
INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 6/2021  207

W toku badań na potrzeby planowanej elektrowni jądrowej 
pojawiła się koncepcja wybudowania pirsu na odcinku otwar-
tego brzegu morskiego w rejonie miejscowości Kopalino – Lu-
biatowo. Pirs ten miałby służyć do obsługi elektrowni w trakcie 
jej wznoszenia, wyposażania i eksploatacji. Wobec koniecz-
ności przeanalizowania powstałego pomysłu i konsekwencji 
jego realizacji Urząd Morski w Gdyni i Instytut Budownictwa 
Wodnego PAN w Gdańsku (IBW PAN) – na zlecenie Urzędu 
Morskiego w Gdyni – przedsięwziął badania dotyczące ewen-
tualnych skutków planowanego przedsięwzięcia w kontekście 
erozyjnych zagrożeń brzegu morskiego. Wiadomo bowiem, że 
każda ingerencja techniczna na brzegu morskim, w szczegól-
ności związana z budową konstrukcji hydrotechnicznych, może 
nieść za sobą mniej lub bardziej poważne konsekwencje.

Pracę naukowo-badawczą (ekspertyzę) dotyczącą powyższe-
go zagadnienia wykonał Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów 
IBW PAN we współpracy z Inspektoratem Ochrony Wybrzeża 
Urzędu Morskiego w Gdyni. W wyniku przeprowadzonych ba-
dań powstała opinia dotycząca ewentualnego oddziaływania 
planowanego pirsu na brzeg morski w rejonie miejscowości Ko-
palino – Lubiatowo. Będący przedmiotem analizy odcinek brze-
gu zawiera się w przedziale kilometrażu od km 163 do km 165.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował:
 – analizę warunków geologicznych oraz hydro- i litodyna-

micznych charakterystycznych dla rejonu odcinka brze-
gu poddanego ekspertyzie,

 – analizę oddziaływania planowanego pirsu na brzeg mor-
ski.

W opracowaniu wykorzystano dane i materiały udostępnio-
ne przez Urząd Morski w Gdyni, wyniki wizji lokalnej i obser-
wacji terenowych, jak również publikacje naukowe oraz dane 
archiwalne będące w posiadaniu IBW PAN i ogólną literaturę 
przedmiotu.

CHARAKTERYSTYKA BRZEGU
I PROCESÓW LITODYNAMICZNYCH

Opis brzegu

Z wyjątkiem brzegów typu klifowego, charakteryzującego 
się bardzo wąską plażą (najczęściej u podnóża klifów nieak-
tywnych), bądź jej całkowitym brakiem (przeważnie u podnóża 
klifów aktywnych), piaszczyste brzegi południowego Bałtyku 
ukształtowane są w formie wyraźnych plaż i wydm, przy czym 
oba te elementy charakteryzować się mogą bardzo różnymi 
kształtami i wymiarami. Na erodowanych odcinkach wybrze-
ża plaże są z reguły niskie i wąskie, a wydmy stromo podcięte. 

Na brzegach akumulacyjnych plaże są szerokie i mają relatyw-
nie wysokie rzędne u podstawy wydm, zaś same wydmy są wy-
sokie i rozciągają się szerokim pasem od skraju plaży w głąb 
lądu. Wybrzeże akumulacyjne charakteryzuje się przeważnie 
obecnością kilku wzdłużbrzegowych pasów spłyceń – tak zwa-
nych rew, podczas gdy przy brzegach erozyjnych rew jest prze-
ważnie mniej albo w ogóle nie występują.

Brzeg morski w analizowanym rejonie charakteryzuje się 
łagodnym nachyleniem (1 ÷ 2%) i zbudowany jest z drobnoziar-
nistego piasku kwarcowego o reprezentatywnej średnicy ziaren 
d50 wynoszącej około 0,20 ÷ 0,25 mm (lokalnie więcej, aż do 
d50 ≈ 0,4 mm). W analizowanym obszarze brzegowym oprócz 
3 ÷ 4 stabilnych rew obserwuje się często występowanie jednej 
dodatkowej rewy ulegającej okresowemu zanikowi. W procesie 
transformacji fal na wielorewowym profilu brzegu charaktery-
stycznym zjawiskiem jest stopniowa dyssypacja energii falo-
wania poprzez wielokrotne załamanie fali. W rezultacie bardzo 
mała część energii falowania głębokowodnego dociera w bezpo-
średnie sąsiedztwo linii brzegowej.

Według Mielczarskiego i Ostrowskiego [5], od Jastrzębiej 
Góry do Łeby, to jest na kilometrażu km 134,6 ÷ 183,0, wystę-
puje tak zwany wydmowy odcinek wybrzeża. Z tabelarycznych 
danych zawartych w odnośnym raporcie wynika, że na odcinku 
km 161,5 ÷ 166,4 dominuje typ brzegu „o stromej skarpie nad-
brzeża”. W latach 1961-1987 na odcinku tym nie obserwowano 
istotnych zmian cech brzegu. Od roku 1987 prowadzone są przez 
IBW PAN rutynowe pomiary tachimetryczno-batymetryczne 
w pobliżu Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie 
na odcinku brzegu o długości 2 600 m – w przybliżeniu na km 
163,28 ÷ 165,88. Analiza wyników tych pomiarów wskazuje na 
niewielki trend erozyjny brzegu.

Rejon Lubiatowa i Kopalina jest charakterystycznym od-
cinkiem „otwartego” brzegu morskiego nazywanego w opra-
cowaniu [12] „mezoregionem Wybrzeża Słowińskiego”, ze 
znaczną powierzchnią pasa nadmorskiego zajmowaną przez 
pokrywy eoliczne – plażowe i wydmowe. Według Uścinowi-
cza i in. [12] w Lubiatowie piaski plażowe i mierzejowe wystę-
pują w strefie plaży, a ich warstwa ma miąższość od 3 do 5 m 
(lokalnie 1 m). W strefie podbrzeża piaski mierzejowe wystę-
pują do około 70 ÷ 80 m od brzegu, gdzie zazębiają się z pia-
skami morskimi. Piaski morskie są reprezentowane głównie 
przez piaski drobnoziarniste o miąższości od około 1 m w ob-
niżeniach międzyrewowych do 7 m w dolnej części podbrzeża. 
Holoceńskie osady różnorodnych środowisk lądowych, to jest 
drobnoziarniste piaski z substancją organiczną, torfy oraz gy-
tie wapienne, występują w strefie wydm, plaży oraz podbrzeżu 
do głębokości 7 ÷ 8 m p.p.m. i stanowią bezpośrednie podłoże 
współczesnych piasków morskich i eolicznych. Plejstoceńska 
glina zwałowa zlodowacenia północnopolskiego występuje na 
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głębokościach poniżej 10 m p.p.m. Powyżej zalega seria plejsto-
ceńskich osadów piaszczystych wodnolodowcowych, reprezen-
towanych przez wapniste, o zróżnicowanym uziarnieniu, piaski 
z domieszką żwirów, zawierające faunę morską. Warstwa tych 
osadów zalega także w podbrzeżu, gdzie od 7 ÷ 8 m p.p.m. sta-
nowi bezpośrednie podłoże współczesnych piasków morskich. 
Uproszczony przekrój geologiczny morskiej strefy brzegowej 
w rejonie Lubiatowa przedstawiono na rys. 1.

Pionowe linie oznaczone literami A ÷ E na rys. 1 wskazują 
lokalizacje i wgłębny zasięg wierceń.

Klimat falowo-prądowy i wynikające z niego jakościowe 
i ilościowe charakterystyki procesów litodynamicznych na pol-
skim wybrzeżu Bałtyku jednoznacznie wskazują na dominujący 
wzdłużbrzegowy transport osadów z zachodu na wschód. O ile 
dla rejonu Świnoujścia, Darłowa i Kołobrzegu mogą istnieć hi-
potetyczne jakościowe odstępstwa (przejawiające się ruchem 
osadów w kierunku wschodnim), o tyle schemat litodynamiki 
brzegu morskiego generowany wiatrami, falowaniem i prądami 
z kierunków zachodnich (to jest zachodnich, ale również połu-
dniowo-zachodnich i północno-zachodnich) pozostaje niekwe-
stionowany na długim odcinku wybrzeża na wschód od Jaro-
sławca (km 255) do Półwyspu Helskiego włącznie. Na podstawie 
wyników teoretycznego modelowania ruchu osadów w średnim 
roku statystycznym Pruszak i Skaja [8] stwierdzili, że na odcinku 
wybrzeża od Łeby do Jastrzębiej Góry wypadkowy transport osa-
dów w wieloleciu skierowany jest z zachodu na wschód, a jego 
natężenie wynosi około 100 000 m3/rok. Według wcześniejszych 
studiów, dotyczących zapiaszczania toru podejściowego do por-
tu w Łebie [3], natężenie wzdłużbrzegowego potoku rumowiska 
(będącego kluczową siłą sprawczą zapiaszczania toru podejścio-
wego i wejścia do portu) jest rzędu 70 ÷ 80 tys. m3/rok.

Dominacja kierunku wzdłużbrzegowych procesów hydro- 
i litodynamicznych z zachodu na wschód przejawia się między 
innymi odchyleniem w kierunku wschodnim ujściowych (pla-
żowych) odcinków rzek i wynikającej stąd konieczności obudo-
wy ujść rzecznych falochronami kierującymi. Działania te nie 
zawsze są skuteczne – tym bardziej, że ingerencja techniczna 
w ujściach rzek, zaburzająca ich naturalny meandrujący charak-
ter, jest z reguły krytykowana przez ekologów i podlega ścisłej 
kontroli ze strony różnych urzędów i instytucji, na przykład ze 
strony RDOŚ (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska). Me-
andrujący w plaży po ustaniu sztormu ujściowy fragment rzeki 
Lubiatówki przedstawiono na rys. 2.

Falowanie

Począwszy od roku 1996 pomiary falowania w Morskim 
Laboratorium Brzegowym w Lubiatowie (MLB Lubiatowo) 
są wykonywane kierunkową boją falową (Directional Wave-
rider). W poszczególnych latach boja falowa była kotwiczo-
na w odległości około 2 ÷ 3 km od brzegu na głębokościach 
rzędu 18 ÷ 20 m na akwenie położonym w rejonie współ-
rzędnych 54°50’ N, 17°50’ E. Największa zanotowana wyso-
kość fali znacznej wynosi Hs,max = 5,03 m, a fali maksymalnej 
Hmax = 7,18 m.

Głębokowodne fale wiatrowe w przeciętnych warunkach 
sztormowych charakteryzują się wysokościami Hs = 2,5 ÷ 3,5 m 
i okresami Tp = 5 ÷ 7 s. Fale te, podchodząc do brzegu, ule-
gają wielokrotnemu załamaniu, wskutek czego na głęboko-
ściach 2 ÷ 3 m ich wysokości są rzędu Hs ≈ 1 m (maksymalnie 
Hs ≈ 1,5 m), zaś okresy wynoszą Tp = 4 ÷ 5 s. W bezpośrednim 
sąsiedztwie brzegu na głębokościach poniżej 1 m wysokość fali 
nie przekracza wartości Hs ≈ 0,5 m, zaś okres wynosi co najwy-
żej Tp = 2 ÷ 3 s.

Pomierzone głębokowodne parametry falowania w latach 
1996-2018 w rejonie Lubiatowa stanowiły podstawę do wyzna-
czenia ich wartości w średnim roku statystycznym. W przypad-

Rys. 1. Uproszczony przekrój geologiczny morskiej strefy brzegowej w rejonie Lubiatowa na km 163,73 (na podstawie danych z pracy [12]
1 – piaski eoliczne i morskie, 2 – osady organogeniczne, 3 – piaski i żwiry wodnolodowcowe, 4 – gliny zwałowe

Rys. 2. Ujście Lubiatówki około km 163,23, widok na wschód
(fot. R. Ostrowski)
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ku analizowanego odcinka brzegu odmorskimi kierunkami wia-
trów generujących falowanie są kierunki: W, WNW, NW, NNW, 
N, NNE, NE i ENE.

W celu wyznaczenia czasów trwania określonych wysokości 
falowania dla poszczególnych odmorskich kierunków wiatrów 
przyjęto przedziały wysokości fali co 0,5 m i dla każdego z nich 
obliczono średnią wysokość fali znacznej, okres, azymut pod-
chodzenia fali do brzegu oraz czas jej trwania w średnim roku 
statystycznym.

Jak się okazało, w rejonie Lubiatowa w latach 1996-2018 naj-
częściej występowało falowanie podchodzące z sektora W oraz 
WNW. Ponadto znaczący udział miały fale z sektora NNE. Na-
tomiast relatywnie rzadko rejestrowano falowanie z sektorów 
NNW i NW. Łącznie w średnim roku statystycznym falowanie 
z kierunków odmorskich trwało około 340 dni. Największe wy-
sokości osiągały fale propagujące się z sektorów północnych od 
WNW do NNE. Z kolei najmniejsze maksymalne wysokości fal 
znacznych rejestrowano z kierunków NE oraz ENE. W warun-
kach sztormowych maksymalne wysokości fal znacznych dla 
kierunków podchodzenia od W do NNE zawarte były w prze-
dziale 2 ÷ 3 m, zaś dla kierunku NE nie przekraczały wysokości 
2 m, a dla kierunku ENE około 1,5 m. Fale znaczne, łącznie dla 
wszystkich kierunków, o wysokościach przekraczających 1 m 
występowały przez około 107 dni w średnim roku statystycz-
nym.

Natężenie wzdłużbrzegowego transportu rumowiska 

Procesy hydrodynamiczne (fale i prądy) są główną siłą 
sprawczą transportu osadów oraz ewolucji brzegu i dna mor-
skiego. Wielkość tego transportu zależy przede wszystkim od 
klimatu falowego, układu batymetrycznego dna w strefie brze-

gowej. Natężenie transportu zależy także od rodzaju rumowiska 
zalegającego w dnie morskim, od podaży tych frakcji osadów, 
które są podatne na oddziaływanie przepływu wody w warstwie 
przydennej oraz transportowane w postaci wleczonej i zawie-
szonej wskutek oddziaływania przydennych naprężeń ścinają-
cych.

Przy obliczaniu natężenia transportu osadów przyjęto war-
tości charakterystycznych średnic ziaren osadów jako równe: 
d50 = 0,22 mm, d90 = 0,35 mm, a odpowiadającą im prędkość 
opadania ziaren ws = 2,78 i 3,5 cm/s [6]. Parametry falowa-
nia występujące w średnim roku statystycznym wyznaczono 
z 44-letniego zbioru dla punktu prognostycznego o współrzęd-
nych 54,9079° N, 17,8506° E (głębokość wody h ≈ 21 m). Punkt 
ten znajduje się w odległości około 10 km od linii brzegowej 
w rejonie Lubiatowa. Obliczenia transformacji falowania w kie-
runku brzegu, prądów pochodzenia falowego oraz wielkości 
transportu rumowiska w funkcji odległości od brzegu wykona-
no dla profilu batymetrycznego położonego na km 163,5 (rys. 3) 
[10].

W tabl. 1 przedstawiono obliczone roczne sumaryczne wiel-
kości wzdłużbrzegowego transportu rumowiska zsumowane od-
dzielnie dla całkowitego transportu skierowanego z zachodu na 
wschód, ze wschodu na zachód oraz transportu wypadkowego 
[10].

Rys. 3. Profil batymetryczny w rejonie Lubiatowa na km 163,5 (pomiar wykonany w marcu 2019 roku)

Tabl. 1. Obliczone roczne sumaryczne wielkości transportu rumowiska 
w rejonie Lubiatowa (km 163,5) skierowanego z zachodu na wschód,

ze wschodu na zachód oraz transportu wypadkowego

Transport skierowany 
z zachodu na wschód 

[m3/rok]

Transport skierowany 
ze wschodu na zachód

[m3/rok]

Transport wypadkowy 

[m3/rok]

167 000 -56 000 111 000
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Na rys. 4 przedstawiono roczny rozkład natężenia wzdłuż-
brzegowego transportu rumowiska w funkcji odległości od brze-
gu. Transport osadów skierowany z zachodu na wschód trakto-
wany jest jako dodatni, a w kierunku przeciwnym jako ujemny.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że:
 – wypadkowy transport rumowiska w średnim roku staty-

stycznym jest skierowany z zachodu na wschód i jego 
natężenie wynosi 111 000 m3/rok,

 – transport rumowiska odbywa się głównie do odległo-
ści około 600 m od brzegu, przy czym wyróżnić w nim 
można pięć głównych strumieni przemieszczających się 
osadów,

 – strumienie osadów usytuowane są w sąsiedztwie ko-
lejnych grzbietów przybrzeżnych rew: I – w odległo-
ści 10 ÷ 50 m od brzegu, II – w odległości 70 ÷ 100 m 
od brzegu, III – najsilniejszy strumień w odległości 
150 ÷ 200 m od brzegu, IV i V – niewielkie strumienie 
występujące odpowiednio w odległości 300 ÷ 350 m oraz 
500 ÷ 600 m od brzegu,

 – strefa transportu rumowiska rozciąga się na odległość 
około 1 000 m od brzegu.

WPŁYW PLANOWANEGO PIRSU NA BRZEG MORSKI

Na analizowanym odcinku wybrzeża planowana jest budowa 
obiektów elektrowni jądrowej, w tym pirsu służącego do obsługi 

elektrowni w trakcie jej wznoszenia, wyposażania i eksploatacji. 
Najprawdopodobniej pirs sięgać będzie odległości kilkuset me-
trów od linii brzegowej i głębokości rzędu 5 ÷ 8 metrów, „prze-
tnie” zatem większą część strefy przyboju, w której procesy lito-
dynamiczne morskich obszarów przybrzeżnych charakteryzują 
się wysoką dynamiką.

O ewolucji brzegu morskiego przeważnie decyduje prze-
strzenna zmienność wypadkowego natężenia transportu osa-
dów. Wartości tego natężenia są w rejonie Lubiatowa i Kopalina 
znaczne (111 tys. m3/rok). W przypadku istotnego zaburzenia 
tak intensywnego wzdłużbrzegowego ruchu osadów należy li-
czyć się z konsekwencjami morfodynamicznymi morskiej strefy 
brzegowej.

Według Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie usta-
wy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochro-
ny brzegów morskich” (Dz. U. z dn. 23 października 2015 r. 
poz. 700) [11] brzeg morski w rejonie Lubiatowa i Kopalina nie 
wymaga ochrony, podlegać natomiast powinien „monitoringo-
wi i badaniom dotyczącym ustalenia aktualnego stanu brzegu 
morskiego”. Zabiegi ochronne służb Urzędu Morskiego w Gdy-
ni (Obwodu Ochrony Wybrzeża w Lubiatowie) sprowadzają 
się zatem jedynie do stawiania faszynowych płotków wydmo-
twórczych, obkładania skarp wydm gałęziami, nasadzania roślin 
i prowadzenia innych drobnych przedsięwzięć biotechnicznych.

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie 
minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz 

Rys. 4. Obliczony roczny rozkład wzdłużbrzegowego transportu rumowiska w rejonie Lubiatowa (km 163,5) w funkcji odległości od brzegu
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przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego (Dz. U. 
z dn. 7 grudnia 2017 r. poz. 2266) [9] dla kilometrażu obej-
mującego lokalizację przedmiotowego pirsu (km 163 ÷ 165) 
wymagany minimalny poziom bezpieczeństwa brzegu wynosi 
„nie więcej niż 20 lat”. Oznacza to, że brzeg w tym rejonie po-
winien być zabezpieczony w stopniu wystarczającym, aby nie 
uległ erozji w wyniku oddziaływania sztormu występującego 
raz na 20 lat1. Nie jest to wymóg wygórowany, szczególnie jeże-
li wziąć pod uwagę minimalny poziom bezpieczeństwa brzegu 
dla wielu bardziej zagrożonych odcinków wybrzeża, na których 
w świetle odnośnego aktu prawnego obowiązują wartości 50, 
100 lub 200 lat.

Jak już wspomniano, w odniesieniu do analizowanego ob-
szaru istnieją poważne przesłanki świadczące o dosyć inten-
sywnym wzdłużbrzegowym transporcie osadów wypadkowo 
w wieloleciu skierowanym z zachodu na wschód. Szerokość 
strefy wzdłużbrzegowego ruchu osadów jest zmienna i zależy 
od kształtu poprzecznego profilu brzegu oraz od chwilowych 
warunków hydrometeorologicznych. Podczas słabego falo-
wania rumowisko piaszczyste ulega przemieszczaniu jedynie 
w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej, zaś podczas sil-
nych sztormów strefa ruchu rumowiska rozciąga się na setki 
metrów od brzegu, do tak zwanej głębokości zamknięcia. W wa-
runkach południowego Bałtyku głębokość zamknięcia wynosi 
6 ÷ 8 m (zob. [2]). Wartości głębokości zamknięcia są zmienne 
wzdłużbrzegowo i odpowiadają odległościom od linii brzego-
wej z przedziału około 800 ÷ 1 000 m, występując na odmor-
skim skłonie rewy najbardziej odległej od brzegu, a nawet dalej 
– poza systemem rew.

W świetle powyższego jest oczywiste, że przegrodzenie 
morskiej strefy brzegowej budowlą prostopadłą do brzegu stwo-
rzy przeszkodę do swobodnego przemieszczania się osadów. 
Jako przykład takiego oddziaływania tradycyjnie podaje się port 
we Władysławowie2. Typowym symptomem zaburzenia ciągło-
ści potoku rumowiska przez budowlę jest akumulacja osadów 
1 Definicja zamieszczona w Rozporządzeniu mówi, że „przez sztorm o prawdo-

podobieństwie zdarzenia 1 raz na N lat rozumie się sztorm wywołany wiatrem 
o średniej prędkości 18 m/s, wiejącym na obszarze Morza Bałtyckiego z naj-
bardziej niekorzystnego kierunku w stosunku do brzegu przez 5 godzin, przy 
jednoczesnym wystąpieniu wysokiego poziomu wody w morzu o prawdopo-
dobieństwie 1 raz na N lat”.

2 W wyniku wybudowania w latach 1936-1937 portu we Władysławowie fa-
lochron północny (dawniej nazywany zachodnim) sięgnął głębokości około 
5 m, przecinając naturalny system rew i tworząc przeszkodę dla wzdłuż-
brzegowego ruchu osadów. W ciągu kilku następnych lat nastąpiła znaczna 
akumulacja osadów na zachód od portu. Jednocześnie na wschód od Włady-
sławowa, u nasady Półwyspu Helskiego, zaobserwowano silną erozję brzegu 
morskiego.

przed budowlą, to jest po stronie podprądowej (podwietrznej), 
oraz erozja brzegu za budowlą – po stronie zaprądowej (za-
wietrznej). Ten ostatni efekt – regresja linii brzegowej – jest 
szczególnie groźny i z reguły wymaga interwencji technicznej, 
to jest wdrożenia działań ukierunkowanych na przeciwerozyjną 
ochronę brzegu.

Ewolucja położenia linii brzegowej, w tym czasowo-prze-
strzenna zmienność brzegu w sąsiedztwie budowli, jest naj-
częściej prognozowana z zastosowaniem tak zwanego modelu 
jednej linii, w ramach którego zakłada się, że brzeg morski repre-
zentuje linia brzegowa i przekrój poprzeczny brzegu o kształcie 
niezmiennym na rozpatrywanym odcinku wybrzeża. Założenie 
to mocno upraszcza topografię brzegu i jest do zaakceptowania 
jedynie w przypadku modelowania zgrubnego i wielkoskalowe-
go. Model jednej linii jest zatem stosowany z reguły do prze-
działów czasowych rzędu miesięcy, lat i dziesiątek lat.

W modelu jednej linii zmianie położenia linii brzegowej to-
warzyszy przemieszczenie całego profilu poprzecznego brzegu, 
z zachowaniem jego kształtu, co obrazuje rys. 5.

Migracja linii brzegowej w czasie (∂x / ∂t) związana jest 
z przestrzenną (wzdłużbrzegową) zmiennością wypadkowego 
natężenia wzdłużbrzegowego transportu osadów (∂qy / ∂y), co 
opisuje następujące równanie (zob. [4]):

  

Jest to równanie ciągłości rumowiska, w którym hc jest głę-
bokością zamknięcia (ang. depth of closure3), hb jest wysoko-
ścią wału plażowego (ang. beach berm), zaś q0 oznacza źródła 
osadów (dopływ rumowiska niesionego przez rzekę, sztuczne 
zasilanie brzegu) i upusty osadów (czerpanie piasku w strefie 
brzegowej, na przykład do celów budowlanych).

Analizując powyższe równanie ciągłości, stwierdzić moż-
na, że gwałtowny spadek natężenia wzdłużbrzegowego ruchu 
osadów qy przed budowlą (przejawiający się ujemną wartością 
∂qy / ∂y) spowodowany jej blokującym oddziaływaniem, będzie 
zrekompensowany szybką transgresją linii brzegowej (przeja-
wiającą się dodatnią wartością ∂x / ∂t). Z kolei za budowlą, to 
jest po stronie zaprądowej, przybrzeżny potok rumowiska ule-
gnie naturalnemu „nasyceniu”, co teoretyczny model jednej li-
nii odzwierciedli dodatnią wartością ∂qy / ∂y (wzrost natężenia 
ruchu osadów) i ujemną wartością ∂x / ∂t, oznaczającą regresję 
linii brzegowej.

3 Jest to głębokość „zamykająca” profil poprzeczny brzegu od strony morza.

Rys. 5. Zmiana położenia linii brzegowej i przemieszczenie profilu poprzecznego brzegu w modelu jednej linii
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Należy zauważyć, że zależność pomiędzy zmianą natęże-
nia transportu rumowiska i ewolucją położenia linii brzegowej 
jest liniowa. Ewolucja położenia linii brzegowej wystąpi zatem 
w takim samym stopniu, w jakim natężenie ruchu osadów bę-
dzie zredukowane. Innymi słowy, jeżeli oddziaływanie budowli 
wywoła niewielkie zaburzenie ruchu osadów, to i zmiany poło-
żenia linii brzegowej będą znikome.

W kontekście powyższych rozważań znaczenia nabierają 
dwie geometryczne cechy budowli brzegowej, mianowicie jej 
długość (odmorski zasięg) oraz przepuszczalność (ażurowość). 
O ile długość planowanego pirsu – będąc narzucona przez wy-
magania i warunki projektowe o charakterze funkcjonalnym – 
nie może być modyfikowana, o tyle jego konstrukcja powinna 
być zaprojektowana w sposób zapewniający ażurowość wystar-
czającą, aby pirs stanowił budowlę przepuszczalną. Przy ażu-
rowości wynoszącej na przykład 95% planowany pirs w skali 
wielolecia spowoduje w swoim sąsiedztwie niewielkie (pięcio-
procentowe) zmiany natężenia ruchu osadów – rzędu co naj-
wyżej 5 550 m3/rok (0,05 × 111 000 m3/rok) – i wywołać może 
znikome zmiany położenia linii brzegowej.

Oszacowanie wpływu podpór pirsu na brzeg morski

Oddziaływanie pirsu posadowionego na podporach zależy od:
 – średnicy podpór,
 – lokalizacji podpór w strefie brzegowej morza,
 – odległości pomiędzy kolejnymi podporami.

Celem ograniczenia wpływu podpór na zaburzenia pola fa-
lowo-prądowego w ich sąsiedztwie, a tym samym ograniczenia 
oddziaływania podpór na transport osadów, powinny być one 
zaprojektowane jako konstrukcje smukłe, na przykład monopale 
spełniające warunek D / L < 0,2, gdzie: D jest średnicą podpory, 
zaś L – długością fali.

Jak opisano to w poprzednim rozdziale, w warunkach sztor-
mowych fale, podchodząc do brzegu, ulegają wielokrotnemu za-
łamaniu, wskutek czego zmieniają się wartości ich parametrów 
(wysokości i okresu). Długość fali L w strefie brzegowej oblicza 
się z zależności [7]:
  

  
gdzie:
η – współczynnik liczbowy zależny od stosunku h / L0,
L0 – długość fali na głębokiej wodzie [m],
T – okres fali [s]
h – głębokość wody [m].

Zakładając średnicę podpory D = 1,5 m otrzymamy:
 – dla głębokości wody h = (2 ÷ 3) m → D / L = (0,06 ÷ 0,09),
 – dla głębokości wody h ≤ 1 m → D / L = (0,18 ÷ 0,29).

Z obliczeń tych wynika, że w przypadku podpór o średnicy 
nieprzekraczającej 1,5 m dla głębokości wody h ≥ 1 m będą one 
pracowały jako budowle smukłe, to znaczy tylko w bardzo ogra-
niczonym zakresie, szczególnie na głębokościach większych od 
2 m, będą modyfikowały wielkości transportowanego rumowi-
ska w ich sąsiedztwie. Jedynie w bliskim podbrzeżu (h ≤ 1 m) 
wpływ podpór, w wyniku uginania się promieni fal wokół nich 
(dyfrakcja fal), będzie większy.

Celem ograniczenia negatywnego wpływu podpór na brzeg 
morski, szczególnie w bliskim podbrzeżu, jest takie ich usytu-
owanie, aby omijały strumienie przemieszczających się osadów. 
Z rys. 4 wynika, że pierwszy z tych strumieni przebiega w odle-
głości około 10 ÷ 50 m od brzegu, gdzie, jak to wynika z rys. 3, 
głębokości nie przekraczają 1 m. Generalnie należałoby dążyć 
do posadowienia podpór poza grzbietami rew. W obrębie rew 
natężenie transportu rumowiska jest bowiem największe. Pod-
pory usytuowane w odległościach większych od 400 m nie będą 
miały praktycznie żadnego wpływu na transport rumowiska.

Oddziaływanie podpór pirsu na dno morskie

W sąsiedztwie dowolnej budowli hydrotechnicznej posado-
wionej na dnie morskim może dochodzić do rozmywania dna. 
Proces ten nastąpi wszędzie tam, gdzie naprężenia ścinające 
przy dnie będą wystarczająco duże, aby zainicjować transport 
rumowiska. Wyboje (rozmycia dna) wokół budowli definiuje się 
jako efekt zwiększonych naprężeń ścinających generowanych 
jej obecnością powodujących w efekcie transport osadów, pod-
czas gdy w większej odległości transport ten będzie mniejszy 
lub nie będzie odbywał się w ogóle. Wyboje wokół konstrukcji 
powstają głównie przy stałym jednolitym przepływie wody, gdy 
przez cały czas naprężenia ścinające przy dnie generują trans-
port rumowiska. Wielkość wyboju stabilizuje się, gdy objętość 
osadu z niego wynoszona równa jest ilości osadu osadzanego 
w tym miejscu.

Powstawanie wybojów wokół pionowych pali/podpór jest 
powodowane przez trzy jednocześnie działające mechanizmy:

 – powstawanie wirów w kształcie podkowy końskiej po 
nawietrznej stronie pobocznicy podpory,

 – odrywanie się wirów po zawietrznej stronie pobocznicy 
podpory,

 – lokalnego przyspieszenia prędkości przepływu wody 
w sąsiedztwie pala/pobocznicy.

Kluczowymi parametrami decydującymi o wielkości po-
wstających rozmyć są prędkości przepływu wody, prędkości 
orbitalne ruchu falowego oraz średnica podpory. Ogólna i dość 
konserwatywna formuła, określona na podstawie obserwacji 
w warunkach naturalnych, szacuje wielkość powstających roz-
myć Lroz wokół podpory równą w przybliżeniu:

  

Formuła CEM [1] znacznie ogranicza szerokość tego rozmy-
cia. Jego wielkość można w przybliżeniu określić z empirycznej 
formuły:

  

Dla średnicy podpory D = 1,5 m otrzymamy:

  

Poniżej przedstawiono obliczone zalecaną przez CEM [1] 
formułą głębokości rozmyć wokół podpór. Formuły te ustalono 
dla podpór spełniających warunek D < 0,1L

Jako warunki brzegowe w przeprowadzonych obliczeniach 
przyjęto następujące parametry:
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 – średnicę podpór D = 1,5 m,
 – głębokość wody przy podporach h1 = 3 m, h2 = 2 m,
 – parametry załamującej się fali sztormowej: wysokość 

H1 = 3 m, okres T1 = 5 s, wysokość H2 = 2 m, okres 
T2 = 4 s.

Dla powyższych parametrów obliczone długości fal wyno-
szą: L1 ≈  25 m, L2 ≈  16 m, skąd spełniony jest warunek:

  

  

W przypadku cylindrycznych podpór, w sąsiedztwie których 
dominują wzdłużbrzegowe przepływy wody, głębokość wymy-
cia wyznacza się następującą formułą:

  

gdzie:
hwyb – przepływ – maksymalna głębokość wyboju [m], 

 – liczba Froude’a,

U – prędkość prądu wzdłużbrzegowego w miejscu załamywania się 
fali [m/s].

Dla prędkości przepływu wody  otrzymu-
jemy:

 – dla h = 3 m   
 – dla h = 2 m   

Formuła ta według CEM daje w miarę poprawne wyniki dla 
.

W przypadku cylindrycznych podpór, w sąsiedztwie których 
dominuje falowanie, CEM (2003) zaleca obliczanie głębokości 
wyboju z formuły:

  
gdzie:

 – liczba Keulegana-Carpentera,
Um – amplituda prędkości orbitalnej przy dnie.

Dla  falowanie nie generuje wybojów.
Dla przyjętych powyżej parametrów fal obliczone wartości 

liczby Keulegana-Carpentera wynoszą:
dla h = 3 m, H = 1,5 m, T = 5 s  →  NKC = 3,8,
dla h = 2 m, H = 1,0 m, T = 4 s  →  NKC = 2,5.
Oznacza to, że głównym czynnikiem powodującym powsta-

wanie wybojów w strefie przyboju są poziome przepływy wody.
Przyjmując na zewnątrz strefy przyboju na głębokości h ≈  6 m 

wysokości fal znacznych Hs = 3,5 ÷ 4,0 m i okresy T = 7 ÷ 8 s, 
otrzymamy NKC = 11 ÷ 14, skąd hwyb – falowanie = 0,3 ÷ 0,4 m.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy teoretycznej wa-
runków hydro- i litodynamicznych oraz aspektu oddziaływania 
planowanego pirsu elektrowni jądrowej na brzeg morski w re-
jonie miejscowości Kopalino – Lubiatowo należy stwierdzić, co 
następuje.

1. Jest to wydmowy odcinek brzegu, z dominującym ty-
pem brzegu „o stromej skarpie nadbrzeża”. W latach 
1961-1987 na odcinku tym nie obserwowano istotnych 
zmian cech brzegu. Od roku 1987 występuje niewielki 
trend erozyjny.

2. Według obowiązujących norm prawnych brzeg morski 
na analizowanym odcinku nie wymaga ochrony, podle-
gać natomiast powinien „monitoringowi i badaniom do-
tyczącym ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego”. 
Wymagany poziom bezpieczeństwa brzegu wynosi nie 
więcej niż 20 lat.

3. W analizowanym obszarze wypadkowy wzdłużbrzego-
wy transport osadów jest w wieloleciu skierowany z za-
chodu na wschód, a jego natężenie w średnim roku staty-
stycznym wynosi 111 tys. m3/rok.

4. Transport rumowiska odbywa się głównie do odległo-
ści około 600 m od brzegu, przy czym wyróżnić w nim 
można pięć głównych strumieni przemieszczających się 
osadów.

5. Strumienie osadów usytuowane są w sąsiedztwie ko-
lejnych grzbietów przybrzeżnych rew: I – w odległo-
ści 10 ÷ 50 m od brzegu, II – w odległości 70 ÷ 100 m 
od brzegu, III – najsilniejszy strumień w odległości 
150 ÷ 200 m od brzegu, IV i V – niewielkie strumienie 
występujące odpowiednio w odległości 300 ÷ 350 m oraz 
500 ÷ 600 m od brzegu.

6. Głębokość zamknięcia (określająca zasięg strefy ru-
chu osadów) wynosi 6 ÷ 8 m. Wartości głębokości za-
mknięcia są zmienne wzdłużbrzegowo i odpowiadają 
odległościom od linii brzegowej z przedziału około 
800 ÷ 1 000 m, występując na odmorskim skłonie rewy 
najbardziej odległej od brzegu, a nawet dalej – poza sys-
temem rew.

7. Przegrodzenie morskiej strefy brzegowej budowlą pro-
stopadłą do brzegu stworzy przeszkodę do swobodnego 
przemieszczania się osadów, obecność której skutkować 
będzie akumulacją osadów przed budowlą, to jest po 
stronie podprądowej, oraz erozją brzegu za budowlą – po 
stronie zaprądowej.

8. Zależność pomiędzy zmianą natężenia transportu rumo-
wiska i ewolucją położenia linii brzegowej jest liniowa. 
Jeżeli oddziaływanie budowli wywoła niewielkie zabu-
rzenie ruchu osadów, to i zmiany położenia linii brzego-
wej będą znikome.

9. Konstrukcja planowanego pirsu elektrowni jądrowej 
powinna być zaprojektowana w sposób zapewniający 
ażurowość wystarczającą, aby pirs stanowił budowlę 
przepuszczalną. Przy ażurowości wynoszącej 95% pla-
nowany pirs w skali wielolecia spowoduje w swoim 
sąsiedztwie niewielkie zmiany natężenia ruchu osadów 
– rzędu co najwyżej 5 550 m3/rok – i wywołać może zni-
kome zmiany położenia linii brzegowej.

10. W celu ograniczenia wpływu podpór na zaburzenia pól 
falowo-prądowych w ich sąsiedztwie, a tym samym 
ograniczenia modyfikacji transportu osadów, podpory 
powinny być projektowane jako konstrukcje smukłe, 
spełniające warunek D / L < 0,2, gdzie D oznacza średni-
cę podpory, zaś L – długość fali.
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11. W przypadku podpór o średnicy nieprzekraczającej 
1,5 m i głębokości wody h ≥ 1 m będą one pracowały 
jako budowle smukłe, w bliskim podbrzeżu (h < 1 m) 
wpływ podpór – w wyniku uginania się wokół nich pro-
mieni fal (dyfrakcja fal) – będzie większy.

12. Wokół podpór należy liczyć się z rozmywaniem dna. 
Przy średnicy podpory D = 1,5 m szerokość rozmycia 
szacuje się na 1,1 ÷ 3,0 m, a głębokość rozmycia na 
1,1 ÷ 2,3 m w strefie przyboju oraz na 0,3 ÷ 0,4 m w stre-
fie płytkowodnej.
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