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Abstrakt
Artykuł ma na celu przybliŜenie tematyki konstrukcji i wykonawstwa studni szybowych oraz
obudowy źródeł na terenach Karpat fliszowych. Tak jedne jak i drugie ujęcia ujmują płytkie
wody podziemne zalegające do głębokości ok. 15 m ppt lub samoczynnie wypływające na
powierzchnię terenu. Płytkie wody podziemne ujmowane studniami szybowymi są najczęściej
wodami zalegającymi w dolinach rzecznych w obrębie form morfologicznych zwanych tarasami
lub występują na wyniosłościach terenu w róŜnego rodzaju zwietrzelinie skalnej. W zaleŜności
od kierunku dopływu wody oraz rodzaju warstwy wodonośnej studnie szybowe dzieli się na: z
bocznym dopływem, dennym lub mieszanym, boczno–dennym. Obudowa wypływów źródeł
uzaleŜniona jest od hydrauliki wypływu wody i rozróŜnia się tutaj ujęcia źródeł wstępujących i
zstępujących. Tak ujęcia studzienne jak i źródlane z uwagi na niewielką zasobność ujmowanych
warstw wodonośnych, słuŜą najczęściej dla zaopatrzenia pojedynczych lub kilku gospodarstw. W
szczególnych przypadkach mogą one grawitacyjnie doprowadzać wodę, bez wykorzystania
dodatkowych urządzeń.

1.

Wprowadzenie
Pierwotnym medium zaspokajającym pragnienie i podstawowe potrzeby ludzi była

najczęściej woda powierzchniowa płynąca ciekami. Z biegiem upływu czasu w miarę
zanieczyszczania środowiska przyrodniczego człowiek sięgnął po czystszą wodę
występującą w ośrodku skalnym, którą była woda podziemna. PoniewaŜ woda ta
występowała najczęściej poniŜej powierzchni terenu, na róŜnych głębokościach, musiał
ją wydobywać przy wykorzystaniu róŜnego rodzaju ujęć, z których najpowszechniej
stosowanymi były studnie kopane zwane takŜe szybowymi [Marchacz 1960]. Pod
pojęciem ujęcia wody kryją się obiekty i urządzenia słuŜące do zdrenowania warstwy
wodonośnej i czerpania z niej wody [Gabryszewski, Wieczysty 1985]. Studnie kopane
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stanowią rodzaj obudowanego pionowego wyrobiska górniczego o zabezpieczonych
przed osypywaniem się ścianach, których głębokość jest zwykle wielokrotnie większa
od ich średnicy, umoŜliwiającej swobodne wejście do nich człowieka.
Stosowane są one najczęściej w warunkach płytkiego zalegania zwierciadła wody
(do 15 – 20 m ppt) i występowania skał sypkich i ziarnistych (piasków, Ŝwirów,
otoczaków, iłów i glin) zalegających w obrębie tarasów w dolinach rzecznych (aluwia)
lub w postaci zwietrzeliny (eluwia) na wyniosłościach terenu [Satora 1999].
Oprócz wód o zwierciadle stabilizującym się poniŜej powierzchni terenu, człowiek
zaczął korzystać z wód podziemnych wypływających na powierzchnię terenu w postaci
róŜnego rodzaju źródeł. Pod pojęciem źródła naleŜy rozumieć naturalny, samoczynny i
skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu [Satora 1998].
Tak ujęcia wód podziemnych studniami kopanymi jak i ujęcia źródeł są
podstawowymi i najpowszechniej wykorzystywanymi obiektami i urządzeniami na
terenie zlewni rzeki San.
Studnie kopane alimentowane są najczęściej przez czwartorzędowe, aluwialne i
porowe wody rozleglejszych, wyŜszych tarasów występujących w środkowym i dolnym
biegu Sanu i jego dopływów: Tanwi, Wisłoka, Lubaczówki i Wiszni, oraz szczególnie
w górnym biegu Sanu przez porowe wody czwartorzędowej pokrywy zwietrzelinowej.
Artykuł ma za zadanie przybliŜyć tematykę konstrukcji i wykonawstwa studni
szybowych oraz obudowy źródeł na terenach górskich Karpat wschodnich.

2. Ogólne zasady budowy studni szybowych
Studnie szybowe wykonywane są metodą górniczą opuszczania obudowy
i podbierania poniŜej niej urobku skalnego, najczęściej metodą ręczną. Nazywają się
wtedy studniami kopanymi. Są one najczęściej „przełazowe”, co oznacza, Ŝe są
średnicy umoŜliwiającej remont i wykonanie wszelkich prac od wewnątrz [Przewłocki i
in. 1966]. Najmniejsza średnica studni kopanych wynosi 0,8 m, najczęściej 1,0 – 1,2 m.
Szczególnie chętnie stosowane są w płytko zalegających warstwach wodonośnych o
średniej i dobrej przepuszczalności.
Wewnętrzną obudowę obecnie wykonywanych studni stanowią kręgi betonowe
lub Ŝelbetowe. W przeszłości obudowa była drewniana, kamienna lub z cegły. Kształt
obudowy obecnie jest okrągły, w przeszłości niekiedy był kwadratowy.
Przeprowadzone badania w zachodniej części Karpat fliszowych wykazały, Ŝe
61,3% studni wykonanych było z kręgów betonowych, 30% z kamienia, a 7% miało
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obudowę mieszaną, betonowo–kamienną. Ze względu na średnicę wewnętrzną
najwięcej, bo aŜ 51% ogółu studni, miało średnicę 0,8 m, 27% średnicę 0,8 – 0,9 m
i 15% średnicę 0,9 – 1,0 m. Wielkość średnic studni kopanych zaleŜna jest od sposobu
wykonania, a takŜe materiału, z jakiego obudowa jest wykonywana. Studnie
wykonywane z kamienia mają na ogół średnice większe, nawet powyŜej 1,1 m.
Największa liczba studni kopanych miała głębokość 4,0 – 5,0 m (31% badanych) w
dalszej kolejności 3,0 – 4,0 m (21%). Studni o głębokości poniŜej 9,0 m było niewiele i
stanowiły one ok. 2,5% ogółu [Satora 1999].
Przy lokalizacji i budowie studni brane są pod uwagę wymagania sanitarne.
Studnie kopane dostarczające wodę do spoŜycia przez ludzi winny być oddalone co
najmniej o 30 m od drenaŜu rozsączającego, ponad 15 m od wszelkiego rodzaju źródeł
skaŜenia, jak budynków inwentarskich, dołów ustępowych, gnojowników, śmietników
itp. Studnie teŜ nie mogą być usytuowane bliŜej niŜ 7,5 m od granic działki budowlanej
i osi rowu przydroŜnego, natomiast odległość ich od najdalszych budynków nie
powinna przekraczać 150 m. Teren, na którym zlokalizowana jest studnia, nie powinien
być teŜ połoŜony niŜej niŜ teren ze zbiornikiem na ścieki lub gnojowicę. Inaczej
bowiem istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe gdy nastąpi przelanie zbiorników, nieczystości z
nich będą spływać w kierunku studni [Czarnocki 1971].
W celu zabezpieczenia wody przed zanieczyszczeniem z zewnątrz powinno się:
− wykonać obudowę studni z materiału nieprzepuszczalnego i zabezpieczyć ją
warstwą gliny lub iłu o grubości co najmniej 0,5 m, która sięga do głębokości
1,5 m,
− powierzchnię terenu dookoła studni wybrukować w promieniu jednego metra
ze spadkiem na zewnątrz,
− w przypadku zainstalowania czerpania wody poprzez hydrofor studnię naleŜy
przykryć szczelnie płytą Ŝelbetową,
− przy zastosowaniu innych urządzeń czerpalnych obudowę zewnętrzną studni
naleŜy wyprowadzić ponad teren na wysokość 1 m. Na terenach zalewowych
natomiast, naleŜy wyjść ponad maksymalny poziom spodziewanego podczas
wezbrania zwierciadła wody.
Dla studni kopanej wykonanej na potrzeby własne i gospodarstwa domowego, nie
jest wymagane pozwolenie wodnoprawne i nie trzeba wokół niej ustanawiać stref
ochronnych. Jeśli studnia wymagała pozwolenia (uŜytkowana do innych celów niŜ
potrzeby własne – szczególne korzystanie z wód), trzeba wokół niej wyznaczyć
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bezpośrednią strefę ochronną o promieniu 8 – 10 m od jej obudowy. Najlepiej obsiać ją
trawą i ewentualnie ogrodzić [Gabryszewski, Wieczysty 1985].
Studnie kopane mogą ujmować wody gruntowe o swobodnym zwierciadle lub
wody wgłębne o zwierciadle naporowym. W przypadku ujmowania wód gruntowych
naleŜy liczyć się z moŜliwością skaŜenia tych wód substancjami, które w najbliŜszym
sąsiedztwie studni dostaną się na powierzchnię terenu. Wszystkie urządzenia i budowle
do gromadzenia nieczystości muszą więc być tutaj bardzo szczelne. Przy wodach
wgłębnych oddzielonych od powierzchni terenu warstwą nieprzepuszczalną, moŜliwość
zanieczyszczenia wód podziemnych jest mniejsza i tym mniejsza im grubość warstw
nadległych jest większa.
Dna studni mogą dochodzić do spągu warstwy wodonośnej (studnie dogłębione–
zupełne) lub być zawieszone w warstwie wodonośnej (studnie niedogłębione–
niezupełne). Z punktu widzenia konstrukcji dopływ wody do studni moŜe następować
przez ścianki boczne, przez dno lub przez ścianki boczne i dno (rys. 1 i 2).
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Rys. 1. Studnie szybowe, dogłębiona (a) i niedogłębiona (b) z bocznym oraz bocznym i
dennym dopływem wody [Heinrich 1999]

Studnie z dopływem przez ścianki boczne są najczęściej studniami dogłębionymi
mającymi ostatnie kręgi perforowane otworami wlotowymi (rys. 1). Średnice otworów
okrągłych wynoszą 0,01 – 0,1 m przy ich wzajemnej odległości 0,2 – 0,8 m. Liczba
otworów zaleŜy od łącznej powierzchni otworów oraz powierzchni przekroju
poprzecznego.
Studnie z dopływem przez dno lub dno i ścianki boczne są studniami
niedogłębionymi (rys. 1 i 2), przy czym pierwszy typ stosuje się w warstwie o duŜej
wodonośności natomiast drugi przy słabszej. Przy dopływie przez dno wypełnia się go
ziarnami zasypki o miąŜszości 0,25 – 0,50 m, niekiedy nawet do 0,75 m, tworzącej tzw.
filtr odwrotny [Przewłocki i in. 1966]. Liczba warstw tego filtru wynosi od 1 do 3.
Średnica ziaren pierwszej obsypki jest równa lub mniejsza od pięciokrotnej
obliczeniowej średnicy zatrzymywanych ziaren warstwy wodonośnej odpowiadającej
40 – 50% udziałowi z krzywej przesiewu (d40 – d50). Obliczeniową średnicę następnej
warstwy zasypki przyjmuje się 5–krotnie większą od obliczeniowej średnicy
poprzedniej warstwy [Gabryszewski, Wieczysty 1985].
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Rys. 2. Studnia szybowa niedogłębiona (c) z dennym dopływem wody [Heinrich 1999]

3. Zasady obudowy źródeł
Ujęcia wód ze źródeł najczęściej mają miejsce w terenach górskich, gdzie w
przypadku zewnętrznych Karpat zachodnich alimentowane są przez warstwy fliszowe o
duŜym udziale w profilu geologicznym piaskowców (szczególnie jednostka
podmagurska i magurska), a mniejszym łupków. Źródła wówczas mają większą
wydajność, która w przypadku źródeł skalnych najczęściej wynosi 0,6 – 2,0 dm3·min-1
[Satora 1998]. W zewnętrznych Karpatach wschodnich jest podobnie, przy czym
bardziej zasobnymi warstwami są utwory wchodzące w skład wschodniej części
jednostki śląskiej, zachodniej części skolskiej i jednostki magurskiej [Chowaniec 2005].
Z punku widzenia siły motorycznej powodującej wypływ wody podziemnej na
powierzchnię terenu moŜna wyróŜnić źródła ascensyjne (wstępujące lub ciśnieniowe)
oraz descensyjne (zstępujące lub grawitacyjne). Ze względu właśnie na ten rodzaj
źródeł naleŜy sposób ujęcia jego wody. Sposób ten zaleŜy ponadto od tego, czy mamy
do czynienia ze źródłem, czy teŜ ze źródliskiem (czyli zespołem źródeł blisko siebie
wypływających). Generalnie moŜna przyjąć, Ŝe źródło ujmuje się przez obudowanie
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miejsca wypływu za pomocą komory ujściowej, natomiast źródlisko przy pomocy
drenów i komory zbiorczej [Gabryszewski, Wieczysty 1985].
Źródła wstępujące ujmowane są za pomocą obudowy, najczęściej betonowej,
mającej otwarte dno, posadowionej w sposób uniemoŜliwiający naruszenie tekstury
skał. W przypadku, gdy skała jest szczelinowata (flisz – piaskowiec), to najczęściej
oczyszcza się ją jedynie z luźnego rumoszu oraz zaglinienia tak, aby nie zatkać
szczelin, przez które dopływa woda. JeŜeli szczeliny są o małym rozwarciu to
odsłoniętą skałę moŜna pokryć warstwą o miąŜszości nie przekraczającej 0,1 – 0,2 m
drobnego Ŝwiru. Obudowa winna być tak wykonana, aby nie podpiętrzać wypływającej
wody, która swobodnie przepływać winna do drugiej komory zbiorczej usytuowanej
obok lub nieco niŜej albo (przy ujęciu jednokomorowym) bezpośrednio do sieci
wodociągowej. Wymiary komory powinny zapewniać umieszczenie w niej wszystkich
niezbędnych urządzeń wodociągowych, zejścia i rury wentylacyjnej oraz w przypadku
dwóch komór w jednej obudowie, przejścia z komory zasuw do komory ujściowej. Nad
komorą wykonuje się nasyp stanowiący zabezpieczenie jej przed wpływami
atmosferycznymi oraz umoŜliwiający odprowadzenie wód opadowych. Wokół ujęcia
winien być wykonany rów lub dren opaskowy (rys. 3).
Źródła zstępujące ujmowane są za pomocą obudowy z perforowaną od strony
dopływu wody ścianą boczną, przy czym moŜna stosować tutaj dwa wyjścia. Od strony
napływu w przypadku mocno spękanych skał stosuje się przed perforowaną ścianą filtr
odwrotny-Ŝwirowy (rys. 4), lub przy dopływie ze skał gruboławicowych i mało
spękanych, nie osypujących się, odsuwa się perforowaną ścianę od miejsca wypływu,
aby nie doprowadzić do zablokowania odpływu. Poprzez perforację ściany powyŜej
poziomu piętrzenia wody w pierwszej komorze ujściowej woda poprzez kosz ssawny
dostaje się do sieci. Nadmiar wody powyŜej poziomu piętrzenia winien być
odprowadzony w niŜej połoŜone miejsca. Piętrzenie wody przy tym źródle nie powinno
powodować ucieczek wody poza komorę ujściową.
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Rys. 3. Obudowa ujętego źródła wstępującego [Gabryszewski, Wieczysty 1985]
1 – obudowa z kręgów, 2 – otwarte dno obudowy, 3 – kosz ssawny, 4 – przelew,
5 – zwierciadło wody, 6 – piasek, 7 – strefa szczelin z dopływem wody, 8 – warstwa
wodonośna, 9 – rurociąg odprowadzający, 10 – rurociąg przelewowy, 11 – zasypka,
12 – wywietrznik, 13 – obrukowanie, 14 – uszczelnienie ilaste, 15 – grunt rodzimy,
16 – klamry, 17 i 18 – rów i nasyp zabezpieczający
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Rys. 4. Obudowa ujętego źródła zstępującego [Gabryszewski, Wieczysty 1985]
1 – konstrukcja monolityczna, 2 – komora ujęcia, 3 – komora zasuw, 4 – wywietrznik,
5 – rurociąg odprowadzający, 6 – kosz ssawny, 7 – wlot do rurociągu spustowego,
8 – przelew, 9 – rurociąg przelewowy, 10 – rurociąg spustowy, 11 – wejście,
12 – filtr odwrotny, 13 – zasypka, 14 – grunt rodzimy, 15 – warstwa wodonośna

4. Podsumowanie i zalecenia
Przedstawiona w poprzednich rozdziałach treść wskazuje na to, Ŝe w przypadku
ujmowania płytko zalegających wód podziemnych (zarówno gruntowych jak i
wgłębnych) w obrębie rozległych czwartorzędowych tarasów aluwialnych, najbardziej
ekonomicznym ujęciem wód podziemnych jest ujęcie przy zastosowaniu studni
szybowej, kopanej. Ten rodzaj ujęcia warunkuje długotrwałą pracę ujęcia (kilkadziesiąt
lat) oraz umoŜliwia w miarę łatwą jego renowację i konserwację. W przypadku
występowania wód zaŜelazionych, co często ma miejsce w obrębie utworów
aluwialnych, ten typ ujęcia stwarza łatwy dostęp do jego wnętrza, umoŜliwia jego
oczyszczenie, wymianę zasypki i odkaŜenie oraz przywrócenie pierwotnej sprawności.
W dłuŜszych okresach posusznych duŜa objętość zgromadzonej w studni wody
(z uwagi na duŜą średnicę) staje się dodatkową rezerwą moŜliwą do wykorzystania.
Rodzaj wodonośca, którym są dobrze posortowane i przemyte skały klastyczne (Ŝwiry,
otoczaki i piaski) umoŜliwiają niekiedy eksploatację dość znacznych objętości wód.
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Gorszą, ale niekiedy jedyną moŜliwością zaopatrzenia w wodę stają się teŜ wody
porowe, wsiąkowe zalegające w pokrywach zwietrzelinowych na wyniosłościach
terenu. Mogą one słuŜyć dla lokalnego zaopatrzenia niewielkich skupisk ludzkich,
niekiedy nawet przy wykorzystaniu sił grawitacji (przy połoŜeniu ujęć powyŜej
domostw).
Na terenach obfitujących w źródła niezwykle korzystnym sposobem lokalnego
zaopatrzenia w wodę są ujęcia wód wypływających ze źródeł. W korzystnych
warunkach hydrogeologicznych mogą one zaopatrywać grawitacyjnie w wodę całe
osiedla. Sposób ich ujęcia zaleŜy od rodzaju źródła oraz miejsca jego wypływu. Bez
względu jednak na sposób ujęcia źródeł naleŜy przestrzegać tutaj następujących zasad:
− nie naleŜy zmieniać istniejącego stanu zwierciadła wody, aby nie naruszać
równowagi hydraulicznej, która istniała przez długi okres czasu. ObniŜenie
zwierciadła moŜe spowodować wyczerpanie zasobów statycznych, a
podwyŜszenie zmianę miejsca wypływu.
− naleŜy zachować szczególną ostroŜność przy odkrywaniu i udraŜnianiu
szczelin i kanałów, z których źródło wypływa. Czynności te wykonywać
ręcznie, bez wprowadzaniu cięŜkiego i mechanicznego sprzętu.
− obudowy stanowiące ujęcia wód źródeł naleŜy wykonać szczelnie tak, aby
woda nie miała moŜliwości ucieczki.
Wydajność źródła jest najmniejszą objętością wody pomierzoną w dłuŜszym okresie
czasu (nie mniejszym niŜ 1 rok) przy samowypływie na rzędnej określonej metodami
geodezyjnymi (w dowiązaniu do poziomu morza – układ państwowy). Niekiedy nie
moŜna ujmować całej objętości wody wypływającej ze źródła, lecz naleŜy pozostawiać
jej część dla zachowania w korycie odprowadzającym wody poniŜej wypływu Ŝycia
biologicznego.
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