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1. WSTĘP

Istotnym zagadnieniem w badaniach hydrogeologicznych jest określenie wielkości
odpływu podziemnego. W obszarach górskich najczęściej wykorzystywane są do tego celu
metody hydrologiczne opierające się na genetycznym podziale hydrogramu na część sta-
nowiącą spływ powierzchniowy i odpływ podziemny, bądź zakładające, że wartość jednego
z przepływów charakterystycznych jest równa wielkości drenażu podziemnego [4].

Często jednak ,w zlewniach położonych w obszarach górskich brak jest stałych ob-
serwacji wodowskazowych. Istotnym w takich przypadkach dla określenia wielkości odpływu
podziemnego wydaje się powiązanie wielkości drenażu podziemnego z drenażem źródłowym
[3]. Jednak i w tej metodzie dla dokładnej analizy wielkości odpływu ze zlewni należałoby
dysponować stałymi obserwacjami zespołu źródeł reprezentatywnych. W przedstawionym
artykule starano się określić róznicę przy wyznaczaniu drenażu podziemnego przy różnych
interwałach czasu pomiędzy kolejnymi pomiarani zespołu iródeł reprezentatywnych.

W opracowaniu wykorzystano pięciomiesięczne obserwacje (XU89-Ill90) w nie-
wielkiej zlewni o powierzchni 1,38 km2 położonej na północnych stokach masywu Śnieżnika.
Omawiana zlewnia zbudowana jest w przewadze z różnych odmian gnejsów z niewielkimi
wkładkami łupków łyszczykowych i skał wapienno-krzemianowych. W czasie badań prze-
prowadzono obserwacje wodowskazowe potoku Śnieżnego w profilu zamykającym zlewnię
oraz cotygodniowe pomiary w dziewięciu źródłach.

2. OMÓWIENIE METODY

Dla omawianej zlewni wytypowano IIserii pomiarowych, w czasie których przepływ
w potoku pochodził wyłącznie z drenowania wód podziemnych, Po przeprowadzeniu szeregu
obliczeń stwierdzono, że najwyżej z odpływem podziemnym koreluje suma wydajności
pięciu źródeł (3, 33,9,29,25). Współczynnik korelacji liniowej równa się r=O,964, natomiast
współczynnik korelacji wykładniczej wynosi r=O,957. Jak widać obie wartości są bardzo
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Tab. 1. Warto§ć odpływu podziemnego wyznaczona metod II trodeł reprezentatywnych i odchylenia w stosunku do metody ścięcia fali

wezbraniowej Kicińskiego dla różnego okresu pomiaru zespołu tródeł reprezentatywnych.
Tab. 1. Groundwater runoff determined by the representative spring method and the discrepancies in relation to the Kiciński method for vari-

ous periods of measurement.

XI odch XII od ch I odch II odch III odch XI- od ch
l/s XI % l/s XII % l/s I % l/s II % l/s III % III XI-IIn

l/s
schemat 16.9 22.2 19.5 18.7 31.2 22.0
l'

schemat 16,8 -0.59 19.9 -10.36 19.5 0.0 17.8 -4.81 27.1 -13.14 20.4 -7.27
3'

zl' 17.3 2.37 20.1 -9.46 20.0 2.56 18.9 1. 07 30.8 -1.28 21.6 -1. 82

z2' 17.4 2.96 20.3 -8.56 19.9 2.05 19.5 4.28 29.7 -4.81 21.5 -2.27

z a' 17.1 1.18 21.3 -4.05 19.8 1.54 19.5 4.28 30.0 -3.85 21.7 -1. 36

Z4' 17.2 1.77 16.9 -23.87 19.3 -1. 03 22.2 18.72 29.7 -4.81 21.2 -3.64

z s" 17.9 5.92 17.9 -19.37 19.0 -2.56 19.5 4.28 22.7 -27.24 19.5 -11. 36



wysokie i wskazują na ścisły związek obu zmiennych. Zależność tę można opisać rów-
naniami:

- liniowa y=13,6x-O,3,
- wykładnicza y=8,Oexp(O,6x),
gdzie x jest sumą wydajności zespołu tródeł a y obliczoną wartością odpływu pod-

ziemnego. Oba wzory pokrywają się w zakresie O.6<x<2.4.
W dalszej interpretacji naniesiono na hydrogram wartości odpływu podziemnego obli-

czone wzorem opisującym korelację liniową dla cotygodniowych pomiarów tródeł i połą-
czono je odcinkami prostymi. Otrzymaną krzywą (zł) potraktowano umownie jako graniczną
linię podziału na odpływ powierzchniowy i podziemny (ryc. l). Tak wyznaczony odpływ
podziemny niejednokrotnie przekracza odpływ całkowity ale w przedstawionej analizie
poszukuje się wartości średniej.

Następnie na podstawie otrzymanej krzywej odczytano dobowe wartości odpływu pod-
ziemnego i obliczone średnie miesięczne wartości odpływu. W dalszej kolejności porównano
je z wartościami otrzymanymi z rozdziału hydrogramu metodą ścięcia fali wezbraniowej
[1,2] (tab. 1, ryc. 1). Podziału dokonano dwoma metodami:

l. stosując schemat trzeci wg Kicińskiego, który nie uwzględnia dynamiki odpływu
podziemnego i przyjmuje, iż w okresie wezbrania odpływ wód gruntowych nieznacznie tylko
zwiększa się, a linia podziału biegnie w podstawie fali;

2. przez zastosowanie schematu pierwszego, gdzie w okresie wezbrania obserwuje się
postępujące zwiększenie się podziemnego zasilania, przy czym maksimum zasilania prze-
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Ryc. l. Wydzielenie odpływu podziemnego na hydrogramie codziennych stanów metodą ścięcia

fali wezbraniowej i metodą tr6deł reprezentatywnych.
Fig. 1. Groundwater runoff on daily 1evel bydrograph calculated by the recession curve analysis

and by the representative spring method.
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sunięte jest w czasie (opóźnione) w stosunku do szczytu fali wezbraniowej, zależnie od cha-
rakteru rzeki i charakteru wezbrania (roztopowe, deszczowe).

Schemat trzeci wg Kiciriskiego [I] wykorzystywany bywa jako pomocniczy do
szczegółowego rozdziału szczególnie dla rzek górskich. Daje on wobec tego zaniżone
wartości odpływu jednak często bywa wykorzystywany dla szybkiej analizy odpływu
podziemnego.

Z przedstawionych zestawień (tab. 1) widać, że różnica przy wyznaczeniu średniego
odpływu podziemnego zaprezentowanym uproszczeniem w stosunku do metody ścięcia fali
wezbraniowej nie jest większa niż 10% w ujęciu miesięcznym, a dla dłuższych okresów nie
przekracza 2%. Jest to więc wystarczająca dokładność jeśli weźmie się pod uwagę, że sarna
metoda ścięcia fali wezbraniowej obarczona jest błędem wynikającym z dość subiektywnej
interpretacji hydrogramu.

3. OPTYMALIZACJA POMIARÓW

Jak widać z poprzedniego punktu, wydzielenie odpływu podziemnego z hydrogramu
przy pomocy linii prostych łączących punkty wyznaczone z cotygodniowych pomiarów
ir6deł reprezentatywnych daje wystarczająco dobre wyniki dla analizy podziemnego zasilania
rzek w przypadku braku obserwacji wodowskazowych.

W dalszej części starano się określić różnicę przy wyznaczaniu odpływu podziemnego
przy zastosowaniu rzadszych niż cotygodniowe pomiarów zespołu iródeł. Tab. 2 przedstawia
w układzie miesięcznym wyniki dla obserwacji od cotygodniowych do co pięć tygodni
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Ryc. 2. Wydzielenie odpływu podziemnego z hydrogramu codziennych stanów metodą t.r6deł

reprezentatywnych przy różnej częstości pomiaru zespołu tr6deł
Fig. 2. Groundwater runoff on daily level hydrograph calculated by the representative spring

method for various period of measurement
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(ryc. 2). Obliczone różnice odnoszą się do cotygodniowych obserwacji wydajności wybra-
nego zespołu źródeł.

Z analizy tabel 1 i 2 widać, że zbliżone wyniki do omówionego uproszczenia w
wyznaczaniu odpływu podziemnego otrzymuje się przy zastosowaniu co dwu i co
trzytygodniowych pomiarów wydajności źródeł reprezentatywnych. Wiarygodne wartości
odpływu podziemnego otrzymuje się zarówno dla okresu kilkumiesięcznego jak i miesięcz-
nego. Co czterotygodniowe pomiary zespołu źródeł mogą być pomocne przy wyznaczaniu
podziemnego zasilania potoków jedynie dla okresów nie krótszych niż pół roku. Rzadszy
od wspomnianego wyżej przedziału czasu interwał pomiędzy obserwacjami wielkości drenażu
tródłowego nie może być podstawą do wyznaczenia wielkości odpływu podziemnego dla
zaprezentowanej zlewni opisanym w tej pracy uproszczeniem interpretacyjnym.

Tab. 2. Porównanie różnic w wyznaczaniu wielkości odpływu podziemnego ze zlewni metodą
tródeł reprezentatywnych przy różnej częstości pomiaru zespołu źródeł w %.

Tab. 2. Comparison of errors at determining the groundwater runoff from watershed by the
representative spring method for various frequencies of measurement (%).

XI XII I II III XI-III
z2 0.58 0.99 -0.50 3.17 -3.57 -0.46
z3 -1.16 5.97 -1.00 3.17 -2.60 0.46
z4 -0.58 -15.9 -3.50 17.46 -3.57 -1.85
z5 3.47 -10.95 -5.00 3.17 -26.30 -9.72

4. PODSUMOWANIE

l. Potwierdzono istnienie §ci~ego związku pomiędzy wielkością drenażu :tródłowego,
a odpływem podziemnym w zlewni hydrologicznej.

2. Przy zastosowaniu opisanego w pracy uproszczenia interpretacyjnego metody źródeł
reprezentatywnych otrzymano z cotygodniowych pomiarów wydajności zespołu źródeł
podobne wartości odpływu podziemnego (róznica do 2%) do metody ścięcia fali
wezbraniowej Kicińskiego.

3. Zbliżone wartości drenażu podziemnego, gdzie błąd nie przekroczył 10% w skali
miesiąca, uzyskano również przy co dwa i co trzy tygodnie pomiarach wydajności źródeł
reprezentatywnych.

4. Co czterotygodniowe pomiary drenażu źródłowego mogą być podstawą do
wyznaczania wielkości odpływu podziemnego w badanej zlewni jedynie dla okresów nie
krótszych niż pół roku. Rzadsze pomiary wydajności źródeł reprezentatywnych nie mogą
służyć do interpretacji wielkości drenażu podziemnego.
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OPTIMUM MEASUREMENT ASSESSMENT OF GROUNDWA TER
RUNOFF BASE ON REPRESENTA TIVE SPRING METHOD

An aUempt to detennine effective method for groundwater runoff estimation in wa-
tershed without hydrograph measurement is presented. Results indicate that in case of rep-
resentative spring method base on weekly discharge measurement of set of the spring the
error of groundwater runoff is lower than 10% in comparison to Kielński recession curve
aoalysis. Similar results are obtained when measuring the representative set springs every
two and every three weeks respectively.


