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RYZYKO POGODOWE W WYKONAWSTWIE ROBÓT
KONSERWACYJNYCH W CIEKACH
____________
WEATHER RISK IN THE PERFORMANCE
OF MAINTENANCE WORKS IN WATERCOURSES
Streszczenie
Ujemna temperatura powietrza, opady atmosferyczne oraz wiatr pogarszają
techniczne warunki wykonania robót konserwacyjnych, a takĪe mają wpáyw na
bezpieczeĔstwo pracy. Skutkiem rozpatrywanych zdarzeĔ pogodowych są opóĨnienia w wykonywaniu robót oraz zwiĊkszenie ich kosztów wskutek robót dodatkowych. Potencjalna strata finansowa, jaka moĪe dotknąü przedsiĊbiorstwo wskutek niekorzystnych warunków pogodowych okreĞlana jest jako ryzyko pogodowe.
W pracy dokonano oceny poziomu tego ryzyka w robotach konserwacyjnych na
ciekach.
W tym celu przeprowadzono analizĊ ksztaátowania siĊ pogody w okolicach
Wrocáawia w latach 2000-2011. Rozpatrywano trzy czynniki pogodowe – temperaturĊ powietrza poniĪej 0°C, opady deszczu i Ğniegu oraz prĊdkoĞü wiatru. AnalizĊ przeprowadzono na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych ze stacji
Wrocáaw Port Lotniczy. Oceny dokonano dla okresu zalecanego do prowadzenia
robót konserwacyjnych na ciekach tj. od 1wrzeĞnia do 31 grudnia.
Na podstawie uzyskanych danych okreĞlono czĊstoĞü wystĊpowania dni,
w których warunki pogodowe stanowiáy przeszkodĊ w wykonawstwie robót konserwacyjnych. Analiza wykazaáa, Īe niekorzystne warunki pogodowe dla realizacji
robót w rozpatrywanym okresie wystĊpowaáy czĊsto. Na podstawie uzyskanych
danych stwierdzono, Īe w wykonawstwie robót konserwacyjnych ryzyko pogodowe ksztaátuje siĊ na poziomie Ğrednim we wrzeĞniu i paĨdzierniku oraz jest duĪe
w listopadzie. W grudniu zaĞ nie naleĪy wykonywaü robót konserwacyjnych.
Sáowa kluczowe: temperatura powierza, opady atmosferyczne, wiatr, terminy
robót konserwacyjnych, ryzyko pogodowe
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Summary
Occurence of minus air temperature, precipitation and wind worsen technical conditions of the performance of maintenance works and it also has an impact
on the occupational safety. Some of the results of considered weather events are
the delays in the performance of particular works and an increase of their costs in
a result of additional works. Potential financial loss that may influence enterprise
in a result of unfavourable weather conditions is determined as the weather risk.
In the following research the level of the risk in maintenance works in watercourses was assessed. The analysis of the weather forms was conducted in Wrocáaw between 2000 and 2011 for that purpose. Three weather conditions such as
the air temperature below 0, rainfall, snowfall and the velocity of the wind were
considered. Analysis was conducted basing on the data obtained from the Wroclaw Airport station. It was performed for the period recommended for the performance of maintenance works in watercourses from the 1st to the 31st of December.
Frequency of the days occurence while weather conditions constituted an
obstacle was determined basing on the obtained data. The analysis revealed that
unfavourable weather conditions occurred often in realization of the works in the
considered period of time. The data suggests that the greatest risk in the performance of maintenance works occurs in November while in September and October it
is lower. It was also reported that in December maintenance works shouldn`t be
performed.
Key words: air temperature, precipitation, wind, periods of the performance of
maintenance works, weather risk

WSTĉP

Roboty konserwacyjne wykonywane w cieku, mają za zadanie udroĪnienie
jego koryta. W celu ograniczenia niekorzystnego oddziaáywania tych robót na
florĊ i faunĊ, w trakcie ich wykonawstwa wskazane jest podejmowanie róĪnego
rodzaju dziaáaĔ proekologicznych. NaleĪą do nich m.in. dobre rozpoznanie miejscowych warunków ekologicznych, dobór odpowiednich maszyn do wykonania
robót, zastosowanie schematów technologicznych uwzglĊdniających przemiennoĞü robót, dostosowanie dáugoĞci odcinków roboczych do rozmieszenia w cieku zbiorowisk roĞlinnych i zwierzĊcych, pozostawienie miejsc w stanie naturalnym umoĪliwiających odbudowĊ naruszonej biocenozy koryta cieku, a przede
wszystkim wykonywanie robót poza okresami ochronnymi organizmów wystĊpujących w korycie cieku oraz w jego strefie przybrzeĪnej. Okresy te przypadają
na czĊĞü roku, w której wystĊpują na ogóá niekorzystne dla wykonawstwa robót
warunki pogodowe. Tak wiĊc, speánienie tego ekologicznego wymagania áączy
siĊ z duĪym prawdopodobieĔstwem niedotrzymania zaplanowanego terminu
ukoĔczenia robót oraz przekroczenia budĪetu projektu.
Ryzyko generowane przez niekorzystne warunki pogodowe okreĞlane jest,
jako ryzyko pogodowe. Wedáug Presia [2007] ryzyko pogodowe jest to potencjalna strata finansowa, jaka moĪe dotknąü przedsiĊbiorstwo wskutek nieko38
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rzystnych warunków pogodowych. Jest to szczególny rodzaj ryzyka gdyĪ dáugoterminowe prognozy meteorologiczne, ze wzglĊdu na niską sprawdzalnoĞü,
nie pozwalają na skuteczne jego unikanie. W wykonawstwie robót konserwacyjnych, ze wzglĊdu na ich liniowy charakter, nie jest równieĪ moĪliwe ograniczenie poziomu tego ryzyka poprzez zabezpieczenie stanowisk pracy za pomocą
róĪnego rodzaju Ğrodków technicznych jak np. osáony izolacyjne. Nie moĪna
równieĪ braü pod uwagĊ transferu tego ryzyka przez zakupienie przez przedsiĊbiorstwo polisy ubezpieczeniowej, gdyĪ w naszych warunkach taka ochrona
finansowa nie jest oferowana [PreĞ 2007, Rybka 2011]. W tej sytuacji pozostaje
zaakceptowaü to ryzyko. Celem niniejszej pracy jest ocena jego poziomu.
MATERIAà I METODY BADAWCZE

Zalecane przez róĪnych autorów, okresy wykonawstwa robót konserwacyjnych na ciekach przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Zalecane okresy wykonawstwa robót konserwacyjnych na ciekach
Fig.1. Recommended periods of the performance of maintenance works in watercourses
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Z rysunku 1 wynika, Īe roboty konserwacyjne obejmujące odmulenie dna,
usuwanie roĞlinnoĞci dennej oraz koszenie roĞlinnoĞci na skarpach powinny byü
wykonywane w drugim póároczu. Szczególnie zalecane są takie miesiące jak:
lipiec, sierpieĔ, wrzesieĔ i paĨdziernik. Wskazywany jest równieĪ listopad i
grudzieĔ. Badania prowadzone na ciekach nizinnych Dolnego ĝląska [BondarNowakowska, Hachoá 2010, Hachoá, Bondar-Nowakowska 2009, 2010, 2012]
wskazują jednak, Īe w lipcu i w sierpniu naczyniowe roĞliny wodne, które w
wyniku robót konserwacyjnych w caáoĞci powinny byü usuniĊte z koryta cieku,
są jeszcze w peáni wegetacji.
RoĞliny wodne ksztaátują warunki Ğrodowiskowe cieku takie, jak: temperatura, natĊĪenie Ğwiatáa, prĊdkoĞü przepáywu i ruch wody, procesy sedymentacji
oraz wielkoĞü cząstek substratu. Wpáywają równieĪ na bilans tlenu i dwutlenku
wĊgla w wodzie, odczyn wody, stĊĪenie soli mineralnych, a takĪe substancji
organicznej rozpuszczonej [Kajak 2001, Collier 2002]. RoĞliny te peánią waĪną
rolĊ w tworzeniu róĪnorodnoĞci Ğrodowiska [Biggs 1996, Sand-Jensen 1997,
Sand-Jensen 1998, Vereecken i in. 2006]. UmoĪliwiają one zasiedlanie rzek
przez wiele gatunków bezkrĊgowców i krĊgowców, dla których stanowią Ĩródáo
pokarmu, schronienie oraz miejsce rozrodu [Ilnicki 1988, Biggs 1996, SandJensen 1997, Collier 2002, ĩelazo, Popek 2002, Vereecken i in. 2006]. Są takĪe
naturalną barierą, chroniącą wody przed zanieczyszczeniami, spáywającymi ze
zlewni [Gunkel 1996]. UsuniĊcie ich w peáni wegetacji spowodowaáoby, wiĊc
zachwianie równowagi ekologicznej ekosystemu cieku, przejawiające siĊ przez:
– zmniejszenie liczebnoĞci i róĪnorodnoĞci organizmów peryfitonowych,
– zmniejszenie liczebnoĞci i róĪnorodnoĞci gatunków bezkrĊgowców i
krĊgowców wodnych,
– zuboĪenie zespoáów owadów i ptaków związanych ze Ğrodowiskiem
wodnym,
– pogorszenie warunków tlenowych panujących w wodzie,
– zmniejszenie intensywnoĞci mineralizacji substancji organicznej,
– usuniĊcie naturalnej bariery, chroniącej przed zanieczyszczeniami,
spáywającymi ze zlewni,
– obniĪenie zdolnoĞci samooczyszczania cieku.
Z tego wzglĊdu przyjĊto, Īe roboty konserwacyjne na maáych ciekach nizinnych nie powinny byü wykonywane w okresie lipca oraz sierpnia i miesiące
te, w przeprowadzonej analizie zostaáy pominiĊte.
Roboty konserwacyjne na ciekach obejmują czynnoĞci wykonywane mechanicznie i rĊcznie. Do czynnoĞci wykonywanych mechanicznie naleĪy odmulenie dna wraz z usuniĊciem roĞlinnoĞci wodnej. Natomiast koszenie skarp
i strefy przybrzeĪnej, wygrabienie skoszonej roĞlinnoĞci, naprawa budowli
i uszkodzeĔ skarp oraz rozplantowanie urobku pochodzącego z odmulenia dna,
wykonywane są na ogóá rĊcznie [KNR 15-01]. Na realizacjĊ wszystkich tych
czynnoĞci mają wpáyw warunki pogodowe. Wystąpienie ujemnej temperatury
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powietrza, opadów atmosferycznych oraz wiatru pogarsza techniczne warunki
wykonania robót, a takĪe ma wpáyw na bezpieczeĔstwo pracy. W nastĊpstwie
oddziaáywania tych czynników warunki te ulegają znacznemu pogorszeniu, co
pokazano na rys. 2.
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KONSERWACYJNYCHH

OGRANICZENIA W
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Rys. 2. Schemat robót konserwacyjnych uwzglĊdniający ograniczenia
bĊdące nastĊpstwem niekorzystnych warunków pogodowych
Fig. 2. The scheme of maintenance works including limitations being the effect
of unfavourableweather conditions
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Z przedstawionego schematu wynika, Īe poszczególne czynnoĞci wchodzące w zakres robót konserwacyjnych, są technologicznie silnie ze sobą powiązane. Oznacza to, Īe niezaleĪnie od przyczyny, przerwanie realizacji którejkolwiek z nich, spowoduje przestój na wszystkich stanowiskach roboczych.
BezpoĞrednią konsekwencją tego moĪe byü opóĨnienie terminu zakoĔczenia
robót.
Do czynników pogodowych, których oddziaáywanie na przebieg prac konserwacyjnych powinno byü rozpatrywane naleĪą: temperatura powietrza poniĪej
0°C, opady deszczu i Ğniegu oraz wiatr. W okresie obniĪonej temperatury roboty
mogą byü prowadzone tylko wtedy, gdy dno cieku nie jest zamarzniĊte. Zakáadając, Īe woda w ciekach nizinnych zamarza w temperaturze poniĪej 0°C, zamarzanie piasków i Īwirów nastĊpuje juĪ w temperaturze –1°C, a glin i pyáów –
w temperaturze–4°C [Wytyczne 2011], prace konserwacyjne naleĪy wstrzymaü
wraz z rozpoczĊciem pory cháodnej. Wedáug ww. wytycznych podczas opadów
atmosferycznych oraz w czasie silnego wiatru (v > 8m/sek) prac nie naleĪy wykonywaü.
Biorąc pod uwagĊ powyĪsze uwarunkowania przeprowadzono analizĊ
ksztaátowania siĊ rozpatrywanych czynników pogodowych w okolicach Wrocáawia. AnalizĊ przeprowadzono na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych ze stacji Wrocáaw Port Lotniczy [www.wunderground.com]. Dotyczy
ona okresu zalecanego do prowadzenia robót konserwacyjnych na ciekach tj. od
1. IX do 31. XII. Pod uwagĊ wziĊto lata 2000-2011. W przypadku temperatury
powietrza rozpatrywano temperaturĊ Ğrednią dobową. Opady odniesiono do
doby, a prĊdkoĞü wiatru do godzin pracy tj. przedziaáu 7.00 – 15.00.
OCENA MOĩLIWOĝCI WYSTĄPIENIA PRZERW W PRACY
W WYNIKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH

Na podstawie uzyskanych danych okreĞlono czĊstoĞü wystĊpowania dni,
w których warunki pogodowe stanowiáy przeszkodĊ w wykonawstwie robót
konserwacyjnych. Przedstawiono to w formie wykresów. Na rys. 3 okreĞlona
jest liczba dni w poszczególnych miesiącach okresu badawczego , w Ğrednia
dobowa temperatura byáa niĪsza od 0°C. Natomiast przedstawiona na rys. 4
czĊstoĞü odnosi siĊ do dni z opadami atmosferycznymi.
Analiza rys. 3 wskazuje, Īe w okresie wrzeĞnia i paĨdziernika, zagroĪenie
dla wykonawstwa robót w postaci ujemnych temperatur nie wystĊpowaáo. Problem ten pojawiaá siĊ w listopadzie, przy czym zjawisko takie byáo obserwowane rzadko. Natomiast, na podstawie danych dotyczących grudnia naleĪy stwierdziü, Īe czĊstoĞü wystĊpowania dni z ujemną temperaturą, która moĪe
spowodowaü zamarzniecie koryta cieku naleĪy okreĞliü, jako znaczną.
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Rys. 3. Liczba dni z temperaturą poniĪej 0°C w latach 2000-2011
Fig. 3. Number of days with the temperature above 0°C between 2000 and 2011

Rys. 4. Liczba dni z opadami atmosferycznymi w latach 2000-2011
Fig. 4. Number of days with precipitation between 2000 and 2011

Przedstawiona na rys. 4 czĊstoĞü wystĊpowania dni, w których wystąpiáy
opady deszczu, deszczu ze Ğniegiem lub Ğniegu wskazuje, Īe we wrzeĞniu i paĨdzierniku ksztaátowaáy siĊ one podobnie i dotyczy okoáo 30% dni w miesiącu.
Natomiast dane dotyczące listopada wskazują, Īe w miesiącu tym naleĪy siĊ
spodziewaü, Īe przestoje spowodowane przez opady mogą dotyczyü nawet poáowy czasu roboczego. W grudniu wielkoĞü ta jest jeszcze wyĪsza. Uzyskane
wyniki, zarówno odnoszące siĊ do temperatury powietrza jak i opadów atmosferycznych Ğwiadczą, Īe miesiąc ten nie powinien byü brany pod uwagĊ w wykonawstwie robot konserwacyjnych.
Przeprowadzona analiza wykazaáa równieĪ, Īe liczba dni, w których prace
powinny byü przerwane w wyniku zbyt duĪej prĊdkoĞci wiatru byáa bardzo maáa. PrĊdkoĞci przekraczające 8 m/sek. w ciągu dnia roboczego, w caáym okresie
badawczym, zanotowano 5 razy.
Skutkiem rozpatrywanych zdarzeĔ pogodowych są opóĨnienia w wykonywaniu robót oraz zwiĊkszenie ich kosztów wskutek robót dodatkowych. Kon43
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serwacja cieków w warunkach obniĪonej temperatury oraz opadów atmosferycznych oznacza dla wykonawcy koniecznoĞü speánienia dodatkowych wymagaĔ technicznych i technologicznych związanych z przygotowaniem i wykonywaniem robót, a takĪe z zapewnieniem bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia
pracowników. Stąd teĪ wiedza o ryzyku pogodowym jest niezbĊdna w podejmowaniu decyzji na etapie planowania robót.
W analizach ryzyka moĪliwoĞü wystąpienia zdarzenia niepoĪądanego wyraĪana jest najczĊĞciej, jako wartoĞü procentowa. MoĪna równieĪ przyjmowaü
ją, jako przewidywaną czĊstoĞü wystąpienia zdarzenia w ciągu roku lub teĪ w
czasie trwania przedsiĊwziĊcia. Przeprowadzona analiza wskazuje, Īe taki sposób, w przypadku oceny oddziaáywania warunków pogodowych na przebieg
robót konserwacyjnych wydaje siĊ byü bardziej odpowiedni. Wykorzystując
dane, przedstawione na rys. 3 i 4 dokonano klasyfikacji rozpatrywanych czynników ryzyka pogodowego wedáug skali trzystopniowej. CzĊstoĞü wystąpienia
niesprzyjających warunków pogodowych, a w związku z tym równieĪ warunków realizacji okreĞlono w niej jako – maáą, Ğrednią i duĪą. Klasyfikacja taka
czĊsto jest stosowana w ocenach ryzyka [Pritchard 2002]. Opis poszczególnych
stopni tej klasyfikacji przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Klasyfikacja czĊstoĞci wystĊpowania niekorzystnych warunków pogodowych
podczas realizacji robót konserwacyjnych w okresach ekologicznie uzasadnionych
Table 1. Classification of the occurence of unfavourable weather conditions during
maintenance works realization in ecologically justified seasons
Skala
punktowa
1
Maáa
2
ĝrednia
3
DuĪa

Skala
opisowa
Wystąpienie niekorzystnego zdarzenia pogodowego w ekologicznie uzasadnionym okresie wykonywania robót – raz na kilka lat
Wystąpienie niekorzystnego zdarzenia pogodowego, w ekologicznie uzasadnionym okresie wykonywania robót, kilka razy w ramach jednego przedsiĊwziĊcia
Wystąpienie niekorzystnego zdarzenia pogodowego, w ekologicznie uzasadnionym okresie wykonywania robót kilkanaĞcie razy lub czĊĞciej w ramach jednego
przedsiĊwziĊcia

Oceniając ryzyko pogodowe na podstawie przedstawionej klasyfikacji
naleĪy przyjąü, Īe w okresie wrzeĞnia i paĨdziernika moĪe byü ono Ğrednie, a w
listopadzie – duĪe. NaleĪy to wziąü pod uwagĊ podczas planowania robót.
Na obecnym etapie badaĔ nie moĪna jeszcze dokonaü oceny iloĞciowej ryzyka pogodowego w robotach konserwacyjnych. NaleĪy jednak dąĪyü do jak
najszybszego rozwiązania tego problemu, gdyĪ áączy on w sobie zagadnienia
ekologiczne, techniczne i ekonomiczne, a to jest niezbĊdne we wprowadzaniu
zasad zrównowaĪonego rozwoju do eksploatacji systemów gospodarki wodnej.
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PODSUMOWANIE

Analizując wpáyw pogody na wykonawstwo robót konserwacyjnych
w ciekach naleĪy braü pod uwagĊ zagroĪenia bĊdące skutkiem ujemnej temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych. ZagroĪenia wynikające z oddziaáywania tych czynników wiąĪą siĊ przede wszystkim z ich losowoĞcią.
Zagadnienie to wymaga dobrego rozpoznania ze wzglĊdu na jego silny związek
z czasem i kosztami inwestycji.
Przeprowadzona w pracy analiza odnosi siĊ do okresów zalecanych do
prowadzenia robót konserwacyjnych w ostatnich dwunastu latach. Wykazaáa
ona, Īe niekorzystne warunki pogodowe podczas realizacji tych robót wystĊpowaáy czĊsto. Dotyczy to szczególnie opadów atmosferycznych oraz temperatury
powietrza poniĪej 0 °C. Na podstawie uzyskanych danych naleĪy przyjąü, Īe
w wykonawstwie robót konserwacyjnych ryzyko pogodowe ksztaátuje siĊ na
poziomie Ğrednim we wrzeĞniu i paĨdzierniku oraz jest duĪe w listopadzie.
W grudniu zaĞ nie naleĪy wykonywaü robot konserwacyjnych. W celu zweryfikowania tego wyniku konieczne są dalsze analizy przede wszystkim z uwzglĊdnieniem dáuĪszego okresu czasu i innych regionów Polski.
Obecnie nie ma moĪliwoĞci wpáywania na temperaturĊ powietrza oraz
wielkoĞü opadów. DuĪa czĊstoĞü wystĊpowania tych zjawisk, o niekorzystnych
dla wykonawstwa robót parametrach, wpáywa na wysoki poziom ryzyka pogodowego. Ryzyko to moĪna obniĪyü jedynie poprzez odpowiednie rozplanowanie
robót w czasie.
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