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   Budowa  studni  głębinowej  – wstęp.

Tekst ten powstał w odpowiedzi na częste pytania osób, które chcą zasilać 
swoje domy w wodę ze studni głębinowych.  
Jego celem jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z budową 
i eksploatacją studni głębinowych.

UWAGA:  
tekst nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z tym tematem.

Woda jest najważniejszym składnikiem niezbędnym człowiekowi do życia.
Obecnie jest ona dostarczana przez wodociągi, lub pobierana ze studni.
Wcześniej były to studnie kopane, kręgowe z których pobierano wodę za
pomocą wiader, a znajdowała się ona niezbyt głęboko ze względu na ich
budowę. Była to woda  podskórna. 

Wzrastające zanieczyszczenie środowiska – nawozy, nieszczelne  
szamba,wycieki środków chemicznych,  kwaśne deszcze itd - wraz 
z opadami  przedostają się do studni. 
Pobór wody przez okoliczne zakłady przemysłowe z własnych ujęć często
zakłóca równowagę poziomów wodonośnych i studnie  wysychają. 
Po wodę zdatną do picia i w wystarczającej ilości trzeba sięgać coraz głębiej.
Rozwiązaniem jest budowa studni głębinowych.

Każdy zakład wykonuje studnie głębinowe ma swój sposób, wynikający 
z posiadanego: sprzętu, umiejętności, nabytego doświadczenia i wiedzy.

Poniższy  tekst i rysunki przedstawiają  typową studnię wykonywaną przez
mój zakład.

1. Lokalizacja studni.

W dawnych czasach do lokalizacji studni zapraszano różdżkarza. 
Obecnie miejsce pod studnię widnieje na planie zagospodarowania  działki
budowlanej, a jej małe rozmiary często narzucają taką lokalizację.

Obowiązujące przepisy określają budowę studni głębinowej bez zezwolenia:
- głębokość  do  30 m
- pobór wody do 5 m3 na dobę do własnych celów
- odległość od granicy działki 5 m
- odległość od  ciągów komunikacyjnych 7 m.



2. Głębokość studni.

Woda pod ziemią znajduje się na  „piętrach”.
Wyobraź sobie podziemny, wielopiętrowy garaż. 
Podłoga najpłytszego piętra garażu jest sufitem– stropem niższego piętra itd. 
Każde piętro jest zalane wodą, a grubość stropów między nimi,
ich szczelność i budowa jest różna. 
Wysokość pięter i wydajność wody także są różne.  

Przed rozpoczęciem wiercenia o tym na jakiej głębokości znajdują się 
piętra z wodą, czyli warstwy wodonośne wie wróżka, a po przewierceniu 
wiem i ja, lecz studnia jest już wykonana. 
Cała ta nabyta wiedza nadaje się tylko do  „gdybania”. „Gdybym wiedział 
że ten strop jest nieszczelny,....gdybym wiedział że ta warstwa wodonośna 
jest taka cienka ....... to, itd”. I co z tego wynika ? – nic !

Metoda jaką stosuję polega na wstępnym przewierceniu wiertłem o małej
średnicy na głębokość o kilka metrów większą od zakładanej głębokości 
studni. Pozwala to zorientować się co do głębokości występowania warstw
izolacyjnych ( stropów ) i wodonośnych, ich grubości i orientacyjnej 
wydajności wody.

Dzięki tej  wiedzy  można:
- wybrać najlepszą dla użytkownika warstwę wodonośną, ma to
  ogromne znaczenie w studniach przemysłowych z dużym

           poborem  wody,
- dobrać najlepszą głębokość dla osadzenia rury osłonowej, 
  a tym samym na szczelne odcięcie górnych wód powierzchniowych,
- w przypadku  „niespodzianek”  przesunąć studnię w inne miejsce,
  lub zmienić sposób wiercenia.

3. Rura  osłonowa  i uszczelnienie.

Po wybraniu docelowej warstwy wodonośnej, wiercony jest otwór do
zapuszczenia  rury  osłonowej: 
 - dno otworu powinno znajdować się w stabilnej  i  nieprzepuszczalnej  
   dla wody  warstwie,
 - do wywierconego otworu jest wpuszczana rura  PVC 
 - do rury PVC  jest pompowana płynna masa uszczelniająca. Wypływa ona 
   przez dno w górę otworu, wypełniając przestrzeń między rurą, a otworem.

Po stwardnieniu uszczelniacza przestrzeń wokoło rury stanowi zaporę
przed napływem zanieczyszczonej wody  z  górnych warstw 
powierzchniowych.



4. Otworzenie warstwy wodonośnej.

Kolejnym krokiem jest przewiercenie poniżej spodu rury osłonowej,
tak by  odsłonić warstwę wodonośną. 
Dno otworu powinno znajdować się  1 – 2 m poniżej spodu użytkowej 
warstwy wodonośnej. Zadaniem tego dodatkowego odcinka jest 
gromadzenie zanieczyszczeń  niesionych przez napływającą wodę, 
a tym samym cała warstwa wodonośna pozostaje długo  odkryta.

5. Pompowanie  oczyszczające.

Po zakończeniu wiercenia wykonywane jest pompowanie oczyszczające.
Jego cel  to  oczyszczenie całego otworu z pozostałości po wierceniu, 
a przede wszystkim odkrycie szczelin w warstwie wodonośnej.

6. Wydajność  studni.

Wydajność studni określa się w czasie próbnego pompowania i polega
na wyznaczeniu:
  - statycznego poziomu wody – gdy pompa jest wyłączona.
  - dynamicznego poziomu wody – jest on określony dla 

                            konkretnego poboru wody,

    np. dla  5 m3/ godz.  Dla innego poboru będzie inny ! ! !

Poziom statyczny i dynamiczny dla określonej wydajności pompowania
powinny być umieszczone na rysunku, wraz  z innymi danymi
 tj.  głębokością  studni i posadowieniem rury osłonowej. 
Rysunek  przekazany inwestorowi musi mieć datę i ewentualne uwagi 
dotyczące  montażu pompy głębinowej i jej wydajności.

7. Umieszczenie  pompy  głębinowej.

Pompa głębinowa powinna być umieszczona w rurze osłonowej, 
około  2 m poniżej dynamicznego poziomu wody dla wydajności 
zamontowanej pompy, lecz powyżej spodu rury osłonowej.

Przy montażu pompy o większej wydajności należy ją odpowiednio obniżyć.
Przy zbyt dużej wydajności pompy w stosunku do wydajności studni, 
 zostanie ona odsłonięta.



W skrajnych przypadkach gwałtowny napływ wody będzie porywał ze sobą 
słabo zamocowane drobiny piachu, lub skały, które w pobliżu otworu  
w  zderzeniu  z  innymi  zaklinują się, blokując dopływ wody w tym miejscu.
Zatem woda w kierunku otworu popłynie inną drogą z większą prędkością, 
niosąc ze sobą następne drobiny.
Zatykanie się studni będzie przyspieszało.

W ten  to  prosty sposób montując pompę o zbyt dużej wydajności  
uczynimy sobie słabo ciurkające źródełko.   

8. Studzienka.

Ostatnim etapem budowy studni jest studzienka. Tu powstaje ogromna 
ilość  pytań: 
 - gdzie będzie zbiornik na wodę ? - w studzience czy w budynku?
 - jaka średnica studzienki ?           - jeśli zbiornik w budynku to mała.
 - jaka głębokość studzienki ?        - zależy od odpowiedzi powyżej.

Każdy rejon Polski ma określoną głębokość   przemarzania  zimą gruntu.
Dla lubelszczyzny wynosi 1,0 m, zatem rura odprowadzająca wodę 
powinna być umieszczona co najmniej na głębokości  1,2 m.
Ja zalecam 1,6 - 1,8 m,  dlaczego ?

Otóż  zdarzają się w przyrodzie niewielkie anomalie. 
Gdy zabraknie śniegu i mróz  srogi, trzyma długo, ziemia przemarznie 
głębiej niż 1,2 m i woda w rurze zamarznie.
Ratunkiem jest odkręcenie kranu, by płynąca  woda ogrzewała ziemię 
wokoło niej - wypływająca ze studni woda ma temperaturę około 8 OC. 

A co będzie, gdy nawisy śniegu  zerwą  linie energetyczne ?
 - Czy będziemy chuchać w rurkę ?   
 - Jak spuścić wodę, gdy wszystko jest zasypane śniegiem i zamarznięte ?

Stąd moja sugestia – umieść ją nieco głębiej, a w przypadku powyższej 
niecodziennej sytuacji zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Uwaga:  w  nieocieplonej studzience temperatura może być
               niższa  niż na tej samej  głębokości w ziemi.

Każdy kto buduje studnię, chce by było tanio i dobrze.

          Ja  preferuję najtańszą metodę - 

        - zrobić raz bardzo dobrze i zapomnieć.



      Przeczytaj   uważnie  !!
Koszty wykonania studni.

Pierwszym pytaniem inwestorów jest : 

Jaka jest cena za 1 m studni?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy wyjaśnić pewną sprawę.
Studnie są  wiercone różnymi  średnicami  i stosowane są różne  materiały !!

1. Rury  osłonowe

   Stalowe rury o małej grubości ścianki są  tańsza od rur z tworzywa  
sztucznego i po kilku latach korozji znikają na poziomie   zwierciadła  
wody. Jeżeli  rura osłonowa jest nieuszczelniona, korozja na tej głębokości  
przebiega  z obu stron, dwa razy szybciej.
 
Jest to przyczyną zasypywania studni i zanieczyszczeń w wodzie.
Pojawiają się wtedy w kranie  różne niespodzianki:

     - mętna i zanieczyszczona piachem, lub iłem woda,
     - kawałki rdzy.

    Dlaczego stosuję rury z tworzywa sztucznego ?
    

Są praktycznie niezniszczalne.  Bardzo słabo osadzają się na nich 
zanieczyszczenia, a te łatwo usunąć.

   

2. Uszczelnianie rury osłonowej.

    Jeśli nie uszczelnimy  rury  osłonowej  to  woda  podskórna  i  brudna
    powierzchniowa  będzie  się  wlewała  wzdłuż niej do studni.
    
           Po co zatem wydawać pieniądze na studnię 30 m, 
          jeżeli przy braku uszczelnienia jest w niej woda  

       z deszczu i śniegu, oraz z głębokości 3-6 m. 

      Taniej  jest wykopać koparką dziurę, wstawić  do niej kilka kręgów  
          i za  dużo  mniejsze  pieniądze  będziesz  miał  
                dokładnie  tą  samą  wodę !  



3. Średnica  otworu  

    Ze średnicą otworu związana jest wydajność studni.
    

Najczęściej stosowane są dwie średnice rur osłonowych: 110 i 160 mm.
Wydajność studni o średnicy 160 mm jest większa, lecz wiąże się to 
z większą ilością materiałow i większymi kosztami wykonania.

          
     A  zatem jeżeli pytasz o koszt wykonania 1 m studni,  musisz  mieć  
     świadomość  że:
     - wydajność  będzie zależała  jej  średnicy,
     - a czystość  wody od  uszczelnienia  rury  i pokładu z którego będzie 
       ona pobierana.

     Zapamiętaj:

               Źle  wykonaną studnię bardzo trudno  naprawić, 

                   a dobrze doszczelnić jest bardzo trudno.

  Ta  studnia   jest  dla  Ciebie  i  Twojej  rodziny,

  będziecie  pili  z  niej   wodę  przez  długie  lata.



Budowa  studni – wstępne  przewiercenie.

warstwa
gleby

warstwa
przepuszczalna:
piach, żwir,
kamienie ...

warstwa 
szczelna:
glina, 
wapień,
margiel 

pierwsza 
warstwa 
wodonośna

warstwa szczelna:
glina, margiel .....

druga warstwa wodonośna

woda 
podskórna

?

Przed 
wierceniem

Po 
wierceniu

?

?

    Wstępne przewiercenie 
    w miejscu wyznaczonym 
    pod studnię,  pozwala 
       zorientować się co do 
       występowania warstw 
       izolacyjnych 
       i  wodonośnych,  ich
       grubości i orientacyjnej 
       wydajności wody.

   Dzięki tej wiedzy można: 
   
      a) wybrać  najlepszą 
          dla   użytkownika
          warstwę wodonośną  
           
      b) dobrać  najlepszą
          głębokości  dla 
          osadzenia  rury
          osłonowej,
           
        c) w  przypadku
           „niespodzianek”
           przesunąć  
           wiercenie
           w inne  miejsce,
           bez  zbytnich
           kosztów.                   
          



Budowa  studni - uszczelnianie.

``````````````

warstwa  gleby

rura osłonowa PVC

warstwa przepuszczalna:
piachu, żwiru, kamieni ...

warstwa szczelna:
glina, wapień, margiel 

pierwsza warstwa 
wodonośna

płynna masa 
uszczelniająca

woda podskórna

Odcięcie  wód podskórnych  wykonuje  się  wpompowując
płynny  uszczelniacz.  Po  jego  stwardnieniu  przestrzeń
wokoło rury stanowi zaporę przed napływem zanieczyszczonej
wody  z  górnych  warstw   powierzchniowych.

woda  wypierana  przez
wpływające uszczelnienie



Budowa  studni  głębinowej  bezfiltrowej
w górotworze stabilnym – przekrój.

studzienka  z pokrywą

warstwa  gleby

rura osłonowa PVC

warstwa przepuszczalna:
piachu, żwiru, kamieni ...

poziom wody podskórnej

warstwa szczelna:
glina, wapień, margiel 

woda

uszczelnienie rury osłonowej

pierwsza
warstwa wodonośna

warstwa szczelna:
glina, margiel .....

druga warstwa wodonośna



Budowa   studni   głębinowej    bezfiltrowej
w górotworze stabilnym–zawieszenie pompy.

rura z wodą

poziom wody statyczny
- ustala się, gdy pompa 
  jest wyłączona 

pompa  głębinowa powinna
być umieszczona w rurze
osłonowej -  nie zaleca się 
zawieszenia jej poniżej  
spodu rury

otwór nieorurowany

rura osłonowa

dodatkowy  odcinek 
otworu  w  warstwie 
szczelnej



Budowa   studni   głębinowej    bezfiltrowej
w górotworze stabilnym – zasilenie w wodę.

poziom wody statyczny
- ustala się, gdy pompa 
  jest wyłączona 

miejsce na gromadzenie się
niesionych przez wodę 
zanieczyszczeń. Dzięki temu 
dodatkowemu odcinkowi 
otworu,  cała warstwa
wodonośna jest długo odkryta.

poziom dynamiczny wody
-  ustala się przy ciągłym 
pompowaniu dla określonej 
wydajności np. 5 m33/godz

napływająca do otworu
woda

opadające na dno otworu
zanieczyszczenia niesione
przez napływającą wodę



Umieszczenie pompy głębinowej poniżej 
spodu rury osłonowej  - możliwe skutki.

W czasie pracy pompy, duży napływ 
wody ze strefy naprzeciw otworów
wlotowych zabiera ze sobą sporo
części stałych, które po zassaniu
mogą ją uszkodzić. 
Przy zamocowaniu jej w rurze 
osłonowej większość zanieczyszczeń
opada na dno otworu.
Słabo jest chłodzony silnik pompy.

Przy dużym napływie wody i dużej
ilości niesionych części stałych, może
dojść do zatkania – zakolmatowania – 
część otworu w okolicach pompy.
Ta część otworu zostaje wyłączona,
co zmniejsza ogólną wydajność
studni.  
Słabo jest chłodzony silnik pompy.

Przypadek skrajny.
Przy zatkaniu otworu poniżej 
pompy, napływająca tylko od góry
woda nie będzie chłodziła silnika.
Praca ze zmniejszonym chłodzeniem,
lub bez chłodzenia skraca jego
żywotność, lub powoduje uszkodzenie.
Według producentów dopuszczalna 
temperatura pracy to 30 – 40 st. C.



Nieprawidłowa budowa   studni  głębinowej, 
    bezfiltrowej  -  przekrój

stalowa rura osłonowa

warstwa przepuszczalna:
piachu, żwiru, kamieni ...

poziom wody podskórnej

warstwa szczelna:
glina, wapień, margiel 

woda

pierwsza warstwa
 wodonośna

warstwa szczelna: glina, margiel .....

warstwa  gleby



Nieprawidłowa budowa   studni  głębinowej, 
 bezfiltrowej - podstawowe  błędy.

rura nie jest stabilnie
osadzona  -  jest 
podwieszona

brak odcięcia wód
podskórnych   od 
wody  głębinowej

otwór zakończony 
przed   spodem 
warstwy wodonośnej



Nieprawidłowa  budowa  studni  głębinowej, 
 bezfiltrowej - zasilanie  jej  w  wodę.

warstwa szczelna:
glina, wapień, margiel 

warstwa szczelna:glina, margiel .....

fekalia   opady  nawozy

warstwa wodonośna



Nieprawidłowa  budowa   studni głębinowej, 
 bezfiltrowej -   skutki.

1

warstwa szczelna:
glina, wapień, margiel 

warstwa szczelna: glina, margiel .....

fekalia   opady  nawozy

Obwały z górnej części
otworu zamykają 
warstwę  wodonośną. 
Studnię zasila  woda 
podskórna   wraz
z  zanieczyszczeniami.



Nieprawidłowa  budowa   studni głębinowej, 
 bezfiltrowej - po  kilku  latach.

1

obwały z górnej części
otworu  i  namuły
zamknęły  warstwę
wodonośną. 

rura   skorodowała,
studnię  zasila  woda 
podskórna   wraz
z  zanieczyszczeniami.

fekalia  opady  nawozy



Budowa  studzienki  

betonowa
pokrywa

rura PE
z wodą

rura
osłonowa
  PVC

uszczelnienie
rury osłonowej

kręgi studzienne
ze stopniami

zamknięcie

nachylona opaska 
betonowa lub 
z kostki brukowej

uszczelnienie 
od napływu 
brudnej wody 
powierzchniowej



Budowa  studzienki  - posadowienie.
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Na lubelszczyźnie głębokość przemarzania wg.  „przepisów” 
wynosi 100 cm. Według projektów rury kładzie się na 120 cm.  
Ze względu na występujące coraz częściej anomalie 
pogodowe ja sugeruję głębokość ok. 150 cm.



Budowa  studzienki  - posadowienie.
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Budowa  studzienki  - rozkład temperatury 
w studzience  i  w  gruncie.

Przykładowy rozkład
temperatury: 

Skala temperatury
(-) (+)

W  nieocieplonej studzience  temperatura  może  być 
niższa  niż  w gruncie  na  tej  samej  głębokości.
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Przekrój studni : Lublin  ul. Wiertnicza 12345 
                                          dnia 01.01.2222 r. 

.12,3 m  poziom  wody  dynamiczny
         przy ..5,0......m3  / godz   

.10,5..m  poziom  wody   statyczny

.16,5..m , zalecana max. głębokość  
                spodu pompy głębinowej

rura   osłonowa  PVC   Ф 160 mm

...18,0.....m  spód   rury   osłonowej

otwór  Φ 145 mm

...30,0....m  dno  studni

0 m  –  poziom    gruntu

Zakład Robót Wiertniczych mgr inż. Waldemar Buczek -Lublin

       Protokół   powykonawczy.

Uwagi: np.**   Zalecana pompa  3 - 4 m3  / godz. 

.14,5..m , zalecane min. zanurzenie
                   pompy  głębinowej



  

 Zakład Robót Wiertniczych - 
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ul.  Lipowa  10 / 18

tel. 81  743 – 22 – 97
kom. 518 – 08 – 60 – 54

Budowa   studni   głębinowych.

Studzienki   i   podłączenia.

Odwierty    techniczne.

Kopiowanie i publikowanie  bez zgody autora zabronione
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