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• ustalenie zasob6w eksploatacyjnych otworu studziennego nr 7 inr 5
• sprawozdanie z likwidacji otworu studziennego nr 2c

dla ujecia komunalnego w6d podziemnych z utwor6w czwartorzedowych
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wydajnosc depresja

nr7 75,0 m3/h 11,5 m

nr5 48,0 m3/h 9,5 m

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. zoo
Sepolno Kraj. , ul. Orzeszkowa 8

()5_t. 14411 ~21~5~1(Q!()
KUJAWSKO - pdMO~SKl
URZJ\D WOJEWODZKI

WYD~OCHRONYSRODO~KA
ul. Konarskiego 1

86-950 BYCGOSZGZ

r2J-A~.). r{)00;:mgrE RSKA
upr. geol. 51103

8ydgoszcz , kwieciet: 2000 r.



S PIS TRESCI

1. Wst~p
2. Informacja 0 komunalnym uieciu w6d podziemnych
3. Zakres wykonanych prac i badan
4. Charakterystyka obszaru dokumentowanego uj~cia

4.1. Polozenie geograficzne I morfologia i hydrografia
4.2. Budowa geologiczna
4.3. Warunki hydrogeologiczne

5. Ustalenie zasob6w eksploatacyjnych

5.1. Otworu studziennego nr 7
5.2. Otworu studziennego nr 5

6. Jakosc w6d poziomu czwartorzedoweqo
7. Sprawozdanie z prac likwidacyjnych studni gt~binowej nr 2c
8. Wnioski i zalecenia

zal, nr 1

zal. nr 2

zal. nr 3

zal. nr 4 - 8

zal. nr 9

zal. nr 10

zal. nr 11

zal. nr 12

zal. nr 13

e zal. nr 14

~

S PIS ZALi\CZNIKOW

Lokalizacja komunalnego ujecia wed podziemnych w Sepolnie Kraj.

Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 10 000

Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otw. nr 7

Wyniki analiz granulometrycznych utworow niespoistych

I

Zestawienie wynik6w analiz granulometrycznych

Wykres zachowania zwierciadla wody w czasie pompowania probnego

Wykres zaleznosci Q od s i q od s

Wyniki badania wody

Karta zlikwidowanego otworu studziennego nr 2c

Karta otworu studziennego nr 5

2



3

1. WSIEP

'1.1. Zleceniodawca prac : ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spolka z.o.o.

89 - 400 Sepolno Kraj.

1.2. Inwestor: j.w.

1.3. Podstawa opracowania:

• umowa z dnia 10.02.2000
• rozporzadzenie MOSZN i L z dnia 23.08.1994 w sprawie szczeqolowych wymagan

jakim powinna odpowiadac dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno -
inzynierska (Oz. U. Nr 93 poz.444)

1.4. eel opracowania: udokumentowanie wynikow wiercenia i badan
hydrogeologicznych dla potrzeb ustalenia zasobow eksploatacyjnych zastepczej
studni glebinowej nr 7, studni nr 5 po rekonstrukcji , a takze przedstawienie
sprawozdania z prac zwiazanych z likwidacja nieczynnej studni glebinowej nr 2c

c 2.INFORMACJA 0 KOMUNALNYM UJ{CIU wOO POOZIEMNYCH

Ujecie wod podziemnych dla rniasta Sepolna Kraj. , do czasu podjecia prac i badan w
biezacym roku na podstawie zatwierdzonego .Projektu prac geologicznych na wykonanie
otworu zastepczego nr 7 i likwidacji nieczynnej studni glebinowej nr 2c bylo zaopatrywane w
wode ze studni nr 1a, 4 i 6.

Studnia glebinowa nr 2c zostala wylaczona z eksploatacji z uwagi na zanik doplywu
wody do otworu (kolmatacja filtra), natomiast studnia nr 5 z powodu jej piaszczenia (awarie
pomp).

Otwor studzienny nr 3 , po jego uszkodzeniu w trakcie prowadzonych w nim badan w
1981 roku zostal zarnieniony na piezometr obserwacyjny i· sluzy do pomiarow za1egania
zwierciadla podziemnych wed czwartorzedowych w rejonie przedrniotowego ujecia.

Ujecie rniejskie posiada zasoby w kat. "B" w wielkosci: wydajnosc 183 m3/h przy
depresji: 13 - 24 metra, decyzja Wydzialu Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy z dnia 21.04.1981 roku nr GT -II-8530/73/81.

W lutym br. na podstawie odrebnego projektu prac geologicznych, (zatwierdzonego
decyzja Wojewody Bydgoskiego, zostaly zlikwidowane nieczynne i nie eksploatowane od
wieku lat studnie glebinowe nr 2 i 2a. Z wykonanych prac likwidacyjnych zostala sporzadzona
stosowna dokumentacja geologiczna.
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3.ZAKRES IfYKONANYCH PRAC I BAON
Prace wiertnicze i badawcze zwiazane z wykonaniem zastepczego otw'oru

studziennego nr 7 oraz likwidacja nieczynnej studni glebinowej nr 2c prowadzila brygada
Zakladu Badan Geologicznych i Wiercen Studziennych "TOLWOD" w Mogilnie.

Prace prowadzone byly w okresie: 15.02 -7.03.2000 r.

W pierwszej kolejnosci wykonano nowy otwor studzienny, a nastepnie zlikwidowano
studnie glebinowa nr 2c , wykorzystujac do tych prac urobek z wiercenia otworu nr 7.

Odwiert studzienny nr 7 wykonano do glebokosci 67,0 m ppt. W otworze
pozostawiono rury <I> 18" jako kolumne eksploatacyjna : Ich dolna krawedz zalega na
glebokosci ca 47,0 m ppt. Rury <I> 20" jako pomocnicze , po zafiltrowaniu i wykonaniu
badan hydrogeologicznych wydobyto z otworu.

W otworze posadowiono na glebokosci 67,0 m ppt filtr pretowy, (pierscienie 0

srednicy 273 mm i prety 0 srednicy 12 mm) , skladajacy sie z trzech odcinkow czesci roboczej
(3,10 m + 5,45 m + 3,55 m). Dlugosc rury podfiltrowej wynosi 1,0 m , zas nadfiltrowej 5,95
m , srednica 273 mm.

Otwor studzienny ma charakter studni niezupelnej.

W dniach 29.02 - 2.03.2000 (51 godz.) roku przeprowadzono pompowarue
oczyszczajace otworu z wydajnoscia 92,81 m3/h.

Probne pompowanie wykonano na trzech stopniach dynamicznych po 24 godz. kazdy
w dniach : 3.03 - 6.03.2000 r. prowadzac jednoczesnie obserwacje zwierciadla wody w
otworze studziennym nr 5 i piezometrze obserwacyjnym (studnia glebinowa nr 3).

Pompowanie oczyszczajace i porniarowe wykonano przy uzyciu pompy glebinowej
typu G - 100 , obserwacje wydajnosci rnierzono na skrzyni przelewowej , zas glebokosc
zalegania zwierciadla wed podziemnych obserwowano przy uzyciu "swistawki"
hydrogeologicznej.

Szczegolowa konstrukcje otworu przedstawiono na zal. nr 3 , natorniast wyniki
badan iobserwacji hydrogeologicznych na zal. nr 10 iII.

Sposob likwidacji studni glebinowej nr 2c zostal opisany szczegolowo w rozdziale 7
niniejszej dokumentacji.

Na dodatkowe zlecenie eksploatatora ujecia komunalnego po zlikwidowaniu otworu
studziennego nr 2c ,przystq_piono do badan kontrolnych studni glebinowej nr 5. Wstepne
pomiary wykazaly zasyp w rurze podfiltrowej i czesciowo w strefie roboczej filtra.
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'Poniewaz studnia glebinowa nr 5 zostala wykonana metoda obrotowa na lewy obieg
pluczki , wykonanie jej typowego remontu kapitalnego (wymiana filtra) okazal sie niemozliwy
do przeprowadzenia. (brak rur eksploatacyjnych w otworze).

Nadzor geologiczny wraz z Wykonawca , po uzyskaniu akceptacji Zleceniodawcy,
pcdjal decyzje 0 odszlamowaniu zasypu w otworze i zabudowania w nim drugiego filtra 0

mniejszej srednicy tj. 133 mm Crura podfiltrowa, czesc robocza i rura miedzyfiltrowa) i rurze
nadfiltrowej q, 159 mm.

Po wykonaniu· w/w prac wykonano pompowanie oczyszczajace otworu
pompowanie kontrolne celem ustalenia jego aktualnych mozliwosci eksploatacyjnych.

Nowa konstrukcje otworu studziennego nr 5 przedstawiono na zal. nr 12 , zas jego
przepustowosc i parametry eksploatacyjne w rozdziale 5.

4. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU DOKUMENTOWANEGO UJ~CIA

4.1. Polozenie geograficzne , morfologia ihydrografia

Ujecie wod podziernnych dla rniasta Sepolna jest polozone w polnocno - zachodniej
czesci rniasta, w. obrebie tzw. parku miejskiego, bezposrednio przylegajacego od strony
polnocnej do jeziora Sepolenskiego.

W podziale Polski na krainy fizyczno - geograficzne wg Kondrackiego , przedmiotowe
ujecie polozone jest na obszarze Wysoczyzny Krajenskiej, stanowiacej fragment Pojezierza
Pomorskiego. Wysoczyzna ta jest wyksztalcona w forrnie typowego krajobrazu morenowego,
porozcinana licznymi jeziorarni rynnowyrni. .

Miasto w przewazajacej czesci lezy w obrebie rynny jeziornej 0 kierunku
rownoleznikowym. Dno tej rynny wypelniaja jeziora Lutowskie, Sepolenski i Niechorz .

Wszystkie otwory studzienne obecnie eksploatowane sa polozone na obszarze
wysoczyzny.

Zlikwidowane studnie glebinowe nr 2, 2a i 2b byly zlokalizowane na terenie
ujsciowego odcinka doliny niewielkiego cieku (bez nazwy) wpadajacego do jeziora
Sepolenskiego w odleglosci okolo 150 m na polnocny zachod od obecnie eksploatowanych
otworow studziennych.

Powierzchnia terenu w rejonie ujecia wykazuje niewielkie deniwelacje i lagodne
nachylenie w kierunku poludniowo - zachodnim tj. do jez. Sepolenskiego . Rzedne otworow
wahaja sie w przedziale rzednych : 126,0 - 127,5 m npm.

Obszar calego ujecia jest polozony w zlewni jeziora Sepolenskiego jeziora 0 charakterze
drenujacyrn, ktorego : sredni poziom wody w jeziorze wynosi 112,8 m npm.
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, 4.2: Budowa geologiczna

Budowa geologiczna rejonu ujecia zostala rozpoznana glownie do glebokosci 60 m ppt.
Wiercenie otworu studziennego nr 7 po raz pierwszy przekroczylo w/w glebokosc i z uwagi na
projektowana konstrukcje studni glebinowej otwor oraz mozliwosc rozwiazarua
sformulowanego celu, zakonczono na glebokosci 67,0 m.

W strefie dotychczasowego rozpoznania zalegaja wylacznie utwory czwartorzedowe.
Calkowita ich miazszosc wynosi okolo 100 m , co potwierdzaja otwory hydrogeologiczne
wykonane w innej czesci rniasta Sepolna.

Utwory czwartorzedowe sa wyksztalcone glownie w postaci glin zwalowych
przedzielonych osadarni piaszczysto - zwirowymi . Lokalnie wystepuja niewielkiej miazszosci
przewarstwienia i soczewy utworow zastoiskowych - mulki i piaski utworow pylaste
(zailone).

W strefie przypowierzchniowej (pod gleba) zalegaja utwory piaszczyste. S(\_one
podscielone warstwa glin zwalowych do glebokosci okolo 25 - 30 m. Glebiej wystepuja
ponownie utwory piaszczysto - zwirowe 0 bardzo zrniennej granulacji : od piaskow pylastych
po zwiry. Ich spag generalnie nie przekracza glebokosci 55 m ppt.

W spagu yv/w osadow ponownie wystepuje warstwa glin zwalowych, ktorej miazszosc
w otworze nr 7 wynosila zaledwie 4,0 m, natorniast w pozostalych studniach glebinowych na
ujeciu jej miazszosc przekracza 5,0 metrow.

Druga, glebsza warstwa glin zwalowych jest poscielona osadami piaszczystyrni -
piaskami srednio i gruboziarnistyrni , ktorych spagu na terenie ujecia nie ustalono.
Prawdopodobnie (wym. wiercen z terenu rniasta) ich miazszosc wynosi okolo 30 metrow i
nalezy do najstarszych utworow czwartorzedowych na omawianym obszarze.

4.3. Warunki hydrogeologiczne

Na terenie ujecia stwierdzono wystepowanie dwoch warstw wodonosnych poziomu
czwartorzedowego. Ponadto w rejonach gdzie rniazszosc utworow piaszczystych w strefie
przypowierzchniowej jest wieksza, okresowo zalegaja wody 0 zwierciadle swobodnym. Ich
zrodlem zasilania sa opady atmosferyczne. Dlatego tez w okresach tzw. susz hydrologicznych
zanikaja , a pojawiaja sie po intensywnych opadach atmosferycznych . Plytkie wody
nadglinowe nie maja charakteru uzytkowego.

Zasadnicza 1 warstwa wodonosna eksploatowana dotychczas na UJ~ClU wod
podziemnych w S~polnie , zalega w strefie 25 - 55 m ppt, w obr~bie piaskow srodglinowych i
wyksztalcona jest od piaskow bardzo drobnoziarnistych po roznoziarniste ze Zwirem i
otoczakarni.

Warstwa ta charakteryzuje si~ subartezyjskim zwierciadlem wody, ktore stabilizuje si~
na gl~bokosci ponad 7,0 m ppt.
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Zlikwidowane otwory studzienne 2, 2a i 2b (polozone w dolince przebiegajacej na
polnoc od terenu obecnego ujecia) charakteryzowaly sie samowyplywami, z kt6rych
najwiekszy dochodzil do 3,16 m ponad powierzchnie terenu.

I warstwa wodonosna , zasilana glownie przez doplyw lateralny od strony wysoczyzny
polozonej na polnoc od ujecia , stanowi zasobny wodonosiec ktory charakteryzuje sie : wspol.
filtracji " k" rzedu 0,000027 - 0,00008 mls , wydatkami jednostkowymi rzedu 1,8 - 5,5 m3

/h/1ms.

Prace wiertnicze realizowane dla potrzeb budowy studni glebinowej nr 7, wykazaly ,
ze w podlozu geologicznym na terenie ujecia wystepuje takze II warstwa wodonosna, kt6rej
strop stwierdzono na glebokosci 56,5 m ppt. Nie osiagnieto jej spagu , a zawodnione utwory
to glownie piaski drobno i srednioziarniste.

~
II warstwa wodonosna (dotychczas nie rozpoznana na terenie ujecia ) charakteryzuje

sie cisnieniem subartezyjskim. Jej zwierciadlo stabilizuje sie w poziomie I warstwy wodonosnej
co wskazuje na istnienie wiezi hydraulicznej miedzy nimi.

Wykonane badania hydrogeologiczne potwierdzily jej duza zasobnosc i parametry "k"
i "q" korzystniejsze dla plytszych wod czwartorzedowych.

Szczegolowe wyniki wiercenia i badan hydrogeologicznych dla otworu studziennego
nr 7 przedstawiono na zal. 3.

5. USTALENIE ZASOODW EKSPLOATACYJNYCH

5.1. Obliczenie zasob6w dla otworu studziennego nr 7

a) ustalenie wspol. filtracji wg analiz granulometrycznych - obliczony wzorem
arnerykanskim USBSC wynosi:

ksr 0,0007019 m/s

b) obliczenie wspol. filtracji na podstawie pr6bnych pompowan.

Zgodnie z zalozeniami projektowanymi obliczenie wspol. filtracji z wynik6w
pompowania pomiarowego przeprowadzono wzorem Dupuit'a , dla studni niezupelnej z
otworem obserwacyjnym dla poszczegolnych stopni pompowania , metoda kolejnych
przyblizen.

k= 0,366 X Q log x ]

b
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Dane doobliczen:

• wyniki pr6bnego pompowania:

Q1 = 30,55 m3/h = 0,0085 m3/s ,
Q2 = 39,33 m3/h = 0,011 m3/s,
Q1 = 30,55 m3/h = 0,026 m3/s,

Sl = 4,50 m
sl=9,00 m
si = 14,20 m

• dane hydrogeo1ogiczne

m -rniazszosc strefy aktywnej warstwy wodonosnej wg Zamarina wynosi ( 1,5 s + 1)=18,55 m

• dane konstrukcyjne otworu

d - srednica otworu = 0,436 m
r - promien studni = 0,273 m
I - dlugosc czesci roboczej fi1tra = 12,1 m
Xl - odleglosc do otworu obserwacyjnego = 55 m

Na podstawie powyzszych danych ob1iczono:

55
0,366 X 0,0085 0,27

18,55 (4,5- 0,7) x 1
0,87

0,00717
71,63 x 1

0,87

I

kl= 0,000115 m/s

k2= 0,000801 m/s

k3= 0,000113 m/s

ksr= 0,0001027 m/s
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c) obliczenie przepustowosci filtra

Qrnax = II x d x I x Vdop

gdzie:

d - srednica otworu = O,436m
1- dlugosc czesci roboczej filtra = 12,1 m
Vdop - dopuszczalna predkosc wlotowa do filtra okreslona wzorem

Vdop= 15 = 5,6 m3/h

Stad:

Qrnax = 3,14 x 0,436 x 12,1 x 5,6

Uzyskane obliczenia potwierdzaja mozliwosc eksploatacyjna otworu z wydajnoscia
uzyskana w czasie pompowania pr6bnego.

d) Obliczenie maksymalnej wydajnosci warstwy wcdonosnej w oparciu 0 ustalone dane
hydrogeologiczne warstwy wodonosnej.

Q = 2,73 X k X m
S-S1 1

) blog xr- logr

Q = 2,73 X 0,0001027 X 18,85
14,2-2,4

2,4

Q = 93,54 m3/h
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Bla zapewnienia prawidlowej eksploatacji nowej studni glebinowej nr 7 proponuje sieustalic
jej zasoby eksploatacyjne w wysokosci 80 % wartosci uzyskanych w czasie badan terenowych
(pr6bnych pornpowan przy jednoczesnej pracy innych studzien) , a takze potwierdzonych
obliczeniami analitycznymi , czyli:

Qe = 75,0 m3/h
Se= 11,5 m

e) obliczenie zasiegu leja depresji wg wzoru Sicharrdta

R = 3000 X s "k
R = 3000 X 11,5 x" 0,0001027
R = 350 metr6w

5.2. Ustalenie mozliwosci eksploatacyjnych otworu studziennego Dr 5
(po jego rekonstrukcji)

Do obliczen przyjeto parametry hydrogeologiczne , ustalone dla warstwy wodonosnej w
rejonie studni glebinowej nr 5 na podstawie badan wykonanych w 1981 roku (na etapie jej
realizacji oraz dane techniczne otworu po posadowieniu w nim drugiego filtra.

Badania kontrolne studni glebinowej nr 5 wykonane w marcu br. wykazaly, ze
piaszczenie otworu jest spowodowane zastosowaniem niewlasciwej obsypki piaszczysto -
zwirowej filtra, w odniesieniu do granulacji ujetej do eksploatacji warstwy wodonosnej.

Do obliczen aktualnej wydajnosci otworu przyjeto nastepujace parametry:

r> k - 0,00008 m/s (ustalony na podstawie pr6bnego pompowania Vi 1980 r.)
d - srednica filtra = 0,246 m
1 - dlugosc czesci roboczej filtra = 15,4 m
Vdop - predkosc doplywu wody do filtra wg wzoru:

v 3"K
30 = 0,0014m/s = 5,2 m/h

Stad wydajnosc maksymaln., ~ ll1U.h V<YVV1U wynosi:

Q max = 3,14 x d x I X Vdop

Q max = 3,14 x 0,246 x 15,4 x 5,2

o max = 61,5 m3/h
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W trakcie pompowania kontrolnego po zamontowaniu drugiego filtra uzyskano
maksymalnie wydajnosc 66,0 m3/h. Uwzgledniajac, ze typowa konstrukcje studni oraz duza
zawartosc frakcji drobnoziarnistej w skladzie granulometrycznym warstwy wodonosnej
proponuje sie przyjac jako zasoby eksploatacyjne tego otworu ca 80 % wartosci maksyrnalnej
tj. : 48,0 m3/h przy depresji 9,5 metra.

Dla tak przyjetych parametr6w eksploatacyjnych studni gt~binowej zasieq leja
depresji "R" bedzie wynosit

R = 3000 X s X ...Jk= 3000 X 9,5 X ...J 0,00008
R = 254,9 = 255 metra

Otwory studzienne nr 7 i nr 5 mega wiec pracowac w ramach zasobow
zatwierdzonych dla calego ujecia w roku 1981 z wydajnosciami:

otw. nr 7-75 m3Jh
otw. nr 5 - 48 m3/h

Pozostale otwory na ujeciu tj. otw. nr 1 a , 4 i 6 mega pracowac na dotychczasowym
poziorrue.

Proponuje sie , aby w okresach maksymalnego poboru wody na ujeciu pracowaly studnie
glebinowe jak najdalej oddalone od siebie. Zapewni to ich eksploatacje z maksymalna
wydajnoscia.

6. JAKOSC wOO POZIOMU CZWARTORZ{OOWEGO

Na podstawie przeprowadzqnej analizy fizyko - chemicznej proby wody pobranej po 48
godz. pompowania studni glebinowej , nalezy stwierdzic , ze wody czwartorzedowe ujete do
eksploatacji w przedmiotowej studni wykazuja znaczna twardosc , nieco podwyzszona
metnosc (spowodowana krotkim czasem pompowania do momentu pobrania proby) , a takze
nieco przekraczajaca ilosc azotu amonowego 0,8 mg!l N (przy normie 0,5 mg! IN), ktory jest
prawdopodobnie pochodzenia geogenicznego.

Ujeta po raz pierwszy do eksploatacji , glebsza niz w pozostalych otworach na ujeciu
warstwa wodonosna, spowodowala doplyw do otworu studziennego tych elementow wed
podziemnych, ktore Set izolowane przez utwory zalegajace przez utwory zalegajace w
nadkladzie warstwy wodonosnej. Nalezy przypuszczac, ze azot amonowy w trakcie
eksploatacji studni glebinowej nr 7 ulegnie zrnniejszeniu.
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\ Dalsze badania jakosci eksploatowanej wody pozwola na bardziej precyzyjne okreslenie
jego pochodzenia. Z uwagi na miazszosc i Iitologie utworow zalegajacych w strefie glebokosci
do 47,0 m ppt. nalezy wykluczyc antropogeniczne pochodzenie amoniaku w wodzie
podziemnej.

I

Pozostale skladniki ujetej do eksploatacji warstwy wodonosnej Set typowe dla wed
czwartorzedowych : niewielkie ilosci azotanow (0,22 mg/l N) , bardzo mala zawartosc
chlorkow ( 8,0 mg/l Cl) i siarczanow (7,9 mg/l S04 ) mangan w ilosci zblizonej do granicy
dopuszczalnych norm tj. 0,08 mg/l Mn.

Zawartosc zwiazkow zelaza w ilosci 2,2 mg/l Fe przekracza ilosci dopuszczalne
obowiazujaca norma wg rozporzadzenia MZ i OS z dnia 4.05.1990 r. (Dz. U nr 35 poz.
205), ale ich ilosc wynika z procesow hydrogeologicznych zachodzacych w obrebie warstwy
wodonosnej i miesci sie w tzw. tle hydrochernicznych tych wod.

Szczegolowe wyniki badan jakosciowych pobranej probki wody surowej ze studni
r>. przedstawiono na zal, nr 12

7. SPRAWDlDANIE l PRAC LlKWIOACY JNYCH
SIDONI Gt{HINDWEJ NR 2C

Prace zwiazane z likwidacja studni nr 2c zostaly prowadzone zgodnie z projektem
zatwierdzonym przez Staroste Powiatu Sepolenskiego.

Zatwierdzony zakres prac likwidacyjnych przewidywal wydobycie z otworu calej jego
konstrukcji

Po demontazu obudowy studni i glowicy studni okazalo sie , ze w otworze jest
zabudowany filtr blaszany , a jego nadfiltrowa jest wyprowadzona do powierzchni terenu.

Eksploatator ujecia wraz z Wykonawca i nadzorem hydrogeologicznym podjal wiec
decyzje 0 pozostawieniu filtra w otworze, z uwagi na fakt, ze w trakcie wydobycia nastapiloby
z pewnoscia jego rozerwanie ( glebokosc studni, brak rur oslonowych, charakter materialu i
litologia profilu geologicznego).

W zwiazku z powyzszyrn otwor wypelniono przechlorowanym piaskiem do glebokosci
34 m ppt. , a nastepnie glina zwalowa do poziomu dna obudowy. Do likwidacji studni
wykorzystano urobek zgromadzony w czasie wiercenia otworu studziennego nr 7.

W poziornie dna obudowy studni wykonano 0,5 metra korka cementowego, a
zaglebienie po obudowie takze wypelniono urobkiem - glina i piaskiem. W miejscu
zlikwidowanej studni wybetonowano tabliczke podajac nr studni i rok jej likwidacji.

Sposob likwidacji studni przedstawiono na zal. nr .

Calosc prac zostala zrealizowana pod nadzorem hydrogeologicznym.
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8. WNIOSKI I ZALECENIA

8.1. Nil podstawie przeprowadzonych badan wnioskuje sie 0 zatwierdzenie zasob6w
eksploatacyjnych w wysokosci:

dla studni glebinowej nr 7

wydajnosc Q = 75,0 m3/h
depresja s ~ 11,5 m

dla studni glebinowej nr 5 (po rekonstrukcji)

wydajnosc Q = 48,0 m3/h
depresja s = 9,5 m

8.2. W/w studni beda pracowaly z powyzszymi wydajnosciami w ramach zasob6w w kat. "B"
dotychczas ustalonych dla ujecia w6d podziemnych w Sepolnie Kraj. tj. wydajnosci 183,0
m3/h przy depresji 13 - 24 m.

8.3. Studnia glebinowa nr 7 i nr 5 moze pracowac w ukladzie pojedynczymjak i zespolowym,
w zaleznosciod wielkosci rozbioru wody.

8.4. Dla otworu nr 7 nalezy wygrodzic w sposob. trwaly, str~f~~~h[..()n.y~@Sre€ifiiej w
promieniu minimum 8,0 mod obudowy studni.

8.5. Wyznaczenie strefy ochrony posredniej bedzie przedmiotem osobnego opracowania, gdyz
musi uwzglednic takze eksploatacje pozostalych studzien na ujeciu.
Powyzsze opracowanie jest w trakcie realizacji.

8.6. Spos6b likwidacji otworu studziennego nr 5 gwarantuje nie przenikanie skazen
antropogenicznych do w6d poziomu czwartorzedowego , eksploatowanego na ujeciu.

8.7.Dla nowej studni glebinowej nr 7 zalozono karty rejestracyjne i ksiazki eksploatacji, kt6re
przekazano do zarejestrowania w Kujawsko - Pomorskim Urzedzie Wojew6dzkim w
Bydgoszczy.

8.8. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 18 sierpnia 1978 roku (MP nr 29
poz. 107), raz na kwartal nalezy prowadzic obserwacje wydajnosci studni i poziom
zalegania zwierciadla , co powinno bye odnotowywane w ksiazce eksploatacji .

Opracowala:

~~ .mg~'~:~"PIEKARSKA


