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Celem projektu było opracowanie i przygotowanie do wdrożeń systemu
monitoringu, w tym teledetekcyjnego, prognozowania i operacyjnego planowania
regulowanych odwodnień i nawodnień podsiąkowych w skali obiektu
melioracyjnego wyposażonego w innowacyjne, opracowane w ramach projektu,
urządzenia do regulacji (hamowania) odpływu wody z obiektu oraz do regulacji i
pomiaru natężenia przepływu wody ujmowanej do nawodnień podsiąkowych.
Celem projektu było również rozwój współpracy jednostek badawczych z
podmiotami zewnętrznymi, pobudzenie innowacyjnej aktywności sektora
przedsiębiorstw melioracyjnych i pokrewnych oraz przygotowanie do wdrożenia
innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach projektu. Produkty projektu
mogą usprawniać gospodarowanie wodą „własną” na utrzymywanych w
sprawności i w najbliższych latach odbudowanych/modernizowanych
odwadnianych obiektach melioracyjnych (obiekty drenowań i obiekty odwadniane
rowami) i wodą „obcą” na sprawnych i odbudowanych/modernizowanych w
najbliższych latach obiektach nawodnień podsiąkowych (dwustronnego działania).
Oznacza to radykalną poprawę planowania terminów i intensywności odwodnień i
nawodnień oraz ilości zrzucanej z obiektu i pobieranej do nawodnień wody. Z analiz
przeprowadzonych w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym (ITP) wynika, że
powierzchnia utrzymywanych w sprawności i odbudowywanych urządzeń
melioracyjnych będzie rosła.

Realizacja projektu przebiegała w fazie prac badawczych (faza A), na którą
składały się badania przemysłowe i prace rozwojowe, i po pozytywnym
zakończeni tej fazy - w fazie przygotowania wyników prac rozwojowych do
wdrożeń (faza B). W fazie A ponad połowa zadań to badania przemysłowe,
których celem było wypracowanie nowej wiedzy naukowej i umiejętności
jej wykorzystania w realizacji prac rozwojowych. Cel ten był realizowany
poprzez przegląd literatury naukowej i technologicznej oraz fizycznych,
symulacyjnych modeli matematycznych i ich oprogramowania, a przede
wszystkim poprzez badania laboratoryjne i polowe na badawczych
obiektach melioracyjnych. Prace te były ukierunkowane na opracowanie
i sprawdzanie prostych, symulacyjnych modeli odwodnień i nawodnień, na
sprawdzanie założeń badawczych dotyczących metod monitoringu, w tym
teledetekcyjnego i krótkoterminowych prognoz agro-hydrometeorologicznych. Rezultaty badań przemysłowych były wykorzystywane
w realizacji prac rozwojowych, realizujących innowacyjne rozwiązania
zgodnie z celem projektu.

W fazie B projektu rezultaty prac rozwojowych zostały przygotowane
do wdrożeń i komercjalizacji. W wyniku tych prac powstały instrukcje
stosowania opracowanych metod oraz dokumentacje projektowokonstrukcyjne i kosztorysowe produkcji opracowanych urządzeń oraz
ich montażu na obiektach melioracyjnych. Zostały przygotowane
plany, strategie i programy działań marketingowych, a następnie
rozpoczęła się działalność marketingowa, w tym promocyjna
i perswazyjna, m. in. z wykorzystaniem melioracyjnych obiektów
badawczych i zainstalowanych tam prototypów urządzeń. Działania te
będą miały na celu uświadomienie starostom i wójtom gmin istnienia
innowacji, uzyskanie ich zainteresowania innowacją, jej akceptację i
poparcie, a także uświadomienie rolnikom, zarządom spółek wodnych
i doradcom rolniczym istnienia innowacji, wzbudzenie u nich
ciekawości oraz chęci podjęcia oceny, wypróbowania i adopcji
innowacji.
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Monitorowanie warunków środowiska
obiektów melioracyjnych
z wykorzystaniem systemu
agro-hydro-meteorologicznego
(AgHMM)

AgHMM – jest to akronim działania, jakim jest Agro-Hydro-Meteorologiczny
Monitoring. Jest to również skrót systemu pomiarowego, którego głównym
zadaniem jest wykonywanie na obiektach melioracyjnych ręcznych i
automatycznych pomiarów w środowisku atmosfery, gleby i wody, gromadzenie w
bazie danych wyników pomiarów i obserwacji. Zadaniem systemu jest również
pozyskiwanie krótkoterminowych (7-10 dniowych) prognoz meteorologicznych.
Zebrane jednocześnie w tym samym terminie dane pomiarowe i obserwacje
pozwalają na bieżącą ocenę stanu środowiska obiektów melioracyjnych z
wykorzystaniem modeli matematycznych (programów komputerowych) nawodnień
lub odwodnień oraz stanów wody w cieku głównym i w rowach melioracyjnych.
Pozyskane prognozy meteorologiczne umożliwiają przewidywanie zmian w
badanych środowiskach w okresie prognozowanym.
Monitoring naziemny może być wspierany przez obserwacje teledetekcyjne z
wykorzystaniem obrazów satelitarnych oraz pozyskanych z nalotów niskiego pułapu
wykonywanych przez bezzałogowe statki powietrzne.

Ze względu na charakter obiektu melioracyjnego, jego wyposażenie w budowle
hydro-techniczne, potrzeby oraz możliwości wykonania różnorodnych pomiarów
jednocześnie może działać kilka typów monitoringu.
W projekcie INOMEL były to:
•monitoring meteorologiczny,
•monitoring agrometeorologiczny, dotyczący pomiarów meteorologicznych
i wilgotności gleby,
•monitoring hydrologiczny, obejmujący pomiary lustra wody gruntowej i w ciekach
oraz natężenie przepływu wody w ciekach,
•monitoring hydrauliczny,
Wyniki pomiarów pozwalały na bieżącą ocenę:
•warunków meteorologicznych,
•zmian uwilgotnienia gleby w profilu 0-60 cm,
•wahań poziomu wód gruntowych w rowach i na budowlach piętrzących,
•wielkości przepływu wody w ciekach
•zmienności położenia wody gruntowej i powierzchniowej w rowach oraz na
kwaterach (sekcjach) badawczych.

Główne przyczyny potrzeby tworzenia systemów monitoringu warunków agro-hydrometeorologicznych na obiektach melioracyjnych w Polsce

Schemat systemu zarządzania wodą na obiekcie melioracyjnym
z prototypem system monitoringu
i prognozowania agro-hydro-meteorologicznego AgHMM

Schemat prototypu systemu monitoringu i prognozowania agro-hydrometeorologicznego AgHMM na potrzeby operacyjnego planowania regulowanych
odwodnień i nawodnień na obiektach melioracyjnych

Schemat prototypu systemu monitoringu i prognozowania
agro-hydro-meteorologicznego AgHMM
na potrzeby monitoringu teledetekcyjnego

Stosowanie metod operacyjnego planowania regulowanych
odwodnień zmeliorowanych użytków rolnych oraz nawodnień
podsiąkowych
NAWODNIENIA PODSIĄKOWE I ODWODNIENIA
Gospodarowanie wodą na zmeliorowanych trwałych użytkach
zielonych

Celem gospodarowania wodą na użytkach zielonych jest zapewnienie –
możliwie jak najdłużej – stanu ich dostatecznego uwilgotnienia. Maksymalizacja
czasu trwania tego stanu jest równoznaczna z minimalizacją czasu trwania stanu
uwilgotnienia nadmiernego i stanu uwilgotnienia niedostatecznego. Często
oczekuje się również, aby ilość odprowadzanej wody poza obiekt była jak
najmniejsza. Jest to w pełni uzasadnione w przypadku systemów polderowych,
gdzie odprowadzanie wody wiąże się z kosztami energii pompowania, jak
również w systemach grawitacyjnych, gdyż woda pozostawiona na obiekcie może
być wykorzystana w okresie suszy, a woda odprowadzona poza obiekt,
zawierając związki biogenne (azot i fosfor), może powodować nadmierną
eutrofizację (użyźnienie) wód powierzchniowych stojących lub płynących, a tym
samym naruszenie równowagi ekologicznej w ekosystemie wodnym. Oszczędne
gospodarowanie wodą własną przyczynia się do minimalizacji poboru często
kosztownego, wody ze źródła zewnętrznego (obcej), nie zawsze najlepszej,
jakości.

Zasady regulacji stosunków wodnych gleb można opracować w oparciu o metody
fizyki ośrodka porowatego. W metodach tych wykorzystuje się charakterystyki
fizyczno-wodne (krzywe pF), krzywe przewodnictwa wodnego itp.) oraz
modelowanie matematyczne. Praktyczniejsze i dobrze opracowane są również
gleboznawcze (torfoznawcze) procedury postępowania, prowadzące najpierw do
ustalenia rodzaju danej gleby, jej przynależności do określonego kompleksu
wilgotnościowo-glebowego i potencjalnego hydrogenicznego siedliska
wilgotnościowego, a następnie do przypisania glebie takich szczegółowych zasad
regulacji stosunków wodnych, w tym dopuszczalnych głębokości odwadniania (tzw.
norm odwodnienia), które powinny być stosowane w danym kompleksie czy
siedlisku. Metody gleboznawcze stosuje się do gleb pod trwałymi użytkami
zielonymi, w szczególności zaś do gleb hydrogenicznych, tj. gleb bagiennych
mułowych i torfowych oraz gleb pobagiennych murszowych i murszowatych. Można
je również stosować do gleb semihydrogenicznych, w szczególności do czarnych
ziem, oraz do gleb napływowych, w szczególności aluwialnych (mad rzecznych)

Regulowane odwodnienia i nawodnienia podsiąkowe stosuje się w celu regulacji
położenia zwierciadła wody gruntowej, a w konsekwencji, przez podsiąk kapilarny
lub odciek nadmiaru wody, zapewnienia takiej wilgotności w korzeniowej
warstwie gleby na łące, pastwisku czy polu, w warunkach, której możliwa jest
stabilna, wysoka, uzasadniona ekonomicznie i przyrodniczo produkcja rolnicza.
Towarzyszący nawodnieniu regulowany odpływ wody ma tylko na tyle obniżyć
poziom zwierciadła wody gruntowej, aby w wyniku odcieku jej nadmiaru była
zapewniona minimalna, niezbędna dla wegetacji roślin, ilość powietrza w
korzeniowej warstwie gleby i aby było zapewnione uwilgotnienie, w warunkach,
którego jest możliwy zbiór plonu, wypas zwierząt, prowadzenie prac uprawowych,
pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i renowacyjnych. Potrzeba ograniczania
odwodnień do możliwego minimum wynika z faktu, że tylko tak prowadzony
zabieg ogranicza nadmierną mineralizację i degradację gleb organicznych, a
jednocześnie nie sprzyja stratom wody i nadmiernemu wymywaniu związków
nawozowych, głownie azotowych, poza granice objętych melioracją łąk, pastwisk i
pol. Na obiektach nawodnień podsiąkowych oprocz gospodarowania wodą własną
zachodzi możliwość doprowadzenia wody z zewnątrz obiektu i piętrzenia jej w
rowach i w łanie. Tak, więc na zmeliorowanych gruntach (kwaterach) występują
okresy nawodnień, odwodnień i okresy braku potrzeby (oczekiwania na)
nawodnienia i odwodnienia.

Gospodarowanie wodą na zmeliorowanym obiekcie może być prowadzone:
1) w skali odwadnianej i nawadnianej podsiąkowo kwatery, z realizacją bieżącego
monitoringu i bieżących nastaw urządzeń melioracyjnych na kwaterze,
2) w skali odwadnianego i nawadnianego działu i obiektu melioracyjnego, z
uwzględnieniem cotygodniowego monitoringu, średniookresowych prognoz
i średniookresowego planowania i realizacji nastaw urządzeń melioracyjnych.
W obu przypadkach nastawy (regulacje) ujęć i upustów wody oraz zastawek
piętrzących wodę w rowach i przepustów z piętrzeniem, warunkują gospodarowanie
wodą na obiekcie, a więc przebieg nawodnień, odwodnień
i okresów bez nawodnień i odwodnień. W pierwszym przypadku decyzje i ich realizacje
dotyczą kwatery i są podejmowane na bieżąco (ad hoc) na podstawie obserwacji i
bieżącego pomiaru zalegania zwierciadła wody gruntowej i wody w rowach/drenach.
Dział i obiekt jest traktowany, jako zbiór niepowiązanych (słabo powiązanych) ze sobą
kwater.
W drugim przypadku kwatery na obiekcie melioracyjnym, w tym na odwadnianych i
nawadnianych podsiąkowo działach traktowane są jak system ze wzajemnymi
uwarunkowaniami, a decyzja dotycząca nastaw urządzeń melioracyjnych na tych kwater
jest poprzedzona średnioterminowym (10-cio dniowym), korygowanym, co 7 dni planem
nastaw. Podstawę planu stanowią średnioterminowe (7 – 10 dni) prognozy
meteorologiczne, hydrologiczne
i hydrogeologiczne oraz monitoring uwodnienia obiektu, zasobności wody w źródle
(przepływy dyspozycyjne) oraz stanów wody w odbiorniku w przeddzień okresu
planowania.

Sterowanie zasobami wodnymi
z wykorzystaniem kontrolowanego odpływu
wód drenarskich

Sieć drenarska podobnie jak systemy rowów otwartych mają na celu
odprowadzenie nadmiaru wody z gleby. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana
sieć drenarska odprowadza, zatem tylko tę część, która negatywnie wpływa na
glebę, rośliny czy możliwości prowadzenia prac polowych. Istotny dla użytkownika
powinien być fakt, że sieć drenarska działa jedynie w okresie, gdy zwierciadło wody
gruntowej znajduje się powyżej głębokości ułożenia drenów. Zatem nie ma
możliwości by taka sieć osuszała teren, jak to się często kolokwialnie określa, bo po
odprowadzeniu nadmiaru wody sieć przestaje generować odpływy.
Co oznacza optymalna zawartość wody w glebie? To ilość wody która zapewnia
roślinom właściwy wzrost w poszczególnych fazach ich rozwoju. Zarówno nadmiar
wody jak i jej niedobory mają swoje negatywne skutki. Stąd często konieczność
stosowania melioracji – odwadniających w okresach nadmiaru wody i
nawadniających w okresach jej niedoborów. Jednak dla różnych gleb taka sama
ilość wody może oznaczać zupełnie inne warunki wodne. Tutaj należy przedstawić
krzywą wodnej retencyjności gleb – tak zwaną krzywą pF. Krzywe pF o przybliżonym
kształcie dla trzech różnych typów gleb o uziarnieniu piasku, gliny i iłu
przedstawiono na rycinie 1.

Ryc. 1. Krzywa wodnej retencyjności gleb (pF) dla przykładowych gleb
i przybliżone zawartości wody dostępnej dla roślin w tych glebach
Krzywa ta pokazuje zależność pomiędzy ilością wody zawartą w danej glebie wyrażonej np. w
% objętości gleby, a siłą, z jaką ta woda jest przez tę glebę „utrzymywana”.

Siłę ssącą wyrażono w jednostkach pF, odpowiednie wartości pF = 1, 2 i 3 oznaczają siłę
ssącą (utrzymującą wodę w glebie) o wartości -1, -10 i -100 kPa (wartość ujemna oznacza siłę
ssącą – ujemne ciśnienie). Siłę ssącą można też przedstawiać w różnych jednostkach. W
sposób uproszczony przedstawmy jak ma się ta krzywa do ilości wody w glebie, istotnej z
puntu widzenia dostępności wody dla roślin uprawnych. Najistotniejsze na krzywej są dwie
wilgotności, jedna przy pF =2 która nazywana jest polową pojemnością wodną (PPW). PPW
stanowi górną granicę wody dostępnej dla roślin. Druga to wilgotność przy pF=4,2
traktowana jako wilgotność trwałego więdnięcia (WTW)
i jednocześnie dolna granica dostępności wody. PPW jest to Ilość wody, która pozostaje w
glebie po odcieku wody grawitacyjnej gdy woda utrzymywana jest w glebie siłami około
pF=2.0 ( tj. -100 cm, -10 kPa, -0,1 atm). WTW wyznacza ilość wody w glebie przy sile
wiązania wody w glebie przekraczającej zdolności ssące systemów korzeniowych roślin
uprawnych, po osiągnięciu której rośliny nie mogą pobierać wody i następuje trwałe
więdnięcie roślin. Woda ta jest już po prostu zbyt mocno trzymana w bardzo drobnych
przestrzeniach między cząstkami gleby, by rośliny mogły z niej skorzystać. Dlatego zawartość
wody w glebie przy pF=4.2 nazywamy wilgotnością trwałego więdnięcia (WTW). Ilość wody
zawarta w glebie pomiędzy WTW i PPW to woda, z której rośliny potencjalnie mogą
korzystać. Woda łatwo dostępna dla roślin to około 2/3 wartości. Z rysunku łatwo zauważyć,
ale dla różnych gleb wartości te mogą być skrajnie odmienne – dla gleby piaszczystej to
wilgotność stanowiąca pomiędzy 2% a 6% objętości gleby (4%) a dla gleby ilastej pomiędzy
28% a 46% (18%). A teraz odniesienie do sieci drenarskiej. Otóż sieć ta pracuje do momentu
osiągnięcia wilgotności przy polowej pojemności wodnej. Jej parametry (rozstawa L i
głębokość t) są tak dobrane by po pociągnięciu PPW sieć już nie odprowadzała wody.

W konwencjonalnym systemie drenarskim nadmiar wody odprowadzany jest przez sieć
sączków do zbieraczy i dalej do odbiornika wód drenarskich, którym najczęściej jest rów otwarty.
Dodatkowymi budowlami na takiej sieci są wyloty zabezpieczające ujście zbieraczy do rowu
przed uszkodzeniem, oraz w razie potrzeby także studzienki drenarskie. W sieci konwencjonalnej
odpływ wody jest swobodny. Wielkość i stopień skomplikowania systemu jest zależny od
wielkości odwadnianej powierzchni, zróżnicowania rzeźby terenu, lokalizacji powierzchni
wymagających odwodnienia itp.
W przypadku sieci drenarskiej z kontrolowanym odpływem na konwencjonalnej sieci instaluje
się dodatkowe urządzenia piętrzące – regulator odpływu (Ryc. 2). Dzięki temu możliwe jest
okresowe wstrzymywanie odpływu. Dodatkowa studzienka z regulatorem jest skonstruowana w
taki sposób, że można w niej w pewnym (zwykle dość znacznym) zakresie regulować odpływ.
Może też ona pracować, jako całkowicie otwarta, czyli odpływ będzie całkowicie swobodny – tak
jak w drenowaniu konwencjonalnym.

Ryc. 2. Schemat sieci drenarskiej z zainstalowana dodatkową studzienką
umożliwiająca kontrolowanie odpływu za pomocą regulatora odpływu

Studzienki z regulatorem odpływu są skonstruowane w taki sposób, by mogły być
zainstalowane w istniejących studniach drenarskich. Możliwe jest także ich instalowanie w
nowym miejscu, w którym zostanie wybudowana nowa studnia na sieci drenarskiej. Jednak
wybierając miejsce lokalizacji studni z regulatorem do kontroli odpływu drenarskiego należy
kierować się zasadą maksymalnej efektywności. Wynika to ze względów ekonomicznych i
praktycznych. Chodzi o to by zasięg działania studzienki z regulatorem był jak największy.
Na zasięg ten będą miały wpływ takie czynniki jak:
nachylenie terenu powyżej miejsca instalacji studzienki i spadku rurociągów drenarskich,
aktualna wysokość piętrzenia, wielkość powierzchni działu drenarskiego znajdująca się
powyżej studzienki.

Korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem
systemu kontrolowanego odpływu drenarskiego
Ewentualne korzyści z wykorzystania systemu kontrolowanego odpływu zależą od wielu
czynników - ukształtowania terenu, typu gleb, przebiegu warunków meteorologicznych,
uprawianych roślin. W przypadku przepuszczalnych gleb piaszczystych korzyści z
wykorzystania kontrolowanego odpływu wiosną będą mniejsze. Woda w tych glebach
szybko przesiąka w głąb profilu glebowego i utrzymanie podwyższonej retencji będzie
bardzo krótkotrwałe. Natomiast wydaje się, nawet na glebach piaszczystych wykorzystanie
systemu kontroli odpływów może być efektywne w oszczędzaniu wody przy stosowaniu
nawodnień deszczownianych. Korzystanie z systemu powinno opierać się w dużej mierze na
znajomości przez użytkownika własnego terenu, na którym zainstalowano system i na
bieżącym reagowaniu na zmiany panujących warunków, jak np. stan uwilgotnienia gleby,
bardzo intensywne opady czy silne mrozy itp.

SPIS PRODUKTÓW
1. Regulator kielichowy gwintowany
 Technologia produkcji
 Konstrukcja i sposób montażu

7. Zamknięcie szandorowe
 Technologia produkcji
 Konstrukcja i sposób montażu

2. Regulator obrotowy
 Technologia produkcji
 Konstrukcja i sposób montażu

8. Zastawka U-kształtna
a) Technologia produkcji
b) Konstrukcja i sposób montażu

3. Studzienka drenarska
 Technologia produkcji
 Konstrukcja i sposób montażu

9. Regulator miechowy
 Technologia produkcji
 Konstrukcja i sposób montażu

4. Ścianka szczelna
 Technologia produkcji
 Konstrukcja i sposób montażu

10. Regulator kielichowy kubełkowy
 Technologia produkcji
 Konstrukcja i sposób montażu

5. Zasuwa dwudzielna
 Technologia produkcji
 Konstrukcja i sposób montażu

11. Przenośny próg piętrzący
 Technologia produkcji
 Konstrukcja i sposób montażu

6. Zestaw przelewów
 Technologia produkcji
 Konstrukcja i sposób montażu

Niezależnie o regulatorów odpływu montowanych na sieciach drenarskich w trakcie realizacji
projektu INOMEL opracowano wiele nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych możliwych do
zainstalowania lub zbudowania na istniejącej infrastrukturze melioracyjnej. Do takich rozwiązań
należy między innymi zmodernizowana wersja przenośnego progu piętrzącego.
Wielofunkcyjny przenośny próg piętrzący umożliwia piętrzenie wody w małym cieku
nizinnym, ułatwiając jej magazynowanie i pobór.
Innowacyjne mobilne urządzenie hydrotechniczne zaprojektowane zostało przez
pracowników Zakładu Inżynierii i Gospodarki Wodnej ITP-PIB.

Przenośny próg piętrzący zainstalowany w korycie cieku

Potencjalne korzyści z systemu kontrolowanego odpływu:
możliwość okresowego zatrzymywania wody na wiosnę, która może
być wykorzystana przez rośliny uprawne na początku okresu
wegetacyjnego,
potencjalna zwyżka plonów – nie jest to jednak korzyść
jednoznaczna – może zależeć od wielu innych czynników,
ograniczenie odpływu biogenów, w tym szczególnie związków azotu
azotanowego N-NO3 do wód otwartych i zatrzymanie ich w glebie,
oszczędność wody w przypadku stosowania nawodnień.
Potencjalne zagrożenia
przy wstrzymywaniu odpływu przy zbyt wysokiej wilgotności gleby –
opóźnienie prac polowych i/lub wschodu roślin, wytworzenie w
strefie korzenienia roślin warunków beztlenowych powodujących
zamieranie roślin,
możliwość zamulenia drenów np. na obszarach z glebami pylastymi z
silnie zamulonymi wodami odpływowymi.

HYDROINOMEL – PROGNOSTYCZNY MODEL
CAŁKOWITEGO ODPŁYWU RZECZNEGO
DLA OKRESU WEGETACYJNEGO

Oprócz bieżących, mierzonych wartości przepływu w ciekach i rowach
otrzymywanych z bezpośredniego monitoringu do oceny możliwości jego
zagospodarowania i ustalenia sposobu rozrządu na obiektach nawadnianych
podsiąkowo niezbędna jest również prognoza tego dopływu (szczególnie na
obiektach odwadnianych z możliwością hamowanego odpływu (rowy z
regulatorami stanu wody, studnie drenarskie z regulatorami stanu).
W ramach projektu BIOSTRATEG3 INNOMEL opracowano metodę
prognozowania dopływu wody do obiektu melioracyjnego przy wykorzystaniu
symulacyjnego modelu prognostycznego. Model ma za zadanie obliczanie
prognozy dopływu wody Qprog(t) w postaci całkowitego dopływu rzecznego Qc(t),
m3/s, do danego obiektu melioracyjnego z hydrologicznej zlewni zasilającej na
podstawie danych wejściowych, jakimi są:
•prognoza dobowych wysokości opadu atmosferycznego – P(t), mm·d-1;
•prognoza dobowych sum parowania rzeczywistego – Er(t), mm·d-1;
•zmierzone na początku pierwszego dnia prognozy, lub w dniu poprzednim,
rzeczywiste natężenie przepływu w profilu rzecznym, dla którego obliczana jest
prognoza – Qo, m3/s.

Jeśli obiekt melioracyjny zasilany jest z więcej niż jednego cieku obliczenia należy
wykonać oddzielnie dla każdej zlewni związanej z odpowiednim ciekiem.
Długość prognozy całkowitego dopływu rzecznego ograniczona jest długością
ciągu danych wejściowych, czyli liczbą dni, dla których posiadamy prognozowane
sumy dobowe opadów i parowania rzeczywistego. W omawianym zastosowaniu
przyjęto, że obliczane będą prognozy 7-dniowe. Model teoretycznie może wykonać
dowolnie długą symulację w czasie trwania okresu wegetacyjnego.
Transformacja opadu i parowania w odpływ rzeczny w korycie małego cieku
wodnego w ustalonym profilu zamykającym jego zlewnię odbywa się za pomocą
prostego modelu hydrologicznego.
Jest to model o skupionych parametrach
i nazwie HYDROINOMEL. Poszczególne procesy hydrologiczne opisane są
równaniami stanu i równaniami wyjść. Model ma 5 parametrów. Przekształca
wielkości wejściowe w prognozowany odpływ ze zlewni w zależności od wartości
parametrów modelu oraz stanu początkowego Zo(to) wypełnienia retencji zlewni w
chwili rozpoczęcia wyznaczania prognozy.
Wielkość Qprog(t) stanowi łącznie zasilanie gruntowe i powierzchniowe. Istnieje
możliwość wydzielenia przebiegu wszystkich procesów uwzględnionych w
strukturze modelu dzięki generowaniu dodatkowego pliku wynikowego
zawierającego te przebiegi.

Model składa się z dwóch zbiorników liniowych połączonych ze sobą
hydraulicznie. Odpływ całkowity zależy od napełnienia drugiego zbiornika, który
jest zasilany opadem efektywnym i dopływem gruntowym stanowiącym wyjście z
pierwszego zbiornika. Pierwszy zbiornik zasilany jest infiltrującą częścią opadu
pomniejszoną o parowanie rzeczywiste. Pierwszy zbiornik reprezentuje retencję
gruntową zasilającą odpływ gruntowy a drugi retencję korytową. Powyższy model
oprogramowano przy wykorzystaniu systemu modelowania odpływu rzecznego
SYSMOR opracowanego w nieistniejącym już Zakładzie Inżynierii i Gospodarki
Wodnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB w Falentach.
Przeprowadzono identyfikację jego parametrów metodą optymalizacyjną
wykorzystując historyczne i bieżące dane hydrometeorologiczne ze zlewni górnej
Mławki o powierzchni 66 km2, która jest zlewnią badawczą ITP. Wyniki weryfikacji
przeprowadzonej na materiale zależnym i niezależnym pozwalają stwierdzić, że
model z dobrą dokładnością odwzorowuje rzeczywisty hydrogram odpływu
rzecznego.

Cztery parametry modelu zostały ustalone na podstawie wyżej
wspomnianych badań w zlewni górnej Mławki i jej zlewniach
cząstkowych. W zastosowanej do prognozy hydrologicznej wersji
modelu HYDROINOMEL występuje tylko jeden zmienny parametr a
[m3s-1km-2mm-1d], którego wartość zależy jedynie od powierzchni
zlewni, A [km2]. Początkowe stany retencji zbiorników Zo1 i Zo2
wyznaczane są na podstawie zależności funkcyjnych zachodzących
między tymi stanami a natężeniem odpływu całkowitego w profilu
zamykającym zlewnię. W związku tym konieczna jest znajomość
wartości natężenia przepływu w chwili rozpoczęcia symulacji Qo,
m3/s. Natężenie to powinno być zmierzone metodą pomiaru
hydrometrycznego lub wyznaczone na podstawie stanu wody z
krzywej konsumcyjnej lub krzywej wydajności wodomierczego
urządzenia hydrotechnicznego, jeśli dla danego profilu została
opracowana taka krzywa.

Pakiet oprogramowania wspomagający
operacyjne planowanie nawodnień i
odwodnień

W celu zwiększenia efektywności gospodarowania wodą na obiektach
melioracyjnych zachodzi potrzeba zastosowania narzędzi wspierających jego
planowanie. Do najbardziej zaawansowanych narzędzi należą programy komputerowe
umożliwiające symulację warunków wodnych na obiektach melioracyjnych. Tego typu
oprogramowanie opracowane zostało w ramach projektu „Innowacje technologiczne
oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań
melioracyjnych, dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu
melioracyjnego” (INOMEL).
Oprogramowanie zostało stworzone w celu wspomagania zarządzania zasobami
wodnymi na obiektach nawodnień podsiąkowych oraz na obiektach drenarskich
(odwodnieniowych). Celem zarządzania zasobami wody na tych obiektach
(zmeliorowane grunty orne i użytki zielone) jest zapewnienie – możliwie długo
dostatecznego uwilgotnienia gleby, które pozwala na zaspokojenie potrzeb wodnych
roślin. Dąży się do ograniczania czasu trwania stanów uwilgotnienia niedostatecznego
oraz uwilgotnienia nadmiernego. Zaleca się również aby ilość odprowadzanej wody
poza obiekt i traconej bezpowrotnie była możliwie jak najmniejsza. Woda
zmagazynowana na obiekcie melioracyjnym może być wykorzystana w okresie suszy, a
woda odprowadzona poza obiekt, zawierając związki biogenne (azot i fosfor), może
powodować nadmierne użyźnienie wód powierzchniowych (eutrofizację). Oszczędne
gospodarowanie wodą własną może przyczynić się do zmniejszenia kosztów poboru
wody ze źródeł zewnętrznych.

Zastosowanie opracowanego w ramach projektu INOMEL oprogramowania
stwarza możliwość bardziej racjonalnego (m.in. bardziej oszczędnego) planowania
gospodarki wodnej na obiektach melioracyjnych do dziesięciu dni na przód. Jest to
możliwe dzięki komputerowej symulacji opartych na zbiorach precyzyjnych
informacji charakteryzujących warunki na obiektach. W przypadku obiektów
nawodnień podsiąkowych podstawę planowania stanowią średnioterminowe (7-10
dni) prognozy meteorologiczne i hydrologiczne oraz wyniki monitoringu warunków
wodnych obiektu, informacje na temat wielkości zasobów wody do nawodnień oraz
stanów wody w odbiorniku w przeddzień okresu planowania. W przypadku
obiektów drenarskich (odwodnieniowych) podstawę planowania stanowią
wszystkie wyżej wymienione elementy oprócz prognoz hydrologicznych. W wyniku
komputerowej symulacji decydent może przeanalizować różne scenariusze
gospodarowania wodą i wybrać najlepszy scenariusz.
Opracowane w ramach projektu INOMEL oprogramowanie może być pomocne w
gospodarowaniu wodą na trwałych użytkach zielonych (siedliska dolinowe),
odwadnianymi i nawadnianymi podsiąkowo za pomocą systematycznej sieci rowów
oraz w gospodarowaniu wodą na gruntach ornych, z których odprowadza się jej
nadmierne ilości za pomocą sieci drenów.

Pakiet wspomagający operacyjne planowanie nawodnień i odwodnień składa się
z następujących elementów:
• program „Nawodnienia”,
• program „Odwodnienia”,
• program „Nawodini”,
• program „Odwodini”,
• Arkusze kalkulacyjne MS Excel skojarzone z Makrem Visual Basic Application.
Dwa pierwsze programy służą do prowadzenia symulacji gospodarki wodnej.
Program „Nawodnienia” dedykowany jest dla obiektów nawodnień podsiąkowych,
natomiast program „Odwodnienia” znajduje zastosowanie dla obiektów
drenarskich (odwodnieniowych).
Programy „Nawodini” oraz „Odwodini” służą wprowadzaniu parametrów
wejściowych charakteryzujących obiekty melioracyjne oraz określeniu ich
struktury przestrzennej (m.in. wzajemnego położenia obszarowych jednostek
melioracyjnych tj. kwater lub sekcji drenarskich oraz połączeń między nimi;
układu rowów melioracyjnych, lokalizacji ujęć i upustów wody).

Ostatnim elementem pakietu są arkusze programu MSExcel powiązane z makrami
języka Visual Basic. Są one narzędziem, które wykorzystuje się na etapie
przygotowania oprogramowania do działania. Służą one do automatycznego
poszukiwania wartości niektórych parametrów, które charakteryzują kwatery i
sekcje drenarskie.

Minimalna wymagana konfiguracja komputera konieczna do ich uruchomienia
obejmuje:
Procesor: Intel Core 2 (lub zgodny);
Pamięć RAM: 1 GB;
Dysk twardy: o pojemności 1 GB;
Karta graficzna i monitor o rozdzielczości 1920 x 1080;
System operacyjny: WINDOWS 7 lub nowszy.
Na komputerze powinien być zainstalowany pakiet MS Office w wersji 2003 lub
późniejszej.

Teksty autorskich opracowań, których tytuły zamieszczono poniżej były podstawą opracowania
niniejszej prezentacji.
Będą one dostępne w całości u Lidera projektu:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy oraz w siedzibie firmy
AGROCOM Polska. Oprogramowanie i nowe możliwości dla rolnictwa. Jerzy Koronczok.
Dr inż. Bogdan Bąk.: „Monitorowanie warunków środowiska obiektów melioracyjnych z
wykorzystaniem systemu agro-hydro-meteorologicznego (AgHMM)”.
Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca.: „Instrukcja stosowania metod operacyjnego planowania
regulowanych odwodnień zmeliorowanych użytków rolnych oraz nawodnień podsiąkowych
NAWODNIENIA PODSIĄKOWE I ODWODNIENIA - Gospodarowanie wodą na zmeliorowanych trwałych
użytkach zielonych”.
Dr hab. Inż. Rafał Stasik.: „Sterowanie zasobami wodnymi z wykorzystaniem kontrolowanego odpływu
wód drenarskich”.
„Projekt zmodernizowanej wersji przenośnego progu piętrzącego”. Projektował:
mgr inż. Bartosz Kierasiński, Opracowanie koncepcji i założeń: dr hab. inż. Tomasz Szymczak,
Sprawdził: mgr inż. Kazimierz Otwinowski
Dr hab. inż. Tomasz Szymczak mgr inż. Bartosz Kierasiński, Ewa Klasicka. „KATALOG PRODUKTÓW”
Dr hab. inż. Tomasz Szymczak.: „Hydroinomel – prognostyczny model całkowitego odpływu rzecznego
dla okresu wegetacyjnego Instrukcja obsługi”.
Dr inż.: Tymoteusz Bolewski.: „Komputerowy system wspomagania decyzji nawodnieniowych i
odwodnieniowych na obiektach melioracyjnych oraz przykłady jego zastosowania”.

Dziękujemy za uwagę

