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ODWADNIANIE W WARUNKACH ZASILANIA WODAMI GRUNTOWYMI 
O SWOBODNYM ZWIERCIADLE 

W celu zabezpieczenia terenu przed wodami gruntowymi o swobodnym 
zwierciadle projektuje się i wykonuje rowy lub dreny opaskowe. Na 
rysunku 1 przykładowo pokaza"'lo działanie rowu opaskowego zupełnego. 
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Rys. 1.Schemat hydrauliczny do obliczeń rzędnych krzywej depresji 

dla rowu opaskowego zupełnego 

Zagadnienie dopływu wody gruntowej do rowów (drenów) opaskowych 
zostało teoretycznie opracowane przez Pułubarinową-Koczinę [9, 10]. 
Praktyczne metody obliczania parametrów odwodnienia podali między 

innymi Awerianow[1], Jonat [3] i Kostiakow [ 4]. 
Przy napływie wód gruntowych i dopływie wody do rowu z jednej 

strony oraz przy pochyłej warstwie nieprzepuszczalnej (rys. 1) rzęd

ne krzywej depresji od strony napływu do rowu zupełnego można obli
czyć ze wzoru: 

y 
H - H

0 
H0 + H ln H _ y - ix, ( 1 ) 
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gdzie: 
i - spadek stropu warstwy nieprzepuszczalnej, 
H - grubość warstwy strumienia wód gruntowych przy ruchu 

jednostajnym. 
Od strony wody dolnej wartości y są w przybliżeniu stałe i równe 
H

0
• Dla profilu dwuwarstwowego i rowu zupełnego odpowiednie wzory 

na obniżenie poziomu wód gruntowych podał Jonat [3]. Dla rowów nie
zupełnych i gruntów jednorodnych wzory na kształt krzywej depresji 
podaje tenże Jonat [3 J oraz Kostiakow ( 4] • Niektóre wzory Jonata 
przystosowane są również do określenia kształtu krzywej depresji w 
gruntach dwuwarstwowych. Szczegółowe omówienie tych zagadnień można 
znaleźć w pracy [ 1] • 

ODWODNIENIE OBSZARÓW W WARUNKACH ZASILANIA WODAMI O ZWIERCIADLE 
NAPI~TYM (WODAMI NAPOROWYMI) 

P o z i o m e r o w y 1 u b d r e n y o p a s k o w e 
(czołowe). Do obniżenia linii ciśnień piezometrycznych można stoso
wać, w przypadkach mniej intensywnego zasilania, poziome rowy lub 
rurociągi drenarskie opaskowe przechwytujące wody pod ciśnieniem. 
Obliczaniem parametrów odwodnienia tego typu urządzeniami zajmował 
się między innymi Awerianow [1, 7, BJ • Metoda przez niego przedsta
wiona jest w zasadzie odpowiednia tylko w przypadku wód gruntowych 
pod ciśnieniem. W przypadku występowania wód o swobodnym zwiercia
dle może być ona stosowana do obliczeń, gdy T ~ 5 S (rys. 2). Z uwa
gi na powszechną dostępność opisu metody C7, 8] podaje się tylko 
schematy wyjaśniające warunki jej stosowania (rys. 2). 
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Rys. 2.Sytuacja rowu przechwytującego, niezupełnego (a) i schemat 
jego działania (b) 
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Drenaż pi o n owy (studnie samowypływowe). Dobre efek
ty odwodnienia w warunkach wód pod ciśnieniem przy zaleganiu wierzch
niej warstwy nieprzepuszczalnej o znacznej miąższo ści daje zastoso-

8 wanie drenażu pionowego w postaci studni samowypływowych. Konstruk
cyjnie studnie te łączone są za pomocą wylotów drenarskich z rowem 
lub zbiorczym przewodem krytym. 

Przykładem skutecznegq działania tego typu urządzeń niech będzie 
odwodnienie ł.ączan przy zbiorniku na Wiśle, gdzie zastosowano barie
rę opaskową do przechwycenia wó~ naporowych spływających od strony 
doliny. 

Obliczanie parametrów studni samowypływowych można przeprowadzić 
w sposób uproszczony, określając średnią ilość wody przepływającej 
przez warstwę wodonośną Q w m3 d- 1 oraz wydatek pojedynczej studni. 
Wydatek ten liczy się ze wzoru: 

gdzie: 

gdzie: 

r - promień studni (zwykle r = 0,0570,075 m), 
lf - długość filtru studni (zwykle lf = 3-;--5 m), 
vd - dopuszczalna prędkoś ć wody w filtrze, która może być 

określona między innymi wzorem Abramowa w postaci: 

(m d-1 ) , 

k - współczynnik filtracji (m d- 1 ). 

(2) 

Z iloczynu Q : q określi ć można potrzebną liczbę studni (wynik na
leży zwiększyć o 50%). llikładniejsze metody obliczeń drenaży piono
wych pracujących w warunkach zasilania wodą pod ci śnieniem znaleźć 

można między innymi w pracy (12]. 
S y s t e m a t y c z n a s i e ć odwadniając a. 

Często wraz z rowami przechwytującymi należy stosować systematyczną 
sieć rowów lub drenów. W przypadku gdy profil glebowy zasilany jest 
głównie wodami naporowymi (rys. 3) Kcstiakow [ 4, 7, 8] podaje nas
tępujące wzory na rozstawę L drenu i obustronny dopływ q wody na 
jednostkę jego długości: 

n 11' h (D + m h) 
L = L (m), (3) 

(H - m h) • (ln d - 1) 
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q = 
n 3'( k h 

L 
ln d - 1 

(4) 

Wszystkie wielkości geometryczne do wzorów należy wstawiać w metrach 
za ś współczynnik filtracji Kw metrach na dobę; współczynnik n= 2 
i m = 1. Ostromęcki [7], porównu,70\'' wzory (3, 4) z analitycznymi roz 
wiązaniami Rembezy [11], wprowadz a poprawki do wartości współczyn
ników n im. Z uwagi na złożoną formę wzoru (3) rozstawę L liczy 
się metodą kolejnych przybliżeń. 
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Rys. 3.Schemat hydrauliczny do obliczeń według wzorów Kostiakowa, 
w modyfikacji Ostromęckiego i Rembezy 

Analitycznie wyprowadzone wzory na rozstawę L, średnicę drenu 2r, 
głębokość odwodnienia Si dopływ q do drenu (rowu) w warunkach jed
noczesnego zasilania wodami opadowymi i naporowymi podał Rembeza 
Q1J. Schemat, który on rozważał pokazano na rysunku 3. Z uwagi na 
to,_ że wzory do obliczeń parametrów odwodnienia są bardzo złożone, 
Rembeza opracował do użytku praktycznego wiele nomogramów. Nomogra

my te podano w pracach [ 7, 11] • Na ich podstawie, znając H, D, k, p 
ora z zakładając jedną ze zmiennych wielkości S

0
, L, h lub r, można 

wyznaczyć pozostałe. Jak z tego wynika, wymienione zmienne są ze 
sobą połączone zależnością funkcyjną i projektowanie sprowadza się 
do doboru odpowiedniej kombinacji tych zmiennych. 

Metoda obliczeń podana dalej dotyczy ośrodka izotropowego odwad
nianego rowami (drenami) zupełnymi składającego się z trzech warstw 
o różnej przepuszczalności (rys. 4) i została opracowana przez Połu
barionową-Koczinę [10]. Wynikiem analitycznego rozwiązania odpowie
dniego równania różniczkowego jest równanie krzywej depresji. Na pod
stawie obliczeń wykonano wykresy zamieszczone w tym opracowaniu, z 
których można wyznaczyć każdą z trzech wartości h

0
, h 1 , 21, mając 
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Rys. 4.Schemat hydrauliczny do obliczeń metodą podaną w pracy [10] 

dane dwie pozostałe. Wydatek rowu (drenu) o długo ści jednego metra 
wyznacza się z odpowiedniego wzoru. 

Niedawno opublikowana praca Kirkhama i innych [ 6] rozpatruje 
przypadek odwodnienia drenami (rowami) profilu dwuwarstwowego, izo
tropowego zasilanego jednocześnie wodami naporowymi i opadowymi 
(rys. 5). Wzory tam podane dotyczą obliczeń zarówno głębokości od
wodnienia, dopływu do drenu, jak również pozwalają obliczyć przebieg 
linii prądu i linii potencjałów. Z uwagi na złożoną formę wzorów 
(rozwinięcia w szeregi funkcyjne) obliczenia zaleca się wykonywać 
na EMC. W pracy tej podano wykresy i tablice, za pomocą których dla 
kilkunastu wariantów wielkości d, H, h, r, k1 , k2 i a można wyzna-

. czyć rozstawę s. 

0 l- ~ ~ -R- ~ i~nf, ltracja 

~ I I k, wacstwa gÓ,-ra jd h 
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Rys. 5.Schemat hydrauliczny do obliczeń metodą podaną w pracy [6] 

W celu bardzo wyrywkowego porównania metody Rembezy z metodą po
daną w pracy [6] wykonano obliczenia rozstawy obiema metodami, przyj
mując następujące dane : H = 1,0 m; k1/k2 = 1,0; a/H = 2,0; n/H = 
= 10,0; R/k1 = 0,02; k1 = 0,2 md-1 ; 2r/H = 0,2 (oznaczenia według 
rys. 5). Wyniki są następujące: według Rembezy rozstawa drenów wy-
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nosi 8,09 m, a dopływ do drenów - 0,299 m3ct- 1m- 1 , natomiast według 
pracy [6] rozstawa drenów - 7,09 m, dopływ - 0,500 m3d-1m- 1 • Wiele 
innych zagadnień związanych z projektowaniem rurociągów pracujących 
w warunkach wód naporowych omawia praca [2]. 

Urządzenia drenażowe pracujące w warunkach zasilania wodami pod 
ciśnieniem są w szczególny sposób narażone na zamulanie cząstkami 
gruntu, jak też na deformacje spowodowane odkształceniami podłoża 
gruntowego. W celu zabezpieczenia się przed tymi zjawiskami urządze
nia melioracyjne, a zwłaszcza rurociągi drenarskie, powinny być od
powiednio chronione. O tych zagadnieniach piszą m.in. Krpata [5] i 
Sokołowski (13]. 

WNIOSKI 

1.Istniejące wzory hydrauliczne pozwalają na obliczenie niezbęd
nych parametrów sieci melioracyjnej projektowanej w dość złożonych 
układach hydrogeologicznych. 

2.Wzory te, aby mogły być stosowane, wymagają szczegółowych ba
dań hydrogeologicznych. Celem ich powinno być ustalenie geometrii 
warstw geologicznych, współczynników filtracji i uziarnienia, wiel
kości ciśnień wód naporowych, wpływu ujęć wód naporowych na przyleg
le tereny itp. 

3.Urządzenia melioracyjne powinny być skutecznie chronione przed 
zjawiskami zamuleń i odkształceniami środowiska gruntowego. 

4.Wszelkie prace związa~e z projektowaniem parametrów sieci od
wadniającej powinny obejmować również analizę procesów zachodzących 
w strefie aeracji. Na glebach ciężkich i bardzo ciężkich należy 
przewidywać odpowiednie zabiegi agromelioracyjne i agrotechniczne. 
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SURVEY OF THE CALCULATION METHODS OF PARAMETERS OF DRYING 
STRUCTURES OF THE VALLEY FED WITH UNDEGROUND WATERS 

S u m m a r y 

The survey of the methods, which can be used for calculation of 
ley drainage network under conditions of: 
- feeding with ground waters of a free table, 
- feeding with waters under pressure and precipitation waters. 
In the laster case the methods of dimensioning the interception 

. twork (side di tches and drains, self-discharging wells) and of 
systematic network of ditches and drains are presented. The cal

ation methods concern single- and double-layer ground profiles. 
tention is drawn also to the need of particular protection of the 
inage network against silting as well as to the need of subsolling 
lamations. 
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Haym CoKonoBCKH, 3AMYHA Kaua 

OB30P METonoB PAC~ETA IlAPAMETPOB OCYWHTEnbHHX 

COOPYmEHH8 B nonHHE UHTAEM08 non3EMHHMH BOnAMH 

P e s ~ M e 

B CTSTbe ASeTCH o6sop MeTOAOB pacqeTa napaMeTpOB ocymHTenbHOA 

CeTH Ha nno~SAH AOnHH B ycnOBHHX: 

- nHTaHHH rpyHTOBYMH BOA8MH co CB060AHYM sepKanoH, 

- nHTSHHH HanopHYMH BOA8MH H OCSAKSHH, 

B nocneAHeM cnyqae paccMaTpHBa~TCH HeTOAY AHMeH9HOHHPOB8HHH 

nepexBaTYBa~~eA ceTH (60KOBYe KaHaBY H APeHN, caHOBYnnwBaTenbHYe 

KOnOAUY) H CHCTeMaTHąecKOA ceTH KaHaB H APeH, PacqeTHNe HeTOAY 

Kaca~TCH OAHO- H ABYXropH90HTHNX noqseHHYX npowHneA. BHHMaHHe 

YAenHeTCH TaK•e Heo6XOAHMOCTH cneuHanbHOA oxpaHY APeHa•HoA ceTH 

npOTHB 9aHneHHH, a TaK•e noTpe6HOCTHM B arpoMenHopaTHBHYX Hepo

npHHTHHX, 


