtowanie wylotu i zamontowane urządzenia sterujące wielkością 

wypływu oraz rodzaj użytego materiału. Tym samym dla przedmiotowego przewodu można wydzielić 

straty na długości, i straty miejscowe, w tym stratę na wlocie, stratę na zasuwie od wody górnej, stratę 

na zasuwie od wody dolnej. Stąd równanie określające natężenie przepływu wody w przewodzie 

upustu dennego będzie miało postać: 

zdzgwl
D

L
HgAvAQ









1

1
2  

gdzie: Q – natężenie przepływu w przewodzie spustu; m3 s-1 

µ ‒ współczynnik wydatku przewodu spustu, 

A – pole przekroju przepływowego, dla D = 300 mm; A = 0,0707 m2 

υ – prędkość przepływu wody w przewodzie spustu; m s-1 

g – przyspieszenie ziemskie; 9,81 m s-2  

H – obliczeniowy spad liczony, jako różnica pomiędzy piętrzeniem wody na zbiorniku a osią 

przewodu upustu; m 

λ – bezwymiarowy współczynnik oporów hydraulicznych, liczony na podstawie wzoru 

Colebrook – White’a, dla rur stalowych o krótkim okresie eksploatacji, przyjęto λ = 0,0125 

L – długość przewodu spustu; L = 4,0 m 

D – średnica przewodu spustu; D = 0,30 m 

ξwl – współczynnik strat na wlocie, przyjęto ξwl = 0,50 

ξzg – współczynnik strat na zasuwie od strony wody górnej zależny od stopnia jej otwarcia, dla 

pełnego otwarcia przyjęto ξzg = 0,10 

ξzd – współczynnik strat na zasuwie od strony wody dolnej zależny od stopnia jej otwarcia, dla 

pełnego otwarcia przyjęto ξzd = 0,10 

 

Wyniki obliczeń zdolności przepustowej spustu określono w tabeli poniżej zakładając, że w 

każdej sytuacji obliczeniowej wylot spustu pozostaje niezatopiony. 
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Tabela. 5.4.2 Wyniki obliczeń zdolności przepustowej pojedynczego przekroju spustu 

Poziom piętrzenia na 

zbiorniku; m npm. 
H; m υ = (2 g H)1/2; m s-1 Q = μ × A × υ; m3 s-1 

474,10 2,10 6,419 0,332 

476,0 4,0 8,859 0,458 

478,0 6,0 10,850 0,562 

480,50 8,50 12,914 0,668 

 

Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że podane w operacie wodnoprawnym zbiornika 

wydatki jednego przewodu spustu są prawie dwukrotnie większe i wynoszą: 

- poziom piętrzenia 474,10 m npm Q = 0,640 m3 s-1 

- poziom piętrzenia 476,00 m npm Q = 0,890 m3 s-1 

- poziom piętrzenia 478,00 m npm Q = 1,080 m3 s-1 

- poziom piętrzenia 480,50 m npm Q = 1,290 m3 s-1 

5.4.3 Upust denny  

Upust denny został zaprojektowany, jako dwuprzewodowy o szerokości jednego przewodu 

1,30 m i wysokości 1,80 m. Długość przewodu upustu dennego wynosi L = 36,0 m, a spadek podłużny 

linii dna przyjęto, jako równy Id = 4,0 %. Zgodnie z zapisami § 82 ust. 1 Rozporządzenia MOŚZNiL z 

1996 roku, rurociągi i sztolnie odprowadzające wody z przelewów wieżowych powinny zapewniać 

odpływ bezciśnieniowy wody występujący przy najwyższym z możliwych poziomie, przepływ nie 

powinien jednak przekraczać 1,5-krotnej wielkości przepływu kontrolnego. Zapis ten oznacza, że 

przedmiotowy dwuprzewodowy upust denny powinien zapewnić swobodny przepływ w wysokości: 

1,5 x Qk = 1,5 x 20,9 = 31,35 m3 s-1 

Ponieważ dobór parametrów przekroju upustu dennego nie został potwierdzony wymaganymi 

obliczeniami hydraulicznymi, stąd przeprowadzono sprawdzające obliczenia hydrauliczne przewodów 

upustu dennego, wykonane dla pojedynczego przewodu o wymiarach: 

- szerokość B= 1,30 m, 

- wysokość H = 1,80 m, 

- obliczeniowy wydatek jednej nitki upustu dennego Q = 15,675 m3 s-1. 

Ponieważ przewody upustu zostały poprowadzone z nachyleniem podłużnym dna równym 

4 % (większym od spadku krytycznego), stąd na wlocie w przekrój upustu dennego powinna 

wykształcić się głębokość krytyczna, którą można określić z zależności jak niżej stanowiącej zapis 

równania ruchu krytycznego w przewodach otwartych pracujących w warunkach przepływu o 

swobodnym zwierciadle wody: 
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g

Q

B

A 23 
  

w której: 

A – pole przekroju przepływowego, które można zapisać, jako B x hkr 

B – szerokość przewodu upustu, B = 1,30 m 

α – współczynnik poprawkowy energii kinetycznej, α = 1,05 

Q – obliczeniowy wydatek jednego przewodu upustu, Q = 15,675 m3 s-1 

g – przyspieszenie ziemskie, g = 9,81 m s-2 

Z podanego powyżej równia ruchu krytycznego, w warunkach ruchu w korycie o przekroju 

prostokątnym, wyprowadzono równanie dla określenia głębokości krytycznej, podane poniżej: 

3
2

2

gB

Q
hkr


  

Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawiają się następująco: 

- dla B = 1,30 m  hkr = 2,13 m 

- dla B = 1,80 m  hkr = 2,01 m 

- dla B = 2,00 m  hkr = 1,87 m 

- dla B = 2,20 m  hkr = 1,76 m < od H = 1,80 m (aktualna wysokość upustu) 

 

Przekrój wylotowy upustu dennego należy już sprawdzić na rzeczywisty przepływ miarodajny 

Qm = 15,60 m3 s-1 wchodzący w dwuprzewodowy przekrój upustu. Należy w tej sytuacji określić 

głębokość i prędkość wypływu wody odpowiadającej ruchowi jednostajnemu ustalonemu. W 

przekroju wylotowym do niecki wypadowej z uwagi na fakt, że spadek podłużny linii dna upustu 

dennego jest większy od krytycznego, utworzy się głębokość normalna hn mniejsza od głębokości 

krytycznej, można ją określić z zależności podanej poniżej: 

2/13/21
dh IR

n
AAQ    

w której: 

Q – obliczeniowy wydatek jednego przewodu upustu, Q = 7,80 m3 s-1 

A – pole przekroju przepływowego, które można zapisać, jako B x hn 

υ – prędkość średnia przepływu; m s-1 

n – współczynnik szorstkości; n = 0,012 

Rh – promień hydrauliczny liczony z zależności; Rh = A/Oz 

Oz – długość obwody zwilżonego, dla sytuacji obliczeniowej: Oz = B + 2 hn 

Id – spadek podłużny linii dna upustu dennego; Id = 0,04 
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Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawiają się następująco: 

- dla B = 1,30 m  hn = 0,733 m  υ = 8,186 m s-1 

- dla B = 1,80 m  hn = 0,535 m  υ = 8,100 m s-1 

- dla B = 2,20 m  hn = 0,451 m  υ = 7,861 m s-1 

 

Można mieć również zastrzeżenia do zawartych w projekcie rozwiązań dylatacji, na rysunkach 

konstrukcyjnych widnieje bowiem określenie „taśma uszczelniająca”, zamiast „taśma dylatacyjna” i 

brak jest wymagań jakie taśma ta powinna spełniać. 

W niespotykany sposób rozwiązano również przepony wydłużające drogę filtracji wzdłuż 

przewodów upustu dennego, jako dodatkowy niezależny element oddzielony od przewodu upustu 

wkładką bitumiczną. W praktyce tego typu elementy rozwiązuje się, jako poszerzenie konstrukcyjne 

przewodów upustowych, pozwalające jednocześnie na zakotwienie upustu w podłożu.  

Również zaproponowane rozwiązanie dylatacji pomiędzy konstrukcją wieży przelewowej, a 

konstrukcją przewodów upustu dennego budzi nasze wątpliwości, nie może to być profil 

uszczelniający o wymiarach 20 x 20 mm tylko klasyczna taśma dylatacyjna o szerokości co najmniej 

35 cm. 

5.4.4 Urządzenia do rozpraszania energii  

Określona w punkcie 5.4.3 prędkość w przekroju wylotowym z upustu jest znacząca. Stąd 

projektując nieckę wypadową prędkość ta powinna posłużyć do wyznaczenia tzw. drogi swobodnego 

spadania strumienia wody, która w połączeniu z linią dna niecki określiłaby lokalizację przekroju 

pierwszej głębokości sprzężonej odskoku hydraulicznego. Po określeniu drugiej głębokości sprzężonej 

i wynikającej stąd długości odskoku, wymagana długość niecki stanowiłaby sumę długości spadania 

strumienia i długości odskoku hydraulicznego. 

Zaprojektowana niecka wypadowa ma długość mierzoną w dnie L = 12,0 m, zaczyna się 

powierzchnią spływową o nachyleniu 1 : 1,6 a kończy progiem o nachyleniu 1 : 1. Głębokość niecki to 

0,90 m, próg wyjściowy z niecki podniesiono dla zamontowania w nim przelewu mierniczego. W 

przekrój niecki wypadowej wbudowano dwie szykany, na końcówce powierzchni spływowej 

wbudowano rozdzielacze strug. 

Poniżej przedstawiono obliczenia sprawdzające prawidłowość przyjęcia długości niecki 

wypadowej oraz wynikającą stąd prawidłowość przyjęcia położenia dwóch szykan na dnie niecki 

wypadowej. Wzięto pod uwagę szerokość jednego przewodu upustu dennego równą 1,30 m. 

Skorzystano ze wzoru określającego długość swobodnego spadania l1 strumienia wody 

wypływającego z przekroju obu upustów dennych, o postaci podanej poniżej: 

 ooo HpHHl 45,025,13,01   
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w którym: 

Ho – wysokość energii na wylocie z przekroju upustu dennego 

p – różnica wysokości pomiędzy dnem upustu dennego a dnem niecki wypadowej 

 

Przyjmując, że wysokość energii na wylocie z przekroju upustu dennego możemy policzyć z 

zależności podanej poniżej: 

m
g

HHo 319,4
81,92

186,805,1
733,0

2

22








 

oraz określając p z różnicy rzędnych p = 470,06 – 468,46 = 1,60 m, określono długość 

swobodnego spadania strumienia wody wypływającego z przekroju upustów dennych, wnosi ona: 

  ml 186,6319,445,060,1319,425,1319,43,01   

Z uzyskanych wyników obliczeń wynika wyraźnie, że została niewłaściwie przyjęta 

lokalizacja w niecce szykan, zarówno tych z pierwszego rzędu, jak również tych z rzędu drugiego. W 

sytuacji pojawienia się przepływów obliczeniowych, strumień wody będzie przemieszczał się ponad 

tymi szykanami, a same szykany będą się znajdowały w tzw. martwym polu niecki wypadowej. 

Niecka wypadowa została zamknięta na wypływie progiem o wysokości 0,90 m na którym 

ustawiono murek o wysokości 0,20 m z wmontowanym przelewem trójkątnym na potrzeby pomiaru 

natężenia przepływu wody, głównie przepływu nienaruszalnego. Nie wzięto jednak pod uwagę przy 

montażu łaty pomiarowej wyraźnego obniżania się linii zwierciadła wody w przekroju lokalizacji 

przelewu w stosunku do linii zwierciadła wody w niecce wypadowej. Skutkować to będzie błędnymi 

odczytami wielkości wypływu wody. 

5.4.5 Kanał dopływowy i odpływowy   

Brak jest w dokumentacji projektowej obliczeń hydraulicznych dla określenia wymaganych 

parametrów kanału dopływowego i odpływowego, są podane tylko gabaryty oraz wzmianka, że 

obliczenia wykonano programem komputerowym, ale co to za program tego już nie podano. 

5.4.6 Ujęcie wody pitnej   

Ujęcie wody pitnej stanowią trzy okna wlotowe umieszczone na różnych poziomach, uruchamiane 

stosownie do poziomu piętrzenia wody na zbiorniku. W dokumentacji projektowej nie zamieszczono 

obliczeń hydraulicznych stanowiących podstawę doboru parametrów pojedynczego okna wlotowego, 

ale dla przedmiotowej ekspertyzy nie jest to kwestia w sposób istotny znacząca. 
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5.5 Przepławka dla ryb  

Pracę przepławki oceniono na podstawie bezpośrednich obserwacji w trakcie przejścia małego 

wezbrania powodziowego. Podjęto decyzję o otwarciu okna wlotowego przepławki i wpływie wody w 

przekrój poszczególnych komór przepławki. Poczynione obserwacje pozwoliły na stwierdzenie 

pewnych nieprawidłowości jej funkcjonowania. Wynikało to z faktu, że wodą przepływała nie tylko 

przez otwór przelewowy, ale również i ponad górną krawędzią ściany dzielącej przepławkę na 

poszczególne komory. Jest to niewłaściwa praca przepławki, być może spowodowana potrzebą 

przepłukania poszczególnych jej komór. Wynika to z braku otworów w dnie każdej komory 

przepławki dającej możliwość ich opróżnienia oraz dającej możliwość wybory drogi przepływu rybom 

migrującym z górnego na dolne stanowisko zbiornika i odwrotnie. Naszym zdaniem otwór w dnie 

każdej komory powinien się znaleźć. 

 

5.6 Ubezpieczenie zbocza lewego zbiornika   

Zbocze od strony brzegu lewego zbiornika zostało ubezpieczone betonowymi płytami ażurowymi 

kładzionymi na podsypce z pospółki. Podsypka została ułożona na geomembranie, sama 

geomembrana została zakotwiona do konstrukcji ściany oporowej systemu T-wall. Niestety 

stosunkowo szybko nastąpiło zniszczenie tego ubezpieczenia spowodowane oddziaływaniem sił 

naporu hydrostatycznego pochodzącego od wody gromadzącej się od strony ulicy Harcerskiej w 

gruncie zasypki ściany oporowej. Taka sytuacja wskazuje na odmienność wykonawstwa drogi, nasyp 

której miał być kładziony na geomembranie doprowadzonej do stoku przyległego wzniesienia i 

zakotwionej przez wywinięcie. W aktualnej sytuacji geomembrana została zakotwiona do ściany 

oporowej i nastąpiło jej zerwanie, same zaś płyty ubezpieczenia zsunęły się do zbiornika. 

Naszym zdaniem pewne odejście od rozwiązań projektowych doprowadziło do aktualnej 

sytuacji, pewien wpływ na to miała również obecność wody napływającej od strony przyległego 

terenu.  

 

5.7 Ubezpieczenie zbocza prawego zbiornika  

Ubezpieczenie prawego zbocza zbiornika jest zróżnicowane, bliżej zapory są to materace siatkowo – 

kamienne, natomiast w rejonie cofkowym jest to okrywa roślinna. Nie mamy zastrzeżeń do 

zastosowanych rozwiązań, wynikających z sygnalizowanej możliwości napływu wód podziemnych z 

tego rejonu. 
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5.8 Most drogowy w przekroju wlotowym do zbiornika   

Most drogowy nad korytem potoku Wilkówka został wykonany, jako konstrukcja żelbetowa 

jednoprzęsłowa, oparta na masywnych żelbetowych przyczółkach. Przyjęte światło mostu B = 5,0 m, 

prześwit 3,60 m, most poprowadzono w skosie 69° w stosunku do osi koryta potoku. Most stanowi 

element gminnej drogi lokalnej klasy „D”, stąd zgodnie z zapisami § 18 ust. 3 Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków 

technicznych, jaki powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

63/2000, poz. 735), światło mostu powinno zostać określone dla swobodnego przepuszczenia 

przepływu o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1 %. Taki też przepływ projektanci mostu 

przyjęli ponieważ most usytuowany został na wlocie do zbiornika, zamknięty od tej strony wysokim 

nasypem ulicy Harcerskiej, tym samym stanowi przekrój, przez który wody zasilające zbiornik mogą 

swobodnie wejść w jego przekrój. 

Zbiornik Wilkówka, jako obiekt hydrotechniczny II klasy ważności został zaprojektowany na 

przepływy prawdopodobne: 

przepływ miarodajny p = 0,3 % 
 

Q0,3% = 15,6 

przepływ kontrolny p = 0,05 % Q0,05% = 20,9 

 

Jeśli porównamy te przepływy z przepływem maksymalnym o prawdopodobieństwie 

przewyższenia p = 1 % 

przepływ maksymalny p = 1 % Q1% = 12,35 

to można dojść do wniosku, że niewielka różnica pomiędzy tymi przepływami nie powinna 

stanowić przeszkody w swobodnym przejściu wód obliczeniowych przez przekrój tego mostu, sami 

projektanci podkreślili, że przy przejściu wody p = 1 % pozostaje pomiędzy zwierciadłem wody a 

spodem konstrukcji mostu różnica 1,15 m. Jednak naszym zdaniem most ten powinien zostać 

zaprojektowany na przepływ kontrolny przyjęty dla zbiornika. 

 

5.9 Zapora przeciwrumowiskowa   

Nie mamy zastrzeżeń do rozwiązań konstrukcyjnych zapory przeciwrumowiskowej oraz celu jej 

budowy. Zwracamy tylko uwagę na jednak naszym zdaniem dosyć istotny fakt. Każdy tego typu 

obiekt po upływie pewnego czasu, tym krótszego im częściej występują wezbrania powodziowe, ulega 

wypełnieniu naniesionym rumoszem. Tym samym, aby spełniał swoją funkcję naniesione rumowisko 

powinno być z tego zbiornika okresowo usuwane. Nie udało nam się w instrukcji eksploatacji 

zbiornika Wilkówka znaleźć wzmianki dotyczącej eksploatacji zapory przeciwrumowiskowej. A jest 
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to dosyć istotny aspekt w kontekście stosunkowo niedużej pojemności zbiornika Wilkówka i 

ewentualnych istotnych problemów z usuwaniem nanosów z czaszy tego zbiornika. 

 

5.10 Urządzenia pomiarowo – kontrolne zapory i zbiornika   

Nie mamy zastrzeżeń dotyczących ilości i rodzaju zastosowanych urządzeń pomiarowo – kontrolnych. 

Wynika to z Rozdziału nr 6 obowiązującego w okresie projektowania zbiornika Rozporządzenia 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i 

ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/1997, poz. 111), oraz wytycznych instruktażowych – Wyposażenie 

budowli hydrotechnicznych w urządzenia pomiarowo – kontrolne. Wytyczne instruktażowe. Centralny 

Urząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 1969. 

Pragniemy tylko zwrócić uwagę na lokalizację reperów kontrolowanych dla pomiarów 

przemieszczeń pionowych korony zapory. Zostały one umieszczone na płytach ekranu skarpy 

odwodnej, a powinny być na koronie. Tym samym wzrasta niepewność odczytów związana ze  

zmianami termicznymi w płytach betonowych skarpy i ewentualnego osiadania płyt. Repery powinny 

zostać umieszczone na koronie zapory w ściśle określonych przekrojach. Kwestia druga dotyczy 

automatyzacji pomiarów. Jest to obiekt hydrotechniczny klasy II i wymaga wbudowania systemu 

ASTKZ tłumaczenie projektanta obiektu, że jest to kosztowny system nie znajduje żadnego 

sensownego uzasadnienia. 

 

6 TERENOWE PRACE BADAWCZE   

6.1 Badania geotechniczne gruntów korpusu zapory 

Literatura 

[6.1.1] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego 

[6.1.2] PN-B-04481:1988 Grunty Budowlane. Badania próbek gruntu 

[6.1.3] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[6.1.4] PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania 

[6.1.5] PKN-CEN ISO/TS 17892-1 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 1: 

Oznaczanie wilgotności 
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[6.1.6] PKN-CEN ISO/TS 17892-4, Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 4: 

Oznaczenie składu granulometrycznego 

[6.1.7] PKN-CEN ISO/TS 17892-4, Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 5: 

Badanie edometryczne gruntów 

[6.1.8] PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 Badania Geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. 

Część 10: Badania w aparacie bezpośredniego ścinania 

[6.1.9] PKN-CEN ISO/TS 17892-12 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 

12: Oznaczanie granic Atterberga 

[6.1.10] Myślińska E., Laboratoryjne badania gruntów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 

2001 

[6.1.11] PN-B-12095:1997 Urządzenia wodnomelioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

 

6.1.1 Cel i zakres badań 

 Przeprowadzone badania polowe oraz badania laboratoryjne pobranych prób gruntów miały na 

celu weryfikację rodzaju oraz stanu zagęszczenia gruntów formujących korpus zapory oraz określenie 

wartości parametrów geotechnicznych charakteryzujących grunty korpusu zapory dla celów analizy 

stateczności skarpy odpowietrznej, która w założeniach miała być przeprowadzona na podstawie 

zaktualizowanych wartości parametrów a nie wyłącznie na podstawie danych zawartych 

w dokumentacjach projektowych.  

 Zaplanowano wykonanie dwóch wykopów badawczych przeznaczonych do poboru prób 

gruntów wraz z wierceniami wykonywanymi za pomocą ręcznego zestawu do wierceń. W miejscach 

poboru prób przewidziano również wykonanie sondowań za pomocą lekkiej sondy dynamicznej. 

Lokalizację punktów badawczych zaplanowano w przyjętym przekroju obliczeniowym skarpy 

odpowietrznej. Ze względu na bardzo duże problemy z wykonaniem sondowania spowodowane przez 

licznie zalegające w nasypie otoczaki o znacznych wymiarach, jedno z sondowań po kilku nieudanych 

próbach, wykonano w innym, niż zaplanowano miejscu. Położenie punktów badawczych 

przedstawiono na rys. 6.1. 
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Rys. 6.1. Położenie punktów badawczych 

 

6.1.2 Metodyka badań laboratoryjnych  

 Sondowanie dynamiczne sondą lekką wbijaną DPL wykonano zgodnie z wytycznymi 

normowymi [6.1.1].  

 Z płytkich wykopów badawczych o głębokości do 0,5 m pobrano próby o naruszonej 

strukturze i naturalnej wilgotności. Ze względu na dużą zawartość ziaren grubego żwiru oraz 

otoczaków nie było możliwe pobranie prób o nienaruszonej strukturze. Z powodu bardzo wysokiego 

poziomu wody gruntowej na skarpie ok. 0,5 m p.p.t. (woda przesiąka pochodząca z opadów oraz 

prawdopodobnie pochodząca z dopływu bocznego ze zbocza prawego) oraz ze względu na zaleganie 

dużych otoczaków w podłożu nie wykonano zaplanowanych na skarpie odpowietrznej wierceń 

w systemie ręcznym.  

 Ze względu na pobranie prób gruntów o naruszonej strukturze przewidziano wykonanie badań 

laboratoryjnych na próbkach, z których usunięto otoczaki oraz ziarna żwiru o wymiarach 

przekraczających dopuszczalne średnice w poszczególnych rodzajach badań, następnie takie próby 

zagęszczano w aparacie Proctora do ISW0,95.  
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 Wykonano badania laboratoryjne służące dokładnemu określeniu rodzaju i stanu 

(konsystencji) pobranych prób gruntów z zastosowaniem procedur podanych w aktualnych normach: 

analiza sitowa i analiza areometryczna, oznaczenia wilgotności, gęstości objętościowej, granic 

konsystencji Atterberga wp i wL. Ponadto wykonano badania wytrzymałości gruntów na ścinanie w 

aparacie bezpośredniego ścinania, wyznaczono wartości edometrycznych modułów ściśliwości w 

badaniach w edometrze, określono współczynnik filtracji w kolumnie filtracyjnej (rurze 

Kamieńskiego) [6.1.10]. Badania współczynnika filtracji oraz edometrycznego modułu ściśliwości 

wykonano na pojedynczych próbach uśrednionych, natomiast pozostałe badania osobno dla każdej z 

dwóch pobranych prób. Klasyfikację prób gruntów przeprowadzono na podstawie norm [6.1.3] i 

[6.1.4]. Badania laboratoryjne wykonano na podstawie zaleceń zawartych w normie [6.1.2] bądź w 

normach charakteryzujących poszczególne techniki badawcze PKN-CEN ISO/TS [6.1.5-6.1.9]. 

 

6.1.3 Wyniki badań laboratoryjnych 

 Przeprowadzone badania laboratoryjne udokumentowane zostały na formularzach badań, 

zamieszczonych w zał. 1. Zestawienie uzyskanych wyników, wartości wyznaczonych parametrów 

geotechnicznych przedstawiono w tabeli 6.1.1.   

 Stan zagęszczenia za pomocą sondowania w punkcie badawczym S1 udało się wykonać tylko 

na głębokość 1,5 m z uwagi na występowanie dużych kamieni (otoczaków). Stan zagęszczenia 

określono na podstawie średniej liczby uderzeń na 10 cm wpędu sondy na stan średnio zagęszczony/ 

zagęszczony ID=0,64-0,78. Na półce rozdzielczej kilkukrotnie próbowano wykonać sondowanie, 

zmieniając położenie sondy ze względu na liczne występowanie, płytko położonych, dużych 

otoczaków. Należy zauważyć, że podczas prób sondowań natrafiono na pustki w gruncie na 

głębokości 0,4 - 0,6 m. W drugim punkcie badawczym S2 sondowanie wykonano do głębokości 1,6 

m. Stan gruntów określono dla warstwy do 0,6  m jako średnio zagęszczony ID = 0,59 a  głębiej 

zalegający jako zagęszczony ID = 0,67-0,74.  

 Zgodnie z normą [6.1.11] w przypadku oceny stanu zagęszczenia korpusów zapór ziemnych 

uformowanych z niespoistych gruntów gruboziarnistych wymagana wartość stopnia zagęszczenia 

wynosi IDW0,65. Przy założeniu, że charakter sondowanych gruntów odpowiada gruntom 

niespoistym, to w przypowierzchniowej warstwie do głębokości 0,6 - 0,9 m grunty nie spełniają 

wymogów dotyczących stanu zagęszczenia.  

 Z dwóch wykopów badawczych pobrano próby o naturalnej wilgotności, dla których 

wykonano dokładne oznaczenia składu granulometrycznego, w szczególności dotyczące frakcji 

drobnych: udział frakcji iłowej wynosił 4% a pyłowej 10-11%. Pozwoliło to określić badany grunt 

korpusu nasypu jako żwir gliniasty Żg (lub według norm PN-EN ISO żwir ilasty saclGr). Taki udział 

frakcji drobnych odpowiada za wartości niektórych parametrów geotechnicznych, 
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charakterystycznych dla gruntów spoistych. Zestawienie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych 

podano w tabeli 6.1.1. Zwracają uwagę wysokie wartości parametrów wytrzymałości na ścinanie - 

kąta tarcia wewnętrznego  = 30,7-34,5ow przy jednocześnie wysokiej wartości spójności c=19,6-26,2 

kPa. Badany grunt charakteryzuje się również stosunkowo wysokimi wartościami edometrycznego 

modułu ściśliwości Eoed (NC) (Mo) = 12,5-22,4 MPa. Wartość współczynnika filtracji wyznaczona 

laboratoryjnie jest stosunkowo niska i wynosi k10 = 0,0098 m/d i jest mniejsza od oszacowanej na 

podstawie uziarnienia filtracji USBSC k10=2,59-2,76 m/d jak również znacznie mniejsza od wartości 

przyjmowanych dla gruntu nasypowego w opiniach dotyczących korpusu zapory k = 150 m/d. Wyniki 

te wskazują, że intensywność zjawisk filtracyjnych w korpusie zapory może być silnie zróżnicowana, 

w zależności od rozmieszczenia w nim gruntów dobrze przepuszczalnych w postaci żwirów i pospółek 

oraz słabo przepuszczalnych żwirów gliniastych. 

 

Tabela 6.1.1. Zestawienie wyników badań prób gruntów 

L.p. Rodzaj badań Próba Pr1 Próba Pr2 

1 udział frakcji kamienistej % 21 3 

2 udział frakcji żwirowej % 34 52 

3 udział frakcji piaskowej % 30 31 

4 udział frakcji pyłowej % 11 10 

5 udział frakcji iłowej % 4 4 

6 wskaźnik różnoziarnistości U % 584 629 

7 współczynnik filtracji USBSC k10 m/d 2,59 2,76 

8 nazwa i symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688-2:2006 - żwir ilasty saclGr żwir ilasty saclGr 

9 nazwa i symbol gruntu wg PN-86/B-02480 - żwir gliniasty Żg żwir gliniasty Żg 

10 wilgotność naturalna % 16,3 15,5 

11 gęstość objętościowa g/cm3 2,15 

12 granica plastyczności wp % 11,7 10,6 

13 granica płynności wL % 23,1 22,2 

14 stopień plastyczności IL - 0,40 0,42 

15 wskaźnik plastyczności IP - 11,4 11,6 

16 współczynnik filtracji k10 m/d 0,0098 

17 kąt tarcia wewnętrznego  stop. 30,7 34,5 

18 spójność c kPa 19,6 26,2 

20 moduł edometryczny dla v=70-140 kPa  

Eoed (NC) (Mo) skorygowany 

MPa 22,4 12,5 
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6.2 Ocena stanu ubezpieczeń w obrębie zapory i czaszy zbiornika   

Ubezpieczenie zapory od strony wody górnej stanowią płyty betonowe kładzione na 

gomembranie i geowłókninie. Nie udało nam się znaleźć informacji, z jakim rodzajem szczególnie 

geomembrany mamy w tej sytuacji do czynienie. Przeglądając zdjęcia zwróciliśmy uwagę na dużą 

łatwość jej rozwijania na skarpie, stąd pojawiło się podejrzenie, że może to być geomembrana PVC, 

która przy niedużej grubości np. 1,5 mm jest wiotka i łatwo się ją układa na różnych powierzchniach. 

W projekcie znalazła się informacja, że będzie to geomembrana obustronnie ryflowana, ta ułożona na 

skarpie odwodnej zapory na pewno taka nie była. Przeglądając zdjęcia dokumentujące proces budowy 

zwróciliśmy również uwagę na fakt, że kładzione na skarpie odwodnej zapory płyty nie były zbrojone. 

Może się tak zdarzyć, że fakt braku zbrojenia płyt – głównie przeciwskurczowego, bardzo szybko da o 

sobie znać. Zwróciliśmy również uwagę na brak taśm dylatacyjnych, co jest naszym zdaniem rzeczą 

niespotykaną na tego typu obiektach w odniesieniu do tego rodzaju ubezpieczenia. Stan płyt na dzień 

prowadzonych kilkukrotnych wizji lokalnych oceniono, jako zadowalający, brak było widocznego 

klawiszowania płyt, masa wypełniająca dylatację była uzupełniona, nie było widocznych istotnych dla 

bezpieczeństwa pęknięć płyt, jedynie drobne zarysowania i to raczej podłużne niż poprzeczne. 

Ubezpieczenie skarpy odpowietrznej zapory stanowi okrywa roślinna, W dniach 

kilkukrotnych wizji lokalnych zwróciliśmy na jej nie najlepszy stan. Nie chodzi tu o zawodnienie i 

zamoknięcie tej skarpy, a raczej o stan okrywy roślinnej. Okrywa roślinna dla skutecznej ochrony 

powierzchni, musi posiadać warunki dla skutecznego wytworzenia systemu korzennego, który z kolei 

powinien skutecznie powiązać okrywę z gruntem podłoża. Wymaga to wbudowania na skarpę 

warstwy ziemi urodzajnej o grubości minimum 0,25 m. Tak grubej warstwy ziemi urodzajnej na tej 

skarpie nie było, stąd stan tego ubezpieczenia oceniono jako zły. Kwestia druga związana z tą skarpą 

to obecność niczym nie zabezpieczonej wykonanej „na dziko” półki, z wynikowym podcięciem 

skarpy. Jeżeli ta półka w tej postaci ma zostać, to musi zostać bezwzględnie ubezpieczona poprzez jej 

podparcie płytami betonowymi. 

Ubezpieczenia skarpy od strony brzegu lewego praktycznie nie istnieją. Ułożone pływy 

betonowe wielootworowe zsunęły się na dno zbiornika, a nowa geomembrana zakotwiona do 

konstrukcji ścianek T-wall uległa w szeregu miejscach zerwaniu. Naszym zdaniem może to wynikać z 

braku podparcia płyt w linii dna zbiornika, czegoś na kształt tego, co jest widoczne na brzegu prawym. 

Po drugie dobierając rodzaj ubezpieczenia nie wzięto pod uwagę nachylenia tej skarpy oraz co jest 

prozaiczne oddziaływania siły wyporu. Pewien wpływ na powstałą sytuację mogła mieć również woda 

gruntowa oddziałująca naporem hydrostatycznym na ubezpieczenie od strony ulicy Harcerskiej. 

Mamy pewne zastrzeżenia dotyczące ubezpieczenia na skarpie brzegu prawego, w projekcie 

użyto sformułowania materace siatkowo – kamienne, natomiast naszym zdaniem to, co stanowi 

ubezpieczenie skarpy tego zbocza to narzut kamienny w siatkach. Materace siatkowo – kamienne, aby 
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były skuteczne, muszą być wypełniane kamieniem łamanym, a cały proces wypełniania materaca 

powinien odbywać się ręcznie poprzez bardzo ścisłe dopasowywanie poszczególnych kamieni do 

siebie. Przedmiotowe ubezpieczenie to narzut kamienny – kamienie obłe, lub wręcz otoczaki, 

przykryte od góry siatką. Nie dajemy gwarancji długiego okresu funkcjonowania tak wykonanego 

ubezpieczenia. 

Naszym zdaniem drugi odcinek zbocza położony w rejonie cofki zbiornika pozostawiono bez 

ubezpieczenia, bo do ubezpieczenia trudno zaliczyć mikry porost tej skarpy roślinnością, która nie ma 

możliwości prawidłowego wzrostu z uwagi na niewystarczającą warstwę ziemi urodzajnej, lub po 

prostu jej brak. 

Warto również nadmienić, że w okresie wizji lokalnych chodząc po tej skarpie odczuwalna 

był jej znacząca grząskość oraz łatwość wyciskania wody w rejonie śladów przejścia, ale co jest 

istotne brak było widocznych ewidentnych oznak zaczątków lub wręcz rozwoju zjawisk 

osuwiskowych. 

 

6.3 Ocena wizualna betonów konstrukcyjnych 

Betony konstrukcyjne obiektu oceniono w sytuacji opróżnionego zbiornika. Dokonano oglądu 

betonów bloku upustowego zbiornika oraz urządzeń do rozpraszania energii, nie prowadzono oglądu 

betonów konstrukcyjnych mostu drogowego w ciągu ulicy Harcerskiej. 

Na betonach wieży przelewowej, zarówno od strony zewnętrznej, jak również od strony 

wewnętrznej, widoczne są ślady prac dla usunięcia głównie niedokładności układania betonu w 

szalunkach oraz chyba niestarannego jego zawibrowania. Pewien wpływ na taki stan betonów, mogły 

mieć budowany zbyt wysokie szalunki i określone trudności z sięgnięciem buławą w głębsze partie 

podawanego pompą betonu. Również wpływ na taki stan rzeczy mógł mieć układ i średnice prętów 

zbrojenia, miejscami uniemożliwiający dostanie się z buławą celem zawibrowania podanego betonu. 

Kolejna kwestia związana z betonami konstrukcyjnymi wieży przelewowej, to wyraźne ślady 

po szwach roboczych w postaci wysięków na ścianach związków wapnia. Wynikać to mogło z niezbyt 

dokładnie przygotowywanych powierzchni betonu kładzionego wcześniej przed rozpoczęciem 

kolejnej fazy betonowania. Miejsce te powinny być zgroszkowane i przemyte silnym strumieniem 

wody. Jeżeli jednak zdawano sobie sprawę, że proces betonowania kolejnej fazy mógłby się 

wydłużyć, należało wstawić specjalne taśmy zamykające szwy robocze, co oczywiście nie wyklucza 

konieczności wykonania prac wcześniej opisanych. 

Na betonach konstrukcyjnych wieży przelewowej widocznych jest również szereg zarysowań, 

które mogą mieć podłoże termiczne, nie zagrażają natomiast samej konstrukcji wieży przelewowej. 

W ocenie związanej z estetyką obiektu trochę razi wyprowadzenie rur spustowych systemu 

odwodnienia dachu komory zamknięć w taki sposób, że wody opadowe spływając po ścianach wieży 
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zamakają betony, na których widoczne są już ślady porostu mchów. Jest to drobny zabieg, ale 

należałoby to poprawić w najbliższym czasie. Sam porost mchu przez krótki okres czasu nie jest 

groźny dla betonów, ale jeśli będzie się utrzymywał beton będzie stawał się porowaty i będzie chłonął 

wodę. 

Z uwagi na określone uwarunkowania betony konstrukcyjne upustów dennych oceniono 

wizualnie tylko od strony wewnętrznej. Powierzchnie betonów upustów są w zdecydowanie lepszym 

stanie niż wieży przelewowej, brak miejsc, które wymagały dokładnego wtórnego zacierania. Wpływ 

na to miał na pewno łatwiejszy dostęp do zawibrowania podawanego do szalunków betonu. Na 

powierzchniach ścian pionowych oraz miejscami i na powierzchni stropu, widocznych jest szereg 

zarysowań nie tworzących typowej siatki spękań będących oznaką skurczu betonu. Zarysowania te nie 

są groźne dla konstrukcji upustu i należy je po prostu monitorować. Monitorowanie jest też konieczne 

z tego względu, że w dolnych częściach ścian bocznych upustu dennego, w rejonie zarysowań 

pojawiły się delikatne zawilgocenia powierzchni ścian. 

Nasze zaniepokojenie budzi rozwiązanie, a właściwie jego brak, połączeń poszczególnych 

sekcji upustu dennego w postaci braku klasycznych taśm dylatacyjnych oraz w postaci zamykających 

dylatacje od strony zewnętrznej elementów nie związanych konstrukcyjnie z przewodami upustu 

dennego, a mających wydłużyć drogę filtracji wzdłużnej wody dla niedopuszczenia do wytworzenia 

uprzywilejowanych dróg filtracji wody. Brak klasycznych dylatacji przy choćby drobnych 

przemieszczeniach elementów upustu dennego, skutkować może wzmożeniem przecieków wody do 

wnętrza przez niedostatecznie zabezpieczone dylatacje. Każde zabezpieczenie od strony wewnętrznej 

jest zdecydowanie gorsze od zabezpieczenia zewnętrznego od strony napływu wody. 

Podobny problem widoczny jest również na styku konstrukcja wieży przelewowej oraz 

konstrukcja upustu dennego. Wpływ na to może mieć brak właściwego rozwiązania dylatacji tego 

połączenia. Widoczne są nie tylko zawilgocenia, ale miejscami wręcz kapiąca woda. 

Na betonach konstrukcyjnych urządzenia do rozpraszania energii brak jest widocznych śladów 

ewidentnych uszkodzeń betonów konstrukcyjnych, jeżeli są miejscami delikatne zarysowania to nie są 

one groźne dla konstrukcji tego elementu. Zwraca jednak uwagę problem połączenia konstrukcji 

upustu dennego z konstrukcją niecki wypadowej oraz problem połączenia ścian bocznych niecki ze 

ścianami stanowiącymi oparcie dla skarp kanału odpływowego wody z niecki. W obu przypadkach 

ściany te zostały połączone na styk, co jest rzeczą niespotykaną w rozwiązaniach tego typu 

konstrukcji. Założone szczelinomierze sygnalizują powiększające się szczeliny pomiędzy ścianami 

niecki wypadowej i konstrukcją upustu dennego. 

6.4 Ocena warunków funkcjonowania bloku upustowego zbiornika 

Warunki funkcjonowania bloku upustowego oceniono tylko w sposób teoretyczny. Wynika to 

z faktu, że w trakcie jednej z wizji lokalnych miało miejsce małe wezbranie z dopływem do zbiornika 
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przepływu o natężeniu rzędu 1 m3 s-1, ale sam zbiornik był w tym okresie opróżniony. W trakcie 

trwania tego dopływu mieliśmy możliwość obserwacji wypływu wody przez dwa przewody spustowe 

o średnicy DN 300 każdy. Przy niewielkim spiętrzeniu wypływ wody wydawał się być właściwy, 

chociaż warto w tym miejscu podkreślić fakt, że wypływające ze spustów strumienie ulegały 

pewnemu rozprzestrzenieniu i pewna ich część ulegała rozbiciu o prawe naroże przekroju wlotowego 

do upustu dennego. Należy mieć świadomość, że w sytuacji większego piętrzenia na zbiorniku 

znacząco wzrośnie prędkość wypływu wody, nawet do około 9 m s-1, co znacząco spotęguje efekt 

uderzania o prawe naroże ściany przekroju wlotowego upustu dennego. Warto zawczasu zadbać o jego 

właściwe zabezpieczenie. 

Już poza naszym pobytem na zbiorniku, nastąpiło zwiększenie dopływu do potoku do około 2 

m3 s-1, co doprowadziło do stosunkowo szybkiego napełnienia zbiornika. I tutaj chcemy zwrócić 

uwagę na fakt, że według obliczeń projektowych wydatek jednego przewodu spustu przy piętrzeniu 

do korony przelewu powinien wynosić 1,25 m3 s-1 dla jednej nitki spustu, a dla dwóch 2,50 m3 s-1, a 

według naszych obliczeń tylko 0,649 m3 s-1 dla jednej nitki spustu, a dla dwóch 1,298 m3 s-1. 

Zakładając pełne otwarcie obu spustów zbiornik musiał się napełnić bo wydatek obu spustów był zbyt 

mały w stosunku do wielkości dopływu, gdyby wziąć wydatki określone w dokumentacji projektowej 

przy przyjętym założeniu zbiornik mógłby pozostawać pusty. 

Oceniając teoretycznie warunki pracy przelewu wieżowego, warto zwrócić uwagę na zbyt 

małą naszym zdaniem szerokość przelewu wynoszącą tylko 3,60 m. Rodzi to określone zagrożenie, że 

z chwilą wejścia w przekrój zbiornika przepływu miarodajnego wchodzące w przekrój przelewu 

strumienie będą się zderzać na stosunkowo niewielkiej głębokości poniżej korony. W sytuacji braku 

dopływu powietrza może to doprowadzić do szybkiego wypełnienia wieży wodą, a nawet jej 

podniesienia, co znacząco ograniczy zdolność przepustową tego urządzenia. Poparto to stosownymi 

obliczeniami zamieszczonymi w rozdziale 5.4.1 opracowania. 

Pracę upustu dennego również oceniono teoretycznie. W ocenie wzięto pod uwagę najnowszą 

literaturę światową traktującą o hydraulice urządzeń upustowych zbiorników retencyjnych, jak 

również zapisy obowiązującego w dacie wykonania projektu Rozporządzenia MOŚZNiL. Ważny jest 

tu zapis § 82 ust. 1 – rurociągi i sztolnie odprowadzające wody z przelewów wieżowych powinny 

zapewniać odpływ bezciśnieniowy wody występujący przy najwyższym z możliwych poziomie 

piętrzenia, przepływ nie powinien jednak przekraczać 1,5-krotnej wielkości przepływu kontrolnego. 

W kontekście rozwiązań projektowych w których nie ujęto podanego powyżej zapisu, warto zwrócić 

uwagę na zapis ustępu 2 tego paragrafu – stosowanie przewodów ciśnieniowych jest dopuszczone pod 

warunkiem, że nie zmniejszy ono bezpieczeństwa budowli. Sprawdźmy zatem, jak będzie wyglądać 

praca upustu dennego w warunkach występowania przepływu kontrolnego o natężeniu 20,9 m3 s-1, 

przyjmując wydatek jednej nitki upustu równy 10,45 m3 s-1. Wykorzystamy wzór na głębokość 
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krytyczną z rozdziału 5.4.3 opracowania, mając na uwadze fakt, że upust denny został poprowadzony 

ze spadkiem podłużnym linii dna Id = 0,04. 
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Przy wysokości przewodu upustu dennego równej 1,80 m oznacza to zatopienie wlotu do 

przepustu, co nie oznacza, że upust denny na całej swojej długości będzie pracował w warunkach 

przepływu ciśnieniowego. Wskazuje na to nachylenie podłużne linii dna upustu większe od spadku 

krytycznego, co pozwala na stwierdzenie, że na długości upustu zwierciadło wody powinno opadać do 

głębokości na jego końcu równej głębokości normalnej, zdecydowanie mniejszej w stosunku do 

określonej powyżej głębokości krytycznej. 

Pracę niecki wypadowej również oceniono teoretycznie biorąc pod uwagę jej projektową 

szerokość i długość. Poza drobnym mankamentem związanym z ustawieniem dwóch rzędów szykan w 

„martwym” polu niecki wypadowej uważamy, że długość niecki wypadowej, jej szerokość i głębokość 

zostały dobrane poprawnie. 

6.5 Ocena funkcjonowania systemu odwodnienia korony zapory 

Na koronie zapory została ułożona droga o nawierzchni z kostki betonowej obustronnie 

zamknięta w krawężnikach betonowych, a od strony odpowietrznej zapory wykonano chodnik 

również o nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchni drogi nadano spadek boczny w stronę skarpy 

odpowietrznej zapory. Z uwagi na rodzaj zastosowanej nawierzchni wymagała ona wbudowania 

klasycznego odwodnienia stosowanego w tego typu rozwiązaniach ciągów komunikacyjnych. 

Zastosowano klasyczne wpusty deszczowe ze skierowaniem wód opadowych do ciągu kanalizacji 

deszczowej wbudowanego w korpus gruntowy zapory, poprowadzonego z nachyleniem podłużnym w 

stronę ulicy Harcerskiej. 

W dniu jednej z wizji lokalnej w warunkach ciągłych opadów odkryto dwie studzienki 

połączeniowe dla obserwacji zachowania się wody w obrębie tego ciągu kanalizacyjnego. Ustalono 

brak zakłóceń w swobodnym przepływie wody przez ciąg kanalizacyjny, jak również swobodny 

odbiór wód opadowych przez poszczególne wpusty deszczowe. 

Pewien stwierdzony problem dotyczy odprowadzenia wód z odwodnienia korony zapory, 

łączonych z wodami z odwodnienia ulicy Harcerskiej, skierowanych ciągiem kanalizacyjnym wzdłuż 

lewej ściany przepławki dla ryb z wylotem do potoku Wilkówka poniżej niecki wypadowej. 

Stwierdzony problem to zaobserwowane na jednej z fotografii istotne uszkodzenie tego kanału na jego 

dolnym odcinku w trakcie budowy przepławki dla ryb. W tym kontekście pojawia się pytanie czy to 

uszkodzenie zostało usunięte i w jaki sposób to zostało zrealizowane. Piszemy o tym z uwagi na 

stwierdzone w trakcie ciągłych opadów atmosferycznych istotne wypływy wody na powierzchnię 

terenu właśnie w rejonie stwierdzonego uszkodzenia tego kanału. W sytuacji większych dopływów 
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wód opadowych możliwe jest nawet rozmycie gruntu w rejonie tego kanału, co wpłynąć może na 

stateczność konstrukcji przepławki dla ryb. 

Już tak całkiem na marginesie nie powinno się prowadzić kanalizacji wód deszczowych w 

gruncie korpusu zapory ziemnej. W przypadku jej jakiegokolwiek uszkodzenia prowadzić to może do 

rozmycia korpusu zapory. To zagrożenie jest oczywiście mniejsze z uwagi na pracę bezciśnieniową 

tych przewodów, ale przy znaczących opadach praca tego kanału może być ciśnieniowa i stąd 

zagrożenie odpowiednio większe. Jeżeli już nie mamy innej możliwości to powinno się zastosować 

rury osłonowe, choćby w kontekście rodzaju materiału przewodów kanalizacyjnych – rury PCV. 

 

6.6 Ocena warunków wpływu i wypływu wody ze zbiornika   

Woda z potoku Wilkówka wpływa do zbiornika poprzez most drogowy w ciągu ulicy Harcerskiej. 

Przed wlotem do zbiornika znajduje się zapora przeciwrumowiskowa, jednak nie zapobiega ona 

całkowicie przedostawaniu się rumowiska do czaszy zbiornika. Rumowisko to gromadzi się w 

kierownicy wody w dnie czaszy zbiornika, ograniczając jej przekrój, przez co woda, po przekroczeniu 

mostu, płynie dalej częściowo kierownicą a częściowo rozlewa się na przyległy teren dna zbiornika. 

Szczególnie niekorzystna sytuacja jest wtedy, gdy zbiornik jest opróżniony i w wyniku obfitych 

opadów dopływ do zbiornika jest duży. Mogą wtedy powstawać rozmycia dna zbiornika. W 

przypadku, gdy zbiornik jest napełniony, ciek Wilkówka wpływając do zbiornika trafia na warstwę 

piętrzonej wody, przez co wytraca swoją energię, nie powodując tym samym zagrożenia rozmyciem 

dna zbiornika. 

Woda wypływa ze zbiornika poprzez blok przelewowo – upustowy i trafia do niecki wypadowej. 

Następnie odpływa umocnionym kanałem odpływowym, łącząc się po drodze z wodą z rowu 

stokowego na prawym zboczu i wodą opadową z ulicy Harcerskiej i korony zapory, odprowadzoną 

kolektorem zbiorczym. Następnie strumień wody kierowany jest do betonowej kaskady, wykonanej po 

powodzi w 2010 roku.  Ze względu na niewielkie przepływy, nie można było określić przepustowości 

kanału odpływowego. Przy obserwowanych przepływach woda całkowicie wnikała w przestrzenie 

pomiędzy kamieniami w koszach gabionowych. 
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7 OCENA WYNIKÓW POMIARÓW I BADAŃ REALIZOWANYCH NA 

OBIEKCIE 

7.1 Pomiary przemieszczeń pionowych zapory 

Na zaporze umieszczono sześć reperów kontrolowanych, ale jak sygnalizowano wcześniej repery te 

umieszczono nie na koronie tylko na ekranie betonowym na skarpie odwodnej zapory. Rodzi to 

przypuszczenie, że odnotowane przemieszczenia to nie efekt osiadania korpusu zapory, tylko efekt 

zmiennej termiki otoczenia. W okresie od dnia 11.09.2012 do dnia 27.04.2015 r. odnotowano 

przemieszczenia bezwzględne – osiadania, w następujących wartościach: 

- reper R1 umieszczony pomiędzy lewym przyczółkiem a przepławką -2,6 mm, 

- reper R2 pomiędzy przepławką a przewodami upustu dennego -1,7 mm, 

- reper R3 pomiędzy przewodami upustu dennego a prawym łukiem korpusu zapory -3,40 mm 

- reper R4 na prawym łuku zapory -4,3 mm, 

- reper R5 na prawym przyczółku zapory -3,5 mm, 

- reper R6 na prawym przyczółku zapory -1,8 mm. 

Należy jeszcze raz podkreślić złe usytuowanie reperów kontrolowanych, stąd nie powinniśmy 

mówić o przemieszczeniach ani korony zapory, ani jej korpusu gruntowego, powinniśmy mówić o 

przemieszczeniach ekranu zapory w górnej jego części. Notowane wielkości przemieszczeń są 

aktualnie niewielkie szczególnie, jeżeli wziąć pod uwagę, że jest to obiekt niedawno oddany do 

użytkowania i zachodzą w nim procesy konsolidacji gruntu. Niewielkie okresowe zmiany, związane są 

także z warunkami termicznymi i zmiennością obciążeń eksploatacyjnych. – zbiornik opróżniony, 

napełniony, ponownie opróżniony. Zbyt krótki okres obserwacji nie pozwala na analizę statystyczną 

prowadzonych pomiarów przemieszczeń, istotnych z punktu widzenia określenia dopuszczalnych 

przemieszczeń i ewentualnego ich porównania z przyjętymi przez projektanta systemu pomiarowo – 

kontrolnego tego obiektu. 

 

7.2 Pomiary przemieszczeń bloku upustowego zapory 

Na bloku upustowym zapory umieszczono trzy repery, w okresie od dnia 11.09.2012 do dnia 

27.04.2015 r. odnotowano dla tych reperów przemieszczenia bezwzględne w następujących 

wartościach: 

- reper R7 na wieży przelewowej wypiętrzył się +0,4 mm, chociaż w okresie 02.01.2014 – 

27.04.2015 wykazał osiadanie -0,6 mm, 

- reper R8 w prawym rogu budynku na komorze zasuw, wykazał wypiętrzenie +7,2 mm, 

- reper R9 w lewym rogu budynku na komorze zasuw, wykazał osiadanie -3,4 mm, chociaż w 

okresie 02.01.2014 – 27.04.2015 odnotowano wypiętrzenie +5,6 mm, 
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Z tego krótkiego okresu obserwacji widoczne jest wyraźnie, że przemieszczenia reperów 

bloku upustowego są zmienne. Na przestrzeni stosunkowo krótkiego okresu czasu odnotowano 

naprzemienne wypiętrzenia i osiadania, zastanawia duże stosunkowo wypiętrzenie repera R8 

umieszczonego w prawym rogu budynku na komorze zasuw równe +7,2 mm, chociażby w kontekście 

zapisów w dzienniku budowy o bardzo starannym przygotowaniu podłoża pod posadowienie tego 

budynku. Należy również dodać, że zbyt krótki okres obserwacji nie pozwala na analizę statystyczną 

prowadzonych pomiarów przemieszczeń, istotnych z punktu widzenia określenia dopuszczalnych 

przemieszczeń i ewentualnego ich porównania z przyjętymi przez projektanta systemu pomiarowo – 

kontrolnego tego obiektu. 

 

7.3 Pomiary przemieszczeń niecki wypadowej 

Na elementach konstrukcyjnych niecki wypadowej, umieszczono trzy repery, w okresie od dnia 

11.09.2012 do dnia 27.04.2015 r. odnotowano dla tych reperów przemieszczenia bezwzględne w 

następujących wartościach: 

- reper R10 umieszczony na wlocie w przekrój niecki wykazał stabilizację 0,0 mm, 

- reper R11 umieszczony na ścianie prawej niecki wypadowej osiadł -1,5 mm, 

- reper R12 umieszczony na ścianie prawej niecki wypadowej osiadł -1,5 mm. 

Określone w badanym okresie przemieszczenia pionowe są niewielkie, chociaż w 

dokumentacji pomiarowej sygnalizowano fakt, że w bardzo krótkim okresie czas 02.01. – 26.03. 

2014 roku repery te osiadły -2 i -3 mm. Mogło to być spowodowane sygnalizowanym w 

materiałach Zamawiającego przejściem wezbrania powodziowego maksymalnym natężeniu 

dochodzącym do 4,5 m3 s-1. Tym samym rzeczywiste zachowanie się niecki wypadowej będzie 

można określić, gdy w jej przekrój wejdzie objętość wody np. dwukrotnie większa. Należy 

również dodać, że zbyt krótki okres obserwacji nie pozwala na analizę statystyczną prowadzonych 

pomiarów przemieszczeń, istotnych z punktu widzenia określenia dopuszczalnych przemieszczeń 

i ewentualnego ich porównania z przyjętymi przez projektanta systemu pomiarowo – kontrolnego tego 

obiektu. 

 

7.4 Pomiary piezometryczne 

Niniejszą analizę zjawisk filtracyjnych opracowano na podstawie pomiarów piezometrycznych 

wykonywanych przez obsługę obiektu w okresie od 08.08.2013r. do 17.11.2017r., informacji o 

budowie i rozmieszczeniu piezometrów oraz dokumentacji w postaci notatek wykonywanych po 

kontrolach na budowie obiektu. Dane te zostały dostarczone częściowo w formie elektronicznej i 

częściowo w formie papierowej w postaci protokołów pomiarowych.  
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7.4.1 Piezometry otwarte 

Na terenie obiektu znajdują się obecnie 24 piezometry otwarte, z czego pierwotnie zafiltrowano 16 

piezometrów (P1 – P16), a następnie, gdy zaobserwowano niepokojące i trudne do interpretacji 

pomiary, wykonano sukcesywnie kolejne 6 piezometrów (P17 – P22), oraz 4 piezometry obok 

wcześniej zainstalowanych na skarpie odpowietrznej zapory zbiornika (P4N, P6N, P7N, P8N). 

Zdublowany piezometr P4 usunięto, natomiast pozostałe pozostawiono w celu porównania odczytów 

z nowymi piezometrami. W trakcie montażu piezometru P6N został uszkodzony piezometr P6, w 

związku z czym nie jest możliwe dalsze jego użytkowanie. Parametry piezometrów zestawiono w 

tabeli (Tab. 7.4.1.). Lokalizacja piezometrów została przedstawiona na rysunku (Rys. 7.4.1.).  

 

Tab. 7.4.1. Zestawienie piezometrów otwartych zainstalowanych na zbiorniku 

 

Oznaczenie
Rzędna terenu

 [m n.p.m.]

Rzędna dna

 [m n.p.m.]

Głębokość

[m]
uwagi

P1 481.39 470 11.6

P2 481.335 470 11.6

P3 481.485 470 11.6

P4 479.315 471 7.2 usunięto 12.07.2016r.

P4N 479.505 471.205 8.3 od 13.07.2016

P5 477.03 469 7.6

P6 476.85 469 7.6 uszkodzony 12.07.2016r.

P6N 477.11 469.51 7.6 od 11.07.2016

P7 477.285 469 7.6

P7N 477.76 469.66 8.1 od 11.07.2016

P8 477.465 470 6.6

P8N 477.87 470.27 7.6 od 13.07.2016

P9 472.12 468 3.7

P10 472.28 468 3.7

P11 474.44 469 2.7

P12 471.55 468 3.6

P13 471.33 469 2.6

P14 481.58 469 12.4

P15 481.69 473 8.6

P16 481.91 475 6.7

P17 482.22 475.02 7.2 od 09.12.2015

P18 482.86 477.66 5.2 od 09.12.2015

P19 484.75 480.25 4.5 od 09.12.2015

P20 485.05 478.35 6.7 od 09.12.2015

P21 482.14 466.14 16 od 27.05.2016

P22 480.91 468.91 12 od 22.06.2016
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Rys. 7.4.1. Lokalizacja piezometrów 

 

Po usunięciu piezometru P4 stwierdzono, że został on wykonany z rury stalowej o średnicy 

75 mm i długości 7,4 m. Od dołu wykonany był szpic, część podfiltrowa miała długość 0,5 m, część 

filtrowa  długości 2 m z otworami wierconymi o średnicy 1 0mm w rozstawie co 50mm. Część 

filtrowa owinięta byłą sznurkiem sizalowym i obłożona siatką z tworzywa. Należy zauważyć, że przy 

usuwaniu piezometru nie zaobserwowano występowania obsypki. Zarówno siatka jak i otwory 

w części filtracyjnej piezometru charakteryzowały się dużym zakolmatowaniem (do 70%). Obie te 

właściwości piezometru mogły mieć znaczący wpływ na wartości pomiarów wykonywanych na 

piezometrze P4. 

Piezometry P17 – P20 zostały zainstalowane w grudniu 2015 r. przy użyciu świdrów 

ślimakowych o średnicy 132 mm. Głębokość otworów została zdeterminowana przez występujące  

warunki geologiczne. Otwory wiercono do momentu natrafienia na podłoże skalne. Podczas instalacji 

piezometrów zastosowano filtr z rury PVC o średnicy 90 mm, o części podfiltrowej długości 0,5 m, 

części czynnej z filtra szczelinowego siatkowego o długości 2,0 m oraz rury nadfiltrowej wystającej 

nad powierzchnię terenu na około 0,3 m. Rura filtracyjna po umieszczeniu w otworze została 

obsypana żwirkiem filtracyjnym o granulacji 2-4 mm. Górną część rury filtracyjnej  zacementowano 

i zabezpieczono rurą osłonową.  
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Piezometr P21 został wykonany 27.05.2016 r. pomiędzy piezometrami P17 oraz P18. 

Zastosowano metodę udarową z płuczką powietrzną, która pozwoliła na przebicie się przez warstwę 

dużych kamieni o miąższości ok. 0,5 m, znajdującą się na głębokości 6,0 m poniżej terenu. Poniżej 

stwierdzono występowanie warstwy wodonośnej w postaci żwiru z otoczakami o miąższości 6,0 m. 

Na głębokości 13,0 m napotkano piaskowiec twardy z przerostami łupka. Piezometr P21 został 

zainstalowany w rurze osłonowej. Zastosowano rurę PVC o średnicy 110 mm, w dnie rury filtracyjnej 

zamontowano korek. Część filtracyjną stanowi odcinek długości 3,0 m perforowany szczelinami 1 mm 

oraz owinięty siatką „muchówką”. Rurę filtracyjną obsypano żwirkiem filtracyjnym o granulacji 

3-5 mm. Piezometr P22 został wykonany 22.06.2016 r. w tej samej technologii co piezometr P21, 

znajdujący się po drugiej stronie korony zapory. 

Piezometry P4N, P6N, P7N oraz P8N, zostały wykonane w dniach 11-13.07.2016 r. na 

skarpie odpowietrznej zapory. W otwory piezometryczne o średnicy 160mm zabudowano kolumny 

filtracyjne z rur PVC o średnicy 110 mm. W dnie rury filtracyjnej zamontowano korek. Część 

filtracyjną stanowi odcinek długości 3,0 m perforowany szczelinami 1 mm oraz owinięty siatką 

„muchówką”. Rurę filtracyjną obsypano żwirkiem filtracyjnym o granulacji 3-5mm. W strefie 

przypowierzchniowej umieszczono uszczelnienie ilaste compactonitem, zabezpieczające przed 

dopływem do piezometru wody opadowej. Część rury wystającą ponad teren zabezpieczono pokrywą. 

7.4.2 Szybiki 

Na terenie obiektu wykonano 2 szybiki, zlokalizowane na skarpie odpowietrznej w rejonie 

prawego przyczółka zapory zbiornika (Rys. 7.4.1). Są to krótkie odcinki rur PVC o średnicy 110 mm, 

perforowane szczelinami 1mm na całej wysokości oraz owinięty siatką „muchówką”. Rurę filtracyjną 

obsypano żwirkiem filtracyjnym o granulacji 3-5 mm. Parametry szybików zestawiono w tabeli (Tab. 

7.4.2). 

Tab. 7.4.2. Zestawienie szybików zainstalowanych na zbiorniku 

 

7.4.3 Piezometry ciśnieniowe 

W kanałach odpływowych przebiegających pod korpusem zapory zainstalowano 

6 piezometrów ciśnieniowych. Piezometry zamontowano w otworach wywierconych w betonie 

wiertnicą z koronką diamentową o średnicy 108 mm oraz o w otworach średnicy 76 mm 

wywierconych w skale poniżej konstrukcji kanałów odpływowych. Sposób montażu piezometrów 

Oznaczenie
Rzędna terenu

 [m n.p.m.]

Rzędna dna

 [m n.p.m.]

Głębokość

[m]

S1 477.19 475.19 2.00

S2 475.85 473.85 2.00
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przedstawiono na rysunku (Rys. 7.4.2). Lokalizacja tych piezometrów przedstawiona jest na rysunku 

(Rys. 7.4.1). Dane dotyczące piezometrów ciśnieniowych zestawiono w tabeli (Tab. 7.4.3.).  

  

Tab. 7.4.1 Zestawienie piezometrów ciśnieniowych zainstalowanych na zbiorniku 

 

 

 

Rys. 7.4.2. Sposób montażu piezometrów ciśnieniowych 

7.4.4 Łaty wodowskazowe 

Na zbiorniku znajdują się 3 łaty wodowskazowe, z których dwie zamontowane zostały w czaszy 

zbiornika. Jedna z łat została zamontowana na zewnętrznej powierzchni wieży przelewowej i sięga od 

ekranu skarpy odwodnej do korony przelewu, czyli do rzędnej 480 m n.p.m. Druga, będąca 

kontynuacją pierwszej, przymocowana jest do mostka łączącego koronę zapory z budynkiem sterowni, 

oraz osadzona jest na ekranie skarpy odwodnej i sięga od rzędnej 480 m n.p.m. do 481,5 m n.p.m. 

Trzecia łata znajduje się w niecce wypadowej na wylocie do kanału odpływowego. Umożliwia ona 

określenie natężenia wypływu wody ze zbiornika przy większych przepływach. 

Oznaczenie
Głębokość

[m]

Grubość 

betonu [m]

Głębokość do 

wody [m]

PC-1 1.5 0.6 0.3

PC-2 1.5 0.9 0.3

PC-3 1.5 1 0.3

PC-4 1.5 0.9 0.3

PC-5 1.5 0.85 0.3

PC-6 1.5 0.9 0.3
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7.4.5 Przelew Thompsona 

Przelew Thompsona jest zainstalowany w progu niecki wypadowej. Pozwala on na określanie 

natężenia wypływu wody ze zbiornika poprzez blok upustowy, przepławkę dla ryb oraz wody 

infiltrującej do rowów podskarpowych przy niewielkich przepływach. 

7.4.6 Analiza wskazań piezometrów i szybików 

Pomiary poziomów wody w piezometrach otwartych w rozpatrywanym okresie były 

dokonywane w różnych odstępach czasowych, dostosowanych do obowiązujących przepisów, 

warunków hydrologicznych oraz sytuacji występującej na obiekcie. Pomiary były niejednokrotnie 

wykonywane w zakresie większym, niż było to wymagane. Niemniej jednak stan wiedzy o technologii 

wykonanych piezometrów P1 - P16, ze względu na niedostarczenie przez wykonawcę protokołów 

wykonania tychże piezometrów administratorowi obiektu, ogranicza się do wniosków wynikających 

z obserwacji dokonanych podczas wyciągnięcia piezometrów P4 i P6. Przyjęto, że pozostałe 

piezometry wykonane w tym samym czasie (P1 – P16) zostały wykonane w tej samej technologii 

i prawdopodobnie są w tym samym stanie technicznym co piezometry usunięte. Dodatkowymi 

czynnikami utrudniającymi analizę wskazań piezometrów są: skomplikowana budowa geologiczna 

obszaru, materiał korpusu zapory wykazujący dużą anizotropię właściwości fizycznych, zawierający 

dużą ilość kamieni znacznych rozmiarów widocznych na skarpie odpowietrznej zapory, zastosowanie 

przez Wykonawcę domieszki wapna do gruntu wbudowanego w korpus zapory przy wykorzystaniu 

trudnej do jednoznacznego określenia technologii i proporcji mieszania, jak również 

nierównomiernego rozmieszczenia dodatku wapna w poszczególnych warstwach korpusu zapory. 

Wszystkie powyższe czynniki powodują, że nie jest możliwe jednoznaczne określenie przyczyn 

wystąpienia wątpliwych i kwestionowanych odczytów w niektórych piezometrach, natomiast można 

z nich wyciągnąć pewne wnioski na temat możliwych przyczyn zaistniałej sytuacji. 

Wyniki pomiarów z okresu od 08.08.2013r. do 17.11.2017r. zostały zebrane w tabeli, 

a następnie sporządzono wykresy położenia zwierciadła wody w poszczególnych piezometrach 

w czasie. W celu określenia zwierciadła wody gruntowej w różnych miejscach zapory i terenów 

bezpośrednio przyległych do zbiornika oraz znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące 

niepożądanych procesów filtracyjnych, wybrano 14 przekrojów, które zostały zestawione w tabeli 

(Tab. 7.4.3.). Lokalizację przekrojów przedstawiono na rysunku (Rys. 7.4.1.). Dla każdego przekroju 

sporządzono wykres pomiarów piezometrycznych przedstawiający położenie zwierciadła wody we 

wszystkich piezometrach występujących w danym przekroju oraz położenie zwierciadła wody 

w zbiorniku z zaznaczeniem minimalnego poziomu piętrzenia (min PP) oraz normalnego poziomu 

piętrzenia (NPP). Rysunki wykresów pomiarów piezometrycznych w przekrojach zamieszczono 

w załączniku 2. 
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W okresie, w którym wykonane zostały pomiary, można wyróżnić 5 podokresów o różnym 

stanie napełnienia zbiornika. Pierwszy okres od września 2013r. do lipca 2015r., w którym usiłowano 

osiągnąć NPP, lecz ze względu na zbyt małe dopływy nie udało tego dokonać. Pomimo małych 

dopływów  poziom wody w zbiorniku utrzymywał się dość wysoko, w zakresie rzędnych od 

477 m n.p.m. do 480 m n.p.m. Od sierpnia 2015r. do stycznia 2016r. poziom wody utrzymywał się 

poniżej minimalnego poziomu piętrzenia w zakresie rzędnych od 472,0 m n.p.m. do 473,5 m n.p.m. 

Od lutego 2016r. do połowy lipca 2017r. utrzymywany był minimalny poziom piętrzenia 

474,1 m n.p.m. z krótkimi okresami, w których zwierciadło wody odbiegało od min PP o około 1 m w 

górę i w dół. Od połowy lipca 2017 do początku września zwierciadło wody utrzymywało się około 

1,5 m poniżej min PP, czyli w okolicach rzędnej 472.5 m n.p.m. Ostatni okres to okres obfitych 

opadów, po których zbiornik napełnił się samoczynnie do normalnego poziomu piętrzenia, czyli 

480 m n.p.m. Stan taki utrzymywał się od połowy września 2017 r. do końca października 2017r., po 

czym zaczęto opróżniać zbiornik. 

 

Tab. 7.4.3. Zestawienie przekrojów i piezometrów przedstawionych na wykresach. 

 

 

Przekrój P-1 

Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju przez zaporę po stronie prawej P-1, 

zawierającym piezometry P3, P8, P8N, P11 oraz szybik S1, został przedstawiony na rysunku Rys. 4.1 

(Zał. 2). 

Nr przekroju Oznaczenie Opis lokalizacji Piezometry/szybiki

Przekrój 1 P-1 Przekrój przez zaporę - strona prawa P3, P8, P8N, S2, P11

Przekrój 2 P-2 Przekrój przez zaporę - sczęść środkowa P2, P7, P7N, P10, P13

Przekrój 3 P-3 Przekrój przez zaporę - strona lewa P1, P6, P6N, P9, P12

Przekrój 4 P-4 Przekrój wzdłuż korony zapory P1, P2, P3

Przekrój 5a P-5a
Przekrój wzdłuż półki na skarpie odpowietrznej 

zapory (stare piezometry P7 i P8)

P4, P4N, P8, P7, P6, P6N, 

P5

Przekrój 5b P-5b
Przekrój wzdłuż półki na skarpie odpowietrznej 

zapory (nowe piezometry P7N i P8N)

P4, P4N, P8N, P7N, P6, 

P6N, P5

Przekrój 6 P-6 Przekrój wzdłuż podstawy skarpy odpowietrznej P9, P10, P11

Przekrój 7 P-7 Przekrój wzdłuż lewego brzegu zbiornika P14, P15, P16

Przekrój 8 P-8 Przekrój wzdłuż prawego brzegu zbiornika P20, P17, P22

Przekrój 9 P-9 Przekrój wzdłuż prawego brzegu zbiornika przy P18, P19

Przekrój 10 P-10
Przekrój przez prawy brzeg zbiornika w okolicy 

prawego przyczółka zapory
P17, P21, P18

Przekrój 11 P-11
Przekrój wzdłuż prawego brzegu zbiornika, prawego 

przyczółka zapory oraz skarpy odpowierznej

P19, P21, P22, P4, P4N, 

S1, S2, P10

Przekrój 12 P-12 Lewy przyczółek zapory P14, P1, P5

Przekrój 13 P-13 Lewa strona skarpy odpowietrznej P5, P9
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Na wykresie widać, że piezometr P3, znajdujący się przy koronie zapory, wykazuje korelację 

z poziomem wody w zbiorniku. W okresach wysokich stanów wody w zbiorniku poziom wody 

w piezometrze utrzymywał się cały czas powyżej 472,5 m n.p.m., maksymalnie do 474 m n.p.m. 

natomiast przy niskim poziomie piętrzenia odczyty są bardzo zmienne, głównie utrzymują się przy 

dnie piezometru na rzędnej 470,5m n.p.m. z licznymi wahaniami do 473m n.p.m. Przez cały okres 

obserwacji woda w piezometrze P3 utrzymywała się od 2m do 7m poniżej zwierciadła wody 

w ybiorniku.  

Piezometr P8N znajdujący się na półce skarpy odpowietrznej zapory jest kolejnym 

piezometrem w przekroju P-1. Od momentu zainstalowania napełnił się tylko przy NPP w zbiorniku, 

do rzędnej 473,5m n.p.m., natomiast w pozostałym czasie był pusty. Jednorazowy pik w dniu 

12.08.2016r. wynika z próbnego napełnienia piezometru, po którym woda w piezometrze przez 

dłuższy czas powoli opadała do momentu samoistnego opróżnienia piezometru. 

Piezometr P8 znajduje się tuż przy piezometrze P8N, na krawędzi półki skarpy odpowietrznej. 

Przez cały czas utrzymuje się w nim poziom wody w zakresie od 474m n.p.m. do 477m n.p.m. Przy 

wysokich stanach wody w zbiorniku widoczna jest duża korelacja wskazań piezometru z poziomem 

wody w zbiorniku, przy czym poziom wody w piezometrze jest około 3m poniżej poziomu wody 

w zbiorniku. Z kolei przy min PP wskazania piezometru reagują na pojedyncze wahnięcia poziomu 

wody w zbiorniku, jednak przez cały czas poziom wody w piezometrze jest wyższy niż w zbiorniku, 

momentami nawet o 2m i widoczne są duże zmiany poziomu wody w piezometrze nawet gdy poziom 

wody w zbiorniku się nie zmienia. W okresach, gdy poziom wody w zbiorniku znajduje się poniżej 

min PP, woda w piezometrze nie schodzi poniżej 474m n.p.m. 

W dolnej części skarpy odpowietrznej zapory znajduje się szybik S2, który przy min PP 

oscyluje w okolicy 474m n.p.m., co oznacza, że jest prawie pusty, natomiast przy NPP poziom wody 

podnosi się w nim powyżej 475,5m n.p.m., co oznacza, że woda znajduje się tuż pod powierzchnią 

skarpy odpowietrznej.  

U podstawy skarpy odpowietrznej przekroju P-1 znajduje się piezometr P11, w którym woda 

prawie cały czas przyjmuje poziom między rzędną 472m n.p.m. i rzędną 473m n.p.m. Nie widać 

wyraźnego związku pomiędzy położeniem zwierciadła wody w zbiorniku i piezometrze. 

Można zauważyć, że w przekroju P-1 niezależnie od poziomu wody w zbiorniku, 

w piezometrze przy koronie zapory P3 poziom wody jest niski, następnie jeszcze się obniża 

w piezometrze P8N, by za niecały metr wznieść się o 4 m, a niekiedy nawet powyżej 7 m 

w piezometrze P8 i następnie opada o około 1 - 3 m w szybiku S2 i kolejne 2 m piezometrze P11. 

 

Przekrój P-2 
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Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju przez zaporę w środkowej części P-2, 

zawierającym piezometry P2, P7, P7N, P10 oraz P13, został przedstawiony na rysunku rys. 4.2 (Zał. 

2). 

Na wykresie widać, że piezometr P2, znajdujący się przy koronie zapory, wykazuje korelację 

z poziomem wody w zbiorniku. W okresach wysokich stanów wody w zbiorniku poziom wody 

w piezometrze utrzymywał się w zakresie od 471m n.p.m. do 474m n.p.m. natomiast przy niskim 

poziomie piętrzenia odczyty są bardzo zbliżone do rzędnej 470m n.p.m., czyli przy dnie piezometru. 

Przez cały okres obserwacji woda w piezometrze P2 utrzymywała się od 2m do 7m poniżej 

zwierciadła wody w zbiorniku. 

Piezometr P7N znajdujący się na półce skarpy odpowietrznej zapory jest kolejnym 

piezometrem w przekroju P-2. Od momentu zainstalowania napełnił się tylko przy NPP w zbiorniku, 

do rzędnej 474m n.p.m., natomiast w pozostałym czasie był pusty. W dniu 12.08.2016r. dokonano 

próbnego napełnienia piezometru, po którym woda w piezometrze przez dłuższy czas powoli opadała 

do momentu samoistnego opróżnienia piezometru. Zauważalne są jeszcze dwa piki wysokości wody 

w piezometrze, z których tylko jeden ma odzwierciedlenie w nagłym wzroście poziomu wody 

w zbiorniku.  

Piezometr P7 znajduje się tuż przy piezometrze P7N, na krawędzi półki skarpy odpowietrznej. 

Można zauważyć, że piezometr P7 wykazuje korelację z poziomem wody w zbiorniku. W okresach 

wysokich stanów wody w zbiorniku poziom wody w piezometrze utrzymywał się powyżej 474m 

n.p.m., maksymalnie do 476,5m n.p.m. natomiast przy niskim poziomie piętrzenia pomiędzy 472,5m 

n.p.m. i 474m n.p.m. W czasie stanów wody w zbiorniku poniżej min PP, poziom wody 

w piezometrze opadał do rzędnych 471m n.p.m. do 472,5m n.pm i osiągał poziomy zbliżone do 

zwierciadła wody w zbiorniku. Przez prawie cały czas poziom wody w piezometrze utrzymywał się 

poniżej poziomu piętrzenia. 

W podstawie skarpy odpowietrznej przekroju P-2 znajduje się piezometr P10, w którym woda 

cały czas znajduje się między rzędną 471,8m n.p.m. i rzędną 472,4m n.p.m. Nie widać żadnego 

związku pomiędzy położeniem zwierciadła wody w zbiorniku i piezometrze. 

Ostatnim piezometrem w przekroju P-2 jest piezometr P13, znajdujący się poniżej niecki 

wypadowej po prawej stronie, w którym woda prawie cały czas znajduje się między rzędną 469m 

n.p.m. i rzędną 470m n.p.m. Nie widać wyraźnego związku pomiędzy położeniem zwierciadła wody 

w zbiorniku i piezometrze. 

Można zauważyć, że w przekroju P-2 niezależnie od poziomu wody w zbiorniku, 

w piezometrze przy koronie zapory P2 poziom wody jest niski, następnie jeszcze się obniża 

w piezometrze P7N, by za niecały metr wznieść się o 2m do 3m w piezometrze P7 i następnie opada 

o około metr w piezometrze P10. Trzeba jednak zauważyć, że ze względu na stały poziom wody 

w piezometrze P10, rejestrowano odczyty przy bardzo niskim poziomie piętrzenia, w których 
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zwierciadło wody w piezometrze P10 znajdowało się powyżej poziomu w piezometrze P7. Na płaskim 

odcinku poniżej skarpy zapory od piezometru P10 do P13, zwierciadło wody opada znacznie, o około 

2,5m. Rysunek  4.14 (Zał. 2) przedstawia układ piezometrów w przekroju P-2 i teoretyczne 

zwierciadło wody przy NPP. 

 

Przekrój P-3 

Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju przez zaporę po stronie lewej P-3, 

zawierającym piezometry P1, P6, P6N, P9 oraz P12, został przedstawiony na rysunku 4.3 (Zał. 2). 

Na wykresie widać, że piezometr P1, znajdujący się przy koronie zapory, wykazuje korelację 

z poziomem wody w zbiorniku. W okresach wysokich stanów wody w zbiorniku poziom wody 

w piezometrze utrzymywał się w zakresie od 472m n.p.m. do 477m n.p.m. natomiast przy niskim 

poziomie piętrzenia odczyty są bardzo zbliżone do rzędnej 470,5m n.p.m., czyli przy dnie piezometru, 

z kilkoma okresami, w których występowały wahania wody w piezometrze do 471,5m n.p.m. przy 

stałym poziomie zwierciadła wody w zbiorniku. Przez cały okres obserwacji woda w piezometrze P1 

utrzymywała się od 3m do 4m poniżej zwierciadła wody w zbiorniku. 

Piezometr P6N znajdujący się na półce skarpy odpowietrznej zapory jest kolejnym 

piezometrem w przekroju P-3. Wykazuje korelację z poziomem wody w zbiorniku, osiągając poziomy 

wody w piezometrze w zakresie od 470m n.p.m. do 472m n.p.m. w okresie min PP. W czasie bardzo 

niskich stanów wody wskazania piezometru wynosiły 469,5m n.p.m., zaś przy NPP 472,5m n.p.m. 

Przy min PP woda w piezometrze P1 utrzymywała się od 3m do 4m poniżej zwierciadła wody w 

zbiorniku, natomiast przy NPP różnica ta wzrastała do 7,5m. 

Piezometr P6 został uszkodzony w dniu 12.07.2016r. Znajduje się tuż przy piezometrze P6N, 

na krawędzi półki skarpy odpowietrznej. Widać, że piezometr P6 wykazywał korelację z poziomem 

wody w zbiorniku, zanim został uszkodzony. W okresach wysokich stanów wody w zbiorniku poziom 

wody w piezometrze utrzymywał się powyżej 472m n.p.m., maksymalnie do 473m n.p.m. natomiast 

przy niskim poziomie piętrzenia pomiędzy 470m n.p.m. i 472m n.p.m. W czasie stanów wody 

w zbiorniku poniżej min PP, poziom wody w piezometrze utrzymywał się nieznacznie poniżej 470m 

n.p.m. Przez cały czas poziom wody w piezometrze utrzymywał się poniżej poziomu piętrzenia. 

W podstawie skarpy odpowietrznej przekroju P-3 znajduje się piezometr P9, w którym woda 

wykazuje korelację z poziomem wody w zbiorniku, przy czym różnice poziomów są niewielkie. Przy 

NPP poziom wody w piezometrze utrzymuje się na poziomie około 471m n.p.m., przy min PP wynosi 

470m n.p.m. do 470,5m n.p.m., a poniżej min PP schodzi do 469m n.p.m. 

Ostatnim piezometrem w przekroju P-3 jest piezometr P12, znajdujący się poniżej niecki 

wypadowej po lewej stronie, w którym woda prawie cały czas znajduje się między rzędną 469m 

n.p.m. i rzędną 470m n.p.m. Można dostrzec związek ze zwierciadłem wody w zbiorniku przy NPP i 

chwilowych nagłych wzrostach poziomu wody w zbiorniku. 
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Można zauważyć, że w przekroju P-3 przy wysokim poziomie wody w zbiorniku 

zdecydowanie najwyższy poziom wody jest w piezometrze P1 przy koronie zapory i następnie 

stopniowo opada w piezometrach P6/P6N, P9 i P12. Natomiast przy min PP to w piezometrach 

P6/P6N woda znajduje się nieznacznie wyżej niż w piezometrze P1, przy czym różnica ta nie 

przekracza 1m, a wahania są niemal identyczne. Odczyty z piezometrów P6 i P6N wykazują zgodność 

przy różnych poziomach napełnienia zbiornika, co może świadczyć o tym, że wymiana piezometru nie 

wpłynęła w istotny sposób na jakość dostarczanych informacji. 

 

Przekrój P-4 

Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju wzdłuż korony zapory P-4, zawierającym 

piezometry P1, P2 oraz P3, został przedstawiony na rysunku (Rys. 4.4 Zał. 2.). 

Wskazania poszczególnych piezometrów w tym przekroju zostały szczegółowo omówione 

przy okazji przekrojów P-1 do P-3. Na podstawie tego przekroju można zaobserwować, że przy NPP 

zdecydowanie najwyższy poziom wody jest w piezometrze P1, natomiast przy min PP przeważnie 

woda znajduje się najwyżej w piezometrze P3. Tam też obserwowane są największe zmiany położenia 

zwierciadła wody przy stałym poziomie piętrzenia w zbiorniku. Przy wysokim poziomie piętrzenia 

piezometry P1 i P2 zachowują się bardzo podobnie mimo dużej różnicy poziomów wody dochodzącej 

do 4m, natomiast w piezometrze P3 w tym okresie jest również więcej wody, lecz nie ma takich 

wahań tak w pozostałych piezometrach przekroju P-4. 

 

Przekrój P-5a 

Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju wzdłuż półki na skarpie odpowietrznej 

zapory P-5a, zawierającym piezometry P4, P4N, P8, P7, P6, P6N oraz P5 został przedstawiony na 

rysunku rys. 4.5a (Zał. 2). 

Piezometr P4 został usunięty w dniu 12.07.2016r. Był zlokalizowany na krawędzi półki 

skarpy odpowietrznej. Odczyty z piezometru P4 wykazywały korelację z poziomem wody w 

zbiorniku. W okresach wysokich stanów wody w zbiorniku poziom wody w piezometrze utrzymywał 

się powyżej 474m n.p.m., maksymalnie do 476,5m n.p.m., natomiast przy niskim poziomie piętrzenia 

pomiędzy 472,5m n.p.m. i 474,5m n.p.m. W czasie stanów wody w zbiorniku poniżej min PP, poziom 

wody w piezometrze utrzymywał się na rzędnej 472,5m n.p.m., czyli około 0,5m powyżej zwierciadła 

wody w zbiorniku. W pozostałych okresach poziom wody w piezometrze utrzymywał się około 2m do 

3m poniżej poziomu piętrzenia. 

Piezometr P4N znajdujący się na półce skarpy odpowietrznej zapory jest kolejnym 

piezometrem w przekroju P-5a. Jego odczyty wykazują korelację z poziomem wody w zbiorniku, 

osiągając poziomy wody w piezometrze w zakresie od 472m n.p.m. do 473,5m n.p.m. w okresie min 

PP. W czasie bardzo niskich stanów wody wskazania piezometru wynosiły około 471,5 m n.p.m., zaś 
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przy NPP 476,5m n.p.m. Przy min PP woda w piezometrze P1 utrzymywała się 2m poniżej 

zwierciadła wody w zbiorniku, natomiast przy NPP różnica ta wzrastała do 3,5m. 

Piezometr 5 znajduje się przy lewej ścianie przepławki dla ryb, na styku skarpy odpowietrznej 

zapory z naturalnym zboczem doliny rzeki. Wykazuje korelację z poziomem wody w zbiorniku, 

osiągając poziomy wody w piezometrze w zakresie od 470,5m n.p.m. do 473m n.p.m. w okresie min 

PP. W czasie bardzo niskich stanów wody wskazania piezometru wynosiły około 470 m n.p.m., zaś 

przy NPP w zakresie od 474m n.p.m. do 475m n.p.m. Przy min PP woda w piezometrze P1 

utrzymywała się 2m poniżej zwierciadła wody w zbiorniku, natomiast przy NPP różnica ta wzrastała 

do 3,5m. Przez cały czas poziom wody w piezometrze utrzymywał się poniżej poziomu piętrzenia. 

Wskazania poszczególnych piezometrów w tym przekroju zostały szczegółowo omówione 

przy okazji przekrojów P-1 do P-3. 

Pierwszym piezometrem w przekroju jest piezometr P4/P4N, następnie w zależności od 

poziomu piętrzenia w zbiorniku zwierciadło wody albo utrzymuje się na podobnym poziomie przy 

NPP, albo wznosi się o około 2m do 4m przy min PP w piezometrze P8. Kolejnym piezometrem jest 

P7, który wskazuje poziomy podobne do piezometru P4/P4N w okresie min PP, a przy NPP poziomy 

niższe od niego o około 1,5m. Najniższe położenie zwierciadła wody w przekroju P-5a występuje w 

kolejnym piezometrze P6/P6N, natomiast w ostatnim piezometrze P5 woda wznosi się o około 2m 

przy NPP i pozostaje na podobnym poziomie przy min PP. 

 

Przekrój P-5b 

Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju wzdłuż półki na skarpie odpowietrznej 

zapory P-5b, zawierającym piezometry P4, P4N, P8N, P7N, P6, P6N oraz P5 został przedstawiony na 

rysunku (Rys. 4.5b.). Różni się on od przekroju P-5a tym, że nie brano pod uwagę wskazań starych 

piezometrów P7 i P8, tylko nowe P7N i P8N. 

Wskazania poszczególnych piezometrów w tym przekroju zostały szczegółowo omówione 

przy okazji przekrojów P-1 do P-3 oraz P-5a. Układ zwierciadła wody w tym przekroju różni się od 

poprzedniego tym, że zamiast wzrastać w piezometrze P8N, osiąga tam bardzo niski poziom. Przez 

większość czasu piezometr jest suchy. Podobna sytuacja występuje w kolejnym piezometrze P7N, 

którego dno znajduje się 0,5m niżej. Następnie zwierciadło wznosi się o około 1m do poziomu w 

piezometrze P6N i dalej przebiega jak samo jak w przekroju P-5a. 

 

Przekrój P-6 

Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju wzdłuż podstawy skarpy zapory P-6, 

zawierającym piezometry P9, P10 oraz P11, został przedstawiony na rysunku rys. 4.6 (Zał. 2). 

Wskazania poszczególnych piezometrów w tym przekroju zostały szczegółowo omówione 

przy okazji przekrojów P-1 do P-3. Zwierciadło wody w tym przekroju nie zależy od poziomu 
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piętrzenia wody w zbiorniku i osiąga najwyższy poziom w piezometrze P11 a następnie opada o 0,5m 

do 1m w piezometrze P10. Zdecydowanie najniższy poziom wody jest w piezometrze P9, w którym 

kształt zwierciadła wody w czasie jest bardzo podobny do tego w piezometrze P11, z różnicą około 

2m. 

Przekrój P-7 

Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju wzdłuż lewego brzegu zbiornika P-7, 

zawierającym piezometry P14, P15 oraz P16, został przedstawiony na rysunku (Rys. 4.7 Zał. 2.). 

Piezometr P14 znajduje się w okolicy lewego przyczółka zapory, na lewym brzegu zbiornika 

przy ulicy Harcerskiej. Wykazuje wyraźną korelację z poziomem wody w zbiorniku, osiągając 

poziomy wody w piezometrze w zakresie od 473m n.p.m. do 475m n.p.m. w okresie min PP. W czasie 

bardzo niskich stanów wody wskazania piezometru wynosiły około 470 m n.p.m., zaś przy NPP w 

zakresie od 479m n.p.m. do 480m n.p.m. Przy min PP woda w piezometrze P14 utrzymywała się na 

podobnym poziomie co zwierciadło wody w zbiorniku z odchyleniami 1m, natomiast przy NPP około 

0,5m poniżej wody w zbiorniku. W okresach, gdy nie było możliwe utrzymanie min PP, poziom wody 

w piezometrze był wyraźnie niższy od poziomu w zbiorniku a różnica wynosiła około 2m.  

Piezometr P15 znajduje się na lewym brzegu zbiornika w środkowej jego części przy ulicy 

Harcerskiej. Wykazuje wyraźną korelację z poziomem wody w zbiorniku, osiągając poziomy wody w 

piezometrze w zakresie od 474m n.p.m. do 476m n.p.m. w okresie min PP. W czasie bardzo niskich 

stanów wody wskazania piezometru wynosiły około 473,5 m n.p.m., zaś przy NPP w zakresie od 

479m n.p.m. do 480m n.p.m. Przy min PP woda w piezometrze P15 utrzymywała się na podobnym 

poziomie co zwierciadło wody w zbiorniku z odchyleniami 2m, natomiast przy NPP około 0,5m 

poniżej wody w zbiorniku. W okresach, gdy nie było możliwe utrzymanie min PP, poziom wody w 

piezometrze był o około 1,5m wyższy od poziomu w zbiorniku.  

Piezometr P16 znajduje się na lewym brzegu zbiornika w części cofkowej przy ulicy 

Harcerskiej. Wykazuje wyraźną korelację z poziomem wody w zbiorniku, osiągając poziomy wody w 

piezometrze w zakresie od 476m n.p.m. do 479m n.p.m. w okresie min PP. W czasie bardzo niskich 

stanów wody wskazania piezometru wynosiły około 476m n.p.m., zaś przy NPP w zakresie od 480m 

n.p.m. do 481,5m n.p.m. Przy min PP woda w piezometrze P16 utrzymywała się o około 2m do 3m 

powyżej zwierciadła wody w zbiorniku, natomiast przy NPP około 0,5m powyżej wody w zbiorniku. 

Przez cały czas woda w piezometrze utrzymywała się powyżej zwierciadła wody w zbiorniku. 

Układ wody w przekroju kształtuje się wyraźnie osiągając najwyższe położenie w piezometrze 

P16. Następnie poziom wody opada w kierunku piezometrów P15 i P14, które przy wysokich 

piętrzeniach wody w zbiorniku charakteryzują się podobnym poziomem wody, natomiast w przypadku 

bardzo niskich piętrzeń zwierciadło wody w przekroju zdecydowanie opada w kierunku piezometru 

P14. 
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Przekrój P-8 

Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju wzdłuż prawego brzegu zbiornika P-8, 

zawierającym piezometry P17, P20 oraz P22, został przedstawiony na rysunku (Rys. 4.8. Zał. 2). 

Piezometr P20 znajduje się na prawym brzegu zbiornika w części cofkowej. Wykazuje 

niewielką korelację z poziomem wody w zbiorniku, osiągając poziomy wody w piezometrze w 

zakresie od 478,5m n.p.m. do 480,5m n.p.m. w okresie min PP. Przy NPP w zakresie od 479,5m 

n.p.m. do 481,5m n.p.m. Przy min PP woda w piezometrze P20 utrzymywała się około 5m powyżej 

zwierciadła wody w zbiorniku, natomiast przy NPP około 0,5m do 1m powyżej wody w zbiorniku. W 

okresach, gdy nie było możliwe utrzymanie min PP, poziom wody w piezometrze był wyraźnie niższy 

od poziomu w zbiorniku a różnica wynosiła około 2m. Przez cały czas woda w piezometrze 

utrzymywała się powyżej zwierciadła wody w zbiorniku. 

Piezometr P17 znajduje się na prawym brzegu zbiornika w okolicy prawego przyczółka 

zapory. Wykazuje korelację z poziomem wody w zbiorniku, osiągając poziomy wody w piezometrze 

w zakresie od 475m n.p.m. do 477,5m n.p.m. w okresie min PP. Przy NPP w zakresie od 479,5m 

n.p.m. do 481,5m n.p.m. Przy min PP woda w piezometrze P17 utrzymywała się około 2m powyżej 

zwierciadła wody w zbiorniku, natomiast przy NPP około 0,5m poniżej wody w zbiorniku.  

Piezometr P22 znajduje się na skarpie odpowietrznej zbiornika w okolicy prawego przyczółka 

zapory. Wykazuje korelację z poziomem wody w zbiorniku, osiągając poziomy wody w piezometrze 

w zakresie od 475m n.p.m. do 476,5m n.p.m. w okresie min PP. Przy NPP w zakresie od 478,5m 

n.p.m. do 479m n.p.m. W okresach, gdy nie było możliwe utrzymanie min PP, poziom wody w 

piezometrze był zbliżony do poziomu piętrzenia w zbiorniku i wynosił 473m n.p.m. Przy min PP 

woda w piezometrze P22 utrzymywała się około 2m powyżej zwierciadła wody w zbiorniku, 

natomiast przy NPP około 1m poniżej wody w zbiorniku.  

Układ wody w przekroju kształtuje się wyraźnie osiągając najwyższe położenie w piezometrze 

P20. Następnie poziom wody opada w kierunku piezometrów P17 i P22. Przy wysokich piętrzeniach 

wody w zbiorniku nachylenie zwierciadła wody jest nieduże, a poziom wody w piezometrze P17 

znajduje się 1m poniżej poziomu wody w piezometrze P20, natomiast w piezometrze P22 znajduje się 

1m poniżej poziomu wody w piezometrze P17. Przy min PP poziomy wody w piezometrach P17 i P22 

znajdują się na podobnej wysokości około 3m poniżej poziomu wody w piezometrze P20. Przy bardzo 

niskich piętrzeniach poniżej min PP, poziom wody w piezometrze P22 jest zdecydowanie najniższy i 

znajduje się 2m poniżej poziomu wody w piezometrze P17. 

 

Przekrój P-9 

Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju wzdłuż prawego brzegu zbiornika P-9, 

zawierającym piezometry P18 oraz P19, został przedstawiony na rysunku (Rys. 4.9 Zał. 2.). 
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Piezometr P18 znajduje się na prawym brzegu zbiornika na wysokości korony zapory, przy 

ogrodzeniu. Wykazuje niewielką korelację z poziomem wody w zbiorniku, osiągając poziomy wody w 

piezometrze w zakresie od 478m n.p.m. do 479m n.p.m. przy min PP, natomiast przy NPP poziom 

wody w piezometrze wynosi od 479,5m n.p.m. od 480,5m n.p.m. 

Piezometr P19 znajduje się na prawym brzegu zbiornika w części środkowej przy ogrodzeniu. 

Nie wykazuje korelacji z poziomem wody w zbiorniku, osiągając poziomy wody w piezometrze w 

zakresie od 480,5m n.p.m. do 481,5m n.p.m., czyli powyżej poziomu wody w zbiorniku, w całym 

okresie dokonywanych pomiarów, niezależnie od poziomu piętrzenia wody w zbiorniku.  

Układ wody w przekroju kształtuje się wyraźnie osiągając najwyższe położenie w piezometrze 

P19. Następnie poziom wody opada w kierunku piezometru P18. Przy wysokich piętrzeniach wody w 

zbiorniku nachylenie zwierciadła wody jest nieduże, a poziom wody w piezometrze P18 znajduje się 

1m poniżej poziomu wody w piezometrze P19, natomiast przy min PP poziom wody w piezometrze 

P18 znajduje się 2m poniżej poziomu wody w piezometrze P19. 

 

Przekrój P-10 

Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju przez prawy brzeg zbiornika w okolicy 

prawego przyczółka zapory P-10, zawierającym piezometry P17, P18 oraz P21, został przedstawiony 

na rysunku (Rys. 4.10.). 

Piezometr P21 znajduje się pomiędzy piezometrami P17 i P18 na prawym brzegu zbiornika. 

Wykazuje korelację z poziomem wody w zbiorniku, osiągając poziomy wody w piezometrze w 

zakresie od 4765m n.p.m. do 478,5m n.p.m. w okresie min PP. Przy NPP w zakresie od 479,5m n.p.m. 

do 481,5m n.p.m. Przy min PP woda w piezometrze P17 utrzymywała się około 2m do 4m powyżej 

zwierciadła wody w zbiorniku, natomiast przy NPP około 0,5m poniżej wody w zbiorniku. 

Wskazania pozostałych piezometrów w tym przekroju zostały szczegółowo omówione przy 

okazji przekrojów P-8 i P-9. 

Układ wody w przekroju kształtuje się wyraźnie osiągając najwyższe położenie w piezometrze 

P18. Następnie poziom wody opada w kierunku piezometru P21, obniżając się o ok 1m do 1,5m i dalej 

do piezometru P17, obniżając się o kolejne 1,5m przy min PP, lub pozostając na tym samym poziomie 

przy NPP. 

Przekrój P-11 

Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju wzdłuż prawego brzegu zbiornika, prawego 

przyczółka zapory oraz skarpy odpowierznej P-11, zawierającym piezometry P19, P21, P22, S2, P4, 

P4N, S1 oraz P10 został przedstawiony na rysunku (Rys. 4.11. Zał. 2). 

Szybik S1 znajduje się na skarpie odpowietrznej zapory po prawej stronie. Nie ma wyraźnej 

korelacji pomiędzy zwierciadłem wody w szybiku i poziomem piętrzenia w zbiorniku. Przez cały 

okres, w którym były wykonywane pomiary, poziom wody w szybiku wynosił pomiędzy 475m n.p.m. 
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i 477m n.p.m. Przy min PP jest to około 2m wyżej niż w zbiorniku, natomiast przy NPP około 3,5m 

poniżej poziomu wody w zbiorniku.  

Wskazania pozostałych piezometrów w tym przekroju zostały szczegółowo omówione przy 

okazji przekrojów P-1, P-2, P-5a oraz P-8 do P-10. 

Układ zwierciadła wody w przekroju kształtuje się odmiennie przy niskich i wysokich 

piętrzeniach wody w zbiorniku. Niezależnie od sytuacji najwyższe położenie wody gruntowej 

występuje w piezometrze P19. Przy min PP poziom wody opada o około 2,5m do 4m w kierunku 

piezometru P21, a następnie o około 0,5m do 1,5m, do piezometru P22. Dalej zwierciadło wody w 

przekroju opada znacznie o około 3m do 4m w piezometrze P4/P4N. Kolejnym punktem w przekroju 

P-11 jest szybik S1, w którym woda utrzymuje się o około 4m wyżej niż w poprzednim piezometrze 

P4N. Następnie zwierciadło wody cały czas opada w kierunku szybiku S2 o 2m i dalej w kierunku 

piezometru P10 o kolejne 2m. Przy NPP poziom wody w piezometrze P21 nie odbiega znacznie od 

poziomu w piezometrze P19, kształtując się około 1m poniżej. Kolejnym piezometrem w przekroju 

jest piezometr P22 w którym zwierciadło wody znajduje się 1m poniżej poziomu w piezometrze P21. 

Następnie zwierciadło wody opada o 2m w kierunku piezometru P4N, by dalej utrzymywać się na tym 

samym poziomie w szybiku S1. Następnym punktem w przekroju jest szybik S2 w którym zwierciadło 

wody jest 1m poniżej poziomu wody w szybiku S1. Ostatnim punktem w przekroju P-11 jest 

piezometr P10 w którym woda występuje zdecydowanie najniżej, około 3,5m niżej niż w szybiku S2. 

 

Przekrój P-12 

Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju przez lewy przyczółek zapory zbiornika P-

12, zawierający piezometry P14, P1 oraz P5, został przedstawiony na rysunku (Rys. 4.12 Zał. 2.). Nie 

jest to przekrój w dosłownym znaczeniu, lecz układ 3 punktów na planie trójkąta. 

Wskazania poszczególnych piezometrów w tym przekroju zostały szczegółowo omówione 

przy okazji przekrojów P-3, P-5a oraz P-7. Na podstawie tego przekroju można zaobserwować, że 

niezależnie od poziomu piętrzenia, zwierciadło wody gruntowej znajduje się najwyżej w piezometrze 

P14, Natomiast poziom wody w piezometrach P1 i P5 jest na bardzo podobnym poziomie, około 4m 

poniżej poziomu w piezometrze P1. Piezometr P5 różni się od P1 większymi wahaniami przy min PP, 

dochodzącymi do 2,5m, natomiast przy NPP znajduje się około 1m poniżej zwierciadła wody w 

piezometrze P1. 

Przekrój P-13 

Wykres pomiarów piezometrycznych w przekroju przez przepławkę w okolicy lewego 

przyczółka zapory zbiornika P-13, zawierający piezometry P5, oraz P9, został przedstawiony na 

rysunku (Rys. 4.13.). 

Wskazania poszczególnych piezometrów w tym przekroju zostały szczegółowo omówione 

przy okazji przekrojów P-3 oraz P-5a. Na podstawie tego przekroju można zaobserwować, że przy 
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min PP poziom wody w piezometrze P5 znajduje się około 0,5m powyżej poziomu w piezometrze P9 i 

charakteryzuje się większymi wahaniami. Przy NPP poziom wody w piezometrze P5 znajduje się 

około 4m powyżej poziomu w piezometrze P9. 

 

Piezometry ciśnieniowe 

Pomiary ciśnienia wody pod kanałami wylotowymi z wieży przelewowej były dokonywane w 

okresie od 03.02.2016r. do 22.10.2017r. W tym czasie odnotowywano ciśnienia tylko w jednym 

piezometrze PC-3. Pozostałe piezometry wskazywały brak ciśnienia wody. Sprawdzano regularnie 

ilość wody wypływającej z zamontowanych kraników, lecz w żadnym (poza PC-3) woda nie 

wypływała.  

Wykres pomiarów piezometru ciśnieniowego PC-3 przedstawiono na rysunku (Rys. 4.15.). 

Można dostrzec korelację pomiędzy ciśnieniem w piezometrze a rzędną wody w zbiorniku. Przy min 

PP odczyty z piezometru wynosiły od 0,2bar do 0,2bar, natomiast przy NPP kształtowały się w 

granicach 0,3bar do 0,5bar. W okresie stanów wody w zbiorniku poniżej min PP nie odnotowano 

ciśnienia wody w piezometrze. Pomiary wydatku wody z piezometru PC-3 nie wykazują korelacji ani 

z położeniem zwierciadła wody w zbiorniku ani z odczytanymi wartościami ciśnienia. Największą 

wartość natężenia wypływu zaobserwowano 10.10.2016r. przy min PP i wynosiła 0.000985l/s. 

Pozostałe pomiary przy min PP wykazywały wydatek około 0,0005l/s. Jedyny pomiar przy NPP 

określał natężenie przepływu na poziomie 0,00085l/s. 

7.4.7 Podsumowanie 

Po analizie wskazań poszczególnych piezometrów, szybików oraz piezometrów 

ciśnieniowych względem poziomu wody w zbiorniku i sąsiednich piezometrów, można dostrzec 

pewne prawidłowości i wysunąć wnioski dotyczące zjawisk filtracyjnych w obrębie obiektu.  

W piezometrze P1 zauważalna jest duża korelacja z poziomem piętrzenia w zbiorniku, 

niewielki dopływ prawdopodobnie z lewego zbocza widoczny przy min PP. Wysokie wskazania w 

porównaniu do innych piezometrów przy koronie zapory świadczą o większej przepuszczalności 

gruntów zapory w okolicy lewego przyczółka. Działa prawidłowo. 

W piezometrze P2 występuje dopływ ze zbiornika tylko przy wysokim poziomie piętrzenia, 

w pozostałych okresach suchy lub prawie suchy. Brak dopływów ze zboczy. 

W piezometrze P3 występuje dopływ ze zbiornika przy wysokim poziomie piętrzenia, jednak 

duże wahania przy min PP sugerują dopływ spoza zbiornika, prawdopodobnie z prawego zbocza 

doliny rzeki, który aktywuje się przy większych ciśnieniach dopływającej wody. Możliwe, że brak 

obsypki i zakolmatowanie otworów filtracyjnych jest tego przyczyną, choć równie dobrze może to 

wynikać z anizotropowych właściwości gruntu korpusu zapory. 
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Wyniki pomiarów w piezometrze P4, biorąc pod uwagę stan w jakim został wyciągnięty, są 

mało miarodajne. Mimo to widać jednak, że wykazywał bardzo dużą korelację z poziomem wody w 

zbiorniku. Fakt, że poziom wody w piezometrze utrzymywał się powyżej zwierciadła wody w 

zbiorniku przy stanach poniżej min PP, może świadczyć o zasilaniu piezometru z prawego zbocza. 

Piezometr P4N wykazuje dużą korelację z poziomem wody w zbiorniku, jednak przy stałym 

min PP poziom wody w piezometrze się zmienia, co sugeruje dopływ z prawego zbocza. Poziom 

wody w piezometrze jest nieznacznie niższy od poziomu wody w piezometrze P4 przy tych samych 

warunkach, co może świadczyć o wpływie różnicy zastosowanej technologii lub złego stanu 

technicznego piezometru P4. 

Piezometr P5 charakteryzuje się dużymi wahaniami wody w okresie min PP. Poza tym 

wykazuje dużą korelację ze wskazaniami piezometru P14, co wskazuje na dopływ wody z lewej 

strony, od strony ulicy Harcerskiej. 

 W piezometrze P6 występuje duża korelacja z poziomem piętrzenia w zbiorniku. Zmiany 

poziomu wody w piezometrze przy stałym, minimalnym poziomie piętrzenia mogą wskazywać na 

niewielki dopływ prawdopodobnie z lewego zbocza. Przy min PP wskazania podobne do P1. Do 

momentu uszkodzenia działał prawidłowo. 

W piezometrze P6N występuje duża korelacja z poziomem piętrzenia w zbiorniku. Zmiany 

poziomu wody w piezometrze przy stałym, minimalnym poziomie piętrzenia mogą wskazywać na 

niewielki dopływ prawdopodobnie z lewego zbocza. Przy min PP wskazania podobne do P1. 

Wskazania takie same jak w uszkodzonym piezometrze P6. Przy zafiltrowaniu w otworze pojawiła się 

woda. Działa prawidłowo. 

Piezometr P7 działa prawidłowo, wykazując zgodność z poziomem zwierciadła wody w 

zbiorniku.  Przy min PP widoczny jest niewielki dopływ z prawego zbocza widoczny. 

Piezometr P7N prawdopodobnie nie działa tak, jak powinien. Powodem tego mogą być zbyt 

małe szczeliny, które w kontakcie z wapnem zostały uszczelnione. Innym powodem mogą być 

specyficzne warunki gruntowe w miejscu wbudowania piezometru, o czym świadczy fakt, że po 

wywierceniu otworu pod piezometr, nie było w nim wody, natomiast w sąsiednim piezometrze P7 

woda utrzymywała się na poziomie 3 m powyżej dna P7N.  

Niejasna jest kwestia głębokości piezometru P8. Zgodnie z projektem powinien mieć on 

głębokość 6,6m, podobnie jak inne na półce (7,6m). Podczas opróżnienia piezometru osiągnięto 

głębokość około 3,65m poniżej terenu na której piezometr buł suchy.  W związku z brakiem wpisów 

w dzienniku budowy dotyczących odstępstwa od projektowanej głębokości i braku inwentaryzacji 

wykonanych piezometrów w dostarczonej nam dokumentacji powykonawczej, nie jesteśmy w stanie 

określić, czy został on wykonany na niedostateczną głębokość czy został zasypany po wbudowaniu w 

korpus zapory. Pomimo faktu niedostatecznej głębokości piezometru, jego wskazania sugerują, że 

pracuje prawidłowo. Poza tym wyraźny dopływ z prawego zbocza przy min PP. 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

74 

 

Piezometr P8N - prawdopodobnie nie działa tak, jak powinien. Powodem tego mogą być zbyt 

małe szczeliny, które w kontakcie z wapnem zostały uszczelnione. Innym powodem mogą być 

specyficzne warunki gruntowe w miejscu wbudowania piezometru, o czym świadczy fakt, że po 

wywierceniu otworu pod piezometr, nie było w nim wody, natomiast w sąsiednim piezometrze P8 

woda utrzymywała się na poziomie 4 m powyżej dna P8N.  

Piezometr P9 wykazuje korelację z poziomem wody w zbiorniku, przy czym wahania 

poziomów wody w piezometrze są niewielkie, co wynika z położenia piezometru u podstawy skarpy, 

tuż poniżej pryzmy kamiennej która drenuje wodę w okolicy. Piezometr P9 funkcjonuje prawidłowo. 

Piezometr P10 nie działa, gdyż poziom wody się nie zmienia i jest wysoki w stosunku do 

sąsiednich u podstawy skarpy. Piezometr znajduje się przy drenażu u podstawy skarpy, który jest 

obłożony geowłókniną i prawdopodobnie zatkany, o czym świadczą widoczne wysięki wody nad 

drenażem. 

Piezometr P11 nie ma związku z poziomem piętrzenia, lecz działa prawidłowo, wskazując 

dopływ z prawego zbocza. Wynika to z położenia piezometru u podstawy skarpy odpowietrznej po 

prawej stronie zapory. 

W piezometrze P12 brak jest wyraźnej korelacji z poziomem wody w zbiorniku. Tylko przy 

wysokich stanach wody zauważalna jest niewielka reakcja. Wynika to z położenia piezometru po 

lewej stronie kanału odpływowego. 

Piezometr P13 działa prawidłowo, ale niezależnie od zbiornika. Wpływ na położenie 

zwierciadła wody w piezometrze ma tylko dopływ z prawego zbocza. Wynika to z położenia 

piezometru po prawej stronie kanału odpływowego. 

Piezometr P14 znajdujący się przy ulicy Harcerskiej w okolicy lewego przyczółka zapory, 

wykazuje bardzo dużą zgodność z poziomem wody w zbiorniku i wskazaniami piezometru P15. Przy 

min PP widoczny jest efekt dopływu wody do piezometru z lewego zbocza.  

Piezometr P15 podobnie jak P14, wykazuje bardzo dużą zgodność z poziomem wody w 

zbiorniku. Przy min PP również widoczny jest efekt dopływu wody do piezometru z lewego zbocza.  

Wskazania Piezometru P16 wyraźnie różnią się od wskazań piezometrów P14 i P15. Poziom 

wody jest w nim znacznie wyższy, jednak kształt wskazuje na korelację z poziomem wody w 

zbiorniku. Oznacza to, że w okolicy piezometru P16 woda dopływa ze zbocza do zbiornika. 

Piezometr P17 znajdujący się powyżej prawej skarpy ubezpieczonej materacami siatkowo – 

kamiennymi wykazuje korelację z poziomem wody w zbiorniku. Ze względu na usytuowanie poziomy 

wody w piezometrze są wyższe niż poziom piętrzenia w zbiorniku, co wskazuje na dopływ wody do 

zbiornika z prawego zbocza. 

Piezometr P18 znajdujący się powyżej prawej skarpy ubezpieczonej materacami siatkowo – 

kamiennymi, przy ogrodzeniu, wykazuje korelację z poziomem wody w zbiorniku. Ze względu na 

usytuowanie i odległość od zbiornika poziomy wody w piezometrze są wyższe niż poziom piętrzenia 
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w zbiorniku, co wskazuje na dopływ wody do zbiornika z prawego zbocza, natomiast wahania wody 

są niewielkie. 

Piezometr P19 nie wykazuje żadnej korelacji ze zbiornikiem. Znajduje się on poza obszarem 

oddziaływania zbiornika. 

Piezometr P20 znajdujący się powyżej prawej skarpy ubezpieczonej obsiewem trawy, 

wykazuje korelację z poziomem wody w zbiorniku. Ze względu na usytuowanie poziomy wody w 

piezometrze są wyższe niż poziom piętrzenia w zbiorniku, co wskazuje na dopływ wody do zbiornika 

z prawego zbocza. Jest to widoczne w postaci wysięków u podstawy skarpy w okolicy piezometru 

P20. 

Wskazania Piezometru P21 są bardzo podobne do tych z piezometru P17. W okolicy tych 

piezometrów występuje dopływ wody z prawego zbocza do zbiornika i korpusu zapory. 

Piezometr P22 zachowuje się tak, jak piezometr P21, przy czym poziomy wody są tutaj 

niższe. Świadczy to o nachyleniu zwierciadła wody w kierunku prawego przyczółka zapory i dalej w 

korpus zapory. 

 

 

7.5 Ocena stanu technicznego zbiornika Wilkówka w udostępnionych dokumentach  
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7.5.1 Ocena stanu technicznego zbiornika retencyjnego Wilkówka w aspekcie przyjętych 

rozwiązań - opracowanie Urbański - Grodecki  

 

Opracowanie p.t. „Analiza i ocena stanu technicznego zbiornika retencyjnego Wilkówka w 

sołectwie Wilkowice powiat bielski w aspekcie przyjętych rozwiązań” wykonane w październiku 

2015r.  przez dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. PK i dr inż. Michała Grodeckiego, dotyczy 

analizy warunków posadowienia obiektu,  rozwiązań projektowych, stanu technicznego elementów 

zbiornika, obliczeń filtracji i stateczności oraz przedstawia wnioski i zalecenia.   

Odnosząc się do rozwiązań projektowych Autorzy tego opracowania stwierdzili, że brak jest 

rozwiązania szczelnego połączenia ekranu zapory z fartuchem uszczelniającym zbiornik. 

Oceniając stan techniczny Autorzy analizowali pomiary piezometryczne, pomiary dopływu do 

rowu opaskowego oraz widoczne zawilgocenia skarpy odpowietrznej i na tej podstawie sformułowali 

wniosek o niewłaściwym stanie szczelności podłoża zapory. Ponadto, na podstawie zauważonych 

wypływów wapna do rowu opaskowego sformułowali tezę o intensywnych procesach sufozyjnych w 

korpusie zapory wynikających z nieszczelności podłoża skalnego. Ocenili także, że wydatek drenaży 

jest zbyt duży w stosunku do SNQ, co uniemożliwia właściwą gospodarkę wodną na zbiorniku.  

Analizując położenie zwierciadła wody w piezometrach Autorzy stwierdzili, że wyższe 

poziomy wody w piezometrach położonych na skarpie odpowietrznej w stosunku do tych 

usytuowanych na koronie zapory wskazują na duży dopływ boczny w obrębie skarpy odpowietrznej, 

pochodzący z prawego zbocza lub rowu odwadniającego, wyprowadzonego na skarpę. 

Podsumowując stwierdzono, że: 

1. Brak szczelności obiektu spowodowany jest: 

a. brakiem przesłony szczelnej w podłożu,  

b. brakiem uszczelnienia prawego brzegu,  
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c. złym stanem rowu odwadniającego prawe zbocze oraz wyprowadzeniem go na 

skarpę odpowietrzną.   

2. Wysoki poziom wody w piezometrach w obrębie prawej strony skarpy odpowietrznej oraz 

widoczne w dolnej części skarpy odpowietrznej wybrzuszenia mogą wskazywać na 

początek ruchów masowych związanych z utratą stateczności.  

3. Autorzy stwierdzają brak ławeczki na skarpie odwodnej dla zapory. 

Prof. A. Urbański i dr M. Grodecki wykonali obliczenia sprawdzające filtracji oraz stateczności 

skarpy odpowietrznej korpusu zapory dotycząca przekroju Pz6.  

Obliczenia zostały wykonane za pomocą programu ZSoil.PC v. 12.24, wykorzystującego 

metodę elementów skończonych MES. Do analizy stateczności wykorzystano typową dla tego rodzaju 

programów metodę redukcji parametrów wytrzymałości na ścinanie -c. Obliczenia zostały 

przeprowadzone w płaskim stanie odkształcenia i dla płaskich przepływów filtracyjnych w ośrodku 

dwufazowym. Na uzyskane wyniki znaczący wpływ miał sposób zamodelowania warunków filtracji w 

korpusie zapory. W przyjętym modelu obliczeniowym nie zostało zdeterminowane położenie krzywej 

filtracji w gruncie nasypowym np. na podstawie odczytów z piezometrów. Autorzy zastosowali inne 

podejście do analizy filtracji, polegające na przyjęciu warunków brzegowych filtracji właściwych dla 

NPP lub MaxPP, w wyniku przeprowadzonych obliczeń automatycznie generowane są siły 

hydrodynamiczne (masowe) zależne od wartości prędkości filtracji. Położenie krzywej filtracji w 

korpusie zapory ustala się automatycznie po uzyskaniu zbieżności rozwiązania i jest to granica 

pomiędzy strefą aeracji a saturacji. Wygenerowanie w ten sposób położenie krzywej filtracji autorzy 

porównywali z odczytami z piezometrów, weryfikując w ten sposób poprawność swojego 

rozwiązania. 

Autorzy przeprowadzili obliczenia dla dwóch wariantów: pierwszy bez dopływu bocznego 

i drugi z dodatkowym dopływem bocznym.  

W pierwszym wariancie autorzy stwierdzili, że uzyskano dobrą zgodność tak wygenerowanego 

poziomu wód infiltrujących przez korpus w osi zapory, ale w obrębie skarpy odpowietrznej niższe 

położenie krzywej filtracji, poniżej wskazań poziomu wody w piezometrze P7. 

W takiej sytuacji autorzy wykonali obliczenia w drugim wariancie, w którym założyli 

dodatkowy dopływ boczny, którego wielkość tak dobierali, aby uzyskać w obrębie dolnej części 

skarpy odpowietrznej położenie krzywej filtracji zgodne z odczytami piezometru P7. 

Jako wyniki oceny stateczności podali wartości wskaźnika stateczności F dla tak 

wygenerowanych krzywych filtracji w obu analizowanych wariantach obliczeniowych. 

Dla wariantu bez dopływu bocznego wartości wskaźnika stateczności dla NPP i MaxPP są 

zbliżone i wynoszą Fmin=1,65-1,67, są one większe od wartości wymaganej Fdop=1,50 podanej 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [7.5.7]. 
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Oceniając stan techniczny Autorzy stwierdzają, że stan lewego brzegu czaszy zbiornika nie 

budzi zastrzeżeń, natomiast prawy brzeg wymaga uszczelnienia oraz, że niezbędne jest wykonanie 

rowu odwadniającego prawe zbocze, gdyż obecny stan rowu jest niezadowalający i wpływa 

negatywnie na bezpieczeństwo korpusu zapory.  

Analizując rozwiązania projektowe Autorzy wyrażają pozytywną opinię o większości 

przyjętych rozwiązań technicznych, negatywnie oceniając jedynie zaprojektowane uszczelnienia 

obiektu i odwodnienia prawego zbocza, które okazały się nieskuteczne, w wyniku czego stateczność 

obiektu jest zagrożona. 

Autorzy zauważyli również zaistniałe uszkodzenia membrany w dnie zbiornika stwierdzając, że 

nie mają one wpływu na bezpieczeństwo obiektu, ale zalecili ich naprawę i zwiększenie grubości 

warstwy ochronnej gruntu przykrywającego membranę. 

Opracowanie Autorów kończą wnioski i zalecenia, zgodnie z którymi nie należy piętrzyć wody 

w zbiorniku oraz niezbędne jest wykonanie następujących prac: 

- przesłony pionowej u podstawy skarpy odwodnej na długości zapory oraz około 50m w 

kierunku prawego zbocza do głębokości co najmniej 30m, sięgającej szczelnego skalnego 

podłoża, 

- rowu odwadniającego prawe zbocze, 

- uszczelnienia prawego brzegu zbiornika do wysokości MaxPP ekranem szczelnym jak w 

korpusie zapory, 

- uszczelnienia połączenia pomiędzy ekranem na skarpie zapory i prawym zboczu zbiornika z 

fartuchem uszczelniającym dno zbiornika, 

- sprawdzenie i ewentualnie wykonanie uszczelnienia połączenia fartucha w dnie zbiornika z 

fartuchem pod ubezpieczeniem dna poniżej zapory przeciwrumowiskowej, 

- zwiększenie grubości warstwy ochronnej gruntu, przykrywającej fartuch do 50 cm.   

Zalecono ponadto usunięcie lokalnych uszkodzeń fartucha oraz po wykonaniu napraw i przywróceniu 

piętrzenia obserwację wskazań piezometrów. 

Wniosek końcowy stanowi ponowne stwierdzenie o braku możliwości piętrzenia wody w 

zbiorniku z uwagi na zagrożenie stateczności zapory zbiornika.  

  

Odnosząc się krytycznie do zapisów tego opracowania, szerszego omówienia wymagają wyniki 

obliczeń stateczności. Omówienie to zostało przedstawione szczegółowo w punkcie 7.5.2. 

Dla wariantu pierwszego wartość wskaźnika stateczności wyniosła F=1,65-1,67 w zależności od 

poziomu piętrzenia w zbiorniku. Wartości wskaźnika stateczności są zbliżone do wartości 

przedstawionych przez autorów niniejszego opracowania w rozdziale 7, dla zapory uformowanej 

z niespoistego gruntu nasypowego, w programie GEO5 uzyskano dokładnie takie same wartości 

minimalnego wskaźnika stateczności Fmin=1,65-1,67 (por. rys. Zał. 3.2. i Zał. 3.4), aczkolwiek zostały 
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one uzyskane dla nieco niższych poziomów piętrzenia wody w zbiorniku, niż w swojej ocenie przyjęli 

prof. A. Urbański i dr M. Grodecki. Z kolei biorąc pod uwagę uformowanie znaczącej części korpusu 

nasypu ze żwirów gliniastych, charakteryzujących się wysokimi wartościami kąta tarcia 

wewnętrznego oraz dodatkowo również stosunkowo wysoką spójnością, można zakładać, że 

rzeczywiste wartości wskaźnika stateczności są większe od wyznaczonych przez prof. A. Urbańskiego 

i dr M. Grodeckiego, ale nie przekraczają wartości Fmin=2,12-2,14 wyznaczonych w analizie 

stateczności dla wariantu korpusu zapory w całości uformowanego ze żwirów gliniastych (por. rys. 

Zał. 3.1 i Zał. 3.3). 

 Dla drugiego wariantu z przyjętym dodatkowym dopływem bocznym, Autorzy uzyskali bardzo 

niską wartość wskaźnika stateczności wynoszącą Fmin=1,15. Wartość ta wskazuje na duże 

prawdopodobieństwo zagrożenia utratą stateczności skarpy. Ocenić należy zatem przyczyny uzyskania 

w obliczeniach numerycznych tak znacznego pogorszenia stateczności skarpy (otrzymanego dla tych 

samych warunków brzegowych dotyczących poziomu piętrzenia wody w zbiorniku jak w pierwszym 

wariancie obliczeniowym), jak również ocenić poprawność przyjętych danych modelu 

obliczeniowego.  

Prof. A. Urbański i dr M. Grodecki w swoim opracowaniu przyjęli, że korpus zapory 

uformowany z niespoistego gruntu o bardzo wysokiej wartości współczynnika filtracji k=150 m/dobę. 

Aby uzyskać dodatkowe podpiętrzenie krzywej filtracji w dolnej części skarpy odpowietrznej do 

poziomu obserwowanego w piezometrze P7, musieli przyjąć nierealistycznie dużą wartość dopływu 

bocznego, wynoszącą 3 m3/m2/dobę. Dopływ przyjęto prostopadle do powierzchni skarpy 

odpowietrznej, powyżej drenażu aż do rzędnej 477 m n.p.m. Schemat obliczeniowy z warunkami 

brzegowymi przedstawiono na rys. 7.5.1.  

 

 

Rys. 7.5.1. Warunki brzegowe dla wariantu obliczeniowego z dodatkowym dopływem bocznym 
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Lokalizacja dopływu bocznego w analizowanym przekroju na znacznej części powierzchni 

skarpy odpowietrznej jest również mało realistyczna, ale wynika z ograniczeń programu 

wykorzystanego do obliczeń, bowiem w płaskim stanie odkształcenia nie można zadać dopływu 

bocznego w płaszczyźnie przekroju (prostopadle do powierzchni rysunku 7.5.1) czyli zgodnie 

z prawdopodobnymi kierunkami napływu wody do korpusu zapory z prawego zbocza lub lewego 

przyczółka zapory.  

Przyjęcie bardzo wysokiej, nierealistycznej wartości dopływu bocznego 3 m3/m2/dobę od strony 

skarpy odpowietrznej skutkuje wygenerowaniem w dolnej części skarpy odpowietrznej (w rejonie 

drenażu i bezpośrednio pod dopływem - rys. 7.5.2b) dużych gradientów hydraulicznych i związanych 

z nimi bardzo dużych wartości destabilizujących sił hydrodynamicznych (masowych). Na rysunku 

7.5.2a oraz 7.5.2b porównano rozkłady wektorów prędkości filtracji dla obu analizowanych wariantów 

obliczeniowych.  

 

Rys. 7.5.2a. Rozkład wektorów prędkości filtracji dla wariantu bez dopływu bocznego 
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Rys. 7.5.2b. Rozkład wektorów prędkości filtracji dla wariantu z dopływem bocznym 

 

Zastrzeżenia budzi przyjęty do obliczeń stateczności model obliczeniowy. Układ warstw 

gruntów w przekroju został przyjęty zgodnie z Rys. 05 Przekrój typowy zapory (Wilkówka) zawartym 

w części hydrotechnicznej dokumentacji projektowej z 2007 r. [7.5.2]. Szczegółową dyskusję 

przyjętego modelu zawarto w podrozdziale 7.6.2. W rzeczywistości w podstawie nasypu w przekroju 

Pz6 nie występuje silnie drenująca warstwa pospółek z k=150 m/d, nasyp jest posadowiony na stropie 

zwietrzelin gliniastych o współczynniku filtracji 1,3 - 4,6 10-3 m/d. Ponadto w świetle wyników 

własnych badań laboratoryjnych prób gruntu pobranych ze skarpy odpowietrznej (patrz rozdział 6)  

oraz interpretacji badań kolorymetrycznych zawartych w aktualnej Ocenie stanu technicznego...  

[7.5.8] można przypuszczać, że korpus zapory w znaczącej części jest zbudowany z słabo 

przepuszczalnych żwirów gliniastych.  

Dla rzeczywistych warunków gruntowych prędkości filtracji będą znacznie mniejsze, zatem 

powyżej podane przesłanki wskazują, że zagrożenie utratą stateczności skarpy odpowietrznej 

w wyniku występowania zjawiska filtracji w korpusie będzie mniejsze niż prognozowane przez 

prof. A. Urbańskiego i dr M. Grodeckiego. 

Na koniec należy podkreślić, że autorzy opracowania sporządzili je poprawnie, w oparciu 

o udostępnione im dane projektowe i odczyty z piezometrów. W sposób bardzo efektywny oszacowali 

rozwiązanie problemu filtracji 3D przy wykorzystaniu programu rozwiązującego zagadnienie tylko 

w płaskim stanie odkształcenia 2D. Autorom udało się uzyskać rozwiązanie, w którym położenie 

krzywej filtracji jest w pełni zgodne z odczytami z piezometrów, w tym z piezometru P7. Rzeczywiste 

warunki gruntowe i wodne (różnice pomiędzy odczytami w piezometrach P7 i P7N) prawdopodobnie 

różnią się znacząco od modelu obliczeniowego przyjętego przez autorów na podstawie danych 

zawartych w dokumentacji projektowej, więc intensywność zjawisk filtracyjnych jest prawdopodobnie 
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znacznie mniejsza, co przekłada się na wyższą oceną stateczności niż przedstawiona w analizowanym 

opracowaniu prof. A. Urbańskiego i dr M. Grodeckiego. 

Pozostałe uwagi krytyczne to: 

a) Autorzy słusznie wskazali napływ wody gruntowej od strony prawego zbocza jako podstawowy 

problem eksploatacji zapory. Jednakże zaproponowane rozwiązanie tego problemu w postaci 

ścianki szczelnej zabitej do głębokości co najmniej 30m, budzi wątpliwości z uwagi na 

trudności techniczne pogrążenia ścianki  w podłoże o takiej strukturze oraz ryzyko naruszenia 

konstrukcji zapory i urządzeń upustowych podczas tych prac. Poza tym, rozwiązanie to wiązać 

się będzie z dużymi kosztami na jego realizację. 

b)  Propozycja Autorów uszczelnienia prawego brzegu zbiornika do wysokości MaxPP ekranem 

szczelnym jak w korpusie zapory (płyta betonowa + folia PE + geowłóknina + geomembrana) i 

tym samym odcięcie możliwości swobodnego odpływu tej wody ze skarpy do zbiornika może 

spowodować podniesienie poziomu wody w skarpie prawej i utratę stateczności tej skarpy w 

przypadku wykonania ścianki szczelnej. W przypadku rezygnacji z wykonania ścianki 

szczelnej, uszczelnienie prawego brzegu skutkować będzie, oprócz utraty stateczności skarpy, 

zwiększeniem gradientu filtracji w korpusie zapory i dodatkowo stworzy zagrożenie przebiciem 

hydraulicznym korpusu zapory. Sprawdzenie bezpieczeństwa tego rozwiązania wymagałoby 

wykonania dodatkowych obliczeń stateczności filtracyjnej skarpy zbiornika i korpusu zapory.  

 

7.5.2 Weryfikacja współczynników bezpieczeństwa w obliczeniach stateczności w 

opracowaniu autorstwa Urbańskiego i Grodeckiego 

 

W analizie stateczności wykonanej w opracowaniu autorstwa prof. A. Urbańskiego i dr 

M. Grodeckiego [7.5.6] przedstawiono wyniki dla poziomu piętrzenia NPP i MaxPP dla dwóch 

wariantów obliczeniowych: pierwszy bez dopływu bocznego, drugi z dodatkowym dopływem 

bocznym.  

Dla wariantu pierwszego wartość wskaźnika stateczności wynosi F=1,65-1,67 w zależności od 

poziomu piętrzenia w zbiorniku. Wartości wskaźnika stateczności są zbliżone do wartości 

przedstawionych przez autorów niniejszego opracowania w rozdziale 7, dla zapory uformowanej 

z niespoistego gruntu nasypowego, w innym programie GEO5 uzyskano dokładnie takie same 

wartości minimalnego wskaźnika stateczności Fmin=1,65-1,67 (por. rys. Zał. 3.2. i Zał. 3.4), 

aczkolwiek zostały one uzyskane dla nieco niższych poziomów piętrzenia wody w zbiorniku, niż 

w swojej ocenie przyjęli prof. A. Urbański i dr M. Grodecki. Z kolei biorąc pod uwagę uformowanie 

znaczącej części korpusu nasypu ze żwirów gliniastych, charakteryzujących się wysokimi wartościami 

kąta tarcia wewnętrznego oraz dodatkowo również stosunkowo wysoką spójnością, można zakładać, 
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że rzeczywiste wartości wskaźnika stateczności są większe od wyznaczonych przez prof. 

A. Urbańskiego i dr M. Grodeckiego, ale nie przekraczają wartości Fmin=2,12-2,14 wyznaczonych 

w analizie stateczności dla wariantu korpusu zapory w całości uformowanego ze żwirów gliniastych 

(por. rys. Zał. 3.1 i Zał. 3.3).  

W drugim wariancie obliczeniowym przyjęto na powierzchni skarpy odpowietrznej dopływ 

boczny z nierealistycznie dużą wartością wynoszącą 3m3/m2/dobę, który pozwolił uzyskać w silnie 

przepuszczalnym gruncie o współczynniku filtracji k=150 m/dobę położenie krzywej filtracji zgodnej 

ze wskazaniami wszystkich piezometrów w przekrojuPz6. Konsekwencją było obniżenie się wartości 

wskaźnika stateczności do Fmin=1,15. Własne obliczenia weryfikacyjne, wykonane na nowszej wersji 

v14.14 programu Zsoil.PC dla schematu obliczeniowego udostępnionego przez prof. A. Urbańskiego 

i dr M. Grodeckiego przyniosły zbliżoną wartość minimalnego wskaźnika stateczności wynoszącą 

Fmin=1,20 (por. rys. 7.5.2b).  

 

 
Rys. 7.5.3a Zapora z gruntu o k = 20 m/d i dopływie od strony odpowietrznej Q=0,03 m3/m2/dobę. 

Analiza stateczności F = 1.49 
 

 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

84 

 

Rys. 7.5.3b. Zapora z gruntu o k = 20 m/d i dopływie od strony odpowietrznej Q=0,03 m3/m2/dobę. 

Położenie krzywej filtracji 
 

 
Rys. 7.5.3c Zapora z gruntu o k = 20 m/d i dopływie od strony odpowietrznej Q=0,03 m3/m2/dobę. 

Rozkład wektorów prędkości 

 

 Jak wskazano w podrozdziale 7.5.1 zastrzeżenia budzi nierealistyczna wartość przyjętego do 

obliczeń dopływu bocznego oraz bardzo wysoka wartość współczynnika filtracji k=150 m/dobę dla 

gruntu korpusu nasypu. Wykonano zatem analizy stateczności dla mniejszych, bardziej realistycznych 

wartości tych parametrów w celu określenia wpływu zjawisk filtracyjnych na stateczność skarpy 

odpowietrznej. Obliczenia wykonano dla takiego samego modelu obliczeniowego jak 

w analizowanym opracowaniu [7.5.6] przy wykorzystaniu programu ZSoil.PC v14.14.  

 Wykonano serię obliczeń dla współczynnika filtracji k=20 m/d oraz dla wartości dopływu 

bocznego wynoszących Q1=3,0 m3/m2/dobę, Q2=0,3 m3/m2/dobę i Q3= 0,03 m3/m2/dobę. Na rys. 7.5.3a 

przedstawiono przemieszczenia dla mechanizmu utraty stateczności, na rys. 7.5.3b położenie krzywej 

filtracji a na rys. 7.5.3c rozkład wektorów prędkości dla trzeciego analizowanego przypadku. 

Uzyskano poniższe wartości współczynnika stateczności: 

k=20 m/d i Q1=3,0 m3/m2/dobę  Fmin=1,31 

k=20 m/d i Q2= 0,3 m3/m2/dobę  Fmin=1,48 

k=20 m/d i Q3=0,03 m3/m2/dobę  Fmin=1,49 

 Jak można zauważyć, z obniżaniem się wielkości dopływu wartości wskaźnika stateczności 

w sposób nieliniowy rośną, jednakże są one mniejsze od wartości wymaganej Fdop=1,50. 

 Również wskaźnik stateczności zmienia się w sposób nielinowy w zależności od wartości 

współczynnika filtracji. Poniżej podano kolejne przykłady: 

k=20 m/d i Q2= 0,3 m3/m2/d Fmin=1,48 

k=2 m/d i Q1=0,3 m3/m2/d Fmin=1,33 (bezpośrednio pod podstawą nasypu k=20m/d)  

k=20 m/d i Q3=0,03 m3/m2/d  Fmin=1,49 
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k=0,2 m/d i Q1=0,03 m3/m2/d Fmin=1,45 (bezpośrednio pod podstawą nasypu k=20m/d) 

 W przypadku ostatniego przykładu interesująco wygląda położenie krzywej filtracji (por. rys. 

7.5.4b), która wychodzi na powierzchnię skarpy w miejscu, w którym obserwowany jest wypływ 

wody na skarpie odowietrznej i jej deformacje (efekty oddziaływania sił masowych).  

 Przeprowadzone analizy wskazują, że dla oceny wpływu filtracji bocznej na stateczność 

skarpy odpowietrznej jest niezbędna znajomość wielkości dopływu oraz przeprowadzenie 

miarodajnego rozpoznania właściwości filtracyjnych gruntów formujących korpus zapory.  

 Na podstawie przedstawionych powyżej analiz można szacować, że wskaźnik stateczności 

skarpy odpowietrznej z uwzględnieniem oddziaływania sił filtracyjnych pochodzących z dopływu 

bocznego może wynosić F = 1,31 - 1,65. Należy zauważyć, że dolna wartość jest zbliżona do 

wskaźnika stateczności Fmin=1,33 określonego w dalszej analizie stateczności dla skrajnie 

niekorzystnej interpretacji położenia krzywej filtracji w korpusie zapory, uwzględniającej odczyty 

z piezometru P7 (por. rys. Zał. 3.6). 

 
Rys. 7.5.4a Zapora z gruntu o k = 2 m/d i dopływie od strony odpowietrznej Q=0,3 m3/m2/dobę. 

Analiza stateczności F = 1,33 
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Rys. 7.5.4b Zapora z gruntu o k=2 m/d i dopływie od strony odpowietrznej Q=0,3 m3/m2/dobę. 

Położenie krzywej filtracji 

 

 
Rys. 7.5.4c Zapora z gruntu o k=2 m/d i dopływie od strony odpowietrznej Q=0,3 m3/m2/dobę. 

Rozkład wektorów prędkości 

Przeprowadzone analizy nie uwzględniają przestrzennej zmienności właściwości filtracyjnych 

w korpusie zapory, będących skutkiem lokalnego wbudowywania gruntów o dużej przepuszczalności 

(żwirów i pospółek) oraz zastosowania wapna do stabilizacji gruntów, jego wypłukiwania z korpusu 

zapory bądź możliwej, lokalnej koncentracji. W takim nie można wykluczyć zagrożenia wystąpienia 

przebić hydraulicznych, w szczególności w miejscach, gdzie stwierdzono zwiększone prędkości 

przepływu wód podczas badań kolorymetrycznych [7.5.8].   

 

7.5.3 Ocena stanowiska projektanta w sprawie wniosków z oceny stanu 

Projektant w piśmie z dnia 25.01.2016 r. skierowanym do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Katowicach ustosunkował się do uwag zawartych w opracowaniu Analiza i ocena stanu 

technicznego zbiornika... autorstwa prof. A. Urbańskiego i dr M. Grodeckiego [7.5.6]. 

 

Wysoki poziom wody w piezometrach. 

Wyniki odczytów w nowo zainstalowanych piezometrach P6N, P7N, P8N znacząco się różnią od 

odczytów wykonywanych w znajdujących się obok nich starych piezometrach P6, P7, P8. Fakt ten 

potwierdza zastrzeżenia Projektanta dotyczące niesprawności piezometrów P6, P7, P8 i braku 

wiarygodności odczytów w nich prowadzonych. 

 

Ruchy masowe korpusu zapory. 

Nie można zgodzić się z twierdzeniami Projektanta o braku odkształceń powierzchni zapory (ruchów 

masowych). W czasie pobytów na obiekcie we wrześniu-listopadzie 2017 r. zaobserwowano 
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występowanie wybrzuszeń w środkowej i dolnej części zapory. W wykopach badawczych 

wykonanych na półeczce skarpy i poniżej stwierdzono wypływ wody przesiąkowej pochodzącej 

z opadów, intensywnie filtrującej w gruncie równolegle do powierzchni skarpy. W wyniku takich 

oddziaływań mogą występować dalsze deformacje i ruchy masowe dotyczące skarpy odpowietrznej.  

 

Analiza stateczności korpusu zapory. 

Można zgodzić się z opinią Projektanta dotyczącą ograniczonej wiarygodności poziomów wody 

w piezometrach, w szczególności P7 i P8, które stanowiły kluczowe dane do obliczeń stateczności 

w opracowaniu prof. A. Urbańskiego i dr M. Grodeckiego. Konsekwencją numerycznego 

zamodelowania krzywej filtracji zgodnej z odczytami w piezometrze P7 było wygenerowanie 

w programie komputerowym nierealistycznie wielkich dopływów bocznych, skutkujących dużymi 

wartościami destabilizujących skarpę sił hydrodynamicznych (masowych).  

Odwołanie się Projektanta do zapisów dotyczących wymaganych wartości zapasu stateczności 

zawartych w przedmiotowym rozporządzeniu z 1996 r. jest chybione, gdyż przedmiotem oceny nie są 

analizy stateczności wykonane w ramach dokumentacji projektowej w 2004 r. [7.5.2] ale opinia 

sporządzona w 2015 roku. 

7.5.4 Prace Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór 

Opracowanie p.t. „Ocena stanu technicznego zbiornika „Wilkówka” w m. Wilkowice, gm. Wilkowice, 

etap II” autorstwa IMGW PIB OTKZ [7.5.8] dotyczy aktualizacji sporządzonej oceny stanu 

technicznego i bezpieczeństwa obiektu na podstawie pomiarów filtracji przez korpus zapory metodą 

fluorescencyjną i elektrooporową oraz wyników chemicznego badania wody  i analizy wskazań 

piezometrów.  

Celem przeprowadzonych badań i analiz, było określenie czy istnieje kontakt hydrauliczny 

pomiędzy wodą w zbiorniku i skarpą odpowietrzną zapory oraz zbadanie kierunków napływu wody do 

korpusu i jego natężenia oraz stwierdzenie czy te zjawiska mogą stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa obiektu. Etap II stanowi uzupełnienie badań Etapu I, wykonanych w czerwcu i 

sierpniu 2016 przy niskim stanie piętrzenia wody w zbiorniku do rzędnej 474,2 m n.p.m. W raporcie z 

Etap II badań Autorzy zamieścili również wyniki Etapu I. 

Badania rozpoczęto 25 września i trwały do 19 października 2017 roku, przy napełnieniu 

zbiornika do rzędnej WG ≈ 479,90 m n.p.m. Bezpośrednią przyczyną podjęcia tych prac były 

stwierdzone wysiąki wody na skarpie odpowietrznej, rozpulchnienie gruntu w wielu miejscach na jej 

powierzchni oraz wynoszenie drobnych cząstek gruntu przez wodę wypływającą do rowu 

opaskowego. Stwarza to podejrzenie o zachodzących w korpusie procesach erozyjnych, które mogą w 

konsekwencji doprowadzić do przebicia hydraulicznego. Zgodnie z obserwacjami Autorów 
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opracowania, stan nawilgocenia powierzchni gruntu skarpy odpowietrznej stale się utrzymuje, 

niezależnie od poziomu wody w zbiorniku. 

Kolejnym istotnym powodem do przeprowadzenia przedmiotowych badań było - zgodnie z 

opisem Autorów opracowania - pojawienie się intensywnych wysięków wody na znacznej 

powierzchni w okolicach pomiędzy podstawą lewej skarpy odpowietrznej a murem oporowym 

przepławki w dniu 22.09.2016 roku, podczas obfitych opadów deszczu, trwających 20–22 września 

2017. Ponadto stwierdzono także znaczny wypływ wody z koryta przepławki na dolne stanowisko 

poza nieckę wypadu, oraz „rwącą strugę wody płynącą lewym rowem opaskowym, o znacznie 

większej objętości i z dużo większą prędkością niż woda płynąca prawym rowem opaskowym”. 

Badania metodą znacznikową wykonano w 3 turach i uzyskano wraz z badaniami z 2016 roku 

następujące rezultaty: 

1. Stwierdzone kontakty hydrauliczne i data pomiaru: 

• Piez. P 14 do lewego rowu op. – 680 m/d     (25.09.2017) 

• Dno zb. strona prawa do piez. P3 – 61 m/d    (4.10.2017) 

• Piez. P3 do wylotu z prawego rowu op. – 6,76 m/d    (19.10.2017) 

• Dno zb. strona prawa do studni zb. drenażu – 4320 m/d    (4.06.2016) 

• Dno zb. strona lewa do studni zb. drenażu – 144 m/d    (4.06.2016) 

• Piez. P21 do Piez. P22 – 316 m/d     (24.08.2016) 

• Piez. P4 do Piez. P11/P10 – 11,4 m/d     (24.08.2016) 

 

2. Niestwierdzone kontakty hydrauliczne: 

• Piez. P14 do Piez. P 5     (25.09.2017) 

• Piez. P2 do Piez. P10 i dna zb. podstawa lewego ekranu      (25.09.2017) 

• Dno zb. strona prawa i lewa do Piez. P1, P10, wyloty z rowów op.    (4.10.2017) 

• Piez. P3 do Piez. P 7N, P7, P10, P4N     (19.10.2017) 

• Piez. P4 do Piez. P11, P10, P8, P8N, P7, P7N 

 

Przedstawione w opracowaniu wyniki pomiarów kierunków i wartości filtracji metodą elektrooporową 

dotyczą pomiarów z roku 2017 i 2016. Pomiarami objęto prawy brzeg zbiornika i prawą stronę 

zapory. Dominującym jest, zgodnie z przewidywaniami, kierunek północno-południowy filtracji z 

odchyleniem na zachód o ok. 30.  tj. od zbocza do lewej strony zapory i wzdłuż osi lewej strony 

zapory z odchyleniem w kierunku wody dolnej. Wyznaczone tą metodą wartości prędkości wyniosły: 

dla pomiarów z 3-5.08.2016 i 23-26.08.2016 w zakresie 14-56 m/d, a dla pomiarów w dniach 3-

5.10.2017r. w zakresie 18-22 m/d.   
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Bardzo istotne dla określenia pochodzenia wody pojawiającej się w korpusie zapory były badania 

chemizmu wody, które wykonano w dniu 23.10.2017 r. Woda była pobrana w następujących 6 

miejscach: z czaszy zbiornika, piezometru P2, odkrywki nr 1 i odkrywki nr 2 wykonanych w 

środkowej części skarpy odpowietrznej, drenażu D2 i drenażu D1. Wyniki porównano dla 

poszczególnych próbek. Na tej podstawie Autorzy sformułowali wnioski, z których najważniejsze to:   

  

1. Woda z odkrywki 1, odkrywki 2 oraz z drenażu D1 była zbliżonej jakości o bardzo zasadowym 

odczynie, dużej twardości i parametrach wskazujących na wymywanie z podłoża dużych ilości jonów 

wapnia i glinu. Ze względu na wysokie wartości wymienionych parametrów nie można jednoznacznie 

wskazać, że jest to infiltrująca woda ze zbiornika. Jednak można założyć że jest to mieszanina wody 

ze zbiornika i wody podskórnej bardzo bogatej w jony wapnia. 

2. Woda w drenażu D2 jest to mieszanina wody ze zbiornika, wody podskórnej i opadowej. 

3. Woda w piezometrze P2 charakteryzuje się typowym składem dla wód podziemnych, 

 

Autorzy przytaczają również wyniki badania chemizmu wody z roku 2016, które wykazały, że woda 

w środkowym obszarze korpusu zapory ( okolice piezometru P7) ma największą twardość ogólną w 

stosunku do wszystkich innych badanych próbek, co wynika z bardzo dużej zawartości wapnia. 

Podobna ilość wapnia zawarta jest w badanej substancji stałej przysklepionej na skarpie rowu 

opaskowego od strony odpowietrznej, z czego wypływa wniosek, że część wody filtruje przez ten 

fragment korpusu zapory i wpływa do rowu opaskowego, a część przy udziale powietrza krystalizuje 

w postaci twardych płatów z węglanem wapnia. Woda z piezometru P7, jak i z rowu zawiera sporą 

ilość glinu. W piezometrach P8 i P11 stwierdzono kilkakrotnie mniejszą zawartość wapnia oraz 

nieznacznie podwyższoną zawartość żelaza. W pobliżu P4, szybiku PS1 i wykopanego ręcznie 

otworu, woda miała całkowicie odmienne wskaźniki - spadła drastycznie zawartość wapnia, a pojawia 

się duża zawartość żelaza, ponadto w szybiku stwierdzono znaczne ilości manganu. W obszarze 

piezometrów P22 i P21 wzrost zawartości wapnia do wartości połowy tej zwartości w obszarze 

piezometrów P8 i P11 i drastyczny spadek zawartości żelaza.  

Autorzy słusznie uważają, że ciągłe utrzymywanie się wody na powierzchni terenu w okolicy stopy 

prawej skarpy odpowietrznej wynika prawdopodobnie z istnienia źródła podziemnego znajdującego 

się w starym łożysku potoku, o czym świadczy jej odmienny skład chemiczny, tj. duża zawartość 

żelaza i manganu.  

Opracowanie Autorów zawiera także obszerny załącznik graficzny zawierający wyniki pomiarów 

poziomów wody w piezometrach. Pomiary wykonano po okresie intensywnych opadów, które 

wystąpiły pomiędzy 20 i 22 września 2017 roku, w wyniku których nastąpiło samoczynne napełnienie 

zbiornika. Analizę filtracji przeprowadzono dla piezometrów zafiltrowanych w środkowej i prawej 

części korpusu zapory, w prawym jej przyczółku i w prawym obwałowaniu czaszy zbiornika, 
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porównując otrzymane wyniki z rzędnymi zwierciadeł wody górnej i wody dolnej oraz z poziomami 

ostrzegawczymi i alarmowymi ustalonymi dla każdego piezometru zastabilizowanego przed końcem 

2015r (w przypadku nowo wbudowanych piezometrów w okresie 2015 – 2016 stany ostrzegawcze i 

stany alarmowe nie zostały ustalone). Otrzymane wyniki pokrywają się z analizami wykonanymi 

przez autorów niniejszego opracowania i interpretacja wskazań piezometrów została przedstawiona w 

punkcie 7.4.  

 Opracowanie IMGW zawiera także wyniki pomiarów przemieszczeń wykonanych na podstawie 

niwelacji technicznej sieci pomiarowej składającej się z 15 reperów kontrolowanych na podstawie 3 

wykonanych w 2016 roku wierconych reperów odniesienia. Wyniki przemieszczeń pionowych i 

poziomych zostały przedstawione tabelarycznie i graficznie. Interpretacja wyników dokonana przez 

Autorów wskazuje na brak istotnych wielkości przemieszczeń pionowych (z wyjątkiem wypiętrzenia 

+1,2 mm dla reperu R5) w odniesieniu do pomiaru wyjściowego z sierpnia 2016 oraz że punkty 

pomiarowe na skarpie odpowietrznej nie wykazują objawów spełzywania stoku. 

  

Opracowanie kończą liczne wnioski i zalecenia z których najważniejsze to: 

1. Stwierdzony został kontakt hydrauliczny pomiędzy wodą w zbiorniku i prawą częścią korpusu 

zapory z prędkością większą od dopuszczalnej oraz pomiędzy wodą gromadzącą się w dolnej partii 

wysoczyzny zalegającej ponad ulicą Harcerską i lewym obwałowaniem czaszy zbiornika a skarpą 

odpowietrzną po lewej stronie korpusu zapory, o przepływie mającym charakter przepływu 

kanałowego, a więc destrukcyjnego dla tej części korpusu. 

2. Wykonane w roku 2016 i 2017, metodami znacznikową i elektrooporowa, badania kierunków i 

prędkości przepływu pomiędzy prawym zboczem i korpusem zapory potwierdziły niedopuszczalną 

prędkość przepływu wody w gruncie. 

3. Wykonane dodatkowo badania chemizmu wody potwierdziły zróżnicowanie chemiczne wody 

występującej w różnych obszarach gruntu zapory, co może sugerować odmienne źródła jej 

pochodzenia. 

4. Z uwagi na osunięcie się lewej skarpy czaszy zbiornika oraz wykonane badania geofizyczne lewego 

zbocza wskazujące strefy uskokowe, pomiędzy którymi istnieją drogi migracji wody działające 

destabilizująco na wspomniany lewy brzeg, należy w wyznaczonych geodezyjnie punktach wykonać 

sieć do pomiaru stałej prostej umożliwiającej monitorowanie stanu podnóża zbocza, drogi do niej 

przyległej oraz brzegu zbiornika zarówno w pionie jak też w poziomie. 

5. W związku ze stwierdzonym, intensywnym wpływem wody z lewego stoku do korpusu lewej części 

zapory, proponuje się wykonać drenaż dla odprowadzenia wody poza korpus zapory, w miejscu 

pomiędzy podnóżem lewego zbocza i ulicą Harcerską na odcinku równoległym do czaszy zbiornika. 

6. Z uwagi na napływ z dużą prędkością wody z prawego zbocza do korpusu zapory, należy rozważyć 

podobne rozwiązanie drenażowe jak w przypadku powyżej proponowanego dla wzniesienia lewego. 
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7. Zaleca się z uwagi na stwierdzony wypływ wody ze zbiornika poprzez drenaż, wykonanie w trybie 

pilnym prac odcinających wypływ.  

 

7.6 Ocena stateczności korpusu gruntowego zapory i zboczy przyległych wzniesień 

Literatura do podrozdz. 7.6 

[7.6.1] Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice...., Projekt 

budowlany. Tom IV Dokumentacja geologiczno-inżynierska. Ośrodek Usług Inżynierskich Stand sp. z 

o.o., Kraków, kwiecień 2004 

[7.6.2] Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice...., Projekt 

budowlany. Część hydrotechniczna. Obliczenia stateczności zbiornika i zapory. Ośrodek Usług 

Inżynierskich Stand sp. z o.o., Kraków, czerwiec 2004 

[7.6.3] Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice...., Projekt 

wykonawczy. Część hydrotechniczna. Ośrodek Usług Inżynierskich Stand sp. z o.o., Kraków, styczeń 

2007 

[7.6.4] Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice...., Projekt 

wykonawczy. Część drogowa i mostowa. Ośrodek Usług Inżynierskich Stand sp. z o.o., Kraków, 

styczeń 2007 

[7.6.5] Dokumentacja badań geotechnicznych dla zadania pn. Zapora i zbiornik retencyjny na potoku 

Wilkówka w sołectwie Wilkowice...., - Etap II, Zakłąd Usług Geotechnicznych Geoserwis, Kraków, 

grudzień 2011  

[7.6.6] Analiza i ocena stanu technicznego zbiornika retencyjnego Wilkówka w sołectwie Wilkowice 

powiat bielski w aspekcie przyjętych rozwiązań. A. Urbański, M. Grodecki, wrzesień-październik 

2015 

[7.6.7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 

roku Nr 86, poz. 579) 

[7.6.8] Ocena stanu technicznego zbiornika „Wilkówka” w m. Wilkowice, gm. Wilkowice etap II. 

Aktualizacja sporządzonej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa w oparciu o ponownie 

wykonane pomiary kierunków i prędkości wody filtrującej przez korpus zaporyIMGW - PIB, 

Warszwa, listopad 2017 

 

7.6.1 Wybór i charakterystyka przekrojów obliczeniowych 
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 Do analizy stateczności wybrano trzy przekroje obliczeniowe, z których jeden zlokalizowany 

jest w centralnej części korpusu zapory, drugi na lewym zboczu zbiornika a trzeci na zboczu prawym. 

Lokalizację przekrojów przedstawiono na rys. 7.6.1. 

 Położenie przekroju I-I na skarpie odpowietrznej korpusu zapory wybrano w bliskim 

sąsiedztwie przewodu poziomego przelewu wieżowego, gdzie nasyp osiąga swoją maksymalną 

wysokość. Ponadto w przekroju I-I znajduje się piezometr P7, m.in. którego odczyty wskazywały na 

niepokojąco wysoki poziom wód infiltrujących w korpusie zapory. Analizy stateczności w tak 

obranym przekroju umożliwią ocenę wpływu poziomu wody obserwowanego w piezometrze P7 na 

stateczność skarpy odpowietrznej zapory. 

 Lokalizację przekroju obliczeniowego II-II na lewym zboczu zbiornika wybrano z uwagi na 

położenie w jego bezpośrednim sąsiedztwie piezometru P15 oraz archiwalnego otworu S-1, co 

umożliwi interpretację układu warstw gruntowych w zboczu oraz pozwoli na realistyczną ocenę 

wpływu zmian położenia zwierciadła wód podziemnych na stateczność zbocza. Ze względu na 

konstrukcję nasypu jezdni ulicy Harcerskiej, wykonanego w technologii T-Wall, pod względem 

analizy stateczności w zboczu występować będą dwa osobno oceniane odcinki: naturalne zbocze 

wzniesienia rozciągającego się powyżej ulicy oraz dolna jego partia obejmująca konstrukcję nasypu 

jezdni oraz uformowanej poniżej skarpy zbiornika. Przekrój II-II jest typowy dla odcinka lewego 

brzegu zbiornika, na którym wykonano uszczelnienie z geomembrany i nad którym wnosi się na 

wysokość ok. 3,2 m konstrukcja muru oporowego wykonanego z elementów T-Wall.  

 

 

Rys. 7.6.1. Lokalizacja przekrojów obliczeniowych 
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 Na prawym zboczu zbiornika wybrano do analizy stateczności przekrój obliczeniowy III-III, 

który można uznać za typowy dla odcinka prawego brzegu zbiornika ubezpieczonego materacem 

siatkowo-kamiennym. Położenie tego przekroju przyjęto po szczegółowej analizie dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej [7.6.1] z 2004 r., według której w rejonie przekroju III-III zalega warstwa 

niespoistych, gruboziarnistych utworów zboczowych (warstwa geotechniczna Ib) o znacznej 

miąższości i rozległości. Grunty te, spośród wszystkich występujących na tym obszarze, są najmniej 

korzystne pod względem stateczności skarp. Zatem w przekroju  III-III można będzie uzyskać 

najbezpieczniejszą (najmniej korzystną) ocenę wartości wskaźnika stateczności. 

 

7.6.2 Zestawienie danych wyjściowych do obliczeń 

A. Geometria skarp i zboczy oraz układ warstw gruntowych  

Przekrój I-I 

 Koncepcję ukształtowania oraz warunki posadowienia korpusu zapory przedstawia Rys. 05 

Przekrój typowy zapory (Wilkówka) zawarty w części hydrotechnicznej dokumentacji projektowej 

z 2007 r. [7.6.2]. Dane przedstawione na tym rysunku projektowym, dotyczące warunków gruntowych 

w podłożu nasypu mają w znacznym zakresie charakter wyłącznie poglądowy, odbiegający od 

rzeczywistych warunków posadowienia zapory. W szczególności uwaga ta dotyczy występowania 

w bezpośrednim podłożu korpusu zapory ciągłej warstwy niespoistych gruntów silnie 

przepuszczalnych - pospółek, o stosunkowo znacznej i zmiennej miąższości, nie mniejszej niż ok. 

1,5 m. Występowanie takiej warstwy w sposób znaczący wpływać może na intensywność oraz skalę 

niekorzystnych zjawisk filtracyjnych w przekroju poprzecznym zapory, a w konsekwencji pogarszać 

stateczność skarpy odwodnej. Należy zauważyć, że pozostawienie takiej silnie drenującej warstwy 

w podłożu zapory było zdecydowanie zaprzeczone przez przedstawiciela Wykonawcy podczas 

spotkania w siedzibie Zleceniodawcy w dniu 9.10.2017. Warunki posadowienia zapory 

zweryfikowano w wyniku analizy udostępnionej przez Zleceniodawcę dokumentacji. Należy 

zauważyć, że w przywołanym typowym przekroju zapory nasyp miał być posadowiony bezpośrednio 

na odhumusowanym podłożu. W kolejnych przekrojach poprzecznych zapory zamieszczonych na 

Rys. .1. i 6.2. części hydrotechnicznej dokumentacji projektowej z 2007 r. [7.6.3] przedstawione 

zostały roboty ziemne obejmujące m.in. usunięcie humusu oraz wierzchniej warstwy podłoża o 

zmiennej miąższości pod całym korpusem zapory. Dalsze, bardziej szczegółowe dane zawiera 

dokumentacja badań geotechnicznych.... z grudnia 2011 r., [7.6.5]  sporządzona przez firmę 

Geoserwis. Dokumentacja zawiera m.in. poprzeczne, robocze przekroje korpusu zapory, na których są 

podane są szczegółowe dane dotyczące ukształtowania powierzchni naturalnego podłoża, na którym 

został posadowiony nasyp oraz sposobu formowania warstw nasypu i oceny stanu zagęszczenia 

gruntów nasyp formujących. Warunki posadowienia nasypu zapory w przekroju obliczeniowym I-I 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

94 

 

przyjęto na podstawie danych zamieszczonych na przekroju roboczym Pz 6 podanym na zał. Nr 2.3. 

dokumentacji badań geotechnicznych.... z grudnia 2011 r., według której środkową część 

bezpośredniego  podłoża zapory stanowi zwietrzelina gliniasta. Na podstawie powyższych przesłanek 

przyjęto warunki posadowienia nasypu na warstwie zwietrzelin gliniastych, wykluczono możliwość 

występowania ciągłej warstwy pospółek pod centralną częścią nasypu, jaką np. przyjęto w opinii z 

2015 r. dotyczącej analizy stateczności zapory [7.6.6].  

 Aktualne ukształtowanie skarpy odpowietrznej zapory odbiega od koncepcji przedstawionej 

w części hydrotechnicznej dokumentacji projektowej z 2007 r. [7.6.2]. Na skarpie odpowietrznej na 

rzędnej ok. 477,9 m n.p.m. została wykonnana półeczka szerokości ok. 1,5. Konsekwencją jej 

wykonania było podcięcie górnej partii skarpy odpowietrzej i niewielkie zwiększenie jej nachylenia 

(wystromienie). Dla celów przedmiotowej analizy stateczności przyjęto aktualne ukształtowanie 

skarpy na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w końca września 2017 r., udostępnionych 

przez OTKZ IMGW Katowice.  

Przekrój II-II  

 Układ warstw gruntowych zbocza brzegu prawego zbiornika oceniono na podstawie analizy 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej [7.6.1] z 2004 r., wykorzystano dane z archiwalnych otworów 

wiertniczych 3R i 6R oraz przedstawione na przekrojach geologiczno-inżynierskich C-C' oraz F-F'. 

Położenie zwierciadła wód podziemnych w przekroju II-II interpolowano na podstawie danych z par 

piezometrów P17-P20 oraz P18-P19. Aktualny kształt brzegu umocnionego materacami siatkowo-

kamiennymi oraz przyległego terenu przyjęto jak wyżej, na podstawie aktualnych pomiarów 

geodezyjnych z końca września 2017, udostępnionych przez OTKZ IMGW Katowice. 

Przekrój III-III  

 Projektowa dokumentacja geologiczno-inżynierska [7.6.1] z 2004 r. w bardzo ograniczonym 

zakresie rozpoznała budowę lewego zbocza zbiornika. W rejonie przekroju III-III danych dotyczących 

budowy geologicznej dostarcza tylko jeden archiwalny otwór S-1, wykonany w górnej partii zbocza. 

Układ warstw gruntu zbocza między otworem S-1 a jezdnią ulicy Harcerskiej przyjęto na podstawie 

danych z tego otworu, zakładając, że zgodnie z dokumentacją projektową (część drogowa i mostowa) 

z 2007 r. [7.6.4] nastąpiło podcięcie skarpy w celu wykonania nasypu drogowego. Poziom wód 

podziemnych przyjęto na podstawie odczytów z piezometru P15, który znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie przekroju III-III. Kształt i wymiary konstrukcji oporowej drogi, wykonanej z elementów 

T-Wall, przyjęto na podstawie rysunków technicznych zamieszczonych h w części drogowej 

i mostowej projektu wykonawczego z 2011 r. [7.6.4].  
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B. Wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw gruntów 

 Głównych przesłanek do przyjęcia wartości parametrów geotechnicznych gruntów i skał 

zalegających w podłożu zapory oraz formujących zbocza obu brzegów zbiornika dostarcza 

dokumentacja geologiczno-inżynierska [7.6.1] z 2004 r. Ponadto uwzględniono wartości parametrów 

geotechnicznych przyjmowane do obliczeń w archiwalnych analizach stateczności skarp zawartych 

w dokumentacji obliczeń stateczności zbiornika i zapory w części hydrotechnicznej projektu 

budowlanego z 2011 r. [7.6.2] oraz w opinii prof.  A. Urbańskiego i dra M. Grodeckiego z 2015 r. 

[7.6.6]. Ponadto wykorzystano wyniki własnych badań laboratoryjnych dwóch prób gruntów 

pobranych z wierzchniej warstwy skarpy odpowietrznej zapory podczas wizji lokalnej w dniu 

21.09.2017 (rozdział 6. niniejszego opracowania). Należy podkreślić, że dla obu prób gruntów 

uzyskano wyniki charakterystyczne dla gruntów spoistych - żwirów gliniastych. Natomiast w obu 

przywołanych dokumentacjach analiz stateczności [7.6.2 i 7.6.6]  przyjęto uformowanie nasypu z 

gruntów niespoistych, a w opinii [7.6.6] dodatkowo charakteryzujących się bardzo dobrą 

wodoprzepuszczalnością. Ze względu na niereprezentatywność własnych badań dla całości korpusu 

zapory, obliczenia dla nasypu wykonano dla dwóch wariantów parametrów geotechnicznych: dla 

gruntu spoistego (żwir gliniasty wg danych własnych) oraz dla gruntu niespoistego z parametrami 

zbliżonymi do zastosowanych w przywołanych wcześniej dokumentacjach analiz stateczności. 

Wykorzystane do analiz stateczności  wartości parametrów geotechnicznych zestawiono w tabeli 

7.6.1.  

 

Tabela 7.6.1. Zestawienie wartości parametrów geotechnicznych przyjętych do obliczeń stateczności 

L.p. 
oznaczenie 

warstwy 
rodzaj gruntu 

ciężar 

objęt. 

 

kąt tarcia 

wewn. 

φ 

spójność 

c 

moduł 

sprężystości 

E 

współcz. 

Poissona 

υ 

kN/m3 stop. kPa MPa - 

1 nasyp1 żwir gliniasty z otoczakami 21,1 30,3 19,6 11,25 0,29 

2 nasyp2 pospółka, żwir  

z otoczakami 

21,1 38 1 11,25 0,2 

3 drenaż  18,0 38 1 150 0,2 

3 Ia pospółka, żwir 19,1 39 1 150 0,2 

 Ib żwir, żwir gliniasty 

z otoczakami 

18,9 39 0 25 0,29 

 IIIa glina pylasta z otoczakami 20,9 14 16 2,5 0,32 

 IVa Łupek gliniasty 20,2 21 38 25 0,29 

 IVa zwietrzelina 20,7 38 1 25 0,29 

 IVb zwietrzelina 22,0-23,6 38 200 150 0,2 
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7.6.3 Metoda obliczeniowa i warianty obliczeniowe 

 Do oceny stateczności skarp i zboczy w analizowanych przekrojach obliczeniowych 

wykorzystano program metody elementów skończonych GEO5-MES. Program ten wykorzystuje 

metodę redukcji parametrów wytrzymałości. W wyniku obliczeń otrzymuje się schemat 

przemieszczeń odpowiadający mechanizmowi zniszczenia (utraty stateczności) oraz wartość 

minimalną wskaźnika stateczności Fmin (lub FOS ang. Factor of Safety). Dla każdego 

z rozpatrywanych przypadków obliczeniowych wyniki prezentuje się jednakowo, tj. na rysunkach 

przedstawiany jest model obliczeniowy z przyjętym układem warstw gruntów, obciążeń i warunków 

wodnych, a następnie prezentowany jest rozkład przemieszczeń poziomych (schemat zniszczenia przy 

zredukowanych parametrach wytrzymałości na ścinanie), na którym podana jest uzyskana minimalna 

wartość wskaźnika stateczności Fmin (FOS). 

 Przeanalizowano stateczność skarp i zboczy dla następujących przypadków obliczeniowych: 

przypadek A - warunki gruntowo-wodne dla niskiego poziomu wody w zbiorniku - rzędna wody 

w zbiorniku 473,93 m n.p.m. stan w dniu 4.09.2017; 

przypadek B - warunki gruntowo-wodne dla wysokiego poziomu wody w zbiorniku - rzędna wody 

w zbiorniku 479,95 m n.p.m. stan w dniu 25.09.2017; 

przypadek C - warunki gruntowo-wodne dla przypadku szybkiego obniżania poziomu wody 

w zbiorniku, szybszego niż obniżanie poziomu wód gruntowych w zboczu zbiornika 

(dotyczy przekrojów II-II i III-III); 

przypadek D - przyjęcie w skarpie odpowietrznej zapory (przekrój I-I) skrajnie niekorzystnego 

położenia zwierciadła wody gruntowej, przyjmując poziom wody w skarpie jak 

w piezometrze P7 w dniu 25.09.2017 oraz pomijając wskazania piezometru P2.  

 Ponadto dla przekroju obliczeniowego korpusu zbiornika wykonano dwa warianty obliczeń, 

przyjmując wartości parametrów geotechnicznych materiału gruntowego w nasypie charakterystyczne 

dla: 

a) gruntu spoistego (żwir gliniasty wg danych z własnych badań laboratoryjnych), 

b) gruntu niespoistego z parametrami zbliżonymi do zastosowanych w archiwalnych dokumentacjach 

analiz stateczności. 

 

7.6.4 Wyniki obliczeń i ich dyskusja 

Rysunki dokumentujące wykonane obliczenia w postaci schematów obliczeniowych dla 

każdego z analizowanych przypadków wraz z rozkładami przemieszczeń poziomych 

przedstawiającymi mechanizm zniszczenia przy zredukowanych parametrach wytrzymałości na 

ścinanie zamieszczono w załączniku 2. 
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Uzyskane minimalne wartości wskaźników stateczności dla wszystkich analizowanych 

przekrojów obliczeniowych i wariantów obliczeniowych zestawiono dla przekroju I-I zapory w 

tabeli 7.6.2 a dla przekrojów zboczy zbiornika w  tabeli 7.6.3 i tabeli 7.6.4.   

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2007 roku Nr 86, poz. 579) [7.6.7] wartości współczynnika pewności 

(wskaźnika stateczności) wynoszą: 

dla podstawowego układu obciążeń  Fdop =  p = 1,5 

dla wyjątkowego układu obciążeń  Fdop =  p = 1,3. 

 Dla przekroju I-I skarpy odpowietrznej korpusu zapory ziemnej w przypadku przyjęcia do 

obliczeń parametrów żwiru gliniastego z badań własnych, stateczność skarpy jest zachowana 

Fmin = 2,12 - 2,14 z wymaganym zapasem stateczności dla wszystkich analizowanych przypadków 

obliczeniowych. 

 Przyjmując z kolei do obliczeń parametry gruntu niespoistego pospółka/żwir, dla poziomu 

zwierciadła wody w korpusie zapory według wskazań dla nowego piezometru P7N, wartość 

wskaźnika stateczności Fmin =1,65 - 1,67 jest również większa od wartości wymaganej Fdop=1,50. 

 

Tabela 7.6.2. Zestawienie wyników analiz stateczności dla przekroju I-I - skarpa odpowietrzna zapory 

przypadek 

oblicz. 
warunki wodne 

minimalna wartość wskaźnika stateczności  

Fmin (FOS) 

nasyp ze żwiru 

gliniastego 

nasyp z gruntów 

niespoistych 

A 

473,93 m n.p.m. 4.09.2017 

niski P.P. wody w zbiorniku 

2,14 

Zał. 3.1. 

1,67 

Zał. 3.2. 

B 

495,95 m n.p.m. 25.09.2017 

wysoki P.P. wody w zbiorniku 

2,12 

Zał. 3.3. 

1,65 

Zał. 3.4. 

D 

495,95 m n.p.m. 25.09.2017 

wysoki P.P. wody w zbiorniku  

skrajnie niekorzystna interpretacja  

położenia ZWG w korpusie zapory  

1,85 

Zał. 3.5. 

1,33 

Zał. 3.6. 

  

Jako ostatni przeanalizowano przypadek zawierający skrajnie niekorzystną interpretację 

położenia ZWG w korpusie zapory, w której przyjęto wysokie poziomy wody według wskazań 

w piezometrze P7, ponadto pominięto wskazania niskich poziomów wody w piezometrze P2, 

przyjmując wysoki poziom zwierciadła wody infiltrującej w korpusie, powiązany z poziomem wody 
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w zbiorniku (por. rys. Zał. 3.5a). Tylko w przypadku przyjęcia do obliczeń wartości parametrów 

geotechnicznych dla gruntów niespoistych, minimalna wartość wskaźnika stateczności dla tego 

przypadku Fmin = 1,33 jest mniejsza od wymaganej. W przypadku przyjęcia do obliczeń parametrów 

żwiru gliniastego w korpusie, wartość wskaźnika stateczności dla tego przypadku Fmin = 1,85. 

 W przekroju II-II zbocza brzegu lewego zbiornika nasyp drogowy z konstrukcją oporową 

z elementów T-Wall dzieli zbocze na dwie części. W górnej partii dla przyjętego układu warstw 

gruntowych można rozpatrywać zagrożenie w postaci osuwu warstw okrywowych po powierzchni ich 

kontaktu ze zwietrzeliną/skałą. Wyniki obliczeń wykazały, że minimalny wskaźnik stateczności dla tej 

części zbocza jest wyższy od wymaganego i wynosi Fmin=2,03. Obliczenia numeryczne MES 

wykonane dla całości przekroju wykazały, że dolne partie skarpy wraz z nasypem mają większy zapas 

stateczności niż górna partia zbocza. W takim przypadku, aby móc oszacować w obliczeniach wartość 

wskaźnika stateczności dla dolnej części zbocza, wprowadzono korektę wartości parametrów 

geotechnicznych warstw gruntów formujących zbocze powyżej drogi. Dla takiego przypadku 

uzyskano bardzo wysokie wartości minimalnego wskaźnika stateczności wynoszące Fmin=3,31-3,40. 

Potencjalny mechanizm utraty stateczności w takim przypadku obejmuje nasyp drogowy wraz całą 

poniżej znajdującą się skarpą zbiornika (patrz zał. 3.8b). Należy zauważyć, że dla wysokiego poziomu 

wody w zbiorniku  495,95 m n.p.m. uzyskano nieco wyższą wartość wskaźnika stateczności niż 

w przypadku niższego poziomu piętrzenia wody w zbiorniku 473,93 m n.p.m. Wynika to z faktu 

podpierania skarpy parciem "wysokiej" wody w zbiorniku. 

 Tabela 7.6.3. Zestawienie wyników analiz stateczności dla przekroju II-II  

zbocze lewego brzegu zbiornika wodnego 

przypadek 

oblicz. 
warunki wodne 

minimalna wartość wskaźnika stateczności  

Fmin (FOS) 

stateczność górnej 

części  zbocza 

stateczność dolnej zbocza 

z konstrukcją oporową drogi 

A 

473,93 m n.p.m. 4.09.2017 

niski P.P. wody w zbiorniku 

2,03 

Zał. 3.7. 

3,31 

Zał. 3.8. 

B 

495,95 m n.p.m. 25.09.2017 

wysoki P.P. wody w zbiorniku 

2,03 

Zał. 3.7 

3,40 

Zał. 3.9. 

C 

Szybkie obniżanie poziomu wody 

w zbiorniku, pozostawienie poziomu 

wody w masywie gruntowym według 

stanu dla 495,95 m n.p.m. 25.09.2017 

2,03 

Zał. 3.7. 

2,87 

Zał. 3.10. 
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Ponadto przeanalizowano stateczność dla przypadku gwałtownego obniżania poziomu wody 

w zbiorniku, szybszego niż zmiany poziomu wody w masywie gruntowym. Również w takim 

przypadku minimalny wskaźnik stateczności jest większy od wymaganego i wynosi Fmin=2,87. Należy 

zauważyć, że nie uwzględniono w tych obliczeniach skutków oddziaływania parcia wód z masywu 

skalnego na geomembranę ułożonej na skarpie zbiornika, tak wysoka wartość zapasu stateczności nie 

oznacza stateczności geomembrany i jej warstwy okrywowej. Zagadnienie to analizowano w punkcie 

9.5 niniejszego opracowania. 

 Stateczność zbocza prawego brzegu zbiornika w analizowanym przekroju III-III w istotny 

sposób jest związana z rozmiarami warstwy Ib oraz wartościami parametrów wytrzymałości gruntów 

niespoistych warstwę tą tworzących. Dla analizowanego, niskiego poziomu piętrzenia wody 

w zbiorniku 473,93 m n.p.m., zapas stateczności jest nieznacznie większy od wartości wymaganej 

i wynosi Fmin=1,52. Dla przypadku wysokiego poziomu piętrzenia 495,95 m n.p.m. wartość wskaźnika 

stateczności jest mniejsza od wymaganej i wynosi Fmin=1,41.  

 

Dla najniekorzystniejszego analizowanego przypadku, jaki może wystąpić w warunkach szybkiego 

obniżania poziomu wody w zbiorniku i jednocześnie utrzymującym się wysokim poziomie wód 

podziemnych w zboczu, stateczność zbocza jest zagrożona, wskaźnik stateczności wynosi Fmin=1,21. 

Analizując jednak zasięgi potencjalnego osuwiska przedstawione na rys. Zał. 3.12 i Zał. 3.13 można 

zauważyć, że potencjalny mechanizm utraty stateczności ma charakter płytkich, powierzchniowych 

osuwów obejmujących warstwę materaca siatkowo-kamiennego i gruntów pod nim bezpośrednio 

zalegających. W takim przypadku należałoby zweryfikować za pomocą dodatkowych badań 

geotechnicznych archiwalne rozpoznanie rodzaju i stanu gruntów formujących to zbocze. Wykonano 

dodatkowe obliczenia stateczności w celu określenia minimalnych wartości parametrów 

wytrzymałości, zapewniających stateczność tego zbocza z wymaganym zapasem. uzyskano 

następujące wartości: kąt tarcia wewn. φ300 oraz c  8 kPa. Jeśli w badaniach potwierdzone zostaną 

takie, lub wyższe wartości parametrów warstwy Ia, to zbocze w przekroju III-III będzie można uznać 

za w pełni stateczne.  

 

Uwagi końcowe 

 Przy założeniu wadliwości pomiarów poziomów piezometrycznych w piezometrach P7 i P8, 

które mogą być spowodowane np. zakolmatowaniem perforacji rur związkami wapnia, skarpa 

odpowietrzna zapory w analizowanym przekroju I-I jest w pełni stateczna. Bezpieczeństwo dalszej 

eksploatacji jednakże jest uzależnione od bardzo złożonych procesów filtracji zachodzących 

w korpusie w wyniku zasilania wodami napływającymi od strony prawego zbocza i lewego 

przyczółka zapory.  

 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

100 

 

Tabela 7.6.4. Zestawienie wyników analiz stateczności dla przekroju III-III  

zbocze prawego brzegu zbiornika wodnego 

przypadek 

oblicz. 
warunki wodne 

minimalna wartość wskaźnika stateczności  

Fmin (FOS) 

A 

473,93 m n.p.m. 4.09.2017 

niski P.P. wody w zbiorniku 

1,52 

Zał. 3.11. 

B 

495,95 m n.p.m. 25.09.2017 

wysoki P.P. wody w zbiorniku 

1,41 

Zał. 3.12. 

C1 

Szybkie obniżanie poziomu wody 

zbiorniku, pozostawienie poziomu 

wody w masywie gruntowym według 

stanu dla 495,95 m n.p.m. 25.09.2017 

1,21 

Zał. 3.13. 

C2 

j.w. 

zmiana parametrów wytrzymałości 

warstwy Ia φ=300 oraz c = 8 kPa 

1,56 

Zał. 3.14. 

 

 Własne badania wartości parametrów geotechnicznych gruntów formujących zaporę 

wykazały, że jest to żwir gliniasty o stosunkowo niskiej wartości współczynnika filtracji, w którym 

intensywność niekorzystnych zjawisk filtracyjnych niewielka z uwagi na niską wartość współczynnika 

filtracji, ale może być zintensyfikowana w miejscach występujących w nasypie uprzywilejowanych 

dróg filtracji, powstałych w wyniku np. lokalnego wbudowania gruntów dobrze przepuszczanych 

(żwiry, pospółki) oraz obserwowanego nadal wypłukiwania z gruntu związków wapnia, które 

wprowadzono do gruntu na etapie formowania zapory. Istnienie takich uprzywilejowanych dróg 

filtracji zostało zaobserwowany w wykopach wykonanych na skarpie odpowietrznej w trakcie 

pobierania prób gruntu w dniu 22.09.2017 r. W wykopach zaobserwowano efekt płynięcia wody 

w gruncie równolegle do powierzchni skarpy. Także wskazują na występowanie takich 

uprzywilejowanych dróg filtracji wyniki badań kolorymetrycznych przy lewym przyczółku zapory, 

przedstawione w aktualnej Ocenie stanu technicznego...  [7.6.8]. Z kolei na trwający proces 

wypłukiwania związków wapnia z korpusu wskazują wyniki aktualnych badań składu chemicznego 

próbek wody pobranej u podnóża skarpy odpowietrznej [7.6.8]. Wskazane efekty mogą skutkować np. 

wystąpieniem lokalnych, powierzchniowych osunięć gruntu w strefie intensywnych wysiąków na 

skarpie odpowietrznej. Opisane wyżej niekorzystne procesy mogą w czasie ulegać intensyfikacji np. 

w miarę postępującego wypłukiwania związków wapnia i stwarzać zagrożenie wystąpieniem przebicia 

hydraulicznego, które może doprowadzić do awarii lub katastrofy zapory. 
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 Analizowane zbocze lewego brzegu zbiornika wraz z konstrukcją oporową, na której jest 

umiejscowiona jezdnia ulicy Harcerskiej, jest stateczna dla wszystkich analizowanych przypadków. 

Wniosek ten nie obejmuje stateczności geomembrany wraz z jej warstwą okrywową. 

 W przekroju obliczeniowym zbocza prawego brzegu zbiornika stwierdzono możliwość 

wystąpienia w najniekorzystniejszych warunkach gruntowo-wodnych zagrożenia w postaci osuwu 

powierzchniowego obejmującego materac siatkowo-kamienny w strefie zmian położenia zwierciadła 

wody, bądź wystąpienia awarii w postaci deformacji materaca - powstanie zapadnięć lub wybrzuszeń. 

Zalecane jest wykonanie badań weryfikujących warunki gruntowe i wartości parametrów 

wytrzymałości na ścinanie gruntów zalegających do głębokości ok. 6,5 m poniżej górnej krawędzi 

zbocza. 

8 ANALIZA PROCESU BUDOWY OBIEKTU 

8.1 Obsługa geodezyjna procesu budowlanego  

Obiekt w całym okresie realizacji prac budowlanych miał zapewnioną obsługę geodezyjną, w zakresie 

wymaganym zapisami ustawy Prawo budowlane. W pierwszej fazie związanej z pracami 

projektowymi, zespół projektowy otrzymał mapę zasadniczą sytuacyjno – wysokościową do celów 

projektowych w wymaganej skali 1 : 500. 

W poszczególnych etapach realizacji prac budowlanych obsługa geodezyjna polegała na 

wykonywaniu następujących prac: 

- wytyczeniu osnowy geodezyjnej, 

- przygotowaniu szkicu tyczenia i wytyczeniu punktów osiowych, 

- przygotowaniu szkicu tyczenia i wytyczeniu osi głównej zapory, 

- przygotowaniu szkicu tyczenia i wytyczeniu osi głównych przelewu wieżowego, komory 

zasuw, upustów dennych, niecki wypadowej i kanału odpływowego, 

- przygotowaniu szkicu tyczenia i wytyczeniu przebiegu ściany oporowej T-wall wzdłuż ciągu 

ulicy Harcerskiej, 

- realizacji inwentaryzacji powykonawczej dokumentującej wykonane prace budowlane, 

- realizacji prac pomiarowych i tyczenia sieci urządzeń pomiarowo – kontrolnych na obiekcie, 

- realizacji prac inwentaryzacyjnych powykonawczych zapory i zbiornika rozumianych, jako 

całość. 

 

8.2 Przełożenie potoku Wilkówka 

Wymogi realizacji prac budowlanych zapory i zbiornika wymagały rozwiązania istotnego problemu, 

do jakich należy przełożenie koryta cieku wodnego na okres realizacji prac. Zgodnie z zapisami 
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Rozporządzenia MOŚZNiL z 1996 roku, w pierwszej kolejności należało określić natężenie 

przepływu tzw. wody budowlanej, które jest zależne od rodzaju przyjętej grodzy budowlanej – grodza 

ziemna lub grodza stalowa. Dla przedmiotowego obiektu przyjęta została grodza ziemna, stąd zgodnie 

z Tabelą nr 6 z Rozporządzenia jak wyżej, przepływ budowlany na jaki powinien być zwymiarowany 

odcinek przekładanego potoku Wilkówka, powinien odpowiadać przepływowi prawdopodobnemu o 

p = 5%, czyli stosownie do dokumentacji hydrologicznej zbiornika powinien to być przepływ równy 

Q5% = 7,85 m3 s-1. 

W pierwszych fazach budowy związanych z realizacją wykopów budowlanych pod blok 

upustowy zbiornika, wody potoku Wilkówka przepuszczano rurą o średnicy DN 800 mm, wpuszczoną 

w luźno usypany nasyp gruntowy w jej przekroju wlotowy. Rurę poprowadzono wzdłuż linii stoku 

prawego wzniesienia z wylotem do koryta potoku bezpośrednio poniżej projektowanego wylotu z 

niecki wypadowej. Już pobieżne obliczenia hydrauliczne wskazują, że dla przepuszczenia przepływu 

budowlanego przez przekrój tego przewodu, konieczne byłoby podniesienia zwierciadła wody 

powyżej do wysokości H równej: 

HgAQ 2  

gdzie: 

Q – przepływ obliczeniowy, Q5% = 7,85 m3 s-1, 

μ – współczynnik wydatku; μ = 0,62, 

A – pole przekroju przewodu; A = 0,503 m2, 

H – wysokość zwierciadła wody nad osią przewodu, 

g – przyspieszenie ziemskie; g = 9,81 m s-2 

 

mHH 29,3281,92503,062,085,7   

Uzyskany wynik obliczeń pokazuje, że nie jest konieczny żaden komentarz w tej sprawie. W 

kolejnych fazach budowy po wykonaniu bloku upustowego przełożono wspomnianą rurę o średnicy 

DN 800 mm w przekrój wlotowy spustu, pozostawiając wolną przestrzeń dla jej wpasowania. Pod 

osłoną takiego przełożenia potoku Wilkówka rozpoczęto proces sypania korpusu zapory. 

Pragniemy również nadmienić, że w materiałach uzyskanych od Zamawiającego nie udało się 

nam znaleźć projektu budowlanego przepuszczania wód budowlanych na czas realizacji prac 

budowlanych. 

 

8.3 Budowa upustu dennego i niecki wypadowej  

Wykorzystane materiały: 
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8.3.1. Raport miesięczny nr 1 Inspektora Nadzoru – G.P. Inwestim Sp. z o.o. „Zapora i zbiornik 

retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gmina Wilkowice, powiat bielski, woj. 

Śląskie – etap II”, 07.06.2010. 

8.3.2 Raport miesięczny nr 2 Inspektora Nadzoru – G.P. Inwestim Sp. z o.o. „Zapora i zbiornik 

retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gmina Wilkowice, powiat bielski, woj. 

Śląskie – etap II” 01.07.2010. 

8.3.2 Raport miesięczny nr 3 Inspektora Nadzoru – G.P. Inwestim Sp. z o.o. „Zapora i zbiornik 

retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gmina Wilkowice, powiat bielski, woj. 

Śląskie – etap II” 01.08.2010. 

8.3.2 Raport miesięczny nr 4 Inspektora Nadzoru – G.P. Inwestim Sp. z o.o. „Zapora i zbiornik 

retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gmina Wilkowice, powiat bielski, woj. 

Śląskie – etap II” 01.09.2010. 

8.3.2 Raport miesięczny nr 5 Inspektora Nadzoru – G.P. Inwestim Sp. z o.o. „Zapora i zbiornik 

retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gmina Wilkowice, powiat bielski, woj. 

Śląskie – etap II” 01.10.2010. 

8.3.3. Dziennik budowy nr 2/2007, 3/2007, 4/2007, 5/2007. 

 

Budowę upustu dennego i niecki wypadowej rozpoczęto z początkiem kwietnia 2010r. Przygotowanie 

wykopu pod fundament wymagało oczyszczenia dna z warstwy gliny w stanie miękkoplastycznym i 

rumoszu skalnego i skucia wystających skał. Decyzją geologa wykop pod poszczególne sekcje leżaka 

i niecki był sukcesywnie pogłębiany i czyszczony do uzyskania warstwy skały, a następnie wylewano 

beton podkładowy B15 (C12/15) o grubości 0,15 – 0,50 m do uzyskanie właściwej niwelety pod 

fundament leżaków i niecki [8.3.3].  Prace, które utrudniała napływająca woda, trwały do końca 

kwietnia 2010 r.  Następnie, w pierwszej dekadzie maja 2010r., wykonane zostały poziome elementy 

przesłon przeciwfiltracyjnych w dnie leżaka po wcześniejszym rozkuciu podbetonu. Inspektor 

nadzoru, inż. Jan Bień zwrócił uwagę na kolizję wkładki dylatacyjnej o szerokości 20 cm ze 

zbrojeniem elementów konstrukcyjnych. Sprawę przekazano do projektanta. Początek maja, to prace 

nad układaniem zbrojenia i taśm dylatacyjnych firmy Besaflex PVC-P szer. 20 cm. W połowie maja 

roboty zostały przerwane wobec silnego napływu wody potoku Wilkówka o natężeniu ocenianym na 

10-15 m3/s, który przerwał grodzę i popłynął przez teren budowy. Pod koniec maja po oczyszczeniu 

wykopu z namułów po powodzi, wykonano płytę fundamentową leżaka dla sekcji 1 i 3, a następnie 

sekcji 2 z betonu klasy C30/37. Kolejne prace dotyczyły zbrojenia i deskowania płyty dennej sekcji 2 i 

sekcji 1 niecki wypadowej. W czerwcu wykonano groszkowanie szwów roboczych, zbrojenie i 

deskowanie ścian bocznych leżaka dla sekcji 1 i 3, stropu leżaka nr 1. W lipcu zakończono 

betonowanie stropu leżaka oraz fundamentu pod nieckę wypadową wraz ze zbrojeniem ścian niecki. 

W sierpniu wykonano izolację ścian leżaków za pomocą środka o nazwie Izoplast Dysperbit oraz 
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betonowanie ścian niecki wypadowej i zbrojenie skrzydełek od DW, których betonowanie zakończono 

we wrześniu. Poniżej niecki wykonano ubezpieczenie dna potoku za pomocą gabionów.  

Wzdłuż fundamentów upustu dennego (leżaka) i niecki wypadowej, po obu jego stronach, założono 

podczas budowy drenaż z rury PCV w obsypce ze żwiru, dla odwodnienia w okresie budowy, z 

wyprowadzeniem do potoku poniżej niecki. Do drenażu po stronie prawej dołączony jest także 

odcinek drenażu zbierający wodę spod prawej części zapory z miejsca, gdzie odbywał się ciągły 

wypływ wody. 

Autorzy niniejszego raportu nie wnoszą uwag do procesu budowy leżaka i niecki wypadowej oraz do 

zastosowanych materiałów. Podkreślić należy pozytywne zmiany na etapie wykonania robót w 

stosunku do projektu, związane z zastosowanie do szczelin dylatacyjnych taśmy środkowej o 

szerokości 20cm. Badania betonu pod względem wytrzymałości wykazują spełnienie założonej klasy 

C30/37. 

8.4 Budowa przelewu wieżowego  

Budowę wieży przelewowej rozpoczęto z pod koniec kwietnia 2010r. Po odsłonięciu wykopu 

stwierdzono na 1/3 powierzchni zaleganie iłołupków, a na pozostałej skał osadowych, wymagających 

skuwania do osiągnięcia właściwej rzędnej. W połowie maja zgodnie z decyzją geotechnika pana 

Łukaszka, powierzchnię Łupków posypano cementem i przystąpiono do układania podbetonu pod 

fundament wieży. W lipcu wykonano kotwy w podbetonie dla wzmocnienia połączenia z 

fundamentem wieży przelewowej w celu poprawienia stateczności z uwagi na siłę wyporu. Zbrojenie 

płyty dennej komory zamknięć i przelewu wieżowego rozpoczęto w miesiącu sierpniu. Podczas 

kontroli robót w dniu 16.09. 2010 inspektor nadzoru inż. Jan Bień zalecił w dwóch miejscach sklejenie 

taśmy dylatacyjnej z PCV dla połączenia z konstrukcją upustów dennych. Płyta została wylana 

22.09.2010r, przygotowano szew roboczy ze ścianami bocznymi wieży przez zabetonowanie taśmy 

PCV do szwów roboczych. 27.10.2010 zakończono zbrojenie i deskowanie I fazy ścian bocznych 

komory i przelewu do ok. 3 m i w dniu 3.11.2010 wybetonowano ściany wieży do wysokości 2,30 , tj. 

rzędnej 474,4 [Dz. Bud. nr 3]. W dniu 25.11.2010 po odebraniu zbrojenia nadzoru i deskowania przez 

inspektora przystąpiono do betonowania II fazy. III faza została przygotowana i odebrana 07.12.2010r. 

Betonowanie ukończono w grudniu, w styczniu trwało rozszalowanie wieży i wykonywanie prac 

wewnątrz, m.in. zbrojenie i betonowanie płyty stropowej PŁ2. Następnie prace wykończeniowe 

polegające na zbudowaniu pomieszczenia sterowni na komorze zamknięć, montaż spustów dennych 

instalacji ujęć wody trwały do końca 2012 r. 

Autorzy niniejszego opracowania na podstawie wykonanych zdjęć z okresy zbrojenia wieży 

zauważają prawdopodobne niewłaściwe wykonanie połączeni pomiędzy wieżą przelewową a 

leżakiem, polegające na tym, że zostawiono zbyt mało miejsca dla prawidłowego umocowania taśmy 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

105 

 

dylatacyjnej (rys. 8.3.4 i 8.3.5), co może być przyczyną problemów z nieszczelną dylatacją w tym 

miejscu konstrukcji. 

 

Rys. 8.3.4. Dylatacja pomiędzy przelewem wieżowym a upustem dennym – miejsce oznaczone 

kolorem czerwonym 
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Rys. 8.3.5. Szczegół dylatacji, widoczne zagniecenie taśmy w dolnej części połączenia 

8.5 Budowa kanału odpływowego  

Kana odpływowy z niecki wypadowej stanowi umocniony odcinek potoku Wilkówka. Dno kanału o 

szerokości 4 m zostało umocnione za pomocą gabionów o grubości 0,5m i wymiarach w planie 

4,0x1,0 m. Skarpy kanału zostały wykonane z materacy siatkowo-kamiennych o wymiarach 2,0x3,0 m 

i grubości 0,25m. Materace układane były na geowłókninie. Kamień do wypełnienia koszy i materacy 

stanowiły otoczaki z placu budowy odpowiednio posegregowane. Kamień w siatkach powinien być 

układany ręcznie. W km 2+241 wykonano w dnie i na skarpach kanału betonowy gurt o gr. 0,6m dla 

wzmocnienia konstrukcji kanału. Zasadnicze prace wykonano w okresie od czerwca do października 

2010r. Nie wnosimy uwag do technologii wykonania tych prac. 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

107 

 

8.6 Formowanie korpusu zapory 

Literatura do podrozdz. 8.6: 

[8.6.1]  Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice...., Projekt 

architektoniczno-budowlany. Tom II.H Część hydrotechniczna. Ośrodek Usług Inżynierskich 

Staand sp. z o.o., Kraków, czerwiec 2004, 

[8.6.2]  Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice...., Projekt 

wykonawczy. Część hydrotechniczna. Ośrodek Usług Inżynierskich Staand sp. z o.o., 

Kraków, styczeń 2007, 

[8.6.3]  Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice...., Projekt 

budowlany. Tom IV Dokumentacja geologiczno-inżynierska. Ośrodek Usług Inżynierskich 

Staand sp. z o.o., Kraków, kwiecień 2004, 

[8.6.4]  Specyfikacje techniczne ST - 02.03.01 Nasypy. Ośrodek Usług Inżynierskich „Staand” spółka 

z o.o., Kraków, styczeń 2007, 

[8.6.5]  Dokumentacja badań geotechnicznych dla zadania pn. Zapora i zbiornik retencyjny na potoku 

Wilkówka w sołectwie Wilkowice gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie - Etap II. ZUG 

Geoserwis. Kraków, grudzień 2011, 

[8.6.6]  Zeszyt terenowy z badań geotechnicznych. ZUG Geoserwis. 2010-2011, 

[8.6.7]  Sprawozdania z nadzoru geotechnicznego. Firma geologiczna Geologia. Krzysztof Marian 

Sobol. Bielska-Biała, 2011, 

[8.6.8]  Raport miesięczny Nr 3 Inspektora Nadzoru - G.P. Inwestim Sp. z o.o. z przebiegu inwestycji. 

Wieliczka, 1. sierpień 2010, 

[8.6.9]  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, 

[8.6.10] Czyżewski K. i in, Zapory ziemne. Wyd. Arkady, Warszawa, 1973, 

[8.6.11] Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Wyd. MOŚZNiL, Warszawa, 

1994, 

[8.6.12] Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych nr 26. GPI Inwestim.  

8.6.1 Przyjęte rozwiązania i zalecenia projektowe 

W projekcie architektoniczno-budowlanym [8.6.1] oraz w części hydrotechnicznej projektu 

wykonawczego [8.6.2] podana została zwięzła charakterystyka korpusu zapory czołowej. Zapora 

przegradzająca potok Wilkówka w km 2+300 została usytuowana w przewężeniu doliny. Oś zapory 

zarówno na lewym, jak i na prawym przyczółku jest odgięta w planie łukami kołowymi o promieniach 
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R=40 m. Długość korony zapory, liczona od przyczółka lewego (oś ulicy Harcerskiej) wynosi 

106,0 m. W hektometrze 0+33 oś zapory przecięta jest prostopadłą osią budowli przelewowo-

upustowej. Jako uszczelnienie skarpy odwodnej przyjęto geomembranę typu HDPE (ryflowaną 

obustronnie), przechodzącą na dno czaszy zbiornika oraz na lewą skarpę czaszy. Przyjęto 

ubezpieczenie skarpy zapory od wody górnej płytami betonowymi, a od wody dolnej obsiewem 

mieszanką traw na warstwie humusu. W dolnej części skarpy odpowietrznej zaprojektowano rów 

podskarpowy. Odprowadzenie wody z rowu podskarpowego przewidziano do niecki wypadowej. Na 

koronie zapory zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej. Przyjęto 2 klasę ważności 

zapory, którą ustalono zgodnie z obowiązującymi w okresie projektowania warunkami technicznymi, 

którym powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej. 

 Zapora została zaprojektowana jako zapora ziemna jednorodna, budowana z materiałów 

miejscowych. Zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej [8.6.1 i 8.6.2] oraz 

w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej [8.6.3] miały to być żwiry i żwiry gliniaste z otoczakami 

zalegające w czaszy projektowanego zbiornika. Na rysunku nr 05 "Przekrój typowy zapory" części 

hydrotechnicznej projektu wykonawczego [8.6.2] podano wymaganą wartość wskaźnika zagęszczenia 

dla gruntów korpusu zapory IS = 0,95.  

 W części hydrotechnicznej projektu wykonawczego [8.6.2] wskazano, że założono 

zagęszczanie gruntów formowanego korpusu przy zastosowaniu ciężkich walców wibracyjnych. 

Ostateczną technologię wykonywania nasypów zostanie ustalona we współpracy z wyłonionym 

wykonawcą. Wskazano, że budowę korpusu zapory powyżej poziomu wód gruntowych powinno się 

prowadzić zgodnie z WTWIO Roboty ziemne [8.6.11]. Ponadto w projekcie [8.6.2] zawarto 

podstawowe dotyczące bilansu mas ziemnych oraz kolejności realizacji robót, w tym robót ziemnych.  

W specyfikacji technicznej ST - 02.03.01 Nasypy [8.6.4] zostały przedstawione ogólne zasady 

wykonywania nasypów w korytach cieków. Zgodnie z nimi nasypy należy wykonywać metodą 

warstwową równomiernie na całej szerokości nasypu. Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem 

górnej powierzchni zgodnym z Dokumentacją Techniczną. Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym 

powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 

zagęszczania. Grubość warstw powinna zostać ustalona na próbnym odcinku w obecności Inspektora 

Nadzoru lub jego reprezentanta. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 

dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania i zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna zostać zagęszczona 

z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Kolejna warstwa gruntu może być układana  po stwierdzeniu uzyskania wymaganych  parametrów 

w już ułożonej warstwie. Wykonawca proponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie 

budowanych obiektów i powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Grubość warstwy 

zagęszczanego gruntu oraz wybór sprzętu i liczby przejazdów sprzętu zagęszczającego po jednej 
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warstwie powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed przystąpieniem do 

wykonywania nasypów. Poletko doświadczalne dla próbnego  zagęszczenia gruntu powinno być 

wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. 

 Ponadto w specyfikacji technicznej ST - 02.03.01 Nasypy [8.6.4] zostały zawarte wytyczne 

dotyczące wykonywanie nasypów w okresie deszczów. Według zapisów w dzienniku budowy, bardzo 

często występowały w trakcie budowy korpusu przedmiotowej zapory utrudnienia w postaci obfitych 

opadów deszczu. Według zapisów specyfikacji technicznej [8.6.4] nie zezwala się na wbudowywanie 

gruntów spoistych przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, w takim przypadku wykonywanie nasypów należy przerwać. W okresie deszczowym 

nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie 

zagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej 

warstwy.  

 Należy zwrócić uwagę na brak zapisów w specyfikacji technicznej [8.6.4] dotyczących 

zastosowania dodatku wapna w celu osuszenia (ulepszenia) gruntów przewilgoconych w celu ich 

wbudowania w korpusy nasypów w korytach cieków. 

8.6.2 Analiza procesu budowy korpusu zapory 

Korpus zapory powinien być wykonywany na odpowiednio przygotowanym, nośnym i statecznym 

podłożu gruntowo-skalnym, bądź na podłożu odpowiednio przygotowanym: dogęszczonym, bądź 

wzmocnionym. Sposób przygotowania podłoża pod budowę korpusu zapory był przedmiotem oceny 

m.in. Inspektora nadzoru geotechnicznego oraz Projektanta, odbiór części podłoża gruntowego i 

skalnego nastąpił w dniu 23.07.2010 zgodnie z protokołem załączonym do "Dokumentacji badań 

geotechnicznych..." [8.6.5]. Brak danych o odbiorze pozostałych części podłoża, z zapisu Projektanta 

w dzienniku budowy z dn. 4.04.2011 r. można jedynie wnioskować o odbiorze warunkowym 

"...odbiór podłoża pod korpus zapory będzie możliwy po całkowitym jego odsłonięciu i przy udziale 

nadzoru geologicznego". Brak dalszych zapisów dotyczących odbioru podłoża, nie ma również takich 

informacji w "Sprawozdaniach z nadzoru geotechnicznego" z ramienia Wykonawcy prowadzonego w 

tym okresie przez firmę geologiczną "Geologia. Krzysztof Marian Sobol" z Bielska-Białej [8.6.7].  

 W udostępnionych przez Zleceniodawcę dokumentacjach nie znaleziono informacji, czy 

Wykonawca przeprowadził na poletku doświadczalnym badania próbnego zagęszczenia gruntów 

przewidzianych do budowy korpus zapory. Brak jest również informacji dotyczącej przyjętej 

minimalnej liczby przejazdów sprzętu zagęszczającego po jednej warstwie oraz przyjętych grubości 

zagęszczanych warstw.  

 W "Raporcie miesięcznym Nr 3 Inspektora Nadzoru..." [8.6.8] znajduje się zapis informujący, 

że w dniu 23.07.2010 r. w obecności Inspektora nadzoru geotechnicznego ustalono technologię 
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wykonania robót ziemnych przy sypaniu korpusu zapory. Ocenę procesu budowy korpusu zapory 

utrudnia brak dziennika sypania korpusu zapory. Dla oceny procesu formowania korpusu 

wykorzystano zapisy zamieszczone w dzienniku budowy, informacje przedstawione przez Inspektora 

nadzoru geotechnicznego w sprawozdaniu końcowym "Dokumentacja badań geotechnicznych..." 

[8.6.5] i w "Zeszycie terenowym z badań geotechnicznych [8.6.6] oraz wyniki podane 

w "Sprawozdaniach z nadzoru geotechnicznego" prowadzonego z ramienia Wykonawcy przez firmę 

geologiczną "Geologia. Krzysztof Marian Sobol" z Bielska-Białej [8.6.7]. 

 Na podstawie tych ograniczonych danych można stwierdzić, że korpus zapory był 

wykonywany zgodnie z zalecaną w Specyfikacji technicznej ST - 02.03.01 Nasypy [8.6.4] metodą 

warstwową, na pełną szerokość nasypu z mechanicznym zagęszczeniem do wymaganej wartości 

wskaźnika zagęszczenia IS przy zastosowaniu walców okołkowanych.  

 Dla zastosowanego gruntu (żwir gliniasty z licznymi kamieniami) taka metoda zagęszczenia 

była właściwa, zapewnia dobre połączenie kolejnych warstw nasypu między sobą. W "Dokumentacji 

badań geotechnicznych..." [8.6.5] na sześciu geotechnicznych przekrojach poprzecznych korpusu 

zapory, zawierających wyniki badań wskaźnika zagęszczenia, przedstawiono również rozmieszczenie 

i nachylenie warstw, którymi formowano korpus zapory. Na podstawie tych rysunków można 

oszacować, że średnia miąższość formowanych i zagęszczanych warstw nasypu nie przekraczała 

0,50 m. Dla żwirów i pospółek gliniastych oraz zastosowanego sprzętu zagęszczającego, według 

wskazówek zawartych w monografii [8.6.10], orientacyjna miąższość zagęszczanej warstwy nie 

powinna przekraczać 0,45 m. Z mniej precyzyjnych zaleceń zawartych w normie PN-B-06050:1999 

[8.6.9] można wnioskować, że zalecana grubość zagęszczanej warstwy nie powinna przekraczać 

0,30 m. Zatem grubość zagęszczanych warstw była przyjęta na granicy maksymalnej wartości 

zalecanej, bądź ją nieznacznie przekraczała. Ponadto na podstawie rysunków zamieszczonych 

w "Dokumentacji badań geotechnicznych..." [8.6.5] można wnioskować, że nachylenie poprzeczne 

warstw wynosiło ok. 2% w kierunku strony odpowietrznej, co zapewniało minimalne nachylenie dla 

właściwego kierunku spływu wód opadowych w stronę skarpy odpowietrznej.  

 Podczas formowania korpusu zapory wystąpiły duże problemy związane z nadmierną 

wilgotnością gruntów, spowodowaną głównie intensywnymi opadami w robót ziemnych lub 

wilgotnością naturalną gruntów wyższą od optymalnej, o czym świadczą liczne wpisy Kierownika 

budowy w dzienniku budowy w niemal całym okresie formowania korpusu zapory. Zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznej ST - 02.03.01 Nasypy [8.6.4], Kierownik budowy 

wielokrotnie w warunkach wystąpienia intensywnych opadów wstrzymywał formowanie nasypów, 

dokumentując to wpisami do dziennika budowy. Liczne zapisy w dzienniku budowy wskazują na 

bardzo duże zawilgocenie gruntu spowodowane opadami deszczu, wilgotność gruntu sięgała 16-18% 

przy średniej wartości wilgotności optymalnej 9,8% [8.6.5].  
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 W dniu 11.07.2011 w dzienniku budowy pojawia się pierwszy wpis Kierownika budowy 

o osuszaniu gruntu dodatkiem wapna. Taki sposób osuszania gruntu dla osiągnięcia wilgotności 

optymalnej został zaakceptowany przez Projektanta wpisem do dziennika budowy w dniu 24.08.2011, 

który określił maksymalny dodatek wapna na 1,5% w stosunku do objętości gruntu. W dniu 

19.09.2011 pojawia się pierwszy wpis do dziennika budowy o zastosowaniu specjalistycznego sprzętu 

do mieszania gruntu z wapnem - recyklera (rotora) marki Fayat BOMAG. Efektywność stabilizacji 

wapnem i osiągnięcie wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia IS potwierdzały wyniki badań 

zagęszczalności zawarte w "Sprawozdaniach z nadzoru geotechnicznego" [8.6.7] oraz oceny 

Inspektora nadzoru geotechnicznego zamieszczone w sprawozdaniu końcowym "Dokumentacja badań 

geotechnicznych..." [8.6.5]. 

 Uzasadnienie i akceptacja Inspektora nadzoru geotechnicznego dla zastosowania osuszania 

gruntu za pomocą dodatku mielonego wapna palonego została przedstawiona w "Dokumentacji badań 

geotechnicznych..." [8.6.5], w której argumentował również konieczność stabilizacji gruntu dodatkiem 

wapna ze względu na występowanie w gruncie przewidzianym do formowania korpusu zapory 

zawartości części organicznych związanych z domieszką organicznych gruntów spoistych. Należy 

zauważyć, że w udostępnionej dokumentacji brak jest informacji o oznaczeniu stopnia zawartości 

części organicznych i ocen skuteczności ulepszania dodatkiem wapna gruntu zawierającego części 

organiczne.  

Najdokładniejsze informacje dotyczące zastosowanej technologii formowania korpusu zapory 

oraz utrudnień, jakie występowały podczas formowania warstw zawiera "Protokół konieczności 

wykonania robót dodatkowych" nr 26 [8.6.12]. W protokole tym szczegółowo została omówiona 

przyjęta technologia wykonywania robót związanych z formowaniem i zagęszczaniem warstw nasypu 

z zastosowaniem gruntów o dużej wilgotności. Wskazano, że na podstawie Opinii nadzoru 

geotechnicznego i Nadzoru projektowego nakazano Wykonawcy jako podstawowy sposób ulepszenia 

zbyt wilgotnych gruntów zastosować osuszanie gruntu wapnem palonym z równoczesnym przerzutem 

gruntu koparką. Poniżej przytacza się najistotniejsze elementy tej technologii. 

1.  Wybieranie gruntu koparką z przewozem samochodami samowyładowczymi na odległość do 

200 m w celu zdeponowania na pryzmie. Pobór gruntu, zgodnie z projektem budowlanym 

i wykonawczym, z podstawy korpusu zapory oraz z czaszy zbiornika. Wskazano, że ze względu na 

ukształtowanie terenu grunt przewidziany do wbudowania w nasyp był narażony na spływ wód 

opadowych i cały czas pozostawał mokry, w takim stopniu, że uniemożliwiało to jego 

bezpośrednie wbudowanie.  

2.  Do tak spryzmowanego, zbyt wilgotnego gruntu dosypywano w sposób ręczny wapno palone 

a następnie przerzucano grunt koparką w celu przemieszania wapna. Czynność tą powtarzano 

czterokrotnie. Równocześnie ręcznie wybierano narzuty kamienne o wymiarze średnicy większej 

niż 250 mm.  
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3.  Grunt każdorazowo badano na placu budowy pod względem wilgotności a po stwierdzeniu 

przydatności do wbudowania grunt załadowywano koparkami na samochody, przewożono na 

odległość do 200  m i następnie zabudowano materiał warstwami z zagęszczeniem aż do uzyskania 

wymaganego stanu zagęszczenia. 

4.  Po sprawdzeniu zagęszczenia i uzyskaniu pozytywnych wyników przez Nadzór geotechniczny 

przystępowano do formowania kolejnej warstwy.  

 Zgodnie z informacjami podanymi w Protokole konieczności wykonania robót dodatkowych 

nr 26 [8.6.12] taką technologię stosowano dla dolnej partii nasypu w warstwach nr 1-8 (do rzędnej ok. 

475,0 m n.p.m. Dla warstw kolejnych od nr 9 do nr 20 od sierpnia 2011 r. za zgodą Projektanta 

zastosowano recykler do wgłębnego mieszania gruntu z dodatkiem wapna w ilości nie przekraczającej 

1,5%. 

8.6.3 Podsumowanie 

Pomimo wskazanych powyżej zastrzeżeń dotyczących np. braku informacji o badaniach na poletku 

doświadczalnym, braku opisu przyjętej technologii zagęszczania, to zasadniczo należy uznać, że 

zastosowana technologia warstwowa budowy nasypu była właściwa oraz zgodna z zapisami 

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych. Po analizie dostępnej 

dokumentacji stwierdzono, że grubość warstw formowanego nasypu była na granicy maksymalnej, 

zalecanej dla zastosowanego rodzaju gruntu.  

 Należy podkreślić, że roboty ziemne przy formowaniu korpusu zapory były prowadzone 

w wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych, przy występowaniu częstych 

i intensywnych opadów deszczu. Prowadzone nadzory geotechniczne, Inwestora i Wykonawcy, 

potwierdzały prawidłowość zagęszczenia kontrolowanych warstw nasypu. 

 Zastrzeżenie budzi zastosowanie dodatku wapna palonego w celu osuszania nadmiernie 

nawilgoconego gruntu. W przypadku formowania korpusu zapory ziemnej ulepszanie gruntu 

dodatkiem wapna przynosi oczekiwane efekty dotyczące obniżenia wilgotności nadmiernie 

zawilgoconego gruntu, ale niesie z sobą zagrożenia związane m.in. ze zjawiskami sufozyjnymi, 

wypłukiwaniem związków wapnia z gruntu. Szerszą analizę tego problemu przedstawiono w punkcie 

9.2. niniejszego opracowania. 

 

8.7 Budowa przepławki dla ryb 

Przepławka dla ryb była wykonywana w 4 etapach. Budowa rozpoczęła się pod koniec maja 2011 

roku od wykonania sekcji 1 stanowiącej najniżej położony odcinek przepławki uchodzący do niecki 

wypadowej. Kolejną sekcją była sekcja 2 – środkowa, która wykonywana była wraz z korpusem 

zapory., a następnie sekcja 3 dochodząca do przepustu w koronie zapory. Jako ostatnia wykonywana 
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była sekcja 4. Prace przy budowie przepławki przebiegały sprawnie. Pomiędzy wykonaniem sekcji 3 i 

4 konieczna była przerwa technologiczna wynikająca z konieczności wykonania ekranu skarpy 

odwodnej, do którego jest dowiązany wlot do przepławki. Projekt przepławki nie zakładał wkładek 

uszczelniających poszczególne sekcje dylatacji. Stąd też wykonawca, mimo iż zostawił rowki w 

ścianach sąsiednich sekcji, nie zastosował uszczelnienia. Jest to uchybienie, które pomimo prób 

naprawy po zakończeniu budowy, ma negatywny wpływ na przepławkę. Budowę przepławki 

zakończono w lipcu 2012 roku. Podczas budowy przepławki uszkodzono wykonaną wcześniej 

kanalizację deszczową pomiędzy studniami S1.2 oraz S1.3, gdyż okazało się, że znajduje się ona zbyt 

blisko przepławki i została odkryta podczas wykopu pod przepławkę. Według zapisów w dzienniku 

budowy, uszkodzony fragment rury kanalizacyjnej wykonano ponownie, jednak nadmierna filtracja i 

intensywne wysięki wody do przepławki na połączeniu sekcji 1 i 2, które znajduje się w okolicy 

uszkodzonej rury, nasuwa przypuszczenie, że nie została ona poprawnie wykonana.  

 

8.8 Kształtowanie czaszy zbiornika 

Kształtowanie czaszy zbiornika realizowano równolegle z budową korpusu zapory. Grunt w 

obrębie czaszy przemieszczano spycharką, ładowano na samochody samowyładowcze i przewożono 

w rejon wbudowania. W trakcie prowadzenia tych prac sukcesywnie przemieszczano rurociąg 

przerzutowy wód potoku, aby w końcowym ich etapie umiejscowić go na poziomie już ukształtowanej 

wysokościowo i powierzchniowo czaszy zbiornika, dokładnie osiowo w stosunku do prawego otworu 

wlotowego przewodu spustowego. Prace te możemy określić, jako faza pierwsza, roboty 

makroniwelacyjne. Analizując dostępną dokumentację fotograficzną możemy je ocenić, że zostały 

wykonane poprawnie. 

Po zakończeniu prac makroniwelacyjnych przystąpiono do wykonywania prac 

mikroniwelacyjnych, niezbędnych z uwagi na zaprojektowane ułożenie na dnie czaszy zbiornika 

geomembrany doszczelniającej jego dno. Po długich poszukiwaniach w materiałach Zamawiającego 

udało się ustalić rodzaj użytej geomembrany – była to geomembrana PVC o grubości 1,5 mm, 

kompletnie nie nadająca się do takich prac. Dla ułożenia geomembrany na dnie zbiornika wymagane 

było bardzo staranne jego wyrównanie z użyciem drobnoziarnistego materiału gruntowego, 

pozbawionego większych lub mniejszych kamieni, a już na pewni nie ostrokrawędzistych. Zdjęcia 

robione z pewnej odległości nie oddają dokładnie jakości wykonanych prac mikroniwelacyjnych 

i przygotowania podłoża do ułożenia na nim geomembrany. Nie jest też do końca jasne, jaka 

technologia łączenia poszczególnych płatów geomembrany została użyta. Gdzieś zagubiono 

wymagania producenta geomembrany dotyczące przygotowania powierzchni na której geomembrana 

będzie układana, wymagania dotyczące łączenia oraz wymagania dotyczące rodzaju i grubości 

warstwy gruntu przykrywającego geomembranę. 
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Fakt jest natomiast jeden, po napełnieniu zbiornika okazało się, że jest bardzo trudno utrzymać 

wymagany poziom piętrzenia z uwagi na intensywne ucieczki wody, w tym m.in. poprzez dno 

zbiornika. 

W zaistniałej sytuacji zarządzono komisyjne odsłonięcie geomebrany dla oceny jej stanu. 

Okazało się, że geomembrana jest mocno pofałdowana, została przykryta gruntem z dużą ilością 

kamieni, w szeregu miejscach wyglądała tak, jakby poszczególne jej płaty nie były ze sobą łączone, a 

tylko kładzione jeden na drugim z drobnym zakładem. Na kilku zdjęciach widoczne też było, że 

geomembrana była przykrywana geowłókniną, ale brak jest informacji odnośnie typu tej geowłókniny. 

Samo podłoże – co było doskonale widoczne na szeregu zdjęciach, nie zostało właściwie 

przygotowane, okazało się bardzo nierówne i mocno pofałdowane, co sprzyjało powstawaniu 

dodatkowych naprężeń rozciągających. Jednocześnie na zdjęciach pokazujących tylko okrywową 

geowłókninę widoczne były również i przerwania samej geowłókniny. Warto też podkreślić, że w 

szeregu miejscach nie były uzupełniane braki geomembrany, po prostu zostawiano puste miejsce. W 

miejscach dziur w geomembranie, po jej odgięciu widoczne były mniejsze i większe kamienie 

niektóre ostrokrawędziste oraz kompletnie nieprzygotowane podłoże do układania geomembrany. 

W zaistniałej sytuacji wykonawca prac podjął się wymiany geomembrany na całej 

powierzchni czaszy zbiornika, używając w tym celu geomembrany PEHD, ale jakiej grubości to już 

nie udało się nam ustalić. 

Pragniemy również zwrócić uwagę na istotny fakt, że kładziona wcześniej geomebrana nie 

była w żaden sposób łączona z elementami konstrukcyjnymi bloku upustowego, ścianą wzdłuż lewego 

stoku stanowiącą oparcie materacy siatkowo – kamiennych, jak również z zębem stanowiącym oparcie 

płyt betonowych stanowiących ubezpieczenie skarpy odwodnej zapory. 

 

8.9 Ubezpieczenie lewego zbocza, zabezpieczenie ulicy Harcerskiej 

W początkowej fazie budowy zbiornika ubezpieczenie lewego zbocza stanowił grunt tworzący 

skarpę o stosunkowo stromym nachyleniu, układany na geomembranie PVC o grubości 1,5 mm, 

wyprowadzonej pod nasyp ulicy Harcerskiej i tam zakotwionej. Pragniemy w tym miejscu dodać, że 

kładziona miała być geomembrana obustronnie ryflowana, ale ułożono geomembranę obustronnie 

gładką. Rozwiązanie to okazało się nietrwałe, już po ułożeniu gruntu, a jeszcze przed napełnieniem 

zbiornika na powierzchni skarpy zaczęły się pojawiać spękania sygnalizujące możliwość 

uruchomienia procesu osuwiskowego tej skarpy. I tak się stało. Podjęto próbę naprawy ubezpieczenia 

tej skarpy dociążając ją płytami betonowymi wielootworowymi. Na szeregu zdjęciach zwraca uwagę 

fakt, że płyty te ułożone zostały na skarpie, jednakże bez żadnego podparcia na wysokości dna 

zbiornika w postaci opaski betonowej czy bloku oporowego. W efekcie miał miejsce kolejny zsuw 

ubezpieczenia do zbiornika, ale już po jego napełnieniu wodą. 
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Jedną z przyczyn utraty stateczności skarpy jest obecność wody w masywie gruntowo – 

skalnym i jej spływ w stronę zbiornika. Przy wyprowadzeniu geomembrany na stronę przeciwną drogi 

mogło dojść do zamknięcia drogi spływu wód opadowych infiltrujących w podłoże od strony zbocza i 

powstanie naporu hydrostatycznego zgromadzonej przed geomembraną wody. Ponadto geomembrana 

nie była jak w projekcie obustronnie ryflowana, tylko gładka, a ubezpieczenie kładzione na 

stosunkowo stromej skarpie nie zostało podparte za pomocą krawężnika.  

W ramach budowy zbiornika przebudowano ulicę Harcerską biegnącą równolegle do lewego 

brzegu zbiornika. Przebudowa polegała na podniesieniu jej nawierzchni o około 2 – 3 m w stosunku 

do sytuacji przed przebudową oraz ubezpieczeniu lewej strony tej drogi poprzez jej zabudowę 

elementami prefabrykowanymi typu T-wall, z równolegle prowadzoną zasypką gruntem przestrzeni 

kształtowanych przez te elementy. W przyjętych rozwiązaniach szczególnie zwraca uwagę 

posadowienie T-wall, praktycznie bezpośrednio na podłożu gruntowym, co może prowadzić do ich 

zsuwu do zbiornika. Zasypkę wykonano starannie, podobnie jak zagęszczenie wbudowywanego 

gruntu. 

Po wykonaniu linii ubezpieczeń i zasypce, na tak przygotowanej powierzchni rozłożono 

kliniec, na którym położono nawierzchnię asfaltową. Od strony stoku wzniesienia wykonano rów 

skarpowy dolny (przydrożny) dla przejmowania wód opadowych spływających po zboczu. Droga ma 

odwodnienie nawierzchni oraz kanalizację deszczową, która zbiera wody opadowe z nawierzchni oraz 

z rowu skarpowego dolnego i odprowadza do koryta potoku poniżej niecki wypadowej. 

8.10 Ubezpieczenie prawego zbocza  

Ubezpieczenie prawego zbocza zbiornika rozwiązano w dwojaki sposób. Rozwiązania te 

podporządkowano zapisom dokumentacji geologiczno – inżynierskiej z 2004 roku, w której 

zamieszczono uwagę o możliwości napływu wód gruntowych z przyległego masywu gruntowo – 

skalnego. W związku z czym, projektując ubezpieczenie nie przewidziano izolacji podłoża np. 

geomembraną. Bliżej zapory ubezpieczenie wykonano w postaci materaca siatkowo – kamiennego 

kładzionego bezpośrednio na podłożu gruntowym, z oparciem na wykonanym wcześniej żelbetowym 

zębie wpuszczonym w podłoże gruntowe wzdłuż linii tego zbocza. Mamy pewne zastrzeżenia 

dotyczące tego ubezpieczenia, w projekcie użyto sformułowania materace siatkowo – kamienne, 

natomiast naszym zdaniem zastosowano narzut kamienny w siatkach. Materace siatkowo – kamienne, 

aby były skuteczne, muszą być wypełniane kamieniem łamanym, a cały proces wypełniania materaca 

powinien odbywać się ręcznie poprzez bardzo ścisłe dopasowywanie poszczególnych kamieni do 

siebie. Wykonane ubezpieczenie to narzut kamienny – kamienie obłe, lub wręcz otoczaki, przykryte 

od góry siatką. Nie dajemy gwarancji długiego okresu funkcjonowania tak wykonanego 

ubezpieczenia. 
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Drugi odcinek zbocza położony w rejonie cofki zbiornika pozostawiono bez ubezpieczenia, bo 

do ubezpieczenia trudno zaliczyć mikry porost tej skarpy roślinnością, która nie ma możliwości 

prawidłowego wzrostu z uwagi na niewystarczającą warstwę ziemi urodzajnej, lub po prostu jej brak. 

Warto również nadmienić, że w okresie wizji lokalnych chodząc po tej skarpie odczuwalna 

był jej znacząca grząskość oraz łatwość wyciskania wody w rejonie śladów przejścia, ale co jest 

istotne brak było widocznych ewidentnych oznak zjawisk osuwiskowych na tej skarpie. 

 

8.11 Instalacja urządzeń pomiarowo – kontrolnych 

Pragniemy podkreślić, że instalacja urządzeń pomiarowo – kontrolnych powinna się odbywać zgodnie 

z zapisami Instrukcji wykonania i odbioru urządzeń kontrolno – pomiarowych budowli wodnych, 

opracowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.  

Instalację urządzeń pomiarowo – kontrolnych rozpoczęto po zakończeniu prac budowlanych. 

Zainstalowano repery kontrolowane, repery odniesienia, piezometry oraz szczelinomierze. Wykonano 

tzw. pomiar zerowy, szczególnie istotny w odniesieniu do przemieszczeń pionowych, które mierzone 

są jako bezwzględne, odnoszone właśnie do pierwszego pomiaru. Zwraca uwagę przyjęcie reperów 

odniesienia, które naszym zdaniem nie gwarantują ich stałości, gdyż są zbyt blisko zasięgu 

oddziaływania zbiornika. Jedynie repery głębinowe taką stałość gwarantują, ale takiego repera nie 

zainstalowano. Każdy z zainstalowanych reperów otrzymał numer wynikający z numeracji, jaką 

przyjęto w dokumentacji projektowej. 

Nie udało się nam przejrzeć profili geologicznych z procesu instalowania piezometrów 

otwartych, których wykonanie wymagane jest zapisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Bardzo 

ważne dla gruntu budującego korpus zapory było wykonanie osypek filtracyjnych w obrębie części 

nafiltrowanej każdego piezometru. Z czasem okazało się, jak ważna była to kwestia, zwłaszcza w 

kontekście dodawania wapna w procesie zagęszczania korpusu gruntowego zapory. Każdy piezometr 

został geodezyjnie zamierzony pod kątem określenia rzędnej tzw. kryzy pomiarowej. 

Ostatnim urządzeniem pomiarowo – kontrolnym zainstalowanym na obiekcie były 

szczelinomierze. Potrzeba ich zainstalowania wynikała ze stwierdzonych pewnych przesunięć 

elementów konstrukcyjnych upustów dennych i niecki wypadowej względem siebie. 

 

8.12 Badania betonów konstrukcyjnych 

Materiały: 

[8.12.1] Dokumentacja powykonawcza, Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w 

sołectwie , g. Wilkowice, pow. Bielski, woj. Śląskie, tom II, 
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[8.12.2] Specyfikacja Techniczna ST-04.01.02 - Betonowe konstrukcje obiektów 

hydrotechnicznych, Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o., Kraków, styczeń 

2007 r. 

 

Projektant w specyfikacji technicznej dotyczącej betonu konstrukcyjnego obiektów hydrotechnicznych 

[8.12.1], zawarł szczegółowe wymagania w stosunku do składu mieszanki oraz określił wymagania 

jakie powinien spełniać kompozyt dla wykonania wszystkich elementów konstrukcyjnych wg PN-EN 

206-1:2003: 

 nasiąkliwość nie większa niż 4% 

 mrozoodporność F100, przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości 

nie większy niż 20% po 100 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Zgodnie z przeanalizowaną dokumentacją powykonawczą [8.13.2] badania wytrzymałości betonów 

wykonywano na próbkach sześciennych o boku 150 mm po okresie dojrzewania  28 dni. Ilość prób 

w każdym badaniu wynosiła z reguły 3 czasem 6. Badania prowadzone były przez firmę BARG 

Laboratorium Budowlane sp z o.o. w Siemianowicach Śląskich oraz PROFIBET Małopolskie 

Laboratorium Materiałów Budowlanych z Oświęcimia. Wszystkie zawarte w opracowaniu wyniki 

badań spełniają założoną klasę betonu C30/37, w niektórych przypadkach beton był o 1 klasę 

mocniejszy.  

Badanie nasiąkliwości przeprowadzone firmę BARG dla gurtu w potoku Wilkówka dało wynik 

negatywny 5,6% wobec wymaganego 4%.   

Badanie mrozoodporności wykonało laboratorium BETOTECH sp z o.o. uzyskując wymagany stopień 

mrozoodporności F100. Średni ubytek masy wyniósł 0,07%, a średni spadek wytrzymałości 8,38%.  

Biorąc pod uwagę usytuowanie budowli w rejonie podgórskim, Autorzy niniejszego opracowania 

zwracają uwagę na zbyt niskie kryterium mrozoodporności nałożone przez Projektanta, dla tych 

elementów konstrukcji hydrotechnicznej, które mają klasę ekspozycji powyżej XF2. Naszym zdaniem 

stopień mrozoodporności tych elementów powinien wynosić co najmniej F150. Brak jest również 

wymogu określenia stopnia napowietrzania i badania wodoszczelności betonu.    

 

8.13 Nadzór geotechniczny 
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odbiorze 

[8.13.2] Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Wyd. MOŚZNiL, Warszawa, 1994 

[8.13.3] Instrukcja ITB 427/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 

A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne. Warszawa, 2007 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

118 

 

[8.13.4] Dokumentacja badań geotechnicznych dla zadania pn. Zapora i zbiornik retencyjny na potoku 

Wilkówka w sołectwie Wilkowice gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie - Etap II. ZUG 

Geoserwis. Kraków, grudzień 2011 

[8.13.5] Zeszyt terenowy z badań geotechnicznych. ZUG Geoserwis. 2010-2011 

8.13.1 Podstawa formalna prowadzonego nadzoru geotechnicznego 

 Nadzór geotechniczny dotyczący wykonywania kontrolnych badań geotechnicznych na 

zadaniu pn. "Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gm. 

Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie - Etap II" prowadził Zakład Usług Geotechnicznych 

"GEOSERWIS" na podstawie umowy zawartej w dn. 22.03.2010 ze Śląskim ZMiUW w Katowicach. 

Zakres umowy obejmował wszystkie podstawowe działania nadzoru geotechnicznego związane 

z wykonawstwem dużej budowli ziemnej. W par. 3 umowy zostały wymienione szczegółowe zadania 

oraz wytyczne dotyczące ilości badań: 

1. Sprawdzenie przydatności rezerw ziemnych (materiału gruntowego) przeznaczonych do 

dobudowy korpusu zapory i drogi w aparacie Proctora 1 próbka na 3000 m3 materiału. 

2 Sprawdzenie podłoża pod zaporę czołową w osi co 20 m i pod obiekty budowlane zbiornika 

za pomocą wierceń i sondowań w celu określenia: 

- rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej, 

- granic plastyczności i płynności, po 3 badania dla każdej warstwy geotechnicznej, 

- wskaźnika zagęszczenia. 

3. Badanie korpusu zapory w przekrojach co 20 m w celu określenia: 

- rodzaju gruntu wg oceny makroskopowej, 

- wskaźnika zagęszczenia Is (za pomocą dużego cylindra) w co drugiej warstwie 

wbudowanej, kryterium Is  0,95,  

- współczynnika wodoprzepuszczalności metodą Kamieńskiego, 

4. Badanie wskaźnika zagęszczenia nasypu pod drogę Is i podbudowę drogi z kruszywa. 

5. Opracowanie wynikowej dokumentacji technicznej. 

 

8.13.2 Ocena działań objętych nadzorem geotechnicznym 

 Na podstawie udostępnionych przez Zleceniodawcę dokumentów, przeanalizowano i oceniono 

zapisy dotyczące odbioru podłoża pod obiekty budowlane.  

Podłoże niecki wypadowej i leżaka 

 Odbiór podłoża pod nieckę wypadową i I część (sekcję) leżaka potwierdzono w protokole 

z dn. 12.04.2010. Rozpoznano w podłożu zaleganie 50% piaskowców gruboławicowych i 50% 
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łupków ilastych rozsypliwych i łatwo lasujących się pod wpływem wody. Zostały one przykryte 

warstwą 30-40 cm chudego betonu B15. Należy zauważyć, że w przypadku wystąpienia zjawisk 

filtracyjnych pod fundamentem leżaka, w przypadku łupków ilastych może dojść do ich destrukcji 

z uwagi podatność na lasowanie pod wpływem infiltrującej wody. 

 Według notatek służbowych z dn. 16.04.2010 i 19.04.2010 napotkano problemy 

z przygotowaniem podłoża pod II część leżaka, spowodowane opadami oraz zaleganiem nad 

wychodnią skał gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym. Podłoże odebrano 21.04.2010, 

zalecając odpompowanie ewentualnych wód opadowych przed rozpoczęciem betonowania.  

 Podłoże pod III część leżaka odebrano w dniu 27.04.2010, stwierdzając występowanie 

piaskowców gruboławicowych i średnioławicowych z przewarstwieniami łupków piaszczystych 

grubości 0,5 - 2 cm. 

Podłoże wieży przelewowej 

 Zgodnie z notatką służbową z dn. 12.05.2010 pozytywnie oceniono przydatność podłoża pod 

fundament wieży przelewowej. Według notatki odsłonięto ławice skał piaskowcowych i wypłukano 

utwory gliniaste. Według wcześniejszej notatki z dn. 7.05.2010 zalecono również oczyszczenie 

podłoża skalnego pod fundament wieży przelewowej z luźnego gruntu czwartorzędowego, barwy 

żółtej. 

Podłoże korpusu zapory 

 W protokole z dn. 23.07.2010 potwierdzono odbiór podłoża gruntowego i skalnego pod 

korpus zapory na powierzchni ok. 150 m2, zlokalizowanego po prawej stronie leżaka, strona 

odpowietrzna. W podłożu stwierdzono występowanie na przemian piaskowców i łupków. W pasie 

szerokości ok. 6 m stwierdzono występowanie zaglinionych żwirów z wypełnieniem o konsystencji 

miękkoplastycznej lub płynnej. Zalecono ułożenie tymczasowego drenu przy ścianie leżaka oraz na 

części podłoża zdjęcie namokłego gruntu do głębokości materiału skalnego i zabezpieczenie warstwą 

pospółki grubości 0,3 m z jej zagęszczeniem. Z tego zapisu nie można wywnioskować, jakie jest 

dokładne położenie tej warstwy pospółki, czy nie tworzy ona w podstawie nasypu nieplanowanej 

warstwy drenującej. Wykonanie tymczasowego drenażu należy uznać za zasadne, pod warunkiem 

skutecznego jego zablokowania (zacementowania) w okresie późniejszym. Brak jest informacji 

o odbiorze pozostałej powierzchni podłoża korpusu zapory. 

 Odbiór przez Zleceniodawcę czynności kontrolnych badań geotechnicznych związanych ze 

sprawdzeniem podłoża pod obiekty budowlane tj. budynek sterowni, przelew wieżowy, przewód 

spustowy i nieckę wypadową nastąpił w protokole odbioru z dn. 30.06.2010 r. 

 Analizując treść przywołanych protokołów i notatek służbowych można przyjąć, że obiór 

podłoża przez nadzór geotechniczny następował na podstawie ocen makroskopowych utworów 

gruntowych oraz skał zalegających w podłożu obiektów budowlanych, w szczególności w wyniku 

odsłonięcia wychodni warstw skalnych i ich prawidłowego przygotowania (oczyszczenia) do 
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prowadzenia robót fundamentowych. Taki sposób prowadzenia nadzoru geotechnicznego przez 

uprawnionego geologa w przypadku podłoża skalnego można uznać za właściwy i wystarczający. 

Wątpliwości budzi jedynie występowanie w podłożu I części (sekcji) leżaka łupków ilastych 

rozsypliwych i łatwo lasujących się. Przykrycie ich warstwą 30-40 cm chudego betonu B15 

niewątpliwie umożliwiło prawidłowe wykonanie robót fundamentowych tej sekcji leżaka. Natomiast 

trudno ocenić, czy zmiana warunków wodnych w takim podłożu spowodowana użytkowaniem 

zbiornika po jego wybudowaniu, nie wywoła destrukcji i wymywania łupków ilastych. 

Sprawozdanie końcowe 

 Zwięzłe sprawozdanie końcowe z działań przeprowadzonych w ramach nadzoru 

geotechnicznego zostało przedstawione w "Dokumentacji badań geotechnicznych..." [8.13.4]. Do 

tekstu sprawozdania zostały dołączone cztery przekroje geotechniczne korpusu zapory, 

dokumentujące odbiory stanu zagęszczenia poszczególnych warstw wbudowywanych gruntów, skany 

zeszytu badań terenowych [8.13.5], formularze z dokumentacją badań zagęszczalności gruntów oraz 

analizy granulometryczne gruntów wbudowywanych korpus zapory i nasyp drogi przy ul Harcerskiej.  

 W części tekstowej "Dokumentacji badań geotechnicznych..." [8.13.4] zamieszczono zwięzłe 

informacje dotyczące oceny warunków posadowienia obiektów budowlanych i korpusu zapory, które 

pokrywają się z podanymi powyżej danymi pochodzącymi z poszczególnych protokołów odbiorczych. 

Opracowanie zawiera poprawną i pozytywną charakterystykę gruntu użytego do formowania korpusu 

zapory pod względem jego zagęszczalności, opartą na wynikach wykonanych badań w aparacie 

Proctora. Do oceny stanu zagęszczenia zgłaszanych przez Wykonawcę warstw korpusu zapory 

wykorzystano metodę bezpośrednią z zastosowaniem dużego cylindra (V=1085 cm3) do poboru prób 

o naturalnej wilgotności. Spośród kilku powszechnie stosowanych metod oceny zagęszczenia warstw 

nasypu, w opinii autorów niniejszej opinii, jest to najlepsza metoda dla tego typu materiału 

gruntowego. Wyniki z badań pobranych próbek były porównywane z parametrami zagęszczalności 

określonymi również dla materiału pobranego z korpusu zapory, w tym celu nadzór geotechniczny 

wykonał łącznie 8 badań w aparacie Proctora prób gruntowych pobranych z różnych miejsc korpusu 

zapory. Według przedstawionego zestawienia wyników dla 94,6% punktów badawczych uzyskano 

stan zagęszczenia zgodny z wartością wymaganą ISW  0,95, co również spełnia przedmiotowe 

wymagania dotyczące liczby punktów badawczych, nie spełniających wymagań dotyczących stanu 

zagęszczenia, zawarte w normie [8.13.1] oraz w wytycznych "Roboty ziemne. WTWIO" [8.13.2]. 

Przeprowadzone odbiory poszczególnych warstw dokumentują obliczenia wskaźnika zagęszczenia IS 

zawarte w zeszycie badań terenowych. Liczba punktów badawczych jest zgodna z wymaganiami 

zawartymi w umowie.  

 W "Dokumentacji badań geotechnicznych..." [8.13.4] zawarto również charakterystykę 

działań związanych z nadzorem geotechnicznym nad budową drogi. Według zamieszczonej 

informacji, przyczółki mostowe zostały posadowione na litej skale zbudowanej z piaskowców 
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gruboławicowych. W udostępnionej przez Zleceniodawcę dokumentacji brak protokołu odbioru 

podłoża dla przyczółków mostowych. Nasypy na zewnątrz przyczółków mostu oraz wykonywane 

wzdłuż całego odcinka drogi przy ulicy Harcerskiej wykonano z innego materiału gruntowego, niż 

zastosowany do budowy korpusu zapory - z pospółki. Do oceny stanu zagęszczenia została dobrana 

inna metoda niż zastosowana przy odbiorze warstw nasypu. Stan zagęszczenia oceniono w tym 

przypadku za pomocą lekkiej sondy dynamicznej SD10 z końcówką stożkową. Na podstawie tych 

badań stwierdzono, że stan zagęszczenia wynosi IS = 0,99-1,00. Niestety informacje podane w 

zapisach zawartych w "Zeszycie terenowym z badań geotechnicznych" [8.13.5] nie pozwalają 

zweryfikować tych ocen. Na stronach 47-50 są podane wyniki sondowania w postaci ilości uderzeń na 

10 cm zagłębienia sondy N10 kor oraz odpowiadające im wartości wskaźnika zagęszczenia Is. Należy 

zauważyć, że badanie lekką sondą dynamiczną SD10 pozwala wyznaczyć na podstawie parametru 

N10 kor tylko wartości stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych ID. W "Zeszycie terenowym..." 

[8.13.5] nie została podana zastosowana dla badanej pospółki korelacja (wzór) do przeliczenia N10 kor 

lub wartości stopnia zagęszczenia ID na wskaźnik zagęszczenia IS. W takiej sytuacji nie jest możliwa 

weryfikacja poprawności odbioru zagęszczenia gruntów przy przyczółkach mostu oraz nasypu drogi 

wzdłuż ulicy Harcerskiej.  

 Końcowy odbiór przez Zleceniodawcę czynności kontrolnych badań geotechnicznych 

związanych ze sprawdzeniem podłoża pod zaporę czołową i pozostałe obiekty budowlane, ocenę 

przydatności rezerw ziemnych do budowy korpusu zapory i drogi oraz badania gruntu wbudowanego 

w korpus zapory nastąpił w protokole odbioru z dn. 30.11.2011 r.  

 

8.13.3 Podsumowanie 

 Można stwierdzić, że nadzór geotechniczny w zakresie oceny jakości przygotowania podłoża 

pod obiekty budowlane oraz korpus zapory wykonał je poprawnie, aczkolwiek brak jest informacji 

o odbiorze podłoża zapory wzdłuż jej całej długości, bądź zapis odbioru z dn. 23.07.2010 podany 

w Zeszycie terenowym..." [8.13.5]  nie jest pod tym względem dostatecznie precyzyjny.  

 W protokołach odbioru podłoża zauważono zapisy wskazujące na możliwość wystąpienia 

w przyszłości niekorzystnych zjawisk filtracyjnych w bezpośrednim podłożu leżaka oraz korpusu 

zapory, dotyczy to występowania podatnych na lasowanie pod wpływem wody łupków ilastych 

w podłożu leżaka oraz fakt ułożenia w podłożu zapory warstwy z pospółki, która może się znacznie 

różnić pod względem właściwości filtracyjnych od gruntu korpusu zapory. 

 Przydatność gruntu przewidzianego do zabudowy w korpus zapory została zweryfikowana 

badaniami parametrów zagęszczalności i badaniami uziarnienia w wymaganym umową zakresie.  
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 Ocenę stanu zagęszczenia gruntów w nasypie zapory nadzór geotechniczny wykonał 

poprawnie, stosując właściwą metodę badawczą, dla liczby punktów badawczych zgodnej 

z wymaganiami Zleceniodawcy.  

 Zastrzeżenie budzi sposób udokumentowania badań stanu zagęszczenia pospółek 

wbudowanych w nasyp przy przyczółkach mostu oraz nasyp drogowy wzdłuż ulicy Harcerskiej. Nie 

zostały podane formuły korelacyjne (wzór), według którego nadzór geotechniczny określił wartość 

wskaźnika zagęszczenia Is na podstawie wyników sondowania sondą wbijaną SD10. Nie pozwala to 

na weryfikację poprawności odbioru tych robót.  

 

8.14 Nadzory na budowie 

W trakcie realizacji robót budowlanych zapory i zbiornika Wilków na obiekcie realizowane były 

nadzory wymagane zapisami ustawy Prawo budowlane. Podstawowe nadzory to nadzór autorski, 

nadzór inwestorski oraz nadzór geotechniczny. Nadzór autorski pełnił osobiście główny projektant 

obiektu, nadzór inwestorski został zlecony firmie zewnętrznej, nadzór geotechniczny z uwagi na 

rodzaj obiektu – zapora ziemna, omawiamy odrębnie w punkcie 8.13. Ponadto na obiekcie 

prowadzone były inne nadzory wynikające z rodzaju realizowanych na obiekcie prac: roboty drogowe, 

roboty mostowe, roboty instalacyjne, roboty elektryczne. 

Wszystkie wymienione nadzory pełniły osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, 

członkowie właściwych terytorialnie Izb Inżynierów Budownictwa. Każda z osób nadzorująca daną 

grupę robót, została wpisana do dziennika budowy, pokwitowany osobistym podpisem oraz pieczątką 

z uprawnieniami właściwymi dla danej grupy robót. 

9 ANALIZA PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK NA ZBIORNIKU 

9.1 Nadmierne zawilgocenie skarpy odpowietrznej  

Literatura do punktu 9.1. 

[9.1.1] Wykonanie badań geotechnicznych dla zbiornika wodnego "Wilkówka" w m. Wilkowice gm. 

Wilkowice. IMGW PIB, Warszawa, listopad 2015 

[9.1.2] Ocena stanu technicznego dla zbiornika wodnego "Wilkówka" w m. Wilkowice gm. 

Wilkowice. Etap II. IMGW PIB, Warszawa, wrzesień 2016 

[9.1.3] Ocena stanu technicznego dla zbiornika wodnego "Wilkówka" w m. Wilkowice gm. 

Wilkowice. Etap II. Aktualizacja sporządzonej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa w 

oparciu o ponownie wykonane pomiary kierunków i prędkości wody filtrującej przez korpus zapory. 

IMGW PIB, Warszawa, listopad 2017 
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[9.1.4] Analiza i ocena stanu technicznego zbiornika retencyjnego Wilkówka w sołectwie Wilkowice 

powiat bielski w aspekcie przyjętych rozwiązań. A. Urbański, M. Grodecki, wrzesień-październik 

2015 

[9.1.5] Dokumentacja badań geotechnicznych dla zadania pn. Zapora i zbiornik retencyjny na potoku 

Wilkówka w sołectwie Wilkowice gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie - Etap II. ZUG 

Geoserwis, Kraków, grudzień 2011  

[9.1.6] Wykonanie badań geotechnicznych dla zbiornika wodnego "Wilkówka" w m. Wilkowice, gm. 

Wilkowice. IMGW - PIB, Warszawa, listopad 2015 

[9.1.7] Dokumentacja badań geotechnicznych dla zadania pn. Zapora i zbiornik retencyjny na potoku 

Wilkówka w sołectwie Wilkowice gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie - Etap II. ZUG 

Geoserwis. Kraków, grudzień 2011 

 

9.1.1 Dane zawarte w materiałach udostępnionych 

Pierwsze oznaki problemów z filtracją w korpusie zapory wystąpiły wkrótce po zakończeniu budowy 

zbiornika. W trakcie próbnego napełniania zbiornika w okresie od listopada 2012 r. do stycznia 

2013 r. podczas oględzin korpusu zapory stwierdzono występowanie przecieków w drenażu żwirowo-

kamiennym zlokalizowanym w stopie skarpy odpowietrznej, spowodowanych napływem wód 

gruntowych z prawego zbocza zbiornika, które infiltrowały do korpusu zapory. Jako rozwiązanie tego 

problemu przyjęto wykonanie drenażu powierzchniowego na skarpie odpowietrznej, 

rozpoczynającego się w połowie wysokości skarpy w okolicach piezometru nr 4 i poprowadzonego do 

studni zaprojektowanej w stopie nasypu. W okresie późniejszym zaobserwowano pojawienie się 

kolejnych wzmożonych przesiąków w rejonie piezometru nr 8 [9.1.1]. Ponadto w celu ograniczenia 

dopływu wody gruntowej od strony zbocza lewego pod koniec 2015 r. przeprowadzono próbę 

zainiektowania drenażu występującego na styku ekranu zapory i materaca siatkowo kamiennego. 

Działanie te okazały się nieskuteczne.  

 W dalszym okresie czasu obserwowano stałe występowanie niekorzystnych zjawisk 

filtracyjnych  polegających na gromadzeniu się znacznej ilości wody w powierzchniowych warstwach 

skarpy odpowietrznej, tworzących na powierzchni skarpy wywierzyska i wysiąki wody oraz 

miejscowe rozpulchnienie gruntu [9.1.1]. 

 Badania geotechniczne wykonane w 2015 r. wykazały, że korpus zapory jest zbudowany 

z rumoszu i żwirów ze znaczną domieszką kamieni na pograniczu rumoszu. Frakcję kamienistą tworzą 

odłamki skalne często o średnicy przekraczającej 100 mm [9.1.6]. Pod względem uziarnienia grunt 

jest bardzo różnoziarnisty. W środkowej partii skarpy odpowietrznej, w której dochodzi do 

przesiąków, stwierdzono występowanie gruntów najbardziej zawilgoconych. Z kolei badania 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

124 

 

geofizyczne z 2015 r. wykazały na występowanie rozluźnienia gruntu na prawym skrzydle zapory i 

istnienie dróg filtracji umożliwiających przepływ wody z wysoczyzny na prawym zboczu zbiornika w 

okolice prawego przyczółka zapory. 

 W "Ocenie stanu technicznego..." z września 2016 r. [9.1.2] została zamieszczona informacja 

o stwierdzonym w trakcie wizji terenowych zmniejszenia się lub chwilowego zaniku nadmiernego 

zawilgocenia powierzchni skarpy odpowietrznej w pasie od połowy wysokości do rowów 

podskarpowych. W opracowaniu tym zawarto analizy wyników uzyskanych z nowej sieci 

piezometrycznej, w szczególności pochodzących z piezometrów zlokalizowanych na prawym brzegu 

czaszy zbiornika. Dane te pozwoliły zidentyfikować żwirową warstwę wodonośną na głębokości 

około 6 m p.p.t., w której następuje przepływ wód z prawej wysoczyzny częściowo w kierunku czaszy 

zbiornika, a częściowo w kierunku prawego przyczółka korpusu zapory i dalej w dół w środkową jego 

partię. Ponadto wykazano bardzo duże prędkości przepływającej w tamtym rejonie wody gruntowej, 

mogące powodować powstawanie uprzywilejowanych dróg filtracji z wynoszeniem cząstek gruntu. 

 We wrześniu 2017 r. przeprowadzono ponowne badania [9.1.3] w celu wyznaczenia 

kierunków i rzeczywistej prędkości filtracji metodą fluorescencyjną pomiędzy wodą w zbiorniku i 

korpusem zapory. Stało się to możliwe do wykonania ze względu na samoistne napełnienie zbiornika 

w wyniku obfitych opadów we wrześniu 2017 r. Ponowne badania kierunków i prędkości przepływu 

pomiędzy prawym zboczem i korpusem  wykonane metodami znacznikową i elektrooporową 

wykazały napływ wody z dużą prędkością z prawego zbocza do korpusu zapory.  

9.1.2 Ocena przyczyny nadmiernego zawilgocenia skarpy odpowietrznej 

Jak jednoznacznie wskazują wymienione wcześniej wyniki obserwacji i badań zjawisk filtracyjnych 

zachodzących na prawym przyczółku zapory, bezpośrednim źródłem wysiąków na skarpie 

odpowietrznej jest woda napływająca z wysoczyzny prawego zbocza zbiornika, która częściowo 

kieruje się do prawego przyczółka zapory. Przepływ wód ułatwia zidentyfikowana żwirowa warstwa 

wodonośna znajdująca się na głębokości około 6 m p.p.t. oraz nadal działający drenaż na styku ekranu 

skarpy odwodnej i materaca siatkowo-kamiennego.  

 Jeśli założyć jednorodność korpusu zapory, w szczególności pod względem jego właściwości 

filtracyjnych i przy prawidłowo działającym drenażu przyskarpowym, to wysiąki wody nie powinny 

wystąpić na obserwowanej wysokości poniżej reperu nr 8. Przeprowadzone obliczenia weryfikacyjne 

przy przyjęciu modelu obliczeniowego zastosowanego w opracowaniu [9.1.4] autorstwa 

prof. A. Urbańskiego i dr M. Grodeckiego wykazały, że dla gruntu jednorodnego pod względem 

właściwości filtracyjnych wyjście krzywej filtracji na skarpie na rzędnej ok. 477 m n.p.m. jest 

możliwe tylko dla specyficznych warunków: przy bardzo dużej wartości dopływu bocznego oraz 

jednocześnie stosunkowo niskiej wartości współczynnika filtracji (por. rys. 9.1.1).  
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Rys. 9.1.1. Zapora z gruntu o k=2 m/d i dopływie od strony odpowietrznej Q=0,3 m3/m2/dobę. 

Położenie krzywej filtracji 

 

 Grunty wbudowane w korpus zapory w rzeczywistości są niejednorodne pod względem 

przepuszczalności oraz porowatości. W znacznym zakresie niejednorodność ta jest związana 

z wbudowanymi w korpus i przemieszanymi z gruntem licznymi odłamkami skalnymi i otoczakami 

o znacznych wymiarach, które utrudniają mechaniczne zagęszczenie gruntów oraz ułatwiają tworzenie 

uprzywilejowanych dróg filtracji pomiędzy nimi i drobniejszym gruntem. Z kolei drugim istotnym 

czynnikiem, który spotęgował niejednorodność filtracyjną gruntów korpusu zapory było zastosowanie 

dodatku wapna palonego w celu umożliwienia wbudowania w nasyp i zagęszczenia zbyt wilgotnego 

gruntu.  

 Zgodnie z informacją przedstawioną w " Dokumentacji badań geotechnicznych..." z 2011 r. 

[9.1.7] grunt przewidziany do budowy zapory przed wbudowywaniem w korpus i rozdrobnieniem 

charakteryzował się podwyższoną wilgotnością z powodu domieszki z gruntów spoistych oraz 

niesprzyjających warunków atmosferycznych (bardzo intensywne opady deszczu odnotowane 

w dzienniku budowy), powodujących dodatkowe nasiąkanie i rozmiękczanie wbudowywanych 

warstw. Wilgotność gruntu była określana w zakresie16-19% i była większa od wartości optymalnej 

wynoszącej ok. 8,5-9,5% dla tego rodzaju gruntu. Zdecydowano się na ulepszanie (osuszanie) 

rozścielanych warstw gruntu za pomocą dodatku wapna w celu zmniejszenia podwyższonej 

wilgotności oraz dla obniżenia zawartości części organicznych (stabilizacji gruntu). Szczegółową 

ocenę zastosowania metody osuszania gruntów za pomocą wapna w przypadku formowania korpusu 

zapory zbiornika wodnego zamieszczono w punkcie 9.2 niniejszego opracowania. 

 Przyjęta początkowo technologia mieszania wapna z gruntem za pomocą przesypywania 

koparką i przy ręcznym dozowaniu wapna (por. podrozdział 8.7), którą zastosowano przy formowaniu 
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warstw do rzędnej ok. 475 m n.p.m. nie zapewniała dokładnego i równomiernego jego wymieszania z 

gruntem (np. fotografia na rys. 9.1.2). 

 

 

Rys. 9.1.2. Zastosowanie wapna do osuszania nadmiernie zawilgoconego gruntu 

 

 Dla przedstawionych złożonych uwarunkowań bardzo trudno jest określić, w jaki sposób 

następuje filtracja wody w korpusie zapory, jak wygląda rozkład gruntów o podwyższonej 

przepuszczalności w korpusie (niespoistych żwirów lub gruntów słabiej zastabilizowanych dodatkiem 

wapna) oraz uprzywilejowanych dróg filtracji będących skutkiem m.in. wbudowania dużych kamieni 

(rys. 9.1.2). Jednakże zauważalnym efektem stały się wysiąki, które wystąpiły na skarpie 

odpowietrznej w sąsiedztwie piezometru nr 8.  

 Własne wyniki badań wodoprzepuszczalności próbek gruntu pobranych z na skarpie 

odpowietrznej wskazują na znacznie mniejsze wartości współczynnika filtracji k= 0,0098 m/d od 

podanych np. w dokumentacji [9.1.1] zastanawiająco dużych wartości k=112-414 m/d. W takiej 

sytuacji w środowej części korpusu zapory mogła uformować się soczewka (lub kilka soczewek) 

złożona z jednej lub więcej warstw wbudowywanych gruntów o większej przepuszczalności 

w porównaniu z gruntami ją otaczającymi, mająca kontakt hydrauliczny z prawym zboczem czaszy 

zbiornika, w której dochodzi do gromadzenia się wody zawieszonej, która znalazła częściowy odpływ 

w rejonie piezometru nr 8 przez słaboprzepuszczalną przypowierzchniową warstwę gruntu. 
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Ograniczeniem i barierą dla filtracji wody przesiąkowej z lewego przyczółka do najniższych warstw 

korpusu zapory i do drenażu przyskarpowego, powodującym wysięki wody w rejonie piezometru nr 8 

mogą być warstwy nasypu nr 1 - nr 8 nierównomiernie zastabilizowane wapnem na rzędnych poniżej 

475 m n.p.m. 

 

9.2 Ocena zgodności budowy korpusu zapory z założeniami projektowymi 

Literatura do rozdziału 9.2 

[9.2.1]  Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice...., Projekt 

architektoniczno-budowlany. Tom II.H Część hydrotechniczna. Ośrodek Usług Inżynierskich 

Staand sp. z o.o., Kraków, czerwiec 2004 

[9.2.2]  Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice...., Projekt 

wykonawczy. Część hydrotechniczna. Ośrodek Usług Inżynierskich Staand sp. z o.o., 

Kraków, styczeń 2007 

[9.2.3]  Specyfikacje techniczne ST - 02.03.01 Nasypy. Ośrodek Usług Inżynierskich „Staand” spółka 

z o.o., Kraków, styczeń 2007 

[9.2.4]  Dokumentacja badań geotechnicznych dla zadania pn. Zapora i zbiornik retencyjny na potoku 

Wilkówka w sołectwie Wilkowice gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie - Etap II. ZUG 

Geoserwis. Kraków, grudzień 2011 

[9.2.5]  Ocena stanu technicznego zbiornika „Wilkówka” w m. Wilkowice, gm. Wilkowice etap II. 

Aktualizacja sporządzonej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa w oparciu o 

ponownie wykonane pomiary kierunków i prędkości wody filtrującej przez korpus 

zaporyIMGW - PIB, Warszwa, listopad 2017 

[9.2.6]  Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Wyd. MOŚZNiL, Warszawa, 1994 

[9.2.7] Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych nr 26. GPI Inwestim  

 

 Przyjęte założenia projektowe oraz technologię budowy korpusu zapory ziemnej 

przedstawiono w punkcie 8.7.1 niniejszego opracowania. Zgodność budowy korpusu z założeniami 

projektowymi należy ocenić osobno dla trzech zagadnień: zastosowanego materiału gruntowego, 

technologii wykonania robót oraz rozwiązania konstrukcyjnego. 

Należy zauważyć, że w dokumentacji projektowej: w projekcie architektoniczno-budowlanym [9.2.1] 

oraz w części hydrotechnicznej projektu wykonawczego [9.2.2] nie określono szczegółowych zaleceń 

dotyczących technologii wykonywania robót ziemnych, podając jedynie, że ostateczna technologia 

wykonywania nasypów zostanie ustalona we współpracy z wyłonionym wykonawcą. Wskazano 
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natomiast, że budowę korpusu zapory powyżej poziomu wód gruntowych powinno się prowadzić 

zgodnie z WTWIO Roboty ziemne [9.2.6]. Zatem w poniższych ocenach za odstępstwa od zaleceń 

projektowych uznano również odstępstwa od zaleceń zawartych WTWIO Roboty ziemne [9.2.6]. 

Ponadto należy zauważyć, że ze względu na bardzo duże utrudnienia przy wykonywaniu robót 

ziemnych spowodowane przez intensywne opady, napływ wód do wykopów ze zboczy oraz spływ 

wód opadowych, technologia wykonywania nasypu korpusu zapory była w trakcie budowy zmieniana 

na podstawie opinii Nadzoru geotechnicznego i Nadzoru projektowego, zgodnie z informacjami 

zawartymi "Protokole konieczności wykonania robót dodatkowych" nr 26 [9.2.7]. 

 

9.2.1 Ocena zgodności dotycząca zastosowanego materiału gruntowego 

Do budowy korpusu zapory przewidziano w projekcie architektoniczno-budowlanym [9.2.1] oraz w 

części hydrotechnicznej projektu wykonawczego [9.2.2], wykorzystanie gruntów pozyskanych 

z czaszy zbiornika w postaci żwirów i żwirów gliniastych z otoczakami. Z gruntów takich nasyp został 

uformowany. Należy zauważyć, że grunty te, zalegające na zboczach doliny potoku, zawierały duże 

ilości kamieni i odłamków skalnych (rumoszu), często o znacznych rozmiarach. Dla nasypu korpusu 

formowanego warstwami grubości do 0,50 m, dla zapewnienia dobrego zagęszczenia, nie powinno 

dopuszczać się do zabudowy kamieni o wymiarach przekraczających 1/3 wysokości warstwy. 

W rzeczywistości wbudowywane były duże kamienie o średnicy do 250 mm, co zostało potwierdzone 

w badaniach kontrolnych. Tak duże kamienie stanowią utrudnienie dla zagęszczenia gruntu, w ich 

sąsiedztwie mogą tworzyć się wolne przestrzenie, stanowiące potencjalne drogi filtracji. 

 

9.2.2 Ocena zgodności dotycząca zastosowanej technologii formowania korpusu zapory 

Przy budowie korpusu zastosowano wymaganą w specyfikacjach technicznych [9.2.3] technologię 

warstwową, grunty układano na całą szerokość korpusu zapory grubości warstwą grubości do 0,50 m 

z nachyleniem powierzchni ok. 2% w kierunku skarpy odpowietrznej. W trakcie formowania nasypu 

wystąpiły znaczne utrudnienia w postaci częstych i intensywnych opadów, odnotowane w dzienniku 

budowy. Ze względu na znaczne przekroczenie wilgotności optymalnej przez grunty przewidziane do 

wbudowania w nasyp, Kierownik budowy oraz Projektant uznali mieszanie gruntu z dodatkiem 

1-1,5% (objętościowo) wapna palonego za właściwą metodę doprowadzenia nadmiernie 

zawilgoconego gruntu do wilgotności optymalnej, dokumentując to wpisami do dziennika budowy. Z 

kolei Inspektor nadzoru geotechnicznego w "Dokumentacji badań geotechnicznych..." [9.2.4] podał 

dodatkową argumentację, przywołując pozytywne wcześniejsze doświadczenia Wykonawcy robót, 

firmy Energopol, nabyte przy okazji podwyższania wałów przeciwpowodziowych na potoku 

Wapienica. Wały te, nadbudowane gruntem stabilizowanym wapnem, zachowały swoją stateczność, 
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natomiast wały na innych odcinkach nadbudowane przez inną firmę bez dodatku wapna, podczas 

powodzi uległy awarii. Przykład ten nie jest do końca trafny i nie może być przenoszony na zaporę 

zbiornika wodnego, która jest budowlą ziemną o innej skali i innej funkcji niż wał 

przeciwpowodziowy, w przypadku którego okres piętrzenia wody jest krótki i epizodyczny w 

stosunku do sposobu eksploatacji ziemnej zapory zbiornika wodnego, jak również skala i rodzaj 

zjawisk filtracyjnych z reguły również jest inna. Należy zwrócić uwagę, że ulepszanie (osuszanie) 

nadmiernie zawilgoconych gruntów z użyciem wapna jest technologią powszechnie stosowaną w 

drogownictwie, gdzie nasyp jest odcięty od kapilarnego podciągania wody z podłoża warstwą 

odcinającą (tłuczeń, gruz itp.), przy prawidłowym ubezpieczeniu powierzchni skarp i korony korpus 

nasypu jest odcięty od wnikania wód opadowych czy roztopowych, więc niezagrożony przez 

wystąpienie niekorzystnych zjawisk filtracyjnych. W przypadku przedmiotowej zapory ze względu na 

stale występującą infiltrację wód ze strony obu przyczółków, a w szczególności od strony prawego 

zbocza zbiornika, dochodzi do wypłukiwania związków wapnia z gruntu formującego korpus, co 

zwiększa jego porowatość i może prowadzić do wystąpienia sufozji a nawet przebić hydraulicznych. 

Potwierdzeniem stale trwającego procesu wymywania związków wapnia z korpusu zapory są aktualne 

wyniki badań chemicznych wody, zamieszczone w aktualnej "Ocenie stanu technicznego zbiornika..." 

z listopada 2017 r. [9.2.3], zgodnie z którymi próbki wód pobrane z odkrywek nr 1 i nr 2 

zlokalizowanych na skarpie odpowietrznej oraz z drenażu D1 przy piezometrze P10 charakteryzują się 

zupełnie innymi parametrami niż woda ze zbiornika. Jest to woda o bardzo zasadowym odczynie 

zawierającym się w granicach od 10,8 aż do 12 oraz wysokiej przewodności elektrycznej właściwej 

dochodzącej prawie do 2000 µS/cm. Wysokie przewodnictwo spowodowane jest stężeniem jonów 

metali, zwłaszcza wapnia, sodu, potasu i glinu. Wynoszeniu związków wapnia niewątpliwie sprzyjało 

nierównomierne mieszanie wapna palonego z gruntem za pomocą koparki (fot. rys. 9.2.1) w części 

ulepszanych warstw (przed zastosowaniem recyklera), bądź zastosowanie miejscowo większej ilości 

dodatku wapna niż dopuszczona przez Projektanta. Jest to widoczne na fotografii wykonanej 

24.08.2011, przedstawiającej zagęszczoną i ulepszoną wapnem warstwę - rys. 9.2.2, na pierwszym 

planie są widoczne niewymieszane z gruntem bryłki wapna.   

 

9.2.3 Ocena zgodności dotycząca rozwiązania konstrukcyjnego 

Pod względem konstrukcji korpus został zaprojektowany jako jednorodny, formowany z materiałów 

miejscowych. W stopie skarpy odpowietrznej zaprojektowany został drenaż żwirowy w formie 

trapezowej pryzmy drenażowej z rowem opaskowym, przedstawiony na rysunku nr 05 "Przekrój 

typowy zapory" części hydrotechnicznej projektu wykonawczego [9.2.2]. Podczas budowy korpusu 

zapory, ze względu na intensywne, częste opady i duży dopływ wód w miejsca formowanego nasypu, 

wykonywano zasypy z pospółki oraz drenaże tymczasowe zlokalizowane m.in. wzdłuż ściany leżaka 
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czy wzdłuż prawego przyczółka zapory, w miejscu styku ekranu i materaca siatkowo-kamiennego na 

prawym zboczu (fot. rys. 9.2.3). Pozostawienie tych tymczasowych drenaży bez ich skutecznego 

zamknięcia, spowodowało wytworzenie w korpusie zapory niepożądanych, uprzywilejowanych dróg 

filtracji, których istnienie uprawdopodobniły wyniki aktualnych badań kolorymetrycznych, 

zamieszczone w aktualnej "Ocenie stanu technicznego zbiornika..." z listopada 2017 r. [9.2.3]. 

 

9.2.4 Podsumowanie 

Jako odstępstwa od założeń projektowych dotyczących budowy korpusu zapory uznano: 

-  wbudowywanie w korpus zapory gruntu zawierającego duże kamienie (otoczaki bądź odłamki 

rumoszu skalnego) o wymiarach do 250 mm w sytuacji, gdy "Wytyczne techniczne wykonania i 

odbioru. Roboty ziemne" nie dopuszczają użycia brył i kamieni o wymiarach większych niż  ok. 

15 cm; 

-  zastosowanie wapna palonego do osuszania nadmiernie zawilgoconego gruntu w sytuacji 

możliwego napływu do korpusu zapory wód infiltrujących z obu przyczółków zapory, w tym 

głównie ze strony prawego zbocza zbiornika; 

-  pozostawienie w podłożu korpusu zapory oraz przy jej przyczółku zasypów z pospółki oraz 

tymczasowych drenaży bez ich zablokowania (zabetonowania lub skutecznego zainiektowania). 

 

 

Rys. 9.2.1 Mieszanie wapna palonego z gruntem za pomocą koparki 
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Rys. 9.2.2. Powierzchnia zagęszczonej i ulepszonej wapnem palonym warstwy gruntu 

formowanego korpusu zapory  
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Rys. 9.2.3. Tymczasowy drenaż w miejscu projektowanego styku ekranu i materaca na prawym 

zboczu 

 

9.3 Ocena przyczyn powstania rys w leżakach upustu dennego 

Podczas wizji lokalnych na niektórych powierzchniach ścian bocznych upustu zauważono wystąpienie 

rys skurczowych, na szczęście o niewielkiej rozwartości  w większości suchych (rys. 9.3.1).  

 

Rys. 9.3.1. Rysa skurczowa sucha, z założonym szczelinomierzem. 
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W dolnej części ścian pojawiły się nieliczne rysy wilgotne, które mogą być wynikiem pociągania 

kapilarnego z dna spustu, którym przed wizją lokalną płynęła woda. Z kilku drobnych miejsc w 

ścianach widać przeciek wraz z ługowaniem betonu, co świadczy o skrośności tych rys, pojawiły się 

także przecieki przez dylatacje, szczególnie jeden, w rogu płyty dennej lewego przewodu upustu, 

pomiędzy sekcją 1 i 2, w którym stwierdzono wynoszenie wraz z wodą drobnych cząstek 

wynikających z korozji ługowej lub sufozji  (rys. 9.3.2).  Oceniając ten stan należy stwierdzić, że 

drobne zarysowania nie mają wpływu na wytrzymałość konstrukcji, ale mogą zwiększać nasiąkliwość 

betonu. Przez zastosowanie powłok ochronnych na powierzchni ścian leżaków problem tych rys nie 

powinien wpływać na trwałość obiektu. Rysy skrośne należy zabezpieczyć za pomocą iniekcji, 

natomiast przecieki przez dylatacje powinny zostać zabezpieczone w odpowiedni sposób, np. 

zaproponowany przez autorów w punkcie 10.3.  

 

 Rys. 9.3.2. Przeciek przez dylatację w lewym kanale spustu dennego. 

 

Zabezpieczenia wymagają także powierzchniowe spękania ściany czołowej niecki przy drabince 

ewakuacyjnej przez odkucie i wypełnienie odpowiednią zaprawą, np. Sikadur 41.  
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Rys. 9.3.3. Powierzchniowe spękania ściany czołowej niecki przy drabince ewakuacyjnej 

 

9.4 Ocena przyczyn przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na 

szczelinomierzach 

Dla wyjaśnienia przyczyn przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na 

szczelinomierzach, w pierwszej kolejności należy przyjrzeć się rozwiązaniom konstrukcyjnym niecki 

wypadowej oraz elementów łączących się z jej konstrukcją – ściany boczne, zarówno od góry, jak i od 

dołu. Te elementy to od góry ściana pionowa, na której opiera się korpus gruntowy zapory ziemnej, 

natomiast od dołu to boczne konstrukcje oporowe stanowiące oparcie dla gruntu zasypowego ścian 

bocznych komory niecki wypadowej. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że elementy te zostały 

dosunięte do konstrukcji niecki wypadowej, nie zostały z nią trwale połączone. Muszą zatem mieć 

miejsca ruchy jednej konstrukcji względem drugiej. 

Niestety w udostępnionych przez Zamawiającego materiałach, dotyczących projektu sieci 

urządzeń pomiarowo – kontrolnych oraz w instrukcji eksploatacji i utrzymania nie znaleziono 

omówienia wartości progowych dla poszczególnych grup pomiarów realizowanych na obiekcie. 

Przykładowo w instrukcji eksploatacji i utrzymania znalazła się informacja, że dla zbiornika nie 

opracowano wielkości dopuszczalnych przemieszczeń pionowych. Do czasu określenia przemieszczeń 

dopuszczalnych każdorazowe wyniki pomiarów powinny być porównywane z pomiarami wcześniej 

wykonanymi i oceniane pod kątem bezpieczeństwa budowli. Oceny tej winna dokonać specjalistyczna 

jednostka wykonująca ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu. Należy podkreślić, że 
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obowiązkiem projektanta sieci urządzeń pomiarowo – kontrolnych na obiekcie jest ustalenie wartości 

krytycznych mierzonych wielkości. 

Dla szczelinomierzy w cytowanej już instrukcji eksploatacji i utrzymania znaleziono tabelę nr 

6.4.3 zatytułowaną wartości składowych dx, dy i dz przemieszczeń poziomych szczelinomierzy, 

zamieszczamy ją poniżej. 

Tabela 9.4.1. Wartości składowych dx, dy i dz przemieszczeń poziomych szczelinomierzy 

L.p. Nazwa szczelinomierza Próg ostrzegawczy 

[mm] 

Próg alarmowy 

[mm] 

1 S-01 4 8 

2 S-02 4 8 

3 S-03 4 8 

4 S-04 4 8 

 

Podana powyżej tabela nie uwzględnia rodzaju sytuacji, która wynika z rozwiązań 

konstrukcyjnych i przeznaczenia danego elementu konstrukcyjnego, nieco inne jest obciążenie ściany 

czołowej na której opiera się nasyp gruntowy zapory, a całkiem inne jest obciążenie ścian bocznych 

gdzie parcia gruntu są tylko minimalnie zróżnicowane. Przyjęcie dokładnie takich samych wartości 

dla różnych sytuacyjnie i obciążeniowo konstrukcji nie jest poprawne. Tym samym nie możemy się 

ustosunkować do podanej w tytule rozdziału sytuacji, gdyż w pierwszej kolejności należy ustalić czy 

podane w tabeli powyżej progi ostrzegawcze i alarmowe zostały przyjęte poprawnie, naszym zdaniem 

nie. 

 

9.5 Ocena przyczyn zsuwu ubezpieczeń na lewym stoku zbiornika 

Literatura do tego rozdziału: 

 [9.5.1] Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice...., Projekt 

budowlany. Tom IV Dokumentacja geologiczno-inżynierska. Ośrodek Usług Inżynierskich Stand sp. z 

o.o., Kraków, kwiecień 2004 

[9.5.3] Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice...., Projekt 

wykonawczy. Część hydrotechniczna. Ośrodek Usług Inżynierskich Stand sp. z o.o., Kraków, styczeń 

2007 

[9.5.7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 

roku Nr 86, poz. 579) 

[9.5.12] Borys M., Opory tarcia na styku geosyntetycznych ekranów przeciwfiltracyjnych w wałach 

przeciwpowodziowych. Woda-Srodowisko-Obszary wiejskie. t.2 z 2b(21), 2017 
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 Zgodnie z projektem wykonawczym - część hydrotechniczna [9.5.3] na lewym stoku 

zbiornika wykonane zostało ubezpieczenie, którego celem było ochrona przed potencjalnymi stratami 

wody ze zbiornika poprzez jej przepływ przez spękany masyw skalny wzniesienia w kierunku do 

potoku Zimnik. Założenie takie zostało przyjęte na podstawie oceny budowy geologicznej lewego 

zbocza projektowanego zbiornika, przeprowadzonej na podstawie bardzo skromnego rozpoznania 

masywu skalnego, opartego na jednym archiwalnym otworze S-1 wykonanym na głębokość 90 m. 

Pozostałe otwory badawcze wykonane na lewym stoku były płytkie, nie przekraczały 4,0 m 

głębokości.  

 Ubezpieczenie skarpy według rysunków 4.1 - 4.3. dokumentacji projektowej [9.5.3] 

obejmowało ułożenie geomembrany oraz jej pokrycie warstwą ochronną z pospółki lub pospółki 

gliniastej o grubości do 0,85 m (wg rys. 9.5.1).  

 

  

Rys. 9.5.1. Koncepcja ubezpieczenia lewej skarpy czaszy zbiornika wg dokumentacji projektowej 

[9.5.3] 

 Ze względu na stwierdzone nieszczelności geomembrany oraz na powstanie uszkodzeń 

i osunięć warstwy okrywowej, będących skutkiem m.in. intensywnych opadów, w drugiej połowie 

2015 r. opracowana została koncepcja wykonania napraw gwarancyjnych tego ubezpieczenia. Opis 

ostatecznej wersji technologii doszczelnienia zawiera "Opis doszczelnienia dna zbiornika wodnego na 

potoku Wilkówka" stanowiący załącznik do pisma ETP Sp. akc. z dnia 4.11.2015 oraz notatka 

służbowa z dnia 10.11.2015 spisana w sprawie szczegółów rozwiązań przy wykonywaniu warstwy 

uszczelniającej czaszy zbiornika - zamienne w ramach gwarancji za wykonaną wadliwie warstwę 

założoną w projekcie budowlanym i wykonawczym dla zadania "Zapora i zbiornik retencyjny na 

potoku Wilkówka... etap II".  
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 W szczególności przewidziano na lewej skarpie czaszy zbiornika rozścielenie na podsypce 

warstwy geowłókniny o gramaturze 500g/m2, na której przewidziano ułożenie geomembrany PEHD 

dwustronnie szorstkowanej grubości 1,5 mm oraz kolejnej warstwy geowłókniny o gramaturze 

500g/m2. Warstwy izolacji przed odkształceniami miał chronić docisk wywierany przez płyty ażurowe 

o wym. 60x40x10 cm z otworami wypełnionymi pospółką. Z kolei płyty ażurowe  miały opierać się 

o "płaski krawężnik w postaci ławy betonowej" wykonany w stopie skarpy. Rozwiązanie to 

przedstawiono na fragmencie rysunku stanowiącego załącznik do pisma ETP Sp. akc. z dnia 

4.11.2015 - rys. 9.5.2.  

 Z treści "Opinii projektanta w sprawie uszkodzenia ubezpieczeń lewej skarpy czaszy zbiornika 

Wilkówka wykonanego w ramach robót gwarancyjnych w 2015 r." zawartej w piśmie O.U.I. STAND 

sp. z o.o. z dnia 4.04.2016 wynika, że w wyżej opisanej koncepcji dokonano zmiany rodzaju 

geomembrany, wykonując  uszczelnienie z geomembrany EPDM w miejsce PEHD. Należy zauważyć, 

że w udostępnionej przez Zleceniodawcę dokumentacji nie znaleziono żadnej bardziej szczegółowej 

informacji dotyczącej rodzaju zastosowanej geomembrany, co utrudnia dalszą analizę przyczyn zsuwu 

ubezpieczeń.  

 

 

Rys. 9.5.2. Koncepcja ubezpieczenia lewej skarpy czaszy zbiornika z dn. 4.11.2015, ETP Sp. akc. 

 

 Po wykonaniu ubezpieczenia skarpy doszło do kolejnych jego uszkodzeń w lutym 2016 r. 

Uszkodzenia obejmowały wystąpienie przemieszczeń (sklawiszowanie) dociskowych płyt 

betonowych  w obrębie gurtu na zakończeniu ubezpieczenia lewej skarpy ekranem z płyt betonowych 

oraz na poziomie lustra wody, jak również wystąpiły osunięcia i poklawiszowanie dolnych rzędów 

płyt dociskowych na całej szerokości istniejącego docisku (opis na podst. notatki służbowej 

z 2.03.2016).  
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 Należy zauważyć, że dla obu rozwiązań ubezpieczenia lewej skarpy czaszy zbiornika nie 

przeprowadzono analiz obliczeniowych (projektowych) potwierdzających ich poprawność 

i stateczność we wszystkich możliwych warunkach obciążenia. Należało co najmniej przeprowadzić 

ocenę możliwości wystąpienia zsuwu wzdłuż powierzchni kontaktu poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych oraz ocenić warunki równowagi ubezpieczenia dla obciążenia wypadkową  parcia 

wody z obu stron geomembrany - od strony zbiornika i od strony masywu skalnego. 

 Analiza obciążeń wywołanych przez wypadkową parcia wody została przedstawiona przez 

Projektanta w "Opinii projektanta w sprawie uszkodzenia ubezpieczenia lewej skarpy czaszy zbiornika 

Wilkówka wykonanego w ramach robót gwarancyjnych w 2015 r.". Zawarł w niej poprawną analizę 

wielkości obciążeń skarpy parciami wody oraz analizę wielkości różnic poziomów wody w zbiorniku 

i w piezometrze nr 14.  

 Należy zwrócić uwagę, że zagrożenie dla ubezpieczenia uformowanego wg koncepcji 

z 4.11.2015 r. stanowiły praktycznie wszystkie przypadki wystąpienia wyższego poziomu wody 

w piezometrze nr 14 ponad poziom wody w zbiorniku, a nie tylko przypadki występujące dla 

wysokich stanów wód w zbiorniku, jak można sądzić z treści "Opinii projektanta..".  

 Przyjmując ciężar pojedynczej płyty ażurowej typu MEBA o wymiarach 60x40x10 cm 

z wypełnieniem otworów pospółką wynoszący 51 kg, składowa normalna docisku (prostopadła do 

powierzchni skarpy o nachyleniu  =26,1o) wynosi qN = 1,88 kN/m2. Zatem do zrównoważenia tak 

niewielkiego nacisku wystarczy, aby wysokość słupa wody za geomembraną była większa o 0,2 m od 

poziomu wody w zbiorniku. Dla uzyskania efektu "sklawiszowania" na pojedynczej płycie różnica ta 

musi być nieco większa, by dodatkowo pokonać niewielkie siły tarcia na kontakcie płyty betonowej 

z sąsiadującymi z nią płytami.  

 Ponadto należy przeanalizować możliwość utraty stateczności poprzez wystąpienie poślizgu 

na kontakcie poszczególnych warstw ubezpieczenia. Dla rozwiązania przedstawionego na rys. 9.5.2 

należy sprawdzić możliwość wystąpienia poślizgu dla dwóch przypadków: na styku płyty ażurowe - 

geowłóknina oraz na styku geowłóknina - geomembrana. Jak wspomniano wcześniej, zmiana 

materiału geomembrany z PEHD na EPDM utrudnia taką analizę wobec braku informacji 

o parametrach zastosowanej geomembrany oraz braku ogólnodostępnej informacji o bardziej 

szczegółowych parametrach tej geomembrany wymaganych do analizy stateczności 

wielowarstwowych ubezpieczeń. 

 Do analizy wykorzystano dane zawarte w publikacji prof. M. Borys [9.5.12] w celu określenia 

wartości kątów tarcia charakteryzujących opory tarcia na kontakcie materiałów geosyntetycznych. 

Należy zauważyć, że z reguły opory tarcia między gruntem (elementem konstrukcyjnym) 

a geosyntetykiem są większe niż opory tarcia pomiędzy geosyntetykami.  

 W najprostszym ujęciu wskaźnik stateczności warstw okrywowych ułożonych na 

geomembranie określa wzór: 
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tan

tan kF   

gdzie:  

 k - kąt tarcia na kontakcie warstw, 

  - kąt nachylenia warstw (powierzchni skarpy). 

 

 Wartość kąta tarcia na kontakcie ażurowej płyty betonowej wypełnionej pospółką 

z geowłókniną oszacowano na  k1 = 29,5o z uwzględnieniem proporcji powierzchni otworów 

wypełnionych gruntem do powierzchni betonu w płycie. Wartość wskaźnika stateczności wyniesie 

F1 = tan 29,5o / tan 26.1 o = 1,16. Zatem warstwa jest stateczna, ale zapas stateczności jest mniejszy od 

wymaganego w budownictwie wodnym dla Fdop= 1,50 [9.5.7]. 

 Mniej precyzyjną ocenę stateczności można uzyskać w drugim przypadku - oceny stateczności 

warstw ubezpieczenia wzdłuż powierzchni poślizgu na kontakcie geowłóknina-geomembrana EPDM. 

Wobec wspomnianego wyżej braku danych dla tego rodzaju materiału, przyjęto podane w publikacji 

[9.5.12] dane dotyczące szorstkowanej folii PVC. Założono, że zastosowana geomembrana EPDM 

była również obustronnie szorstkowana, należy nadmienić, że zastosowanie geomembrany gładkiej na 

tak stromej skarpie byłoby rażącym błędem.  

 Dla przypadku kontaktu geowłókniny z geomembraną uszorstkowioną kąt tarcia podany 

w publikacji [9.5.12] wynosi k2 = 21,5o. Dla tego przypadku wartość wskaźnika stateczności przyjmie 

wartość F2 = tan 21,5o / tan 26.1o = 0,80. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, w tym niedostateczne 

wartości sił tarcia na kontakcie warstw, dla zastosowanego rozwiązania (rys. 9.5.2) w dużej części 

stateczność warstwy ażurowych płyt dociskowych zapewniało oparcie ich o "płaski krawężnik 

w postaci ławy betonowej" wykonany w stopie skarpy oraz dodatkowe podparcie wywierane przez 

wodę spiętrzoną w zbiorniku. 

 Szczególnie intensywnie osunięcia i poklawiszowanie płyt ażurowych wystąpiły w dolnej 

części skarpy pod powierzchnią wody w zbiorniku. Było to wynikiem działania wyporu na płyty oraz 

na mniejsze wartości sił tarcia między płytami i mokrą geowłókniną oraz pomiędzy mokrymi płytami, 

przez co elementy ubezpieczenia skarpy pod powierzchnią wody były bardziej podatne na powstanie 

osunięć niż ułożone w górnej części skarpy. 

 Ogólnie można stwierdzić, że pierwotną i zasadniczą przyczyną wystąpienia osuwisk 

ubezpieczeń lewej skarpy czaszy zbiornika było niedostateczne rozpoznanie warunków wodnych 

w masywie skalnym wzniesienia na lewym brzegu projektowanego zbiornika i wynikający z tego brak 

możliwości prawidłowej oceny kierunków przepływu wód między projektowanym zbiornikiem 

a otoczeniem. Sposób wykonania ubezpieczenia przyjęty w dokumentacji projektowej [9.5.3] był 

adekwatny do założonego w fazie projektowania przepływu wód w spękanym masywie skalnym 
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w kierunku potoku Zimnik, który jednakże w trakcie eksploatacji zbiornika okazał się skierowany 

głównie do zbiornika. Wykonane ubezpieczenia nie były dostosowane do tego rodzaju obciążenia. 

Ponadto zastrzeżenia budzi brak wykonania obliczeń projektowych dla przyjętych rozwiązań 

ubezpieczenia skarpy dla wykazania ich poprawności i bezpieczeństwa eksploatacji.  

 

9.6 Ocena przyczyn ucieczek wody ze zbiornika 

Kluczowe znaczenie dla oszacowania przyczyn ucieczki wody ze zbiornika mają badania 

przeprowadzone przez OTKZ (Ocena stanu technicznego zbiornika „WILKÓWKA” w m. Wilkowice, 

gm. Wilkowice, etap II) w 2016 i 2017 roku. Badania obejmowały pomiary czasu trwania pojawienia 

się barwnika po iniekcji w czaszy zbiornika po lewej i przy skarpie odwodnej. W roku 2016 

zmierzona prędkość przepływu od dna po prawej stronie zapory do studni zbiorczej poniżej niecki 

wypadowej wyniosła aż 4320 m/dobę, co odpowiada 0,05m/s. Taki przepływ możliwy jest wyłącznie 

przez niezaczopowany drenaż. Podobny pomiar ale dla iniekcji z lewej strony zbiornika dał wynik 144 

m/dobę (0,0017m/s) (rys. 9.6.1). To również świadczy o uprzywilejowanej drodze filtracji, 

prawdopodobnie przez drenaż po stronie lewej. Z kolei w badaniach w roku 2017 otrzymano wynik 

pozytywny przepływu pomiędzy prawą stroną zbiornika a piezometrem P3 z prędkością 61 m/d (710-4 

m/s), co może być wynikiem przepływu przez ekran lub przez prawą skarpę. W tych samych 

badaniach nie  stwierdzono połączenia czaszy zbiornika z rowem opaskowym, co z kolei przemawia 

na korzyść szczelności umocnienia skarpy zapory płytami betonowymi, jednakże z uwagi na złożoną 

strukturę gruntów pod zaporą filtrująca woda może nie trafiać do rowu opaskowego. Szczególnie, że 

pod płytami znajduje się słaba folia, która łatwo mogła ulec perforacji.  Natomiast płyty ekranu 

betonowego zapory mają dylatacje zamknięte nie taśmami dylatacyjnymi tylko kitem wciskanym od 

strony zewnętrznej w szczelinę dylatacyjną. Jest to rozwiązanie praktycznie niespotykane na obiektach 

tego typu. 

Nie można jednakże wykluczyć istnienia jeszcze innych przyczyn ucieczki wody ze zbiornika. 

Mogą to być niezauważone w procesie remontu dna zbiornika uszkodzenia geomembrany 

wyściełającej czaszę oraz lewe zbocze zbiornika. W związku ze stwierdzonymi istotnymi 

uszkodzeniami położonej w okresie realizacji prac budowlanych geomebrany PVC, Wykonawca prac 

zadeklarował wymianę geomembrany, ale tylko w obrębie czaszy zbiornika i na lewym zboczu 

zbiornika. Po zrealizowaniu prac nie przeprowadzono kontroli układania geomembrany uznając, że 

prace zostały wykonane poprawnie. Załączono jedynie wyniki badań szczelności zgrzewu 

poszczególnych płatów geomembrany, co nie wyklucza istnienia uszkodzeń na łączeniu geomembrany 

z elementami stałymi, do których geomembrana była kotwiona. Ponadto należy sprawdzić czy 

uszczelnienie dna przykrywa całą powierzchnię dna skutecznie odcinając wody zbiornika od 

znajdującej się pod geomembraną warstwą pospółek i żwirów. 
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Rys. 9.6.1. połączenie hydrauliczne pomiędzy czaszą zapory a studnią zbiorczą drenaży. 

Podsumowując najbardziej prawdopodobną przyczyną ucieczek wody ze zbiornika stanowi 

brak zamknięcia wlotów do pomocniczych drenaży wbudowywanych w trakcie prac realizacyjnych 

obiektu. Pomimo szeregu monitów, ostatni był w czerwcu 2017 roku, drenaże te nie zostały skutecznie 

zamknięte. 

 

9.7 Ocena niedomagań pryzm kamiennych w stopie skarpy odpowietrznej zapory 

Niedomagania pryzm kamiennych w stopie skarpy odpowietrznej zapory, stanowiących drenaż tej 

skarpy mogły się wziąć, z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy to zakolmatowanie geowłókniny, w 

której pryzmy zostały zamknięte, drugi to dodawanie wapna w procesie formowania korpusu zapory. 

Oba wymienione powyżej powody wzajemnie się uzupełniają, nie byłoby kolmatacji geowłókniny, 

gdyby w procesie formowania korpusu zapory nie dodawano wapna. Kwestia druga w tym momencie 

jest jeszcze istotniejsza, tej geowłókniny tam po prostu nie powinno być. Jak sama nazwa wskazuje, 

pryzmę kamienną powinny tworzyć tylko i wyłącznie starannie dobrane kamienie ostrokrawędziste o 

granulacji odpowiadającej frakcji tłuczniowej, czyli 50 – 60 mm. Tak dobrana frakcja pryzmy 

skutecznie będzie odbierała wodę filtrującą przez korpus gruntowy zapory. Jest w tej sytuacji pewne 

zagrożenie wynikające z rodzaju gruntu wbudowanego w korpus zapory, zawierającego dużo 

drobnych ziaren, stąd w wyniku filtracji wody przez korpus i przekroczenia dopuszczalnych 
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gradientów, może dochodzić do wynoszenia tych drobnych cząstek gruntu, uruchamiania zjawisk 

sufozyjnych i tym samym osłabiania całej struktury gruntu wbudowanego w korpus zapory. Aby temu 

przeciwdziałać na styku grunt korpusu zapory i pryzma drenażowa powinien zostać wbudowany filtr 

odwrotny, być może Wykonawca prac chcąc przeciwdziałać możliwości powstania zjawisk 

sufozyjnych postanowił owinąć pryzmę kamienną geowłókniną z wiadomym skutkiem. Poprzez te 

działania i dosypywanie wapna do gruntu odciął praktycznie możliwość odbioru wody filtrującej przez 

korpus zapory przez wbudowaną pryzmę drenażową. 

Aktualnie wbudowaną w stopę skarpy odpowietrznej po obu stronach niecki wypadowej pryzmę 

kamienną należy rozebrać i wybudować nową, stosownie do rozwiązania zaproponowanego w  

załączniku nr. 4. 

 

10 ZAKRES NIEZBĘDNYCH PRAC DLA POPRAWY STANU TECHNICZNEGO 

OBIEKTU 

10.1 Prace naprawcze ściany pionowej niecki wypadowej 

Stwierdzone zarysowania wewnątrz kanałów upustów dennych oraz wieży przelewowej i komory 

zamknięć są pochodzenia skurczowego o niewielkiej rozwartości rys. Stwierdzono występowanie 

nielicznych miejsc przecieków z ługowaniem betonu wskazujących na wskrośność tych rys, zarówno 

wewnątrz upustu dennego jaki i w komorze zamknięć oraz wieży przelewów. Oceniając ten stan 

należy stwierdzić, że drobne zarysowania nie mają wpływu na wytrzymałość konstrukcji, ale mogą 

zwiększać nasiąkliwość betonu. Przez zastosowanie powłok ochronnych na powierzchnię ścian w 

miejscu zarysowań problem tych rys nie powinien wpływać na trwałość obiektu. Rysy skrośne należy 

zabezpieczyć za pomocą iniekcji żywicą poliuretanową.  

Naprawy niewielkich ubytków, wykruszeń betonu można dokonać za pomocą odpowiednich zapraw, 

np. zaprawy klejowej firmy SIKA – SIKADUR 31lub SIKADUR 41.  

 

10.2 Prace naprawcze wypełnień dylatacji ściany niecki wypadowej 

Do naprawy wypełnienia szczeliny dylatacyjnej na ścianie niecki wypadowej proponujemy któryś z 

preparatów elastycznych, odpornych na wodę i ścieranie, np. preparat Sikaflex® PRO‐3  

jednoskładnikowy, wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza, elastyczny kit uszczelniający na bazie 

poliuretanu o wysokiej odporności mechanicznej. Nadaje się do wypełniania dylatacji o szerokości 5-

35mm. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do betonu. Ponieważ preparat powinien być 

stosowany na osuszone i oczyszczona powierzchnie, to dylatację należy wcześniej odpowiednio 
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przygotować. Zalecane jest zastosowanie warstwy gruntującej Sika® Primer‐3 N. Jako podparcie 

wypełnienia należy stosować materiał kompatybilny z uszczelnieniem, o zamkniętej strukturze np. 

Sika® Rundschnur – sznur ze spienionego polietylenu. 

W przypadku braku możliwości wysuszenia betonu należy wykonać najpierw gruntowanie żywicą 

epoksydową Sikadur 53 i po wyschnięciu po ok. 2-3 dniach zastosować  Sika® Primer‐3 N i pozostałe 

składniki wypełnienia. 

 

10.3 Zatrzymanie wypływu wody w upuście dennym na połączeniu sekcji 1 i 2 oraz na 

połączeniu wieży przelewowej i upustu dennego 

Zauważone przecieki przez dylatacje w upuście dennym na połączeniu sekcji 1 i 2 oraz na połączeniu 

wieży przelewowej i upustu dennego proponujemy uszczelnić metodę iniekcyjną, dwustopniową. 

Zaletą tej metody jest możliwość wykonania uszczelnienia przy dostępie do dylatacji jedynie od 

wewnątrz kanałów lub wieży przelewowej. Jako przykładową technologię proponujemy wykorzystać 

materiały firmy SIKA. 

 

Zalecane materiały:  

1) Sika Injection 105 RC - piana do wstępnego tamponażu,    

Cena katalogowa materiału netto: 68,05 PLN/kg, opakowanie: 21 kg  

2) Sika Injection 203 - poliuretanowa żywica iniekcyjna  

     Cena katalogowa materiału netto: 60,45 PLN/kg, opakowanie: 15,5 kg 

 

Metoda wykonania: 

Do uszczelnienia dylatacji zastosowano taśmę dylatacyjną firmy Besaflex PVC-P o szerokości 200 

mm. Założeniem tej metody jest wykonanie szczelnej przesłony w szczelinie dylatacyjnej za wkładką 

dylatacyjną. Zakładając, że szerokość taśmy dylatacyjnej zabetonowanej po każdej stronie dylatacji 

wynosi 90 mm, celem uszczelnienia, należy wywiercić otwory pod pakery iniekcyjne w rozstawie co 

30 cm po każdej stronie dylatacji w odległości ok. 23 cm od krawędzi dylatacji. Przesuniecie 

wierconych otworów po każdej stronie dylatacji powinno wynosić 15 cm. Otwory należy wiercić pod 

kątem ok. 45 do powierzchni betonu, na wylot przez element, do szczeliny dylatacyjnej za wkładką. 

Otwór powinien przechodzić przez koniec wkładki dylatacyjnej dla ewentualnego doszczelnienia 

wkładki po jej obwodzie w przypadku ubytków betonu w tym miejscu. Po wykonaniu otworów na 

całym obwodzie dylatacji, należy rozpocząć iniektowanie od tych, najniżej położonych i przepinać 

pompę iniekcyjną do kolejnych.  Po zakończeniu iniekcji wstępnej materiałem SI 105 RC, należy 

wykonać drugi stopień iniekcji materiałem SI 203. Sposób naprawy na przykładzie dylatacji w upuście 

dennym przedstawiono na rysunku 10.3.1. 
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Rys. 10.3.1 Sposób naprawy dylatacji za pomocą środka naprawczego SI 105 RC i SI 203 

 

W analogiczny sposób należy naprawić dylatację pomiędzy przelewem wieżowym a upustem dennym 

wiercąc otwory przez ścianę przelewu oraz przez ściany upustu, tak by wypełnić środkiem 

uszczelniającym przestrzeń za wkładką dylatacyjną. 

 

10.4 Usunięcie nieszczelności dolnej komory przepławki 

Przepławka dla ryb składa się z 3 sekcji wzajemnie zdylatowanych. Połączenie pomiędzy płytą denna 

a ścianą boczną pierwszej sekcji zostało uszczelnione za pomocą taśmy dylatacyjnej PCV. Na 

podstawie dostępnej dokumentacji fotograficznej wnioskujemy, że nie zastosowano taśmy w 

pozostałych sekcjach oraz do uszczelnienia dylatacji pomiędzy sekcjami. Może to skutkować 

rozszczelnieniem połączeń z upływem czasu i wyciekami wody.  

Istniejący przeciek na połączeniu sekcji 1 i 2 przepławki można doszczelnić za pomocą tego samego 

preparatu jak do naprawy szczeliny w niecce wypadowej, czyli Sikaflex® PRO‐3 SL. Ponieważ 

preparat powinien być stosowany na osuszone i oczyszczona powierzchnie, to dylatację należy 

wcześniej odpowiednio przygotować. Zalecane jest też zastosowanie warstwy gruntującej Sika® 

Primer‐3 N. Jako podparcie wypełnienia należy stosować materiał kompatybilny z uszczelnieniem, o 

zamkniętej strukturze np. Sika® Rundschnur – sznur ze spienionego polietylenu. W przypadku braku 

możliwości wysuszenia betonu należy wykonać najpierw gruntowanie żywicą epoksydową  Sikadur 

53 i po wyschnięciu po ok. 2-3 dniach zastosować  Sika® Primer‐3 N i pozostałe składniki 

wypełnienia. 

 

10.5 Prace naprawcze drenażu (udrożnieniowe pryzm kamiennych) zapory zbiornika 

Wilkówka 

10.5.1 Przypora skarpy odpowietrznej 
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 Przyporę skarpy odpowietrznej zapory stanowi pryzma kamienna o przekroju trapezowym, o 

szerokości podstawy 7,5m, wysokości 2m i nachyleniu skarp 1:1,25 od strony korpusu oraz 1:1,5 od 

strony odpowietrznej (rys. Z4.1, Z4.2, Załącznik nr 4). Materiał pryzmy stanowi kamień łamany o 

średnicy 30-40mm. Pryzma od strony korpusu powinna być otoczona filtrem odwrotnym (wg 

odrębnego projektu). Ze względu na skomplikowane warunki gruntowe nie należy stosować 

geowłókniny. Wykonanie przypory wymaga usunięcia istniejącego drenażu podskarpowego. Ze 

względu na znaczną ingerencję w korpus zapory, przyporę należy wykonać w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych oraz przy opróżnionym zbiorniku. Technologia wykonania przypory 

powinna przewidywać konieczność podziału procesu na etapy, obejmujące stosunkowo krótkie 

odcinki rzędu 4 – 5 m.  

10.5.2 Drenaż skarpowy 

Drenaż skarpowy o przekroju prostokątnym, o szerokości 0,75m i głębokości 1,0m (rys. Z4.2, 

Załącznik nr 4). Rozstaw drenażu co 4,0 m mierzony w osiach wykopów. Drenaż powinien sięgać w 

górę do istniejącej półki na skarpie odpowietrznej. Wnętrze drenaż należy wyłożyć klińcem o 

granulacji 30 – 40 mm, powinien to być kamień łamany. Drenaż powinien być otoczony filtrem 

odwrotnym o grubości 0,50 m. Projekt filtra odwrotnego powinie stanowić odrębny projekt, głównie z 

uwagi na bardzo niejednorodny grunt korpusu zapory. Ze względu na skomplikowane warunki 

gruntowe nie należy stosować geowłókniny. Drenaż powinien dochodzić do kamiennej przypory 

skarpy pełniącej funkcję pryzmy drenażowej stopy skarpy odpowietrznej i powinien mieć z nią 

hydrauliczne połączenie. Górna powierzchnia drenażu powinna być wyłożona kostką brukową dla 

odcięcia wnętrza drenażu przed dopływem wód opadowych. Drenaż powinien przejmować tylko wody 

infiltrujące przez korpus gruntowy zapory. 

10.5.3 Rów podskarpowy 

 Rów podskarpowy o przekroju trapezowym, o głębokości około 0,50 m oraz szerokości w 

dnie 0,50 m. Rów znajduje się u podstawy skarpy odpowietrznej. W dno rowu należy wbudować 

prefabrykowane korytko, natomiast skarpy rowy należy ubezpieczyć płytami ażurowymi od strony 

pryzmy kamiennej oraz płytami pełnymi od strony przeciwległej. Skarpa rowu od strony pryzmy 

kamiennej stanowi jej przedłużenie, druga stanowi powiązanie rowu z otaczającym terenem. Wylot 

rowu podskarpowego pozostawia się bez zmian – do niecki wypadowej poprzez przewód rurowy 

zainstalowany w ścianie niecki 

10.5.4 Filtr odwrotny 

Ze względu na skomplikowane warunki gruntowe korpusu zapory, filtr odwrotny powinien 

być odpowiednio dobrany pod względem ilości i uziarnienia poszczególnych warstw. Wymagany jest 
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oddzielny projekt filtru odwrotnego. Wstępnie założono filtr o miąższości 0,75 m, Filtr osłania pryzmę 

kamienną oraz drenaż skarpy odpowietrznej. 

10.5.5 Pozostała infrastruktura 

W celu poprawy warunków eksploatacji i bezpieczeństwa przedmiotowego obiektu, 

przewiduje się zamontowanie metalowych schodów skarpowych oraz kładki nad rowem 

podskarpowym (rys. Z4.3, załącznik nr 4). Schody powinny się znajdować na skarpie odpowietrznej 

zapory powyżej i poniżej półki wykonanej na skarpie. W celu zapewnienia dostępu do schodów od 

strony korony zapory należy usunąć fragment barierki na długości około 1,0 m w miejscu instalacji 

schodów. Piezometry P9, P10 oraz P11 powinny zostać usunięte (ewentualnie odpowiednio 

zabezpieczony i pozostawione w miejscu dotychczasowej lokalizacji). Szybiki S1 i S2 powinny zostać 

usunięte. 

 

10.6 Koncepcja drenażu poziomego wzdłuż ul. Harcerskiej 

W celu zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wpływem wody infiltrującej z lewego 

zbocza do korpusu zapory przewidziano drenaż poziomy wzdłuż ulicy Harcerskiej, który będzie 

odprowadzał wodę podziemną z lewego zbocza do potoku Wilkówka.  

Opracowano dwa warianty tego drenażu.  

W wariancie I trasa drenażu pokrywa się z trasą rowu przy ulicy Harcerskiej. Początek 

drenażu przewidziano w kilometrze 0+153,20 ulicy Harcerskiej, czyli na początku odcinka 

przebudowanego w trakcie budowy zbiornika. Wylot drenażu znajduje się w studni przepompowni 

wody tuż przed obiektem mostowym w kilometrze 0+295,00 (rys. Z5.1, Załącznik nr 5). W studni 

woda jest pompowana rurociągiem tłocznym, którego wylot znajduje się na lewym brzegu potoku 

Wilkówka, tuż przed obiektem mostowym w ciągu ulicy Harcerskiej.  

Drenaż stanowi rura perforowana PEHD o średnicy 200mm, otoczona warstwą tłucznia o 

granulacji 30 – 40mm o grubości warstwy min 150mm oraz warstwą żwiru o granulacji 12 – 18mm o 

grubości warstwy min 150mm. Głębokość położenia rury drenażowej jest zmienna wynosi od 1,7m do 

2,7m poniżej dna rowu przy ulicy Harcerskiej (Rys. Z5.2, Załącznik nr 5). Powyżej rury drenarskiej 

należy zastosować zasypkę żwirową o granulacji 12 – 18mm na całej długości drenażu w formie 

ściany o grubości 0,5m, dochodzącej do poziomu 100mm poniżej prefabrykowanego korytka rowu 

(rys. Z5.3, Załącznik nr 5). Ze względu na konieczność odcięcia dopływu do drenażu 

zanieczyszczonej wody z jezdni, należy wypełnić gruntem nieprzepuszczalnym przestrzeń pomiędzy 

korytkiem i płytami rowu a górną powierzchnią ściany żwirowej. 

W celu wykonania drenażu należy tymczasowo usunąć płyty betonowe i korytko 

prefabrykowane zabezpieczające rów. Ze względu na zapewnienie stateczności skarp wykopu podczas 
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budowy drenażu, należy wykonać ściankę szczelną GZ4 od strony jezdni ulicy Harcerskiej na całej 

długości wykonywanego drenażu, do głębokości podłoża skalnego. W ścianie wykopu od strony 

lewego zbocza należy zachować bezpieczne nachylenie.  

Studnię przepompowni proponuje się przyjąć jako rozwiązanie systemowe w postaci studni z 

polimerobetonu z wbudowanymi pompami, komunikacją i sterowaniem. Przyjęto szerokość studni 1m 

oraz głębokość 4,1m. rzędna dna studni to 477,70 n.p.m. Wlot rury drenarskiej do studni na wysokości 

1m nad dnem, natomiast wylot rurociągu tłocznego o średnicy 100mm na wysokości 2,6m nad dnem. 

Wylot rurociągu tłocznego do potoku Wilkówka powinien być ubezpieczony 

prefabrykowanym elementem umieszczonym w lewym brzegu potoku, ubezpieczonym skarpą z 

kamienia zespolonego cementem. Wylot powinien znajdować się na rzędnej 480,30m n.p.m., czyli 

0,3m powyżej NPP. Wylot drenażu powinien być wyposażony w klapę zwrotną uniemożliwiającą 

przedostawanie się wody z potoku do rury drenarskiej przy max PP. 

Ze względu na skomplikowane i trudne do określenia warunki gruntowe w obrębie lewego 

zbocza zbiornika Wilkówka, proponowane rozwiązanie powinno być traktowane jako wstępna 

koncepcja. W celu dokładnego określenia warunków gruntowych, w szczególności określenia 

miąższości warstw wodonośnych, należy wykonać rozpoznanie geotechniczne w postaci co najmniej 4 

otworów na całej długości projektowanego drenażu. Wiedza pozyskana w ten sposób pozwoli 

dokładniej określić układ wysokościowy drenażu na poszczególnych odcinkach. 

W wariancie II przewidziano odprowadzenie wody z drenażu grawitacyjnie, poprzez istniejącą 

studnię S1.5, odprowadzającą wodę z jezdni ulicy Harcerskiej, a następnie kolektorem zbiorczym pod 

ulicą i dalej wzdłuż lewego przyczółka zapory do wylotu na stanowisku dolnym (rys. Z5.4 i Z5.5, 

Załącznik nr 5). Takie rozwiązanie wymaga pogłębienia studni zbiorczej studni S1.5 o 0,4m, zmiany 

nachylenia kolektora pomiędzy studniami S1.5 i S1.4 z 7,5% na 5,16% (rekompensata wysokości, 

dokładną wartość nachylenia należy ustalić tak, aby wpasować się w istniejący otwór w studni S1.4) 

oraz rozebrania drogi i zrobienia wykopu na głębokość 2,5 – 3,5m dla położenia rury o średnicy 

400mm (rys. Z5.6, Załącznik nr 5). 

 

10.7 Koncepcja przesłony przeciwfiltracyjnej prawego przyczółka zapory 

Wyniki aktualnych badań z listopada 2017 r. IMGW PIB Warszawa, dotyczące określenia kierunków 

przepływów wód podziemnych na prawym brzegu zbiornika jednoznacznie wskazują, że spływ wód 

podziemnych ze wzniesienia znajdującego się na prawym brzegu zbiornika odbywa się częściowo do 

zbiornika a częściowo do korpusu zapory poprzez jej lewy przyczółek. Znaczący wpływ ma 

zidentyfikowana, stosunkowo głęboko zalegająca, dobrze przepuszczalna warstwa żwirów o 

miąższości ok. 6,0 m zalegająca przy prawym przyczółku zapory. 
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 W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji zapory niezbędne jest odcięcie dopływu do 

korpusu wód infiltrujących z prawego zbocza, bądź znaczące ograniczenie tego dopływu.  

W przypadku zapory i zbiornika "Wilkówka" jest to zadanie problematyczne ze względu na dość 

głęboko zalegającą warstwę, przez którą częściowo odbywa się dopływ wody do korpusu zapory oraz 

ze względu na rodzaj gruntów zalegających w prawym zboczu zbiornika, w znaczącej części to żwiry i 

żwiry gliniaste z dużymi otoczakami oraz rumosz zwietrzelinowy o dużych wymiarach brył skalnych. 

Ponadto grunt zastosowany do formowania korpusu zapory zawiera dużą ilość kamieni i otoczaków o 

znacznych wymiarach średnicy do 250 mm. Taki rodzaj gruntów eliminuje wykorzystanie wielu 

efektywnych metod geotechnicznych, których zastosowanie jest możliwe w gruntach innych niż 

kamieniste.   

 Jako rozwiązanie proponuje się wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w formie palisady z 

wierconych pali betonowych z betonu C16/20 o średnicy 0,50 m w rozstawie 0,40 m, na głębokość do 

warstwy nieprzepuszczalnej (rys. Z6.1 i Z6.2, Załącznik nr 6). Na potrzeby oszacowania kosztów w 

niniejszej koncepcji założono, że warstwa ta znajduje się na rzędnej 472,00 m n.p.m. Rozwiązanie 

takie jest analogiczne z rozwiązaniem w praktyce stosowanym do wykonywania ścian szczelnych 

(palisad) w zabudowie śródmiejskiej w warunkach głębokiego fundamentowania kondygnacji 

podziemnych.  

 Ze względu na ograniczenia techniczne nie można wykonać takiej przesłony na odcinku 

skarpy zbiornika (wymagałoby to formowania bardzo dużej platformy roboczej, czyli w praktyce 

oznaczało zasypanie znacznej części czaszy zbiornika) zaleca się wykonanie przesłony z betonu o 

konsystencji gęstoplastycznej/wilgotnej w wykopie wąskoprzestrzennym szerokości 0,5 m, 

formowanym podsiębierną koparką gąsienicową na głębokość sięgającą do warstwy 

nieprzepuszczalnej, po usunięciu części materaca siatkowo- kamiennego. Przesłonę należy wykonać 

wzdłuż umocnienia skarpy płytami betonowymi w odległości bezpiecznej, aby nie uszkodzić płyt. 

Roboty muszą uwzględnić rozebranie jednego rzędu materacy i po wykonaniu ścianki ułożenie ich na 

nowo. Po wykonaniu ściany szczelinowej należy ją szczelnie połączyć z płytami betonowymi.  

 Przedstawione rozwiązanie jest alternatywą dla wykonania przesłony iniekcyjnej. Z uwagi na 

rodzaj gruntów zalegających na prawym przyczółku zapory (żwiry, rumosze skalne) skuteczność 

iniekcji może być wysoce problematyczna. Wskazuje na to nieskuteczność iniektowania drenażu 

pozostawionego w podłożu zapory na styku ekranu szczelnego i materaca siatkowo-kamiennego przy 

prawym zboczu zbiornika. 

Wykonanie przesłony filtracyjnej należy poprzedzić stosownym rozpoznaniem geologicznym 

w postaci co najmniej 3 otworów wzdłuż projektowanej trasy przesłony dla określenia położenia 

stropu warstwy nieprzepuszczalnej. 
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10.8 Pełny zakres i terminy realizacji prac naprawczych 

W pierwszej kolejności należy wykonać prace dla odcięcia dopływu wody od strony prawego, 

a następnie od strony lewego zbocza. Odcięcie dopływu wody do korpusu zapory ułatwi wykonanie 

prac związanych z udrożnieniem pryzmy drenażowej w stopie skarpy odpowietrznej zapory, ponieważ 

dla przeprowadzenia tych prac skarpa odpowietrzna powinna być sucha. Szczególnie przy 

wykonywaniu projektowanych drenaży skarpowych, wymóg suchej skarpy odpowietrznej zapory jest 

podstawowy. Przypominamy również, że w okresie realizacji tych prac zbiornik powinien być 

opróżniony. 

W ramach prac związanych z odcięciem wody od strony lewego zbocza, może zajść potrzeba 

przebudowy końcowego odcinka kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z odwodnienia 

korony zapory oraz nawierzchni ulicy Harcerskiej. Wszystko zależy od wyboru wariantu 

proponowanego rozwiązania – pompowego lub grawitacyjnego. Według naszej opinii wariant 

pompowy jest łatwiejszy i tańszy w realizacji, zważywszy na istotne problemy związane z 

wykonawstwem robót od strony lewej przepławki dla ryb. 

Równolegle z realizacją prac związanych z udrożnieniem drenażu pryzmowego, przy 

opróżnionym zbiorniku, powinno się zrealizować prace naprawcze elementów konstrukcyjnych bloku 

upustowego, związane głównie z naprawą dylatacji, usunięciem wypływu wody na połączeniu 

przelewu wieżowego i upustu dennego, czy usunięciem nieszczelności dolnej komory przepławki. 

Niemniej ważne jest zamknięcie wszystkich drenaży pomocniczych, które uruchamiano w 

procesie budowy, a które pozostawiono otwarte, pomimo wezwań Właściciela obiektu do ich 

dokładnego zamknięcia. One w połączeniu z napływem wody od strony prawego zbocza, stanowią 

problem, który powinien zostać rozwiązany dla bezpieczeństwa przedmiotowego obiektu – 

zatrzymanie wody wpływającej do korpusu.  

Termin realizacji prac naprawczych to najlepiej okres trochę późniejszej wiosny, już po 

roztopach wiosennych, z chwilą gdy przychodzi okres, że opady deszczu są rzadsze, co powoli na w 

miarę komfortowe warunki wykonywania prac. Szacujemy, że całość prac dla poprawy stanu 

technicznego obiektu, przy pełnej mobilizacji ludzi i sprzętu, powinno się zamknąć w okresie 3 – 4 

miesięcy. W okresie zimowym natomiast, powinna zostać przygotowana stosowana dokumentacja 

budowlano – wykonawcza, poprzedzono uzupełniającym rozpoznaniem podłoża gruntowego, 

szczególnie w rejonie prac dla odcięcia dopływu od strony zbocza prawego. Realizacja prac 

budowlanych powinna się odbywać na zgłoszenie – prace naprawcze obiektu, zabezpieczające go 

przed ewentualną katastrofą budowlaną. 

 



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

150 

 

10.9 Kosztorysy inwestorskie prac naprawczych 

Na kolejnych stronach raportu zestawiono kalkulację kosztów wykonania drenażu skarpowego i 

pryzmy kamiennej, drenażu od ul. Harcerskiej wersja 1 i 2 oraz zapory przeciwfiltracyjnej od strony 

prawego zbocza. 
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11 PRZYPISANIE EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ ZA ISTNIEJĄCY STAN 

11.1 Określenie uwarunkowań niemożliwych do określenia na etapie projektu i budowy 

Na etapie realizacji prac projektowych Projektant obiektu wykorzystywał zapisy 

zamieszczone w dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Tego czego nie udało się przewidzieć to: 

- napływ wody ze strony prawego zbocza, 

- napływ wody ze strony lewego zbocza, 

które nie były sygnalizowane we wspomnianej dokumentacji. Była ona wykonywana w 

długim okresie posusznym i niestety nie zawierała jakiejkolwiek wzmianki, czego można się 

spodziewać po podłożu gruntowym w okresie występowania opadów atmosferycznych. A przecież 

jest to region w którym opady atmosferyczne występują często i czasami są szczególnie intensywne. 

Zawierała tylko informacje o możliwych ucieczkach wody w stronę lewego zbocza – upad warstw 

skalnych, stąd konieczne uszczelnienie dna i skarpy zbocza lewego, co też Projektant zaprojektował. 

Bardzo często zdarza się, ze rozpoznanie podłoża gruntowego rozmija się z jego rzeczywistym 

obrazem, jaki się pojawia w momencie rozpoczęcia prac budowlanych, np. w sytuacji przyjęcia zbyt 

płytkich otworów geologicznych. Jest to sytuacja wymagająca natychmiastowej interwencji 

Projektanta w konsultacji z autorem dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i w konsultacji z 

nadzorem geotechnicznym. 

Nie jest możliwym na cieku niekontrolowanym określenie momentu wystąpienia wezbrania 

powodziowego z równoczesnych oszacowaniem jego wielkości. Ale zabezpieczenie rejonu prac 

budowlanych odpowiednio dobraną grodzą budowlaną już jest możliwe i powinno zostać 

zrealizowane w wymaganym zakresie.  

W wyniku intensywnych opadów, wielokrotnie występujących w czasie budowy korpusu 

zapory, oraz spływających ze skarp wód opadowych, dochodziło do znacznego zawilgocenia gruntu 

przewidzianego do wbudowania w nasyp, jego wilgotność wynosiła nawet 16 – 18 % i znacznie 

przekraczała wilgotność optymalną, co uniemożliwiało wbudowanie w nasyp. Jest to okoliczność 

absolutnie niezależna od Wykonawcy jak i Projektanta, niemożliwa do przewidzenia w oparciu o 

dokumentację projektową, w tym geologiczno-inżynierską. W sytuacji długotrwałych, niekorzystnych 

warunków pogodowych, powtarzających się opadów, tradycyjne metody osuszania gruntu są 

nieskuteczne lub nie mogą być zastosowane (np. suszenie na Słońcu z przerzutami koparką lub 

przegarnianiem spycharką). W takiej sytuacji zastosowano skuteczną metodę osuszania gruntu 

dodatkiem wapna palonego, która jest zasadna dla nasypów drogowych i kolejowych, a która dla 

nasypu hydrotechnicznego okazałą się wysoce problematyczna ze względu na wystąpienie infiltracji 

wody do korpusu zapory. Bardziej właściwe byłoby dowiezienie gruntu o wymaganej wilgotności z 

zewnątrz lub odłożenie robót ziemnych do czasu wystąpienia korzystnych warunków pogodowych. 
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11.2 W stosunku do Projektanta obiektu 

Materiały: 

[11.2.1] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 

grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie, 

[11.2.2] Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Zapory ziemne. Wytyczne 

projektowania. Ministerstwo Rolnictwa. Departament Gospodarki Wodnej i Melioracji. 

Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1975. 

Projektant obiektu naszym zdaniem nie dopełnił następujących wymogów projektowych, 

wynikających z warunków zapisanych w Rozporządzeniu [11.2.1] wytycznych i innych zaleceń 

projektowania obiektów hydrotechnicznych, w tym zapór ziemnych i zbiorników retencyjnych:  

1) Przyjął zbyt strome nachylenie skarpy odwodnej oraz skarpy odpowietrznej. Tego typu nachylenia 

możemy stosować, ale w sytuacji gdy wysokość zapory nie przekracza 5 m. Należało przyjąć 

skarpy o nachyleniu [11.2.2]: 

- skarpa odwodna, nachylenie optymalne 1 : 3, nachylenie minimalne 1 : 2,5 

- skarpa odpowietrzna, nachylenie optymalne 1 : 2,5 lub nachylenie 1 : 2 pod warunkiem 

wbudowania półki o szerokości minimum 2,50 m. 

Uwaga: jeżeli projektant wybierając rozwiązania dla zapory ziemnej kierował się brakiem 

miejsca, to powinien zrezygnować z zapory ziemnej na rzecz zapory betonowej posadowionej na 

gruncie skalistym.  

2) Niewłaściwie określił parametry urządzeń upustowych zapory i zbiornika które zgodnie z [11.2.1] 

powinny spełniać wymogi: 

§ 82 ust. 1 – rurociągi i sztolnie odprowadzające wody z przelewów wieżowych powinny 

zapewniać odpływ bezciśnieniowy wody występujący przy najwyższym z możliwych 

poziomie, przepływ nie powinien jednak przekraczać 1,5-krotnej wielkości przepływu 

kontrolnego. Jak wykazały obliczenia hydrauliczne zawarte w punkcie 5.4 niniejszego 

opracowania ten warunek nie jest spełniony.  

 

Pozostałe uwagi wynikają z dobrej praktyki inżynierskiej: 

a) Projektant przyjął bardzo dobry rodzaj ubezpieczenia skarpy odwodnej z płyt 

betonowych, ale nie zaprojektował uszczelnienia pomiędzy płytami za pomocą taśmy 

dylatacyjnej, zamiast tego przyjął że uszczelnieni stanowić będzie folia PCV. Można 

było zastosować oba rodzaje uszczelnienia, dla bezpieczeństwa obiektu.  

b) Płyty betonowe na skarpie odwodnej powinny być zbrojone przy większej grubości 

płyt powyżej 20 cm podwójnie siatką z prętów o średnicy 12 mm tworzących oczka 
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20 x 20 cm. Dla cieńszych płyt (nie zaleca się mniejszej grubości niż 20 cm)można 

stosować jedną siatkę w środku grubości płyty. Przeznaczeniem zbrojenia jest 

zabezpieczenie płyt przed oddziaływaniami zmian temperatury. 

c) Repery do kontrolowania przemieszczeń pionowych korony zapory powinny 

znajdować się koronie a nie ekranie betonowym. 

d) Brak schodów skarpowych. 

 

 

11.3 W stosunku do Wykonawcy robót 

a) Brak projektu grodzy budowlanej i przepuszczania wód budowlanych. Projekt ten 

leży po stronie Wykonawcy robót i powinien zostać zrealizowany przed rozpoczęciem 

prac, a co jest również ważne, powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. W okresie realizacji prac budowlanych plac budowy nie miał 

odpowiedniego zabezpieczenia przed występującymi kilkukrotnie wezbraniami 

potoku Wilkówka. 

b) Warunki techniczne robót ziemnych (Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

Warszawa 1994), zalecają w okresie trwania opadów atmosferycznych przerywanie 

prac związanych z formowaniem korpusu zapory oraz zabezpieczenie już 

wykonanego korpusu przez wykształcenie spadów poprzecznych dla spływu wód 

opadowych. Niestety Wykonawca kontynuował prace, a dla uzyskania wymaganego 

zagęszczenia wbudowywanego gruntu dodawał do niego wapno. Naszym zdaniem bez 

analizy skutków dodawania wapna do korpusu zapory nie powinno się tego robić. 

c) Sposób dozowania wapna budzi zastrzeżenia, bowiem na podstawie dostępnej 

dokumentacji można stwierdzić, że w niższych warstwach formowanego nasypu 

ulepszanie gruntu dodatkiem wapna realizowane było poprzez ręczne sypanie wapna 

na pryzmy gruntu, które były następnie przesypywane koparką, bądź poprzez 

rozsypywanie wapna na powierzchni kolejnych kładzionych warstw gruntu i 

zagęszczanych z wykorzystaniem walca okołkowanego statycznego. To mogło 

spowodować nierównomierne wymieszanie wapna i szybsze jego wynoszenie przez 

filtrującą wodę skutkujące zakolmatowaniem drenażu przyskarpowego i 

prawdopodobnie niektórych piezometrów. 

d) Formowanie materacy siatkowo – kamiennych, zgodnie z zaleceniami ich producenta, 

wymaga ręcznego układania wewnątrz materaca kamieni ostrokrawędzistych, 
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stosownie dobieranych i pasowanych w taki sposób, aby uniemożliwić ich poruszanie 

przez strumień wody, co może skutkować przetarciem siatki. Wykonawca stosował 

bryły miejscowego rumoszu, stąd żywotność tak wykonanego materaca może być 

ograniczona. 

 

11.4 W stosunku do Nadzoru geotechnicznego 

Obowiązkiem Nadzoru geotechnicznego jest przestrzeganie reżimu technologicznego budowy korpusu 

zapory ziemnej i ścisłe nadzorowanie procesu jego realizacji. Każde działanie nadzoru 

geotechnicznego powinno się kończyć wpisem do dziennika budowy. Pierwszy wpis powinien 

dotyczyć odbioru podłoża rejonu formowania korpusu zapory i powinien zakończyć się stwierdzeniem 

dopuszczającym proces formowania korpusu.   

Druga kwestia dotyczy określenia grubości poszczególnych warstw wbudowywanego gruntu 

oraz wyboru metody ich zagęszczania. W opisie technologii budowy zapory, zawartej w części 

hydrotechnicznej projektu wykonawczego, zostało wskazane, że budowa zapory ma być prowadzona 

zgodnie ze standardową procedurą zawartą w wytycznych technicznych "Roboty ziemne. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru", w których to W.T. podane jest m.in. zalecenie przeprowadzenia 

próbnego zagęszczenia na poletku doświadczalnym jak również podane są wytyczne dotyczące 

zalecanych grubości warstw oraz technologii zagęszczania. Również w "Specyfikacjach technicznych. 

ST-02.03.01 Nasypy" znajdują się są wytyczne doświadczalnego ustalenia technologii zagęszczenia na 

poletku doświadczalnym. W "Dokumentacji badań geotechnicznych" brak jest informacji 

potwierdzających przeprowadzenie tego rodzaju badań, ani potwierdzenia, że zostały one przez 

Nadzór geotechniczny zaakceptowane. 

Kolejna uwaga krytyczna w stosunku do Nadzoru geotechnicznego jest związana z 

zastosowaniem dodatku wapna palonego w celu osuszenia nadmiernie wilgotnego gruntu. Zgodnie z 

przywołanym wyżej zapisem w dokumentacji projektowej budowa zapory miała być prowadzona 

zgodnie ze standardową procedurą zawartą w wytycznych technicznych. Procedura ta w przypadku 

zapór ziemnych nie uwzględnia zastosowania wapna w celu osuszenia nadmiernie wilgotnego gruntu. 

Akceptacja tej metody osuszania gruntu przez Nadzór geotechniczny powinna być poprzedzona 

analizą wszystkich możliwych negatywnych skutków zastosowania wapna dla eksploatacji zapory po 

jej wybudowaniu. Naszym zdaniem Nadzór geotechniczny powinien wpisem do dziennika budowy 

przerwać proces sypania zapory do czasu poprawy warunków atmosferycznych, umożliwiających 

budowę zapory zgodnie ze standardową procedurą zawartą w wytycznych technicznych. 
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11.5 W stosunku do Nadzoru inwestorskiego 

Nadzór inwestorski, aby mógł wychwycić wszystkie błędy wykonawcze, powinien przebywać na 

budowie równolegle z wykonawcą i na bieżąco uzgadniać wszystkie kwestie nie do końca 

dopracowane w dokumentacji projektowej. W polskich uwarunkowaniach nadzór jest wzywany na 

budowę celem odbioru konkretnej grupy robót np. szalunków, zbrojenia czy innych tego typu prac 

wymagających kontroli z wpisem do dziennika budowy. Może to też być sytuacja wymagająca 

podjęcia decyzji dotyczącej pewnej istotnej zmiany rozwiązania projektowego, konieczny jest 

wówczas szkic tego rozwiązania zamieszczony w dzienniku budowy i podpisy projektanta i nadzoru 

inwestorskiego, z powiadomieniem Inwestora o dokonanych zmianach. 

Nadzór inwestorski w pierwszej kolejności powinien zapoznać się z dokumentacją 

projektową, zarówno budowlaną i wykonawczą oraz zgłosić autorom dokumentacji wszelkie 

zastrzeżenia połączone z wyjaśnieniami ze strony projektantów. Nadzór nie może podjąć swoich 

czynności, jeżeli nie wpisze do dziennika budowy, że odebrał od Zamawiającego i zapoznał się z 

kompletną dokumentacją projektową obiektu. Tym bardziej nadzór zlecony jednostce zewnętrznej. 

Nie mamy w stosunku do nadzoru inwestorskiego istotnych uwag, gdyż naszym zdaniem był 

obecny na budowie, realizował swoje zadania poprzez odbiory ważnych elementów składowych 

konstrukcji, w razie potrzeby sugerował takie czy inne zamienne rozwiązania. Ale w niektórych 

sytuacjach powinien być naszym zdaniem bardziej stanowczy, np. poprzez wymuszenie na 

Wykonawcy robót zamknięcia wszelkiego typu drenaży pomocniczych. 
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OBLICZENIA STATECZNOŚCI ZAPORY WILKÓWKA 
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Zał. 3.1. a) Przekrój obliczeniowy I-I. Nasyp zapory ze żwiru gliniastego 

 

Niski poziom wody w zbiorniku 473,03 m n.p.m. Schemat obliczeniowy 
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Zał. 3.1. b) Przekrój obliczeniowy I-I. Nasyp zapory ze żwiru gliniastego.  

 

Stateczność skarpy odpowietrznej zapory. 

 

Niski poziom wody w zbiorniku 473,03 m n.p.m.  

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Zał. 3.2. a) Przekrój obliczeniowy I-I. Nasyp zapory z gruntu niespoistego.  

 

Niski poziom wody w zbiorniku 473,03 m n.p.m. Schemat obliczeniowy 
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Zał. 3.2. b) Przekrój obliczeniowy I-I. Nasyp zapory z gruntu niespoistego 

 

Stateczność skarpy odpowietrznej zapory. 

 

Niski poziom wody w zbiorniku 473,03 m n.p.m.  

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Zał. 3.3.a) Przekrój obliczeniowy I-I. Nasyp zapory ze żwiru gliniastego. 

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m. Schemat obliczeniowy 
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Zał. 3.3.b) Przekrój obliczeniowy I-I. Nasyp zapory ze żwiru gliniastego. 

 

Stateczność skarpy odpowietrznej zapory. 

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m. 

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Zał. 3.4.a) Przekrój obliczeniowy I-I. Nasyp zapory z gruntu niespoistego. 

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m. Schemat obliczeniowy 
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Zał. 3.4.b) Przekrój obliczeniowy I-I. Nasyp zapory z gruntu niespoistego. 

 

Stateczność skarpy odpowietrznej zapory. 

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m. 

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Zał. 3.5.a) Przekrój obliczeniowy I-I. Nasyp zapory ze żwiru gliniastego. 

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m. ZWG z uwzgl. wskazań piezometru 

P7 

 

Schemat obliczeniowy 
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Zał.  

3.5.b) Przekrój obliczeniowy I-I. Nasyp zapory ze żwiru gliniastego. 

 

Stateczność skarpy odpowietrznej zapory. 

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m. ZWG z uwzgl. wskazań piezometru 

P7 

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Zał. 3.6.a) Przekrój obliczeniowy I-I. Nasyp zapory z gruntu niespoistego. 

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m. ZWG z uwzgl. wskazań piezometru 

P7 

 

Schemat obliczeniowy 
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Zał. 3.6.b) Przekrój obliczeniowy I-I. Nasyp zapory z gruntu niespoistego. 

 

Stateczność skarpy odpowietrznej zapory. 

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m. ZWG z uwzgl. wskazań piezometru 

P7 

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Zał. 3.7.a) Przekrój obliczeniowy II-II. Zbocze lewego brzegu zbiornika 

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m.  

 

Schemat obliczeniowy dla górnej partii zbocza 
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Zał. 3.7.b) Przekrój obliczeniowy I-I. Zbocze lewego brzegu zbiornika. 

 

Analiza stateczności górnej partii zbocza.  

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m.  

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Zał. 3.8.a) Przekrój obliczeniowy II-II. Zbocze lewego brzegu zbiornika 

 

Niski poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m.  

 

Schemat obliczeniowy całego zbocza z korektą parametrów gruntów górnej partii 

zbocza 
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Zał. 3.8.b) Przekrój obliczeniowy I-I. Zbocze lewego brzegu zbiornika. 

 

Analiza stateczności dolnej partii zbocza z nasypem drogowym.  

 

Niski poziom wody w zbiorniku 473,93 m n.p.m.  

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Zał. 3.9.a) Przekrój obliczeniowy II-II. Zbocze lewego brzegu zbiornika 

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m.  

 

Schemat obliczeniowy całego zbocza z korektą parametrów gruntów górnej partii 

zbocza 
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Zał. 3.9.b) Przekrój obliczeniowy II-II. Zbocze lewego brzegu zbiornika. 

 

Analiza stateczności dolnej partii zbocza z nasypem drogowym.  

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m.  

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Zał. 3.10.a) Przekrój obliczeniowy II-II. Zbocze lewego brzegu zbiornika 

 

Warunki wodne w przypadku szybkiego obniżenia poziomu wody w zbiorniku.  

 

Schemat obliczeniowy całego zbocza z korektą parametrów gruntów górnej partii 

zbocza 
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Zał. 3.10.b) Przekrój obliczeniowy II-II. Zbocze lewego brzegu zbiornika. 

 

Analiza stateczności dolnej partii zbocza z nasypem drogowym.  

 

Warunki wodne w przypadku szybkiego obniżenia poziomu wody w zbiorniku.  

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Zał. 3.11.a) Przekrój obliczeniowy III-III. Zbocze prawego brzegu zbiornika 

 

Niski poziom wody w zbiorniku 473,93 m n.p.m.  

 

Schemat obliczeniowy  
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Zał. 3.11.b) Przekrój obliczeniowy III-III. Zbocze prawego brzegu zbiornika 

 

Niski poziom wody w zbiorniku 473,93 m n.p.m.  

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Zał. 3.12.a) Przekrój obliczeniowy III-III. Zbocze prawego brzegu zbiornika 

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m.  

 

Schemat obliczeniowy  
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 Zał. 3.12.b) Przekrój obliczeniowy III-III. Zbocze prawego brzegu zbiornika 

 

Wysoki poziom wody w zbiorniku 479,95 m n.p.m.  

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Zał. 3.13.a) Przekrój obliczeniowy III-III. Zbocze prawego brzegu zbiornika 

 

Warunki wodne w przypadku szybkiego obniżenia poziomu wody w zbiorniku.  

 

Schemat obliczeniowy  
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Zał. 3.13.b) Przekrój obliczeniowy III-III. Zbocze prawego brzegu zbiornika 

 

Warunki wodne w przypadku szybkiego obniżenia poziomu wody w zbiorniku.  

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Zał. 3.14 Przekrój obliczeniowy III-III. Zbocze prawego brzegu zbiornika 

 

Warunki wodne w przypadku szybkiego obniżenia poziomu wody w zbiorniku.  

 

Obliczenia w celu wyznaczenia wartości parametrów wytrzymałości na ścinanie 

warstwy Ib, przy których skarpa jest stateczna z wymaganym zapasem stateczności. 

 

F=1,56 uzyskano przy φ=300 oraz c = 8 kPa. 

 

Rozkład przemieszczeń poziomych z mechanizmem utraty stateczności 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACE NAPRAWCZE DRENAŻU (UDROŻNIENIOWE PRYZM 

KAMIENNYCH) ZAPORY ZBIORNIKA WILKÓWKA   
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Rys. Z4.1. Rzut z góry drenażu skarpowego 
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Rys. Z4.2 Przekrój przez drenaż skarpowy i pryzmę 
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Rys. Z4.3. Schody skarpowe 
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Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA DRENAŻU POZIOMEGO WZDŁUŻ UL. HARCERSKIEJ   
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Rys. Z5.1. Rzut poziomy drenażu od strony ul. Harcerskiej, wariant I 
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Rys. Z5.2. Profil podłużny drenażu od ul. Harcerskiej, wariant I 
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Rys. Z5.3. Profil pionowy drenażu od strony ul. Harcerskiej, wariant II 
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Rys. Z5.4. Profil podłużny drenażu od ul. Harcerskiej, wariant II 

 

  



OCENA I USTALENIE PRZYCZYN NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WILKÓWKA 

W WILKOWICACH W TRAKCIE OKRESU JEGO EKSPLOATACJI WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 

DOPROWADZIĆ OBIEKT DO WYMAGANEGO STANU TECHNICZNEGO 

 

234 

 

Załącznik nr 6 
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Rys. Z6.1. Rzut z góry proponowanego usytuowania przesłony przeciwfiltracyjnej  
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Rys. Z6.2. Przekrój podłużny przez ścianę szczelinową i palisadę  

 


