
Streszczenie 

Tytuł  pracy:  Symulacja pracy sieci kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem warstw 
georeferencyjnych. 
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 Zasadniczym celem pracy było wykonanie modelu numerycznego jednego z głównych 

kolektorów sieci kanalizacji deszczowej w Radomiu z wykorzystaniem programu MIKE 

URBAN by DHI.  Wybrano kolektor znajdujący się w południowo – zachodniej części miasta 

odwadniający osiedla Borki, Żakowice, Jeżowa Wola i Południe. 

 Praca podzielona jest na 2 części – teoretyczną i projektową. W części teoretycznej 

opisano różne systemy kanalizacyjne oraz metody projektowania sieci kanalizacji 

deszczowej. Największy nacisk położono na systemy konwencjonalne, czyli ogólnospławny, 

rozdzielczy i półrozdzielczy. Krótko opisano także systemy niekonwencjonalne – ciśnieniowy, 

podciśnieniowy oraz małośrednicowy. Opisane metody projektowania sieci kanalizacji 

deszczowej to: metoda stałych natężeń oraz metoda granicznych natężeń. Istotnym 

zagadnieniem pracy jest porównanie różnych modeli opadów stosowanych na terenie Polski. 

Wybrano model Reinholda, Błaszczyka, Chomicza oraz stosunkowo nowy Bogdanowicz – 

Stachy. W literaturze przedmiotu wielokrotnie wykazano nieprawidłowości wspomnianych 

modeli. Ich opis również zawarto w niniejszej pracy. W kolejnych rozdziałach teoretycznych 

opisano sposób budowy, kalibracji i walidacji modelu numerycznego sieci kanalizacji 

deszczowej oraz funkcjonalność programu MIKE URBAN. 

 Na część projektową składa się opis miasta Radomia, systemu kanalizacyjnego w nim 

funkcjonującego oraz wybranej zlewni. W kolejnych rozdziałach przedstawiono przyjęte 

założenia dotyczące  modelu oraz sposób jego wykonania wraz z opisem wykorzystanych 

funkcji programu. Dane dotyczące sieci kanalizacji deszczowej oraz zlewni kolektora zostały 

opracowane za pomocą oprogramowania ArcGIS firmy ESRI, a następnie importowane za 

pomocą programu MIKE URBAN. Przeprowadzoną procedurę szczegółowo opisano w pracy.  

Model obciążono deszczem pięcioletnim o czasie trwania 82 minuty. Natężenie deszczu 

obliczono stosując dwie metody: Błaszczyka oraz Bogdanowicz – Stachy. Do obliczeń spływu 

powierzchniowego wykorzystano metodę fali kinematycznej.  Porównano wyniki uzyskane za 

pomocą kalkulacji przeprowadzonych obydwoma sposobami. Wielkość spływu 

powierzchniowego  symulowana z wykorzystaniem modelu Bogdanowicz – Stachy jest 69% 

większa niż w przypadku wykorzystania wzoru Błaszczyka. Z powodu braku prowadzonych 

pomiarów opadów oraz przepływów w sieci, kalibracja modelu została pominięta. W pracy 

zamieszczono także uwagi i spostrzeżenia jakich dokonał autor dotyczące pracy z programem 

MIKE URBAN. 


