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STAN ZASOLENIA RZEKI ODRY ZA KOLEKTOREM „OLZA”
W ZALE¯NOŒCI OD JEJ PRZEP£YWU
I WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH**

1. Wprowadzenie

Rzeka Odra jest g³ównym ciekiem odwadniaj¹cym obszar po³udniowo-zachodniej czê-
œci Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego (GZW). Znajduj¹cy siê na tym obszarze system
retencyjno-dozuj¹cy (kolektor) „Olza”, w sk³ad którego wchodz¹ kopalnie Jastrzêbskiej
Spó³ki Wêglowej S.A. i Kompanii Wêglowej S.A., s³u¿y do odprowadzania wód kopalnia-
nych bezpoœrednio do rzeki Odry. W zwi¹zku z tym, ¿e wody te s¹ bardzo zanieczyszczone,
przede wszystkim jonami chlorkowymi, silnie wp³ywaj¹ na jakoœæ wód samej rzeki. Nad-
mierne ich zasolenie powoduje antropogeniczne zaburzenia przep³ywu, a tak¿e wp³ywa nie-
korzystnie na florê i faunê. Degradacji ulega ca³a biocenoza, co objawia siê zaburzeniami
morfologicznymi i fizjologicznymi wielu organizmów. Zmianie ulegaj¹ warunki, w których
mog¹ bytowaæ odpowiednie gatunki roœlin i zwierz¹t. Najwiêksze jednak zagro¿enie stano-
wi¹ silne wahania stê¿eñ jonów chlorkowych w rzece, gdy¿ mog¹ one doprowadziæ do wy-
giniêcia m³odych egzemplarzy oraz osobników roœlin i zwierz¹t, nawet tych odpornych na
zasolenie. Utrzymanie stabilnego stê¿enia wymaga znajomoœci zmian przep³ywu rzeki,
a ten z kolei silnie zale¿y od warunków atmosferycznych panuj¹cych w danym dniu. Przed-
miotem tego artyku³u jest okreœlenie stanu zasolenia wód rzeki Odry z uwzglêdnieniem jej
przep³ywu i panuj¹cych w danym okresie warunków atmosferycznych.

2. Zale¿noœæ stê¿enia jonów chlorkowych od przep³ywu
rzeki Odry

Odprowadzanie wód kopalnianych za poœrednictwem kolektora „Olza” przyczynia siê
do nadmiernego zasolenia rzeki Odry. W zwi¹zku z tym iloœæ odprowadzanych wód kopal-
nianych, a tak¿e zawartoœæ w nich jonów chlorkowych musi byæ poddawana szczegó³owej
kontroli.
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Przedsiêbiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., bêd¹ce zarz¹dc¹ kolektora,
uzyska³o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie 32 000 m3/dobê wody o stê¿eniu
jonów chlorkowych wynosz¹cym 22 560 mg/dm3 [1]. Iloœæ wprowadzanego do rzeki ³a-
dunku œciœle zale¿y od przep³ywu rzeki w danym dniu. Na rysunku 1 przedstawiona zo-
sta³a w³aœnie taka zale¿noœæ w okresie od III 2004 do V 2006 roku.

Analiza rysunku 1 potwierdza siln¹ zale¿noœæ miêdzy przep³ywem rzeki Odry, a jej
zasoleniem. Szczególnie widaæ to we wrzeœniu 2004 (11,4 m3/s) i listopadzie 2005 roku
(18,24 m3/s), kiedy bardzo niski przep³yw Odry sprawi³, ¿e jej zasolenie gwa³townie
wzros³o. W miesi¹cu wrzeœniu 2004 roku œredni przep³yw rzeki by³ niewiele wiêkszy od
ŒNQ (œrednio niskiego przep³ywu Odry), który wynosi 8,97 m3/s [2, 3], i by³ jednoczeœnie
najni¿szy w ca³ym okresie objêtym badaniem. Inaczej stê¿enie jonów chlorkowych
wygl¹da³o w kwietniu 2006 roku, kiedy przep³yw rzeki osi¹gn¹³ wartoœæ maksymaln¹
(oko³o 209 m3/s), a wynosi³o ono 60 mg/dm3. Wody rzeki klasyfikowa³y siê wtedy do
I klasy czystoœci1.

Z zale¿noœci przep³ywu i zasolenia wynika, ¿e tylko 30% okresu badañ charakteryzo-
wa³o siê wartoœciami stê¿eñ poni¿ej 200 mg/dm3, a optymalne dla II klasy czystoœci wód
stê¿enia chlorków przypada³y na œredni przep³yw rzeki wynosz¹cy oko³o 48 m3/s. Wartoœæ
ta jest niewiele wy¿sza od œredniego rocznego przep³ywu Odry, wynosz¹cego 42,3 m3/s
[3]. Bli¿sza temu przep³ywowi Odry okazuje siê byæ wartoœæ granicznego przep³ywu uzy-
skana przez wykreœlenie zale¿noœci stê¿enia jonów chlorkowych w funkcji przep³ywu
(rys. 2). Wynosi ona 42,5 m3/s. Przy przep³ywach ni¿szych, w celu utrzymania jakoœci
wód rzeki na poziomie II klasy czystoœci1, konieczne jest zmniejszenie iloœci odprowadza-
nych z kolektora wód kopalnianych. Stanowi to problem z uwagi na fakt, i¿ wody te
musz¹ byæ przetrzymywane w zbiornikach retencyjnych nale¿¹cych do kolektora „Olza”.
Z przedstawionych rozwa¿añ wynika, ¿e czynnikiem decyduj¹cym o iloœci jonów chlorko-
wych, które mog¹ zostaæ odprowadzone do rzeki, jest jej przep³yw, a ten z kolei w istotny
sposób zale¿y od panuj¹cych w danym okresie warunków atmosferycznych.
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Rys. 1. Zmiany zasolenia i przep³ywu rzeki Odry w okresie od III 2004 roku do V 2006



3. Wp³yw warunków atmosferycznych na przep³yw
i stan zasolenia wód rzeki Odry

Silna zale¿noœæ przep³ywu rzeki od panuj¹cych w danym okresie warunków atmosfe-
rycznych stanowi czynnik determinuj¹cy to, jak bêdzie siê kszta³towaæ jakoœæ, a w szcze-
gólnoœci zasolenie, samej rzeki. D³ugo utrzymuj¹ce siê niesprzyjaj¹ce warunki atmosfe-
ryczne (susze) oraz dop³yw ³adunku chlorków ze strony czeskiej powoduj¹, ¿e pojemnoœæ
retencyjna zbiorników, którymi dysponuje system „Olza”, mo¿e byæ niewystarczaj¹ca. Sy-
tuacja taka wystêpowa³a w okresie od III 2004 roku do V 2006, gdzie oko³o 70% uzyska-
nych wyników przekracza³o normy II klasy czystoœci1 (rys. 1). Dobrym rozwi¹zaniem
by³aby przybli¿ona znajomoœæ okresów wystêpowania danych przep³ywów rzeki, a mo¿na
j¹ uzyskaæ, dokonuj¹c analizy zmian przep³ywu rzeki w latach 2003–2005 (rys. 3).

Obserwacja wyników przedstawionych na rysunku 3 pokaza³a, ¿e najmniej przep³y-
wów przypada na zakres powy¿ej 200 m3/s (bardzo wysokie przep³yw) i najczêœciej jest to
okres pocz¹tku wiosny (koniec marca i pocz¹tek kwietnia) oraz w zale¿noœci od warun-
ków atmosferycznych, schy³ek lata. Nieco wiêcej wystêpuje ich w zakresie wysokich
przep³ywów, czyli od 100 m3/s do 200 m3/s (przede wszystkim pierwszy kwarta³ roku).
Zdecydowanie najwiêcej przep³ywów przypada na zakres od 100 m3/s do mniej wiêcej
26 m3/s (œrednie przep³ywy). Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e przep³ywy te s¹ roz³o¿one
w miarê równomiernie w ci¹gu ca³ego roku. Znacznie mniej przep³ywów wystêpuje nato-
miast w ostatnim przedziale (niskie przep³ywy), który przypada na wartoœci poni¿ej
26, 25 m3/s, ale co jest wyraŸnie widoczne na rysunku 3, ich najwiêksze skupisko przypa-
da na drug¹ po³owê roku.
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Rys. 2. Wykres zale¿noœci stê¿enia Cl– w funkcji przep³ywu Odry



Przybli¿ona znajomoœæ okresów wystêpowania danych przep³ywów pozwala oceniæ,
kiedy nale¿y przygotowaæ zbiorniki retencyjne na przyjêcie zwiêkszonej iloœci wody
do³owej, gdy¿ warunki atmosferyczne nie bêd¹ pozwala³y na odprowadzenie jej do rzeki.
Analiza danych przedstawionych na rysunku 3 oraz przeprowadzone wczeœniej ustalenia
(rys. 1) pokazuj¹, ¿e problemu z utrzymaniem jakoœci wód rzeki Odry na poziomie I klasy
czystoœci1, ze wzglêdu na jony chlorkowe, nie ma w przypadku przep³ywów powy¿ej war-
toœci 200 m3/s, a tak¿e w zakresie od 100 do 200 m3/s. W przypadku trzeciego przedzia³u,
który obejmuje przep³ywy wysokie, œrednie i niskie, uzyskaæ mo¿na klasy czystoœci z za-
kresu od I przez II do III1 (rys. 1). Najlepszym rozwi¹zaniem by³oby podzielenie tego
zakresu na dwa, z których pierwszy obejmowa³by przep³ywy od 100 m3/s do 60 m3/s,
a drugi od 60 m3/s do 26 m3/s. W obszarze najni¿szego zakresu przep³ywów (poni¿ej
26 m3/s) mo¿liwe jest natomiast uzyskanie klas czystoœci wód w rzece ze wzglêdu na jony
chlorkowe na poziomie IV i V1 (rys. 1).

W tabeli 1 zestawiony zosta³ podzia³ przep³ywów rzeki Odry na kategorie, w których
okreœlono, jakie klasy czystoœci, ze wzglêdu na jony chlorkowe, mo¿na utrzymaæ w rzece
po zrzucie wód kopalnianych z kolektora przy zadanym przep³ywie.

Zaprezentowane w tabeli 1 zestawienie mo¿liwych do uzyskania klas czystoœci w da-
nym zakresie przep³ywu uzyskano na podstawie obliczeñ rozp³ywu wód w kolektorze „Ol-
za”. Obliczeñ tych dokonano na wybranych, spoœród piêciu kategorii, przep³ywach, przy
zastosowaniu programu komputerowego „Dyspozytor” [4]. Obliczenia komputerowe po-
twierdzi³y wczeœniej prowadzone rozwa¿ania (rys. 1 i 2), i¿ granicznym dla drugiej klasy
czystoœci wód rzeki, ze wzglêdu na jony chlorkowe, jest jej przep³yw œredni wahaj¹cy siê
w granicach od 44 m3/s do 42 m3/s [4]. Ustalanie dok³adnej wartoœci œredniego przep³ywu
jest o tyle trudne, i¿ na zasolenie rzeki po zrzucie wp³yw wywiera dop³yw ³adunków
chlorków ze strony czeskiej. On determinuje bowiem stopieñ zasolenia rzeki przed wpro-
wadzeniem wód kopalnianych z kolektora i musi zostaæ uwzglêdniony przy analizie
rozp³ywu wód w kolektorze.
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Rys. 3. Zmiany przep³ywów Odry w latach 2003–2005



Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e przep³ywy rzeki zale¿¹ œciœle od warunków atmosferycz-
nych, a co za tym idzie mog¹ siê bardzo szybko i gwa³townie zmieniaæ, jedynym s³usznym
rozwi¹zaniem wydaje siê polepszenie zdolnoœci retencyjnych systemu „Olza”. Potwierdze-
niem tego pogl¹du mog¹ byæ przedstawione na rysunku 4 zmiany przep³ywów Odry
w czasie. Rok 2003 (rys. 4a) okaza³ siê bowiem rokiem niskich przep³ywów, które klasyfi-
kowa³y siê w wiêkszoœci do 3, 4 i 5 kategorii (tab. 1). Przep³ywy nale¿¹ce do kategorii 2
zanotowano jedynie w kilku przypadkach. Przy tak niskich przep³ywach zdolnoœci reten-
cyjne systemu s¹ po prostu niewystarczaj¹ce. Inaczej wygl¹da³a sytuacja w latach nastêp-
nych. W latach 2004, 2005, jak i na pocz¹tku 2006 przebieg zmian przep³ywów jest bar-
dzo podobny. Pocz¹tek roku w przypadku 2005 i 2006 (rys. 4c,d) jest niemal identyczny,
natomiast w 2004 (rys. 4b) zanotowano wy¿sze przep³ywy. Okres wiosenny w trzech oma-
wianych latach jest analogiczny, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e w 2006 roku, z pocz¹tkiem kwiet-
nia, zanotowano bardzo wysokie przep³ywy (1 kategoria – oko³o 925 m3/s). Œwiadczy to
o bardzo ostrym i d³ugim przebiegu zimy. W przypadku okresów letnio-jesiennych w roku
2004 utrzymywa³y siê w rzece niskie przep³ywy (g³ównie 5 kategoria), podczas gdy
w 2005 roku pojawia³y siê przep³ywy z kategorii pierwszej.

Przedstawione na rysunku 4 zmiany przep³ywu rzeki w czasie pokazuj¹, ¿e ich prze-
bieg jest powtarzalny, aczkolwiek mog¹ wystêpowaæ od niego odstêpstwa (rok 2003).

4. Wp³yw procesu retencjonowania i dozowania
wód kopalnianych z kolektora „Olza”
na stan zasolenia rzeki Odry

Okreœlenie zale¿noœci przep³ywu rzeki Odry od warunków atmosferycznych determi-
nuje, jaka iloœæ wody kopalnianej mo¿e zostaæ do niej odprowadzona z kolektora „Olza”
i jakie bêdzie jej zasolenie (rys. 4). Istotne jest ustalenie tzw. marginesu przep³ywu, czyli
iloœci wody, która mo¿e zostaæ wprowadzona do rzeki lub musi zostaæ retencjonowana
w zbiornikach nale¿¹cych do systemu w celu dochowania ¿¹danej klasy czystoœci ze
wzglêdu na jony chlorkowe. Margines przep³ywu zale¿y natomiast od stê¿enia jonów
chlorkowych w rzece przed zrzutem. W tabeli 2 zestawiono marginesy przep³ywów dla
wybranych czterech przep³ywów rzeki Odry. Wartoœci ich wyznaczono na podstawie obli-
czeñ wykonanych programem komputerowym „Dyspozytor” [4].
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TABELA 1

Zestawienie podzia³ów przep³ywów rzeki Odry wed³ug kategorii

Kategoria Granice przep³ywu [m3/s] Klasa Opis

1 Q � 200 I bardzo wysokie

2 100 � Q < 200 I wysokie

3 60 � Q <100 I, II œrednio wysokie

4 26<Q <60 II, III œrednie

5 Q � 26 IV, V niskie
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Analizuj¹c uzyskane w obliczeniach komputerowych wartoœci marginesów przep³y-
wów, widaæ wyraŸnie, ¿e w przypadku przep³ywu rzeki 367,95 m3/s mo¿na by³o, docho-
wuj¹c norm I klasy czystoœci1, odprowadziæ znacznie wiêcej wody z kolektora „Olza” ni¿
w rzeczywistoœci mia³o to miejsce. Powodem dla którego tak siê nie sta³o by³a zbyt niska
przepustowoœæ kolektora. Racjonalne dozowanie wód ze zbiorników retencyjnych, a tak¿e
z samego kolektora wymaga, oprócz po¿¹danego przep³ywu rzeki, odpowiedniej przepusto-
woœci kolektora i st¹d w³aœnie nie jest mo¿liwe odprowadzanie sugerowanej iloœci wód.
Najwiêcej wody kopalnianej, któr¹ uda³o siê za poœrednictwem kolektora odprowadziæ do
rzeki, przypada³o na marzec 2006 roku i by³o to œrednio 26 969 m3/dobê (1123 m3/h) [4].
Odprowadzanie wody w iloœci prawie 3800 m3/h lub wiêcej nie jest realne zarówno prawnie
(niezgodne z pozwoleniem wodnoprawnym) [1], jak i fizycznie, z uwagi na fakt, ¿e maksy-
malna iloœæ wód kopalnianych mo¿liwa do odprowadzenia z retencji, za poœrednictwem
systemu retencyjno-dozuj¹cego, wynosi w tej chwili 33 132 m3/dobê (1380 m3/h) [5].

Inaczej wygl¹da sytuacja w przypadku drugiego przep³ywu (tab. 2). Wartoœci margi-
nesów przep³ywu sugeruj¹, ¿e z ³atwoœci¹ mo¿na w rzece dochowaæ norm I klasy czysto-
œci1 ze wzglêdu na jony chlorkowe. W rzeczywistoœci dotrzymanie tych norm wymaga
przetrzymywania wody kopalnianej w zbiornikach retencyjnych. Kwesti¹ dyskusyjn¹ jest
wiêc to, czy retencjonowaæ wodê, próbuj¹c za wszelk¹ cenê dotrzymaæ norm najwy¿szej
klasy czystoœci, czy lepiej, przy ograniczonych zdolnoœciach retencyjnych zbiorników,
wprowadzaæ jej wiêcej do rzeki, zachowuj¹c drug¹ klasê czystoœci.
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TABELA 2

Zestawienie marginesów przep³ywu dla wybranych przep³ywów rzeki Odry (obliczenia
dokonane przy wykorzystaniu programu komputerowego „Dyspozytor”) [4]

Przep³yw
[m3/s]

Czas
Margines przep³ywu [m3/h]

I II III IV

367,95

00:00:00 3790,94 10543,78 17296,62 24049,46

10:01:00 4127,53 11284,57 18441,62 25598,66

16:12:00 4399,15 11969,70 19540,25 27110,80

22:24:00 4592,96 12548,71 20504,47 28460,22

68,20
00:00:00 20,06 1276,49 2532,91 3789,34

17:14:00 6,35 1397,37 2788,39 4179,42

42,15
00:00:00 –1242,04 –395,61 450,83 1297,26

17:14:00 –1269,39 –361,07 547,27 1455,55

14,32
00:00:00 –822,14 –576,65 –331,16 –85,68

17:37:00 –854,64 –603,09 –351,54 –99,99



Zupe³nie odwrotn¹ sytuacjê zaobserwowano w przypadku dwóch pozosta³ych
przep³ywów (tab. 2). W przypadku œredniego przep³ywu, aby dochowaæ norm I klasy czy-
stoœci1, nale¿a³oby zmagazynowaæ oko³o 29 808 m3. Nie jest to mo¿liwe z powodów,
o których ju¿ wczeœniej wspominano, a mianowicie niewystarczaj¹cej przepustowoœci ko-
lektora. Gdyby jednak uda³o siê odprowadziæ tak¹ iloœæ wody na retencjê, to przy utrzy-
muj¹cym siê œrednim przep³ywie 42,15 m3/s zbiornik retencyjny, którym dysponuje system
„Olza”, zape³ni³by siê po oko³o oœmiu dobach. Bardziej realna jest próba zmagazynowania
wody w celu dochowania norm II klasy czystoœci1 (8664 m3). Najbardziej optymalne wy-
daje siê jednak utrzymywanie przy tym przep³ywie III klasy czystoœci1. W przypadku
ostatniego i najni¿szego przep³ywu, aby utrzymaæ normy I klasy czystoœci1, nale¿a³oby
zmagazynowaæ oko³o 19 728 m3 wody. Nie jest to mo¿liwe, przede wszystkim z uwagi na
fakt, ¿e wymaga³oby to retencjonowania wiêkszoœci odprowadzanych w danym dniu wód
kopalnianych. Uzyskanie przy tak niskim przep³ywie norm I czy II klasy czystoœci1 jest
niemo¿liwe.

Bior¹c pod uwagê marginesy przep³ywów, ch³onnoœæ rzeki, czyli iloœæ wody kopal-
nianej, któr¹ mo¿na wprowadziæ do rzeki, utrzymuj¹c wybran¹ klasê czystoœci, i rzeczy-
wist¹ iloœæ odprowadzonej na retencjê lub z retencji wody kopalnianej, mo¿na wyznaczyæ
niewykorzystan¹ ch³onnoœæ lub nadmiary wprowadzonego do rzeki ³adunku chlorków.
Dzia³anie takie pozwala w d³u¿szym czasie uregulowaæ proces dozowania wód kopalnia-
nych z retencji. Na rysunku 5 przedstawiono zmiany przep³ywu rzeki Odry (rys. 5a), nad-
miary ³adunku chlorków i niewykorzystan¹ ch³onnoœæ (rys. 5b), przebieg procesu nape³nia-
nia i opró¿niania zbiornika retencyjnego (rys. 5c) oraz zmiany ca³kowitej pojemnoœci
retencyjnej w zbiorniku retencyjnym (rys. 5d), w okresie od VII do IX 2005 roku. Anali-
zuj¹c wykresy mo¿na zauwa¿yæ, ¿e przep³yw Odry w ca³ym okresie, z wyj¹tkiem kilku
dni, nie przekracza³ 100 m3/s, co odpowiada³o trzeciej i czwartej kategorii przep³ywów.
Miêdzy 54 a 58 dob¹ pomiaru przep³yw osi¹gn¹³ maksymaln¹ wartoœæ 500 m3/s (56 doba
pomiaru). W tym te¿ okresie rzeka wykazywa³a najwy¿sz¹ ch³onnoœæ, bo a¿ do
8500 Mg/dobê. Taka ch³onnoœæ wi¹za³aby siê z mo¿liwoœci¹ wprowadzenia do Odry pra-
wie 480 000 m3/dobê wód kopalnianych (20 000 m3/h). W 56 dniu pomiaru odprowadzono
11 700 m3 wody z retencji (rys. 5c). Jednoczeœnie by³a to druga doba opró¿niania zbiorni-
ka retencyjnego (rys. 5d) do pojemnoœci 216 804 m3.

W okresie od 25 do 35 doby nast¹pi³o najwy¿sze przekroczenie dopuszczalnej ch³on-
noœci (30 doba 697 Mg/dobê) (rys. 5b). Przyczyn¹ by³ zbyt niski przep³yw rzeki w tym
okresie (17,4 m3/s – 5 kategoria). Z rysunku 5c widaæ, ¿e w 30 dobie nastêpowa³o nape³nia-
nie zbiornika retencyjnego do poziomu 10 700 m3. Jednoczeœnie w dobie tej ca³kowita po-
jemnoœæ zbiornika retencyjnego by³a niska i wynosi³a oko³o 163 200 m3 (rys. 5d). Doba 30
by³a równie¿ szóstym dniem nape³niania zbiornika po tym, jak w 24 dobie jego pojemnoœæ
retencyjna osi¹gnê³a jedn¹ z wy¿szych wartoœci 224 100 m3. Maksymaln¹ pojemnoœæ reten-
cyjn¹ w zbiorniku zanotowano w 59 dobie pomiaru (243 600 m3) i by³a ona o 9400 m3 ni¿-
sza od wartoœci maksymalnej (rys. 5d) [5]. Po dobie 59 rozpoczêto nape³nianie zbiornika,
które trwa³o siedem dni. Odbywa³o siê ono ze œredni¹ prêdkoœci¹ nape³niania 498 m3/h
(rys. 5c). Proces ten zakoñczono, dochodz¹c do pojemnoœci retencyjnej 141 300 m3. Ca³ko-
wite nape³nienie zbiornika retencyjnego wod¹ kopalnian¹ do poziomu 224 100 m3, przy
za³o¿eniu maksymalnego dobowego przep³ywu 33 132 m3 [5], trwa³oby ponad siedem dni.
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Bardzo restrykcyjne dozowanie i retencjonowanie wód kopalnianych odprowadza-
nych za poœrednictwem systemu retencyjno-dozuj¹cego „Olza”, prowadzone na podstawie
dobowego przep³ywu, ch³onnoœci rzeki i marginesów przep³ywów, pozwala, przy œrednich
i niskich przep³ywach, na dochowanie norm tylko II, III i IV klasy czystoœci1 ze wzglêdu
na jony chlorkowe. Rozwi¹zaniem problemu by³oby polepszenie zdolnoœci retencyjnych
systemu przez budowê nowych zbiorników retencyjnych oraz ulepszenia tych ju¿ ist-
niej¹cych (oczyszczenie zbiorników z zalegaj¹cych w nich osadów).

5. Podsumowanie

Celem niniejszego artyku³u by³o okreœlenie wp³ywu przep³ywu rzeki Odry i pa-
nuj¹cych w danym okresie warunków atmosferycznych na stan jej zasolenia. Ustalono, ¿e
miêdzy przep³ywem rzeki a jej zasoleniem istnieje daleko id¹ca zale¿noœæ. Zbyt niski
przep³yw wi¹¿e siê ze zwiêkszonym zasoleniem rzeki i niemo¿noœci¹ dochowania odpo-
wiednich norm czystoœci. Przy przep³ywie bliskim œredniemu w celu dochowania norm II
klasy czystoœci1 konieczne jest przetrzymywanie wody kopalnianej w zbiornikach reten-
cyjnych systemu. Znacz¹cym u³atwieniem okaza³a siê przybli¿ona znajomoœæ okresów
wystêpowania poszczególnych przep³ywów i przypisanie im danej kategorii w piêciostop-
niowej skali. Pozwoli³o to okreœliæ, w jakich warunkach przep³ywu rzeki Odry mo¿na do-
trzymaæ zadanej normy czystoœci ze wzglêdu na jony chlorkowe. Za pomoc¹ programu
komputerowego „Dyspozytor” wyznaczono dodatkowo marginesy przep³ywu dla zadanej
klasy czystoœci i na podstawie ch³onnoœci rzeki rzeczywist¹ iloœci odprowadzonej na reten-
cjê lub z retencji wody kopalnianej, okreœlono niewykorzystan¹ ch³onnoœæ lub nadmiary
wprowadzonego do rzeki ³adunku chlorków. Pokaza³o to, ¿e nawet przy sprzyjaj¹cych wa-
runkach (wysoki przep³yw) nie ma mo¿liwoœci wprowadzenia wiêkszych iloœci wód do
rzeki, gdy¿ nie pozwalaj¹ na to zdolnoœci techniczne kolektora (przepustowoœæ). Nie ma
jednak w tym wypadku problemu z dochowaniem norm I klasy czystoœci1 ze wzglêdu na
jony chlorkowe. W warunkach utrzymuj¹cych siê w d³u¿szym czasie niskich przep³ywów
zdolnoœci retencyjne systemu „Olza” s¹ niewystarczaj¹ce i stopieñ zasolenia rzeki bêdzie
siê utrzymywa³ na poziomie III, IV i V klasy czystoœci. Rozs¹dne wydaje siê wiêc polep-
szenie zdolnoœci retencyjnych systemu.

1 Wartoœci graniczne wskaŸników jakoœci wody w klasach jakoœci wód powierzchniowych
wed³ug Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 11.02.2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 32, poz. 284)
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