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Deszcze nawalne – doświadczenia Miasta 
Gdańska

Kategorie deszczu wg Chomicza

Deszcze nawalne wg klasyfikacji Chomicza oznaczają opady o współczynniku wydajności a od 5,66 do 64,00

Wraz ze wzrostem współczynnika wydajności deszcze 

nawalne zostały podzielone na 7 stopni. które oznacza 

się:

• cyframi rzymskimi od I do VII

• znakami literowymi od B1 do B7

Opady o mniejszych wartościach współczynnika 

wydajności nazywane są deszczami ulewnymi
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Hietogramy opadów w czasie doby hydrologicznej 
(od 6.00 rano do 6.00 rano dnia następnego)

9-10.07.2001r.

Wys.opadu 127.6 mm

Długość opadu 960 min

Opad maksymalny:

108,3 mm / 420 min

14-15.07.2016r.

Wys. opadu 169.2 mm

Długość opadu 1020 min

Opad maksymalny:

153,7 mm / 540 min

Nomogram do wyznaczania kategorii deszczu wg skali Chomicza
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Średnie natężenie 

opadu z dnia 14 

lipca 2016r.

0,227 mm/min

Wyspa Reunion

Inni mają gorzej(?) ….

a = 46,8 B7

a = 50.7 B7

a = 46,6 B7

a = 38,5 B6

Reunion leży w strefie klimatu zwrotnikowego
wilgotnego, na który wpływ mają pasaty, które przynoszą 
ochłodzenie i wysokie opady deszczu. Cechą klimatu 
wyspy jest występowanie cyklonów tropikalnych. Opady
deszczu są zróżnicowane w skali regionalnej co także 
wiąże się z rzeźbą terenu. Największe opady występują 
po stronie dowietrznej czyli wybrzeże wschodnie, średnie 
wartości wynoszą od 4 000 mm do 6 000 mm. 
Najmniejsze opady występują na zachodnim wybrzeżu i 
nie przekraczają 1 000 mm. Pora sucha trwa na ogół 
cztery miesiące, od maja do sierpnia (zima)

Czy z opadów, który wystąpiły w rejonie Trójmiasta w lipcu 2001 i 2016r. 

można odnieść jakieś korzyści?

Odpowiedź brzmi : oczywiście tak, a poniżej przedstawiono tylko kilka z nich:

1. Zmierzone sumy opadu oraz przebieg zmienności jego natężenia w czasie w powiązaniu z 

innymi danymi meteorologicznymi zaobserwowanymi na wielu stacjach pomiarowych 

pozwolą lepiej zrozumieć naturę zjawiska deszczu nawalnego i być może w przyszłości 

pozwolą na prognozowanie ich występowania.

2. Uświadomienie, że budowa zbiorników retencyjnych na gdańskich potokach jest 

koniecznością, gdyż tylko dzięki nim możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa 

powodziowego mieszkańców na odpowiednim, akceptowalnym poziomie.

3. Powiązanie wielkości i czasu obciążenia zlewni potoków opadem z pomierzonymi w ich 

przekrojach przepływami umożliwi lepszą weryfikację parametrów hydrologicznych modeli 

obliczeniowych typu opad-odpływ.

4. Usytuowanie opadu wśród innych obserwacji opadów na przestrzeni ostatnich 30-40 lat 

(wielolecie 1973-2016) pozwoli na weryfikację przyjmowanych w obliczeniach inżynierskich 

wielkości wydajności opadów miarodajnych i kontrolnych, dostosowując je do zmieniającego 

się klimatu.

5. Analiza rzeczywistej zmienności w czasie wielkości natężenia opadu pozwoli na 

wyznaczenie teoretycznego rozkładu opadów syntetycznych przyjmowanych w obliczeniach  

inżynierskich.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_zwrotnikowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pora_sucha
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zima
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Ad 2. Budowa zbiorników retencyjnych. 

3-krotne zwiększenie pojemności 
retencyjnej w zbiornikach po powodzi 
w 2001r.
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Zbiorniki retencyjne : istniejące i projektowane

Transformacja fali wezbraniowej w zbiorniku retencyjnym
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Ad 3. Weryfikacja parametrów modeli hydrologicznych zlewni typu opad-odpływ

• Pod względem czasu dopływu wód 

opadowych ze zlewni do odbiornika 

(np. czas koncentracji)

• Pod względem wielkości dopływu

(np. wartość CN i retencja        

początkowa  w metodzie SCS)

Tp

T(Qmax)

Qmax

Pmax

Ad 4. Konieczność weryfikacji zalecenia (przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich) 

stosowania do wyznaczania wydajności opadu – tzw. metody regionów IMiGW z 1998r., 

z uwagi na jej niedopasowanie do widocznych dzisiaj zmian klimatu.

Maksymalne sumy opadu Pmax [mm] 

w czasie t [min] i 

o prawdopodobieństwie przewyższenia

p ϵ(0,1] oblicza się wg wzoru:

Pmax(t,p) = ε(t) + α(R,t) * (-lnp)^0,584

gdzie:
ε(t) = 1,42 * t^0,33
α(R,t) – wyznacza się na podstawie 
położenia punktu w jednym z trzech 
regionów i w zależności od czasu trwania 
opadu t wg wzorów podanych obok.
Formuła jest często nazywana od nazwisk 
jej autorów: Bogdanowicz-Stachy.
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Konieczność opracowania lokalnych formuł do wyznaczania wydajności opadu.

551,8

496,8

590,1

Wyznaczanie wysokości opadu dla Gdańska powinno być realizowane przy 

pomocy co najmniej dwóch różnych formuł :

• dla strefy nadmorskiej

• dla  tzw. górnego tarasu

Wysokość opadu normalnego Hp [mm] dla Gdańska:

Metoda wyznaczania natężenia i wydajności opadu na podstawie 

opadu dobowego o tym samym prawdopodobieństwie przewyższenia
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Krzywe redukcyjne opadu wg

IMiGW - Stachy i Fal (1987)

1. Obszar całego kraju poza górami

2. Góry o wzniesieniu ponad 700 m npm

y’(t) = y(t) / t [1/godz]

Aproksymacja krzywych redukcyjnych opadu dobowego funkcją „beta”

(o parametrach: a = 0.3 i b = 1.1)
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Krzywe prawdopodobieństwa MRSDO dla stacji Gdańsk Rębiechowo przed i po 14.07.2016r.

Propozycja formuły do wyznaczania wydajności opadów w Gdańsku, uwzględniająca 

opady nawalne z dnia 9 lipca 2001r. i dnia 14 lipca 2016r. wraz z porównaniem wyników z 

wydajnością wyznaczoną formułą IMiGW dla opadu o p=1% 
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Ad 5. Opracowanie regionalnej funkcji rozkładu w czasie opadów syntetycznych. 
Porównanie rozkładu w czasie opadu obserwowanego na stacji IBW Pan w dniu 14.07.2016 r. ze standardowymi  

rozkładami stosowanymi w obliczeniach hydrologicznych.

Rozkład wg funkcji „beta” o 

parametrach a=2 i b=3

Rozkład wg wytycznych DVWK

Propozycja przyjmowania rozkładu w czasie opadów syntetycznych wg funkcji „beta” o parametrach 

a=3.1 i b=2.2 jako najbardziej zgodnego z rozkładem obserwowanym 14.07.2016r. na stacji IBW PAN
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Lipiec 2001r.

Lipiec 2016r.
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Dziękujemy za uwagę


