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Abstract

Inrer"'-: .ind practical engineering activity is most often focused on the region of
tiuv coHjrai zone stretching from the shoreline to a depth of the order of several
metres. Sediment transport in this region was the object of intensive and complex
field studies with the use oi radioisotopic tracers.

T.t.ki:\-j into account the natural features of the sand, glass beads with a dia-
rriC-c. oi D — 0.02-0.025 cm and mass density oi 2568 kg/m3 were prepared. The
heeds -Mr.-.c irradiated with indium radioactive isotope lr-192, with a half time of
7-4 i day1..

T\v: survey was carried out in a multi-oar i'4—5 bars) coastal zone 7G0 m long
and .ibeut 10CO m wide. The investigations included 4 hydrodynamic situations
with various maximum wave heights, attaining H = 1.5 m in the surf zone (at
a •i?pc;i oi h ~ 3 m). Some basic sediment movement characteristics were aiso
-:.:.jd:.'.-d, v.ich as critical velocities 3f" motion, local velocities of sediment, bedload
i.'.yj: tiwci.ness ?.;\d iocal sediment transport.

":••: bodload transport, r.wo basic critical velocities nave been distinguished. A
v.-il;;..- of about 8-12 cm/s wns obtained as the initial movement velocity of single
grains. The bulk transport, denned as the motion z( an entire dynamically acivc
layer, commences at a water velocity of the order of 40-50 cm/s.

The measurements revealed the existence of two bedload layers with different
thicknesses and velocities. In the case of storm conditions the bulk motion velo-
city of 10-100 cm/hour, dependent on location and shape of bottom profile, was
accompanied by a sheet flow with a velocity of 20-300 cm/hour taking place in
the layer oi thickness of several grain diameters.

The results of analyses lead to the conclusion that the bedload transport most
often occurs in a relatively thin layer, exceeding 2 cm only in storm conditions. In
the case of weak wave motion this layer has a thickness of several grain diameters,
while it may be even 4-6 cm thick in storm conditions.

It has been found that for an oblique direction of wave to the shoreline, the local
intensity of sediment transport can attain a rate of 40-100 kg/m-hour. The global
sediment transport rate has been summed up for the entire surf zone, yielding
7 rn3/s and much more in storm conditions.



1. Wprowadzenie
Zainteresowanie i praktyczna inżynierska działalność człowieka skupiona jest

najczęściej w obszarze strefy brzegov.-ej rozciągającej się od linii brzegowej do głę-
bokość; rzędu kilku, a co najwyżej kilkunastu metrów. Jest to obszar intensywnego
ruchu osadów morskich oraz najbardziej aktywnych zmian morfodynamicznych
brzegu, Rys. 1. Strefa ta ma fundamentalne znaczenie w zagadnieniach ochrony
brzegów morskich, różnorakiej działalności hydrotechnicznej czy też rekreacji. Za-
gospodarowanie tego obszaru morza stwarza jednak wiele problemów, a jego litc-
i morfodynamiczne rozpoznanie jest ciągle niezadowalające. Przyczyną tego jest
olbrzymia złożoność zagadnień mających charakter procesów losowych zmiennych
w czasie i przestrzeni.

Najcenniejsze informacje o fizyce badanego procesu i jego regionalnym prze-
biegu dostarczają obserwacje i badania terenowe. Badania takie przebiegają w na-
turalnych skalach przestrzenno-czasowych, uwzględniają indywidualne cechy ana-
lizowanego śroaowiska oraz ewentualne dodatkowe zaburzenia (zabudowa hydro-
techniczna, ujście rzek itp.). Niniejsza praca przedstawia niektóre wynik; kom-
pleksowych badań ruchu osadów morskich wykonanych w naturze w 1992 roku w
ramach Projektu finansowanego przez KBN.
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Rys. 1. Zmienność charakterystycznego przekroju poprzecznego brzegu łącznie z
obszarami traserowych badań ruchu osadów

2. Ruch osadów w strefie brzegowej i metody jego badań
Pod wpływem oddziaływania na dno morskie transformującego się falowania i

systemu prądów następuje o różnej intensywności ruch osadów oraz przebudowa



dna morskiego. Najbardziej efektywne sposoby badań ruchu osadów w warunkach
naturalnych to różne metody traserowe. Reprezentują one jedną z nielicznych tech-
nik pomiarowych pozwalającą na bezinwazyjna obserwację i pomiar ruchu natu-
ralnych osadów wleczonych lub zanieczyszczeń w obszarze dna morsniego. Metody
tego typu wykorzystują trasery o cechach fizycznych zbliżonych do cech materiału
rodzimego. Obecnie na świecie najszerzej stosowane są trasery luminescencyjne i
radioaktywne.

W przedstawianych badaniach wykorzystano metodę pomiarów opartą na tra-
serach radioaktywnych, która choć bardziej kosztowna ;órjje nad innymi znaczną
dokładnością, większą czułością i czytelnością a ponadto jest jednoznaczna w de-
tekcji. Uwzględniając cechy naturalne piasku, charakterystyczne dla badanego re-
jonu brzegu, jako znacznik wybrano napromieniowane izotopem Ir-192 specjalnie
ipf-parowine szkło o średnicy ziaren £? —0.02-0.0*25 cm i cezarze właściwym "2663
'<%, m J. Izotop irydu posiadał okres połowicznego rozpadu równy 74.-1 dnia.

Do podstawowych cnarakterystyic modelujących w sposób cząstkowy ruch osa-
dów dennych, które po ziozeniu tworzą całościowy obraz i opis badanego zjawiska
ziiiczyć należy:

• prędkości krytyczne początku ruchu pojedynczych ziaren oraz ruchu maso-
wego

• miąższość warstwy wleczenia

• średnie prędkości przemieszczania się osadów dennych

• lokalny transport osadów.

3. Badania terenowe i ich wyniki

Miejscem badań było Morsk:e Laboratorium Brzegowe. Strefa brzegowa objęta
rozciągała, się OKOIO 700 m wzdłuż brzegu : okoio 1000 m w morze w

poprzecznym Jo linii brzegowej. Pomiary wykonany wane były w okresie
o-.: polowy września do początku listopada 1993 roku.

Występujące w trakcie trwania badań t!o meteorologiczne (D) zilustrowane
rozkłada/ni kierunków i prędkości wiatru, hydrodynamiczne (A) wysokościami fali
w jednym przykładowym punkcie pomiarowym (D-3) oraa prędkościami cząstek
wody w kierunku poprzecznym (B) i równoległym do brzegu (C), przedstawia
Rys. 2. Analizując podane rozkłady wyróżnić można szereg okresowych wzrostów
wysokości fali i wielkości prądów. Generalnie w ramach wykonanych pomiarów
óo dalszej anaiizy wyodrębniono 4 oddzielne sytuacje hydrodynamiczne (o róż-
nym okresie trwania) z mniej lub bardziej intensywnym falowaniem. Dla każdej
wydzielonej sytuacji starano się następnie określić podstawowe parametry ruchu
osadów dennych ściśle odpowiadające uśrednionym i charakterystycznym dla tego
okresu wymuszeniom falowo-prądówym.

Skutki oddziaływania falowania i prądów na dno morskie i związany z tym ruch
osadów szacowane były na podstawie pomiarów różnych charakterystyk przemiesz-
czającego się po Jnie morskim trasera. Traser dozowany był w kilku wybranych
obszarach strefy brzegowej, pokrywając najważniejsze jej rejony. Rys. 1.
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Rys. 2. Warunki nietrorologiczne i hydrodynarnicznp panując w trakcie trwania



Dla każdej wyodrębnionej sytuacji hydrodynamicznej, po ustaniu silniejszego
falowania lub sztormu, dokonywany był pomiar lokalizujący w wybranych obsza-
rach strefy brzegowej poszczególne „plamy" trasera, ich kształt i zasięg oraz prze-
strzenną aktywność. Obraz kolejnych położeń „piam"' trasera odpowiadający skut-
kom postępującym po sobie koiejnym sytuacjom hydrodynamicznych przedstawia
Rys. 3.

3.1. Prędkości krytyczne

Generalnie wyróżnić można kilka charakterystycznych krytycznych prędkości
cząstek wody odwzcrowujących różne fazy ruchu osadów dennych. Najistotniejsze z
nich to prędkości określające początek ruchu pojedynczych ziaren osadów dennych
oraz prędkości początku masowego ruchu osadów.

Otrzymano, iż ruch pojedynczych ziaren osadów na dnie pojawia się przy pręd-
kościach cząstek wody około 3...12 cm/s. Podane prędkości sa oczywiście wielko-
ściami średnimi i w warunkach naturalnych zalezą od lokalnej konfiguracji dna
oraz wieiu często losowych zaburzeń ruchu falowego wody. Powodować to może,
ze pojedyncze ziarno lezące na dnie może wejść w fazę ruchu juz przy prędko-
ściach cząstek wody wyraźnie mniejszych niz 10 cm/s. ile, tez. w ekstremalnych
przypadkach, dopiero przy znacznie większych, dochodzących nawet do 20 cm/s.

Jeszcze bardziej kontrowersyjna; trudniejsza do jednoznacznego ustalenia i zde-
finiowania jest gran.czna prędkość początku masowego ruchu ziaren. Poprzednie
wyniki badań (Pruszak i Zeidier 1988) podają, iż ruch masowy osadów definio-
wany jako ruch całej dynamicznie czynnej warstwy osadów dennych zaczyna się
przy prędkościach wody rzędu 40...50 cm/3. Ostatnie badania pokazują, iz mogą
to być wartości nawet mniejsze.

Generalnie można więc przyj.ić. i- ruch masowy osadów może zaczynać się już
przy przepiywach wody około 30-40 cm,s (ruch ten odbywa się w tych warunkach
jeszcze relatywnie cienką warstwą], natomiast w pełń; rozwija .się przy prąciach o
wielkościach 50-70 cm/s (osady przemieszczają się juz wtedy wa.-sr.wą o znacznej
miąższości).

3.2. Prędkości ruchu osadów dennych

Pomiary wykazały, iż ruch osadów dokonuje się najczęściej dwiema warstwami
o różnej grubości przemieszczającymi się ze znacznie różniącymi się prędkościami.
W przypadku silniejszego falowania na masowy, znacznie wolniejszy ruch ziaren
znajdujących się rzędu centymetrów poniżej dna, nakłada się powierzchniowy ruch.
cząstek o miąższości kilku, kilkunastu średnic ziaren. W* przypadku słabszego od-
działywania fali na dno, ruch ziaren odbywa się z reguły tylko w cienkiej, po-
wierzchniowej warstwie dna. Taki obraz ruchu osadów prezentuje Rys. 3, gdzie
przednią część każdej „plamy"7 tworzą pojedyncze ziarna trasera, natomiast jądro
o dużej aktywności, utożsamiane z masowym ruchem osadów, znajduje się dużo w
tyle.
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Rys. 3 Ruch trasera w różnych obszarach strefy brzegowej
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W (I) obszarze badań, a konkretnie w rejonie rewy (II) otrzymano, iż w trakcie
sztormu prędkości powierzchniowe dochodzą prawie do 300 cm/godz., a masowe
do 100 cm/godz.

Dta (II) obszaru badań średnie prędkości powierzchniowego ruchu osadów w
trakcie sztormu wynoszą około 220 cm/godz., zmieniając się w granicach od około
150 do 320 cm/godz., zaś masowe są rzędu 75 cm/godz. (sztorm) oraz 30 cm/godz.
(silniejsze falowanie). W rynnach międzyrewowych prędkości te wykazują jesz-
cze większe zróżnicowanie zmieniając się przy podobnych warunkach od 50 do
200 cm/godz. (ruch powierzchniowy) i 10 - 50 cm/godz. (ruch masowy).

D\z kierunku poprzecznego :rednie prędkości powierzchniowe aż do momentu
zastopowania ich przez ;ynnę są rzędu 30-50 cm/godz, zaś masowe około 20-40
cm/godz. i mają zdecydowanie kierunek dobrzegowy. Po dojściu trasera do dna
rynny brak jest dalszego ruchu dobrzegowego, natomiast obserwowany jest (przy
odbrzegowym prądzie) okresowy ruch osadów w kierunku odbrzegowym z prędko-
ścią około >15 om/gcdz.

W obrębie trzeciego obszaru badań, dla kierunku wzdłużbrzegowego. średnie
prędkości powierzchniowe ruchu osadów w obszarze (V) tewy podczas sztormu
osiągają wielkości dochodzące do 200 cm/godz.. które maleją oczywiście w kie-
runku morza. W warunkach silniejszego, niesztormowego faiowama prędkość; te
wynoszą okoto 65 cm/godz. Prędkości masowe odpowiednio w obszarze (V) rewy
zmieniają się od około 40 cm/godz. (sztorm) do 25-30 cm/godz. (siina fala), ma-
lejąc szybko w kierunku morza.

W przypadku ruchu osadów w kierunku poprzecznym do brzegu średnie pręd-
kości powierzchniowe, w obrębie grzbietu (V) rewy, zmieniają się od około 50
cm/godz. w czasie sztormu do 40 cm/godz. przy nyiiejszej fali. przyjmując we
wszystkich przypadkach kierunek dobrzegowy. po dojściu trasera do rynny rnię-
dzyr^wowej '5) jego ruch ulega spowolnieniu do prędkości okoio 10 cm/godz., która
związana może 'v/ć bardziej z dyspersją osadów (trasera) aiz ich adwekcją. Pręd-
kość, molowe osadów dennych zmieniają się w rejonie piątej rewy odpowiednio
od okoio 15 cm/godz. (warunki sztormowe) i 10 cin,'godz. isiabsze falowanie,1 do
około zera na dnie rynny (5).

3.3. Grubość warstwy wleczenia

Dla oceny miąższości warstwy wleczenia w trakcie pomiarów, z różnych miejsc
przemieszczających się w trakcie badań „plam" trasera, pobranych zostało okoio
70 prób rdzeniowych.

Analizując bardziej szczegółowo otrzymane rozkłady nietrudno zauważyć war-
stwową strukturę ruchu osadów w obrębie dna morskiego, Rys. 4. Główna koncen-
tracja znacznika sięga najczęściej nie giębiej niż około 15 cm poniżej jego poziomu.
W jednym tylko przypadku wykryto śladową ilość znacznika o aktywności 640
imp/100s (poziom tla) na poziomie 30 cm poniżej dna. Otrzymane wyniki badań
1 wykonana na ich podstawie analiza pozwalają sądzić, iż najczęściej ruch osadów
dennych odbywa się stosunkowo cienka, tylko w trakcie sztormu przekraczającą
2 om warstwą. W przypadkach słabszego falowania warstwa ta jest mniejsza i ana-
litycznie oceniać ją można jako wielkość rzędu kilku- kilkunastu średnic ziaren,
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natomiast w warunkach intensywnego sztormu jej miąższość wynosić może kilka
centymetrów (do około 4-6 cm).

08S2AR

Rys. 4 Przykładowe przekroje rdzeniowe w strefach ruchu trasera

Wyjaśnić w tym miejscu należy, iż podane wartości definiują tzw. aktywną
warstwę wleczenia., w ramach której wszystkie tworzące ją osady jednocześnie są
w ruchu i w danym okresie poruszają się w tym samym kierunku.

3.4. Transport osadów

Badania przeprowadzone zostały głównie w warunkach ukośnego podchodzenia
fali do brzegu, a więc najczęściej występujących dla analizowanego brzegu sytu-
acji wiatrowo-faiowych. W przypadkach takich, szczególnie w sytuacji fali sztor-
mowej, dominuje wzdlużbrzegowy n:ch osadów. W sytuacji umiarkowanego falo-
wania, poza obszarami, gdzie lokalna konfiguracja dna morskiego powoduje silne
wymuszanie określonego kieruneku ruchu osadów (np. rynna międzyrewowa), pro-
porcje pomiędzy wzdlużbrzegowym a poprzecznym do brzegu ruchem osadów się
wyrównują. Poprzeczny ruch osadów w sytuacjach takich ma najczęściej kierunek
dobrzegowy.

Mając z pomiarów informacje odnośnie miążości warstwy wleczenia (a) oraz
średniej prędkości ruchu osadów w ramach tej warstwy (t;,) lokalną intensywność
transportu osadów c, estymować można przy pomocy równania:

qi = Cip •+ Cim = {p, - p) + v, ) (1)
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Zmiany wzdluzbrzegowego transportu osadów w różnych miejscach prorilu po-
przecznego dla kilku badanych sytuacji falowo-pradowych przedstawia Rys. 5.
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Rys. 5 Lokalny wzdluzbrzegowy transport osadów wzdłuż profilu brzegowego

Całkowity transport wzdluzbrzegowy zsumowany z całej strefy brzegowej o
.1!ugości ('), w warunkach :mensyvnego falowania i kąta podchodzenia fali do
brzegu zmieniającego sie w przedziaie 10 — 30° osiąga wartości w granicach 3 -
; m3/s.

W sytuacji słabszego (średniego) falowania wioikoić transportu wzdiuzbrzego-
wogo maleje przyjmując wartości zmieniające sie >v granicach od 0.35 mJ/s do
2-3 m3/s, (Pruszak i Zeidier 1902). Oczywiście w przypadku malej fali transport
ten spada do zera.
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