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Oryginalne  pojęcia  współczynnika  C,  oporów 

hydraulicznych  studni  i  sprawności  studni  zaistniały 

w hydrogeologii  amerykańskiej    przez publikację  Jacoba 

(1946),  zawierającą    propozycję  formuły  na  depresję 

wody w studni:

w której:

S − depresja całkowita w studni,

B  −  współczynnik  oporu  przepływu  laminarnego 

wody przez warstwę wodonośną do studni,

C  −  współczynnik  oporu  przepływu  turbulentnego 

wody  przez  przyfiltrową  strefę    warstwy  wodonośnej 

i  przez  strefę  obsypki,  sam  filtr  i  przestrzeń wewnętrzną 

filtra  i  rury  nadfiltrowej  (i  ewentualnie  rury 

eksploatacyjnej  zależnie  od  konstrukcji  studni)  do  sita 

pompy, 

Q – wydatek studni.

Współczynnik  B  jest  jednostkowym  oporem 

hydraulicznym  warstwy  wodonośnej  odnoszonym  do 

wydajności 1 m3/h (lub w innych jednostkach przepływu) 

i  wyrażanym  dowolnym  wzorem  na  depresję  w  studni 

przy  tej  wydajności,  zatem w  formule  Jacoba  człon  BQ 

jest odwzorowaniem depresji  rzeczywistej w  studni przy 

wydajności  Q.  Drugi  człon,  CQ2,  jest  odwzorowaniem 

oporów  hydraulicznych  studni,  które  uzewnętrzniają  się 

zeskokiem  depresji.  Formuła  wywołała  początkowo 

szeroką dyskusję  (również  z  twórczym w niej  udziałem) 

w  kręgach  hydrogeologów  amerykańskich,  z  czasem 

w  praktyce  okazała  się  prostym  środkiem  do  oceny 

parametrów  hydraulicznych  i  stopnia  usprawnienia 

dopływu  do  studni  i  przyjęła  się  powszechnie  nie  tylko 

w Stanach Zjednoczonych,  ale  i w wielu  krajach  świata. 

Geneza współczynnika C oporu studni

Genesis of the well loss coefficient (C)

Zdzisław Siwek1

Streszczenie:  Na  tle  przejściowych  niepowodzeń  polskiej  ekipy  wiertniczostudziennej  w  Kuwejcie  artykuł  wprowadza  w 
zagadnienia współczynnika oporu hydraulicznego studni wierconych i zasad odbioru studni przez zleceniodawcę. Współczynnik ten 
wprowadził  do praktyki hydrogeologicznej  Jacob w 1946  r.,  adaptując go  z hydrauliki,  gdzie był  stosowany  jako  środek kontroli 
przepływów  turbulentnych  w  rzekach  i  kanałach,  a  także  w  przewodach  rurowych.  Pojawił  się  najpierw  we  wzorze  Chezy’ego 
(1775),  później  Manninga  (1889)  i  do  dziś  jest  stosowany  w  projektowaniu  sieci  wodociągowych  i  kanalizacyjnych. Analogie 
między przepływami turbulentnymi w sieciach wodociągowych oraz w studniach wierconych uzasadniają adaptację współczynnika 
do hydrauliki ujęć wód podziemnych. Podane przykłady studni wierconych wykazują celowość kontrolowania stopnia uaktywnienia 
dopływów do studni poprzez współczynnik oporu hydraulicznego.
Abstract: Against  tentative misfortune  of  Polish  drilling  team  in  Kuwait  the  paper  covers  the  issue  of  the  well  loss  coefficient 
applicable in water well drilling along with a special procedure of taking over the well by the employer. It was Jacob’s invention to 
adapt the coefficient from the hydraulics, where it was employed to control the turbulent flow in rivers and channels first,  later in 
water mains  as well.  Chezy was  the  first  to  include  the  coefficient  to  his  formula  (in  1775),  then  he was  followed  by Manning 
(1889), and in this way the coefficient is still used to plan water mains and  sewage systems. Analogies between head losses in the 
water pipelines and those in the water wells are clearly identified.  Examples are given to prove the applicability of  the well  loss 
coefficient to control the inflow of water to the wells. 
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W  polemice  tej  pojawiały  się  takie  nazwiska,  jak W.H. 

Bierschenk,  J.  Bruin  i  H.E.  Hudson  Jr.,  N.S.  Boulton, 

H.B.  Eagon  i  D.E.  Johe,  D.H.  Lennox,  J.L.  Mogg,

M.I.  Rorabaugh,  N.T.  Sheahan,  W.T.  Walton.  Dostępne 

głosy  dyskusyjne  z  tamtych  czasów,  dotyczące 

współczynnika  C,  autor  niniejszego  artykułu  omówił 

w  pozycji  (Siwek  1980).  Obecnie  współczynnikiem  C 

badana  jest  każda  zarówno  nowa,  jak  i  stara  studnia  (ta 

ostatnia  i  przed  renowacją  lub  rekonstrukcją  i  po  niej) 

w wielu krajach świata, czy to ujmująca wody naporowe, 

czy  swobodne,  z  dopływem    zarówno  ustalonym,  jak 

i nieustalonym.

Pierwszy  kontakt  polskich  hydrogeologów  z  tą 

materią  nastąpił  w  latach  19761992  w  wyniku  kilku 

przetargów  międzynarodowych  na  wiercenia  studzienne 

w  Kuwejcie  dla  miejscowego  Ministerstwa 

Elektryczności  i  Wody.  Wykonawcą  ze  strony  polskiej 

była  najpierw  wspólna  ekipa  Kombinatu  Geologicznego 

Północ  i  Kombinatu  Geologicznego  Zachód,  a  od 

drugiego  kontraktu  KG  Północ  był  już  samodzielnym 

wykonawcą.  Kolejne  ekipy  polskie  wykonały  łącznie 

około  220  studni  ujęciowych  i  kilkanaście 

obserwacyjnych dowiercanych do głębokości  427446 m 

i  paru  dodatkowych  otworów  rozpoznawczych,  nieco 

głębszych (do 473 m). Istotne w realizacji tych robót były 

wymogi  jakościowe  odnoszone  do  każdej  studni, 

stawiające  przed  wykonawcą  bardzo  ostre  wymagania 

uzyskania  wskazanych  w  kontrakcie  wartości 

współczynnika C oporu studni. Warunkiem uzyskania  tej 

wartości  było  uprzednie  wykonanie  zabiegów 

usprawniających  dopływ  wody  do  studni  w  celu 

wydobycia  z  utworów  wodonośnych  praktycznie 

maksymalnej  ilości  tego  piasku,  który  w  okresie 

żywotności  studni może przenikać przez  filtr do wnętrza 

studni,  kiedy  jest  ona  pompowana  w  warunkach 

maksymalnej  depresji.  W  związku  z  tym  kontrakt 

przewidywał  wykonanie    zabiegów  technicznych 

aktywujących  i usprawniających dopływ wody do studni, 

takich  jak  tłokowanie  za  pomocą  specjalnego  tłoka 

(z  zaworem  przelotowym  i  bez  zaworu),  tłokowanie 

sprężonym  powietrzem  (bez  poboru  wody  ze  studni), 

airliftowanie  (z  poborem  wody),  pompowanie 

z  maksymalnymi  wydatkami,  pompowanie  przerywane, 

ciśnieniowe  przemywanie  filtrów  z wnętrza  studni wodą 

(z  wariantem  stosowania  dyspergujących  środków 

chemicznych)  oraz  obróbka  chemiczna  otworu 

nieorurowanego (kwasowanie).

Nieznajomość w  początkowym momencie  kontraktu 

podstaw  teoretycznych,  procedur  i  technik  uzyskiwania 

wskazanych  parametrów  hydraulicznych  studni  (jeszcze 

nieznanych  i  niewdrożonych  w  Polsce)  nie  przyczyniła 

się  do  prawidłowego  postępu  robót,  była  natomiast 

powodem  odmowy  akceptacji  i  poskutkowała 

obniżonymi  płatnościami  w  przypadku  kilku  studni, 

których  wiercenie  prowadzono  płuczką  bentonitową  lub 

kredowowapienną. W  konfrontacji  ze  współczynnikiem 

C płuczki  te  okazały  się  jednak  całkowicie  nieprzydatne 

do  wierceń  studziennych  właśnie  z  powodu 

nieuzyskiwania  wymaganych  wartości  tego  parametru 

studni.  Dalsze  wiercenia  z  tymi  płuczkami  były 

z  oczywistych  powodów  bezcelowe.  To  niepowodzenie 

wykazało  jednoznacznie,  że  należy  dokonać  korekty 

w  pierwotnie  zakładanym  planie  wykonania 

zakontraktowanych  studni.  Rozwiązanie  tego  problemu 

okazało  się  względnie  łatwe,  bowiem  kontakt  mgr

M.  Mańkowskiego  (hydrogeologa  na  kontrakcie) 

z ekspertami amerykańskimi z czasów jego pracy w Libii 

zaowocował  wiadomością,  że  firma  UOP  Johnson 

(United  Oilfield  Products,  oczywiście  amerykańska,  jak 

to  w  świecie  wiertniczym  bywa)  dysponuje  materiałem 

płuczkowym  Revert  do  wierceń  hydrogeologicznych, 

będącym  organicznym  produktem  polimerowym  i  tym 

samym  stanowiącym  całkowite  przeciwstawienie  do 

płuczek bentonitowych i kredowowapiennych o składzie 

mineralnym. Firma Johnson zaoferowała natychmiastowe 

wysłanie  pełnej  porcji  Revertu  potrzebnego  do 

wykonania  jednej  próbnej  studni  bez  obciążania  strony 

polskiej  ani  kosztami  materiałowymi,  ani  kosztami 

transportu,  gdyby  studnia  wykonana  za  pomocą  płuczki 

revertowej  nie  zyskała  akceptacji  klienta.  W  krótkim 

czasie  wiercenie  z  użyciem  Revertu  potwierdziło  jego 

zalety  i  zadowoliło  nie  tylko  ekipę  wykonawczą,  ale 

i nadzór ze strony zleceniodawcy. Usprawnienie dopływu 

do  studni  nie  było  już  nieosiągalne;  płuczka  revertowa 

ma  tę  szczególną  cechę,  że  jest  łatwo  rozkładalna  przez 

podchloryn wapnia, przechodząc w płyn o cechach wody 

(a  więc  łatwo  usuwalny  z  otworu  i  niepozostawiający 

w  otworze  mineralnej  frakcji  iłowej,  jak  w  przypadku 

płuczki  bentonitowej).  Pewnie  dlatego  ma  taką  nazwę: 

Revert  −  odwracalny,  odwrotny.  Oczywiście  strona 
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polska  przekonstruowała  preliminarz  wydatków 

dewizowych i zakupiła Revert na cały kontrakt – nie było 

innej  alternatywy,  ponieważ  tylko  Revert  był  w  tym 

momencie jedyną szansą na wykonanie kontraktu.

Od  momentu  eksperymentu  z  płuczką  revertową 

prace  kontraktowe  nabrały  właściwego  tempa,  wiertnicy 

nauczyli się obsługi płuczki revertowej, a hydrogeolodzy 

zebrali  dane  teoretyczne  i  doświadczenia  własne 

w  zakresie  specyficznych  pompowań  próbnych  celem 

opanowania  założeń  teoretycznych  i  praktycznych 

współczynnika  C.  Po  zakończeniu  kontraktu  nabyta 

wiedza na ten temat została udostępniona hydrogeologom 

polskim  w  poradniku  metodycznym,  który  ukazał  się 

w 1981 r.  (Siwek, Mańkowski)  i w innych tematycznych 

publikacjach  (Mańkowski,  Siwek  1978;  Siwek  1978/79; 

1980). Poza zbiorem wiadomości teoretycznych poradnik 

ten zawiera omówienie badania współczynnika C metodą 

krótkotrwałych  pompowań  próbnych  i  ich  interpretacji 

dla  ustalenia  stanu  technicznego  studni,  a  właściwie   

warunków  przepływu  wody  przez  strefę  przyfiltrową 

i  filtr  jako  najważniejszy  element  techniczny  studni 

odpowiedzialny  za  dostawę  wody  w  żądanej  ilości. 

Poradnik ten nie miał charakteru obligatoryjnego, ale był 

pierwszym  znaczącym  krokiem  dla  wdrożenia  do 

powszechnej  praktyki  hydrogeologicznej  w  Polsce 

procedur  wyznaczania  współczynnika  C  i  na  tej 

podstawie  określania  stanu  technicznego  studni/filtru. 

Drugim  ważnym  momentem  na  tej  drodze  okazała  się 

Polska  Norma  PNG02318  „Studnie  wiercone.  Zasady 

projektowania,  wykonania  i  odbioru”  (Polska  Norma… 

1994),  opublikowana  w  grudniu  1994  r.  Norma  ta  ma 

charakter  quasiobligatoryjny  i  choć  wprowadza  wymóg 

usprawnienia  studni,  warunkując  przekazanie  studni  do 

eksploatacji,  o  ile  jej  parametr C nie będzie większy niż 

0,0003 h2/m5,  to  jednak nie  jest  formalnie wprowadzona 

do  hydrogeologii  i  studniarstwa  przepisem  prawnym.   

Więc  hydrogeolodzy,  którzy  już  badają  studnie  według 

współczynnika  C  robią  to  bardziej  na  zasadach 

zainteresowania  osobistego  niż  powszechnego  wymogu 

ujętego  przepisami  czy  zaleceniami  wykonawczymi. 

Może  już  czas,  by  kwestię  tę  rozwiązać  prawnie. Autor 

niniejszego  artykułu  jest  zdania,  że  formalne,  prawne   

określenie  tej  kwestii  powinno  być  zobowiązaniem  nie 

tylko hydrogeologii  i hydrogeologów, dla których będzie 

to  nadal  praca  projektowa  i  w  nadzorze  wierceń,  ale 

przede  wszystkim  wiertnictwa  i  wiertników,  którzy 

powinni  być  współodpowiedzialni  za  wykonanie  studni 

w  sposób  najmniej  szkodliwy  dla  warstwy  wodonośnej 

(co  staje  się  zagadnieniem  kluczowym  pod  względem 

doboru  przydatnych  płuczek  i  ich  dostępności)  i  za 

efektywność  usprawnienia  studni  przed  oddaniem  jej  do 

eksploatacji (co się wiąże z przygotowaniem sprzętowym 

i  opanowaniem  odpowiednich  technik  usprawnienia 

dopływu do studni).

Ten  przydługi  wstęp  uzasadnia  tezę,  że  gdyby  nie 

przypadek  wygrania  przetargu  na  prace  studzienne 

w Kuwejcie, polscy hydrogeolodzy  i wiertnicy nadal nie 

wiedzieliby  nic  o  współczynniku  C  jako  kryterium 

odbioru  studni,  o  nowoczesnej  płuczce  do  wiercenia 

otworów  hydrogeologicznych,  o  adekwatnych  środkach 

przygotowywania  każdej  nowej  studni  do  wieloletniej 

eksploatacji  wykraczających  poza  tzw.  pompowanie 

oczyszczające,  a  także  o  wykonywaniu  specjalnych 

pompowań  testowych  potwierdzających  wykonanie  tego 

zadania  oraz  metod  interpretacji  tych  pompowań. 

Pojawia  się  ponadto  pytanie:  skąd  się  wziął 

w hydrogeologii współczynnik C oporów hydraulicznych 

studni? Przecież nie jest on dorobkiem ani hydrogeologii 

ujęć  wód  podziemnych,  ani  hydrogeologii  ogólnej 

w szerokim ujęciu. Okazuje się, że ma on swoje miejsce 

w  hydraulice  już  od  końca  XVIII  wieku  w  związku 

z empirycznymi badaniami przepływów wody w rzekach 

i  kanałach,  które  z  biegiem  czasu  objęły  również 

przepływy  pod  ciśnieniem  w  przewodach  rurowych. 

Niemal więc pewne wydaje się przypuszczenie, że jest on 

adaptacją  z  tej  właśnie  gałęzi  wiedzy,  której  dorobek 

naukowy  jest  powszechnie  stosowany  do  dziś  przy 

projektowaniu  i  eksploatowaniu  sieci  wodociągowych, 

kanalizacyjnych  i  grzewczych,  a  także  kontrolowaniu 

przepływów  w  rzekach  i  kanałach.  Po  raz  pierwszy 

współczynnik  c  pojawił  się  we  wzorach  na  średnią 

prędkość  przepływu  (Badowski  1991;  Sawicki  1960; 

Wierzbcki 1960):

Chezy’ego (1775 r.)

i póżniejszym Manninga (1889 r.).

[2]
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W  odniesieniu  do  przepływu  w  rurach  symbole 

literowe we wzorach oznaczają:

v  –  prędkość  przepływu  w  rurach  wodociągowych, 

w m/sek., 

c (c’ u Manninga) − współczynnik, do dziś nazywany 

współczynnikiem prędkości,

Q – wydajność przepływu w m3/sek.,

λ  −  współczynnik  szorstkości  (lub  oporów 

przepływu), bezwymiarowy,

R – promień hydrauliczny, m,

J − spadek hydrauliczny, równy h/L,

L – długość rurociągu w metrach,

d − średnica rurociągu w metrach,

h − strata ciśnienia w metrach na długości L;

g – przyspieszenie ziemskie.

W  1890  r.  Manning  ustalił  również  zależność 

współczynnika  c’  od  współczynnika  szorstkości  rur  n 

i  promienia  hydraulicznego  w  sposób  następujący  (przy 

założonym n = 0,0125):

Oba  wzory  Manninga  zostały  wykorzystane  do 

opracowania  tabel,  wykresów  i  nomogramów 

przydatnych  w  projektowaniu  sieci  tak,  że  od  dawna 

projektowanie  wodociągów w  pierwszej  fazie  polega  na 

doborze z nomogramów takich elementów,  jak  rury  (pod 

względem  średnic  dla  wymaganych  wielkości 

przepływów), spadki odcinków sieci, prędkość i ciśnienie 

przepływu  w taki sposób, by mimo nieuniknionych strat 

ciśnienia  pobór  wody  był  możliwy  w  najbardziej 

odległym  i  najwyższym  punkcie  i  przy  jednoczesnym 

poborze wody do gaszenia  pożaru. Przy  takim założeniu 

wielkość  strat  ciśnienia  wody  w  sieci  okazuje  się  więc 

jednym  z  najbardziej  kluczowych  elementów  projektu 

sieci; określa je wzór (Sawicki 1960):

W  tej  fazie  projektowania  niezbędne  jest wyliczanie 

oporów/strat  ciśnienia,  jednak  przy  pewnych 

uproszczeniach. Współczynnik  λ  do  dziś  nazywany  jest 

współczynnikiem oporu przepływu lub oporów, lub tarcia 

bądź oporów  liniowych  lub oporów na długości  (Szuster 

1977).  Jest  on  bezwymiarowy,  ma  jednostkową  wartość 

dla  1  m  zależną  od  rodzaju  rury  i  innych  wartości 

związanych  z  prędkością  przepływu  v,  wydajnością  Q, 

długością  L  i  średnicą  d  rurociągu.  Współzależność 

elementów  oporu  ze  współczynnikiem  prędkości  c 

przedstawia tab. 1 (ze skrótami) (Wierzbicki 1960).

Jeśli we wzorze [5] oznaczymy człon λ/d5 symbolem 

cj,  to  uzyskujemy  współczynnik  oporu  jednostkowego 

(lub współczynnik jednostkowych strat ciśnienia):

a wzór [5] przybiera postać:

w którym cj  jest zależny od szorstkości wewnętrznej 

powierzchni  rur  w  prostej  proporcji  oraz  średnicy  rur 

w  piątej  potędze  i  proporcji  odwrotnej.  Nadal  chodzi 

w  tym  przypadku  o  odcinek  jednostkowy  rur  (1  m), 

a  jego  wartość  odniesiona  do  rur  wodociągowych 

stalowych  podaje  tab.  2  (Wierzbicki  1960).  Warto 

zwrócić uwagę na zdecydowanie coraz mniejszą wartość  

współczynnika  cj  przy  wzroście  średnicy  rur 

wodociągowych  –  z  czego  autor  niniejszego  artykułu 

wyciąga wniosek o celowości zwiększania średnic filtrów 

studziennych.

Jeśli  dalej  we  wzorze  [7]  podstawimy  c1  (lub  cL) 

zamiast  cjL,  to  w  wyniku  takiego  uproszczenia 

uzyskujemy wyrażenie:

w którym c1  (lub cL  )  staje  się  już współczynnikiem 

oporu  rurociągu  na  przepływ  turbulentny  na  całej 

długości L.  I właśnie  to  finalne wyrażenie [8] adaptował 

Jacob do stworzenia swojej formuły

S = BQ + CQ2 

Podręcznikowy przykład  sposobu obliczania oporów 

(jako  strat  ciśnienia)  w  sieci  wodociągowej  w  sposób 

opisany  uprzednio  podaje  tab.  3  (Wierzbicki  1960). 

Każdy węzeł w sieci określony  jest odcinkiem rurociągu 

o  podanej  średnicy  i  długości  (kolumny  2  i  3),  a  jego 

potencjał  przesyłowy  natężeniem  przepływu  16,78  l/sek 

(kol.  7),  zgodnym  z  zapotrzebowaniem  wody.  Warunki 

przepływu  określone  są  jednostkowym  oporem  cj 

(w  kolumnie  8)  przyjętym  stosownie    do  średnicy 

i  materiału  rur.  Całościowy  opór  odcinka  rurociągu  na 

całej jego długości określany jest teraz w kolumnie 9 jako 

c1,  będący  iloczynem  jednostkowego  oporu  rurociągu  cj 

:4151

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]



45

Hydrogeologia, (20192020) 12
ISSN 25443623

 PRAKTYCZNY WARSZTAT HYDROGEOLOGA 

:4151

Tabela 1. Współczynnik prędkości c i oporów  λ dla rur wodociągowych (Wierzbicki 1960)
Table 1. Coefficients  c for velocity and  λ for head loss in water pipelines (Wierzbicki 1960)

Tabela 2. Współczynnik oporu jednostkowego cj w rurach wodociągowych różnych średnic (Wierzbicki 1960)
Table 2. Coefficient cj of the unit  head loss in water mains vs. diameter (Wierzbicki 1960)

Tabela 3. Wyrównanie przepływów w sieci zamkniętej za pomocą wyliczenia strat ciśnienia (Wierzbicki 1960)
Table 3. Computation of head losses for equalization of flow in closed network (Wierzbicki 1960)

Tabela 4. Kryteria Waltona stanu technicznego studni (Walton 1962)
Table 4. Walton’s criteria  for technical conditions of wells (Walton 1962)
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i  jego  długości  L.  Iloczyn  Q1
2c1  jest  zatem  całkowitą 

obliczeniową  stratą  ciśnienia,  przedstawioną w kolumnie 

10.  Ostatnia  kolumna  (11)  w  tej  tabeli  dotyczy 

jednostkowej  straty  ciśnienia  w  stosunku  do 

jednostkowego  przepływu.  Wyliczone  w  tej  tabeli 

wartości  strat  ciśnienia  na  przepływie  w  rurociągach 

o  podanej  długości  (kolumna  10)  są  równoznaczne 

z  zeskokiem  depresji  (lub  oporem  hydraulicznym  lub 

stratą  ciśnienia)  w  studniach wierconych,  a  ich wartości 

są  uwzględnione  w  porównaniu  dokonanym  w  dalszej 

części artykułu i przedstawionym w tab. 5.

Należy  tym miejscu  poinformować  PT  Czytelników, 

że  te  starsze  założenia  Chezy’ego  i Manninga  odchodzą 

z  wolna  w  cień  historii  i  są  zastępowane  nowszym 

spojrzeniem  na  straty  ciśnień. Współczynnik  szorstkości 

λ  zostaje  zastąpiony  współczynnikiem  chropowatości  k 

w  mm,  coraz  częściej  we  wzorach  pojawia  się  liczba 

Reynoldsa  nieuwzględniona  we  wzorach  Chezy’ego 

i Manninga,  a  opory  przepływu w  rurach  coraz  częściej 

wyznaczane  są  jako  opory  tarcia  Sf.  Ze  zrozumieniem 

więc  takiej  sytuacji  autor  niniejszego  artykułu  opisał   

metodykę  oznaczeń  strat  ciśnienia  w  hydrogeologii  za 

pomocą  współczynnika  C  na  podstawie  starszych 

opracowań,  w  tym  na  akademickim  podręczniku 

zaopatrzenia  wsi  w  wodę  (Wierzbicki  1960) 

i  podręczniku  dla  technikum  wodnomelioracyjnego 

(Sawicki  1960)  −  zanim  zagubi  się  świadomość,  że 

współczynnik  C  ma  swe  źródło  w  pracach  badaczy 

XVIII i XIXwiecznych.

W  podsumowaniu  metodyki  obliczeń  oporów 

hydraulicznych  wskazać  wypada,  że  w  sferze  badań 

przepływów  pod  ciśnieniem  w  rurach  pojawiały  się 

następujące wersje współczynnika c:

c jako współczynnik prędkości we wzorze Chezy’ego 

i  Manninga;  Chezy  w  swoim  wzorze  zakładał  jego 

wartość  równą  50,  co  miało  odpowiadać 

współczynnikowi oporów na długości λ= 0,03;

c’ w  drugim wzorze [4] Manninga, który zakładał  jego 

wartość  dla  celów  wodociągowych  jako  równy  c’=1/nR1/6 

przy współczynniku szorstkości rur n = 0,0125;

cj jako współczynnik jednostkowego oporu rur (1 m); 

współczynnik  ten  powstaje  przez  podstawienie  cj 

w miejsce λ/d5 we wzorze [5];

c1  jako  współczynnik  oporu  na  całej  długości 

rurociągu  (lub  jego  odcinka)  L;  łączna  wartość  tego 

współczynnika  powstaje  przez  przemnożenie  cj  przez  L, 

jak we wzorze [8];

cL  jest  równoważny  c1  jako współczynnikowi  oporu 

na całej długości rurociągu (odcinka) L.

Oczywiście  wszystkie  one  przedstawiają  jeden  i  ten 

sam współczynnik c,  tyle że po kolejnych etapach badań 

wchłaniał  on  kolejne  zbadane  parametry,  aż  do 

osiągnięcia najbardziej kompleksowej pozycji c1 (lub cL), 

w  której  zależy  on  już  i  od  ilości,  prędkości  i  ciśnienia 

przepływu,  i  od  szorstkości/chropowatości  ścian 

przewodu, i od średnicy przewodu, i od jego długości.

Człon  CQ2  w  formule,  którą  Jacob  zaadaptował  na 

potrzeb  hydrogeologii  ujęciowej,  opiera  się  na  jednym 

tylko  współczynniku  oporów  hydraulicznych  C,  tym 

który  łączy  w  sobie  i  generalizuje  wszelkie  opory 

przepływów  turbulentnych  w  studniach  i  dlatego  jest 

najbardziej  zbliżony  do  roli  współczynnika  c1  (lub  cL) 

w  hydraulice. Autor  jest  przekonany,  że  Jacob  −  zanim 

opublikował  swoją  formułę  [1]  –  dokonał  analizy 

słuszności  i  celowości  adaptacji  członu  CQ2  jako 

miernika  oporów  hydraulicznych  studni  (zeskoku 

depresji). Taka analiza mogła, zdaniem autora niniejszego 

artykułu,  polegać  na  potwierdzeniu  wielkości  zeskoków 

depresji  wg.  formuły  CQ2  zaobserwowanych  w  toku 

eksploatacji  studzien  ujęciowych  i/lub  na 

przeprowadzeniu  celowych  pompowań  badawczych 

w tym właśnie celu. Należy przypomnieć, że interpretację 

pompowań  badawczych  kilkustopniowych  pod  kątem 

określenia  współczynnika  C  zaproponowali  Bruin 

i Hudson w 1955 r., a do podstaw klasyfikacji studni pod 

kątem  oporów  hydraulicznych  studni  przyczynił  się 

w  1962  r.  Walton  swoją  analizą  zróżnicowanego  stanu 

technicznego  grupy  studni. Autor  jest  zdania,  że  te  dwa 

momenty  przyczyniły  się  do  kompletnego  sukcesu 

pomysłu  Jacoba  o  włączeniu  oporów  hydraulicznych 

studni  w  sferę  działań/badań  hydrogeologii 

i  hydrogeologów.  Analiza  Waltona  objęła  bardzo  małą 

grupę  studni  –  bo  tylko  18,  ale  jego  wnioski  zostały 

powszechnie akceptowane. W tym miejscu przypomniano 

je  jako  tabelę  4  według  oryginalnego  opisu  Waltona 

z  uzupełnieniem  autora  o  jednostki  angielskie 

i  metryczne  (Siwek  1978/79)  celem  uzyskania 

kompletności  tematu  w  jednym  miejscu.  Oryginalnie 

Walton  nie  używał  pojęcia  „zanieczyszczenie”,  ale 

„pogorszenie”  studni  (deterioration)  i  wiązał  je 
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z  kolmatacją  (clogging).  Prawem  tłumacza  autor  nadał 

pierwszeństwo  pierwszemu  z  wymienionych  pojęć  na 

zasadzie, że wobec celu usprawnienia dopływu do studni 

przez usunięcie resztek płuczki i zwiercin (a to na pewno 

jest  zanieczyszczeniem)  oraz  wytworzenia  filtru 

naturalnego  z  grubszych  frakcji  piaski  drobne 

utrzymujące  się  w  strefie  przyfiltrowej  warstwy 

wodonośnej  lub  zakleszczające  się  w  obsypce  żwirowej 

i  na  powierzchni  filtru  zabudowanego  też  są  właściwie 

zanieczyszczeniem  utrudniającym  to  zadanie.  Natomiast 

kiedy  studnia  ma  już  za  sobą  kilkuletnią  eksploatację, 

wówczas  wszelkie  pogorszenia  warunków  eksploatacji 

wypada wiązać z procesem kolmatacji filtru.

Punktem wyjścia do zestawienia  tej  tabeli były dane 

Waltona,  który  pomiary  wydatku  podał  w  stopach 

sześciennych  na  sekundę  (1  cu  ft/sec  =  0,0287 m3/sek.); 

skutkowało  to wartościami C w sec2/ft5,  co  zmuszało do 

dokonania  stosownych  przeliczeń  najpierw  na  bardziej 

„strawne”  galony  amerykańskie  (3,785  l)  na  minutę 

i  depresje  w  stopach  (1  ft  =  0,3048 m),  by  na  potrzeby 

prac w Kuwejcie wyliczyć z nich wartości C w galonach 

imperialnych  (4,542  l)  na  minutę  na  1  stopę  depresji, 

a  następnie  na  jednostki  metryczne  w  m3/h  na  metr 

depresji  na  potrzeby  hydrogeologii  polskiej.  Curiosum 

tych  przeliczeń  tkwiło  nie  tylko w  różnych  objętościach 

galonów  amerykańskich  i  angielskich,  ale  i  w  długości 

stopy,  która  w  obu  tych  krajach  jest  wprawdzie  sobie 

równa, ale nie  składa się ze 100 cm,  tylko niestety, z 12 

cali  (a  pomiary  depresji  trzeba  było  wykonywać 

z  dokładnością  do  setnych  części  stopy!).  Do  doboru 

jednostki  dla  współczynnika  C  dla  warunków  polskich 

przekonała  autora  powszechność  oznaczania  wydajności 

w  m3/h,  ale  przede  wszystkim  klasyfikacja 

i  zatwierdzanie  zasobów  eksploatacyjnych  ujęć  wód 

podziemnych  właśnie  w  tych  jednostkach.  Przeliczone 

wartości  okazały  się  niezbyt  praktyczne  (zera  po 

przecinku  i  trzy  cyfry  znaczące!),  więc  autor  dokonał 

poprawek  nieistotnych  dla  końcowego  wyniku, 

przyjmując „zaokrąglone” wartości:

<0,00015 (lub <15 ∙ 105) zamiast <0,000148

0,00030 (lub 30 ∙ 105) zamiast 0,000296

i >0,0012 ( >12 ∙ 104) zamiast >0,00118

Wzór  Jacoba w  jego  oryginalnej  pracy  z  1946  r.  [4]

(który można  rozpisać w podobny  sposób dla wydatków 

pierwszego  i  drugiego    stopnia  w  pompowaniu 

testowym),  był  pierwszą  formułą  umożliwiającą 

obliczenie  wartości  współczynnika  C  według 

zaproponowanego  pompowania  kilkustopniowego;  we 

wzorze  tym  symbole  Δs  i  ΔQ  oznaczają  przyrosty 

depresji  i  wydatku  w  kolejnych  stopniach  pompowania. 

Jacob  zaproponował  również  sposób  obliczania 

efektywnego  promienia  studni.  Wydaje  się,  że  tego 

ostatniego  tematu  nikt  nie  podjął,  ale  metoda  Jacoba 

liczenia  C  została  wkrótce  sprowadzona  do  znacznie 

prostszego  rozwiązania  wzoru  prostej  C  =  (s/Q    B)/Q 

przez  tandem  autorski  Bruina  i  Hudsona  (1955). 

Powyższy  wzór  zapewne  był  wykorzystany  przez 

Waltona  (1962),  kiedy  dokonywał  ustalenia  liczbowych 

wartości  współczynnika  C  w  zależności  od 

hydraulicznego  stanu  studni  ujętego  tabelarycznie   

w  tab.  4.  Swoje  ustalenia  skomentował  on  dodatkowo 

w sposób następujący:

−  studnie  zarówno  nowe,  jak  i  stare  są  czasem 

niestabilne  i  ich  wartość  C  może  zależeć  od  zmian 

wydajności w trakcie pompowania testowego;

−  jeśli  studnia  jest  niestabilna,  to  wartość  C 

obliczona  z  drugiego  i  pierwszego  stopnia  pompowania 

może  być mniejsza  lub większa  niż  obliczona  ze  stopni 

trzeciego  i  drugiego;  zachodzić  to  może  pod  wpływem 

wysokiej  wydajności  w  trzecim  stopniu  pompowania 

powodującej przemieszczanie się piasku wokół studni, co 

skutkuje  albo  usprawnieniem  dopływu  do  studni,  albo 

kolmatacją otworów w zewnętrznej powierzchni filtru;

− jeśli wartość C dla stopni  trzeciego i drugiego jest 

znacząco niższa niż dla  stopni drugiego  i pierwszego,  to 

jest  prawdopodobne,  że  w  toku  pompowania  testowego 

usprawniał się dopływ wody do studni;

− znaczny wzrost wartości C w  trakcie pompowania 

z  wyższymi  wydatkami  wskazuje  na  kolmatację 

powierzchni filtru lub ścian otworu wiertniczego;

−  jeśli  w  trakcie  pompowania  testowego  zachodzi 

znaczące usprawnienie studni, to wartość Δs2/ΔQ2 będzie 

większa  od  wartości  Δs3/ΔQ3,  a  ustalenie  C  będzie 

niemożliwe.
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Wracając  do  kontraktów  kuwejckich:  w  pierwszym 

kontrakcie obowiązywało kryterium C =  5  ∙  105  ft/(IGPM)2, 

co  stanowiło  średnią  wartość  w  II  klasie  studni 

o  umiarkowanym  zanieczyszczeniu  i  odpowiadało 

metrycznej wartości współczynnika C równej 22,5 ∙ 105 

h2/m5. W drugim kontrakcie kryterium odbioru studni 

zostało  przez  stronę  kuwejcką  zmienione  na  C  =

8  ∙  105  ft/(IGPM)2  (32,7  ∙  105  h2/m5  w  systemie 

metrycznym)  w  kombinacji  z  wydatkiem  jednostkowym 

q  –  ale  kryterium  C  było  praktycznie  nadal  kryterium 

pierwszorzędnym.  Oznaczało  to,  że  studnia  ma  być 

usprawniona  do  wskazanego  poziomu  współczynnika  C. 

Dopiero  ten poziom usprawnienia studni kwalifikował  ją 

do oceny według wydajności jednostkowej. Zmiana ta nie 

przysporzyła  dodatkowych  kłopotów,  a  w  zasadzie 

przyniosła drobną ulgę w wymaganiach, gdyż przeniosła 

wymóg C z pierwszego kontraktu z II klasy usprawnienia 

studni  do  klasy  III,  do  pozycji  łagodniejszej  dla 

Tabela 5. Straty ciśnienia w studniach ujęciowych
Table 5. Head losses in water wells
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akceptacji  studni.  Jeśli  udało  się  wypracować  wielkość 

współczynnika  C  na  poziomie  nowego  kryterium,  to 

wartość q jako drugiego kryterium wpisywała się niejako 

automatycznie  w  ostateczny  wynik  akceptowalny  przez 

klienta  kuwejckiego.  Tabela  5  przedstawia 

charakterystykę  studni  z  pierwszego  kontraktu 

kuwejckiego  pod  kątem  uzyskanej  wartości 

współczynnika  C;  wyjątkiem  w  tej  tabeli  jest  studnia 

oligoceńska z  terenu centralnej Polski, zanalizowana pod 

kątem  C  przez  Płaczkowską  w  1979  r.  pod  wpływem 

pierwszych  publikowanych  relacji  z  prac  w  Kuwejcie. 

Przykłady od I do IV też dotyczą studni na terenie Polski, 

dla  których  C  zostało  wyliczone  na  potrzeby  poradnika 

(Siwek, Mańkowski 1981).

Czy  współczynnik  Chydrogeologiczny  jest 

równoważny  chydraulicznemu?  Sądzę,  że  nie  −  bo 

obejmuje opory przepływu przez filtr, co nie jest domeną 

chydraulicznego;  natomiast  oba  można  uznać  za 

analogiczne, bo oba są miernikami turbulentnych oporów 

hydraulicznych – i choć mechanizm powstawania oporów 

w studni i w sieci wodociągowej jest w zasadzie taki sam, 

to  jednak w studniach powstają  jeszcze opory przepływu 

przez  filtr,  ale  droga  przepływu  z  prędkościami 

turbulentnymi  w  studniach  jest  niewspółmiernie  krótsza. 

W  studniach  kilkudziesięciometrowych  może  ona 

wynosić  kilka  do  kilkunastu  metrów,  ale  w  studniach 

około  100metrowych  ta  droga  przepływu  turbulentnego 

wydłuża  się  do  kilkudziesięciu  metrów.  W  studniach 

oligoceńskich w  rejonie Warszawy  przepływ  turbulentny 

może  się odbywać przynajmniej  na drodze około 100 m, 

a  w  głębokich  studniach  ujęciowych  w  niecce  Łódzkiej 

na  pewno  przekracza  tę  wartość.  Skoro  między 

obydwoma współczynnikami, tj. tym hydrogeologicznym 

i  tym  hydraulicznym  zachodzi  analogia  ich  roli 

w  przepływach  turbulentnych,  to  warto  spróbować 

porównać  przypisywane  im  wartości  parametrów  oporu. 

To  wstępne  porównanie  przedstawia  wielkości  oporów, 

jakie  powstają  w  studniach  ujęciowych,  i  oporów,  jakie 

powstają w sieciach wodociągowych. Skorzystano w tym 

względzie  z  materiałów  zawartych  w  publikacjach 

podręcznikowych  Sawickiego  i  Wierzbickiego 

przedstawiających  problematykę  projektowania  sieci 

wiejskich,  które  w  swoich  odcinkach  projektowych  są 

krótkie,  od  175ciu  do  300,  500metrowych. 

W  cytowanych  podręcznikach  podane  są  przykłady 

wyliczenia  strat  ciśnienia  do  projektów  sieci 

wodociągowych (tu: w tab. 6 i 3); autor zakłada, że są to 

propozycje  inżynierskie  jak  najbardziej  wiarygodne  do 

przedstawienia  studentom  jako  zadania  projektowe  dla 

kierunku  studiów  wodociągowego  i  kanalizacyjnego. 

Jako wartości  im  przeciwstawne  podano  realne wartości 

depresji  pomierzonych  w  pompowaniach  badawczych 

studzien  ujęciowych  (w  tab.  5).  Materiał  porównawczy 

jest  ubogi  (zaledwie  13  pozycji  w  tab.  6  i  3);  pozycje 

w  tab.  3  dotyczą  strat  w  sieciach,  i  mniej  więcej  taka 

sama  liczba    przypadków  (bo  tylko  13)  dotyczy  strat 

ciśnienia w studniach ujęciowych ujętych w tab. 5.

Mimo  tak  ubogiej  bazy  porównawczej  oraz 

ograniczenia  porównania  do  specyficznie  krótkich  sieci 

wodociągowych  w  warunkach  wiejskich  wyniki 

porównania są na pierwszy rzut oka zaskakujące:

− wartości strat ciśnienia w sieciach wodociągowych 

(w tab. 6 i 3) i wartości oporów studni (ujętych w tab. 5) 

są tego samego rzędu: od poniżej 1 m do 7 m, a wartości 

pośrednie  występują  w  obu  typach  porównywanych 

obiektów  hydrotechnicznych  i  są  w  zasadzie  wzajemnie 

powtarzalne;  wyjątkowo  wysoka  depresja  11,68  m 

w  I  badaniu  studni  E30  była  potwierdzeniem  ucieczki 

płuczki wraz z całą zawartością zwiercin i z tego powodu 

nie powinna być analizowana pod kątem strat ciśnienia;

−  wartości  współczynników  cL  we  wszystkich 

odcinkach sieci (ujętych w tab. 6 i 3) są o jeden do trzech 

rzędów  wyższe  od  wartości  współczynników  C  oporu 

w  studniach  (tab.  5), mimo  że współczynniki C  oporów 

studni  obejmują  opory  przepływu  przez  filtry;  zapewne 

jest  to  efektem  przepływu  wody  w  sieciach 

wodociągowych  nieporównywalnie  znacznie  dłuższych 

od  drogi  przepływu  wody  przez  studnie  (od  filtrów 

zainstalowanych w studni najniżej, do poziomu wlotu do 

sita pompy);

−  przepływy w obu  typach  analizowanych obiektów 

są porównywalne. 

Wnioski  te  nie  wykluczają  sześciu  przypadków 

studni  tzw.  bosych,  tzn.  bez  zabudowanego  filtru,  bo 

zanieczyszczenie  ścian  otworu  w  trakcie  wiercenia  nie 

jest  niczym  nienormalnym,  a  często  wymusza 

konieczność  usprawniania  takiego  otworu  równie 

efektywnymi  metodami.  Konieczna  jest  jeszcze  jedna 

uwaga:  porównanie  to  dotyczy  z  jednej  strony  strat 

ciśnienia  w  sieciach  wodociągowych,  w  których 

:4151



Hydrogeologia, (20192020) 12
ISSN 25443623

50

 PRAKTYCZNY WARSZTAT HYDROGEOLOGA 

konieczność  czy  celowość  dążenia  do  zmniejszenia  tych 

strat  odbywa  się  już  na  etapie  projektowym  (drugie  lub 

nawet  trzecie  przybliżenie)  –  a  z  drugiej  strony  oporów 

w  studniach  ujęciowych,  które  na mocy Polskiej Normy 

„studziennej”  (1994)  mają  być  zmniejszone  (już  po 

wykonaniu  studni)  do  poziomu  odpowiadającego 

wartości  współczynnika  0,00030  h2/m5.  Przedstawione 

w  tab.  5  studnie  są  takim  właśnie  przypadkiem, 

z  wyjątkiem  studni  opisanej  przez  Płaczkowską 

i przykładów studzien  IIV. Pozostałe  studnie ujęte w  tej 

tabeli  podlegały  rygorowi  narzuconej  przez  klienta 

zagranicznego  akceptacji  studzien,  kiedy  ich 

współczynniki  C  osiągnęły  wymaganą  wartość. 

W  przypadku  czterech  pierwszych  studni  zachowały  się 

wartości  współczynników  C  z  pierwszego  i  kolejnych 

pompowań  testujących  C:  pierwsze  podejście 

pompowaniem  każdej  z  tych  studni  jest  zdecydowanie 

gorsze  od  drugiego,  bo  zapewne  usprawnienie  studni 

okazało  się  na  tym  etapie  nieskuteczne;  natomiast 

w  drugim  podejściu  pierwsza  studnia  wykazała 

dwukrotną  poprawę  współczynnika  C  i  taką  samą 

poprawę  strat  ciśnienia  CQ2;  studnia  druga  wykazała 

prawie  aż  czterokrotną  poprawę  wartości  C  i  CQ2. 

W podobny sposób reagują kolejne dwie studnie opisane 

w  tab.  5.  Nawet  w  przypadku  najgorszej  wartości 

współczynnika  C  (pierwsze  pomiary  studni  w  tab.  5) 

straty  ciśnienia  są  zgodne  z  zakresem  strat  ciśnienia 

w  sieciach.  Wywody  te  wskazują,  że  pomysł  Jacoba 

znakomicie  wpasował  się  w  hydraulikę  ujęć  wód 

podziemnych.

Pozostaje  do  omówienia  jeszcze  jedna  kwestia:  jaki 

jest cel troskania się o jakiś zeskok depresji w studni? Nie 

wiadomo,  jak  ten  problem  był  traktowany  w  USA  do 

roku  1946,  ale  w  Polsce  do  1981  r.  nikt  się  nim  nie 

przejmował i w zasadzie problem nie istniał. Co prawda,  

przejawiał  się  on  kilkoma  teoretycznymi  wzorami 

w podręcznikach  i  poradnikach hydrogeologii  na  zeskok 

depresji  w  studni  oraz  przekonaniem,  że  zeskok 

hydrauliczny  jest  z  reguły  centymetrowy  (co  nie  jest 

prawdą na tle danych w tab. 5). Przykładów książkowych 

brakowało  albo  wyrażały  ogólne  opinie,  że  zeskok 

depresji  o  wielkości  do  pół  metra  nie  przeszkadza 

w normalnej  eksploatacji  studni. To  stwierdzenie  też  nie 

jest  słuszne,  bo  zeskok hydrauliczny w  studni może być 

dużo  większy  (co  znów  wynika  z  tab.  5).  W  związku 

z  takim  nastawieniem  wszelkie  obliczenia  parametrów 
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warstw  wodonośnych  (k,  T)  zawsze  bazowały  na 

całkowitej  depresji  pomierzonej  w  studni  –  a  to 

skutkowało zaniżaniem realnej wartości współczynników 

filtracji  i  odpowiednio  zaniżaniem  wydajności 

eksploatacyjnych  ujęć  wód  podziemnych.  Oczywiście 

sprawa ma  szerszy  aspekt  i  wiąże  się  przede wszystkim 

z  uwzględnianiem  rzeczywistej  wartości  współczynnika 

oporu  studni  w  dokumentacjach  i  projektach 

hydrogeologicznych,  by  uzyskiwać  większą  dokładność 

wniosków,  szacunków  i  prognoz  zasobowych.  Drugi 

istotny  aspekt  uwzględniania  współczynnika  C 

w  hydrogeologii  ujęciowej  to  podporządkowanie  mu 

zabiegów  technicznych  usprawniających  dopływ  wody 

do studni pod względem ich skuteczności i czasu trwania. 

W  skali  wieloletniej  miałoby  to  na  celu  przygotowanie 

studni  do  eksploatacji  i  w  tych  ramach  −  również 

wydłużenie  okresu  bezawaryjnej  eksploatacji  studni. 

Aktualnie  takie  działanie  miałoby  na  celu  mniejsze 

depresje  w  toku  ekploatacji,  co  przyczyniłoby  się  do 

zmniejszania kosztów energii niezbędnej do pompowania 

wody  z  warstw  wodonośnych.  Fakt,  że  mimo  braku 

oficjalnego  przepisu  prawnego w  sprawie  przestrzegania 

reguł,  procedur  i wymogów współczynnika  oporu  studni 

jest  on  w  zasadzie  respektowany  przez  ogół 

hydrogeologów  pracujących  w  branży  studniarskiej, 

znakomicie  dowodzi,  że  przyjął  się  on  powszechnie 

w polskiej hydrogeologii.
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