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Abstact: The general purpose of the research was analyse of specific capacity changes at the water intake
in river valley. Sediment of river valley is characterized considerable spatial diversity and susceptibility
on hydrogeochemical transformation. Starting of exploitation on „Lis-Zadowice” water intake caused
unprofitable hydrogeochemical process. That became a main reason of fall of specific capacity and
necessities it periodic renovation. The quantities of specific capacity in correlation to the changes of
concentrations of iron and manganese on „Lis-Zadowice” water intake from 1994 to 2002 year were
investigated. The optimum conditions of well exploitation is dependent on hydrogeochemical processes
were established thanks to this.

1. WSTĘP
Eksploatacja studni w dłuższym okresie prowadzi do spadku ich sprawności
spowodowanej szeregiem procesów, obejmujących mechaniczną i fizykochemiczną
kolmatację strefy przyotworowej oraz filtra. Procesy te prowadzą do wzrostu oporów
hydraulicznych na drodze przepłwu wody, a w konsekwencji do obniżenia wydajności
jednostkowej. W szczególny sposób na procesy kolmatacji narażone są ujęcia w
czwartorzędowych utworach dolin rzecznych. W początkowej fazie spadek wydajności
jednostkowej studni następuje wskutek sufozji cząstek mineralnych jednak po pewnym
czasie proces ten praktycznie ustaje. Po dłuższym okresie eksploatacji intensyfikuje się
kolmatacja fizykochemiczna. Kolmatacja ta w utworach czwartorzędowych zachodzi na
skutek osadzania na filtrze trudnorozpuszczalnych związków żelaza i manganu. W celu
przywrócenia sprawności hydraulicznej studnie poddawane są co pewien czas
zabiegowi renowacji.
Ujęcie komunalne Kalisza „Lis-Zadowice” zlokalizowane jest w prawobrzeżnej
części doliny Prosny (Karpa, Przybyłek, 1972, Pleczyński, 1993). Bariera studni
rozciąga się wzdłuż 10. kilometrowego odcinka rzeki na południe od miasta. Do analizy
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wykorzystano obserwacje wydajności jednostkowych 12 studni eksploatacyjnych w
okresie od 1985 do 2002 roku. Następnie porównano spadki wydatków jednostkowych
poszczególnych studni w korelacji do zmian stężeń żelaza oraz warunków
hydrogeochemicznych.

2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Eksploatacyjny poziom wodonośny na ujęciu „Lis-Zadowice” tworzą plejstoceńskie
utwory doliny kopalnej Prosny. Pradolina przebiega w granicach współczesnej doliny
rozcinając ilaste osady trzeciorzędu do głębokości 60-80 m (Karpa, Przybyłek, 1972,
Pleczyński, 1993). W północnej części eksploatowanego odcinka doliny Prosny
występują dwa poziomy wodonośne rozdzielone słaboprzepuszczalnymi osadami (rys.
1). W części południowej utwory wodonośne tworzą zasadniczo jedną warstwę
wodonośną o charakterze swobodnym. Pierwsza warstwa wodonośna (górna) składa się
z różnoziarnistych piasków, natomiast w drugiej obok żwirów i piasków
gruboziarnistych występują piaski drobne, pylaste a także przewarstwienia utworów
ilastych o dużej zawartości substancji organicznej. W stropie dolnej warstwy zalegają
rozdzielające oba poziomy gliny zwałowe i warstwa namułów oraz torfów. Kontakty
hydrauliczne między warstwami odbywają się poprzez okna w warstwie mułkowotorfiastej lub poprzez zapiaszczone gliny zwałowe. Przedmiotem eksploatacji ujęcia
„Lis-Zadowice” jest dolna warstwa wodonośna. Ujęcie na charakter infiltracyjny, a
udział wód Prosny w zasilaniu dolnego poziomu wodonośnego wynosi około 80 %
(Karpa, Przybyłek, 1972, Pleczyński, 1993).
Przed rozpoczęciem eksploatacji wody dolnego poziomu eksploatacyjnego
reprezentowały typ wodorowęglanowo-wapniowy (Błaszyk, Pawuła, 1972). Wody
charakteryzowały się generalnie niską mineralizacją i twardością, jedynie w osi doliny
twardość i mineralizacja wzrastała. Niezależnie od stopnia mineralizacji obserwowano
duże zrożnicowanie steżeń żelaza i manganu osiągające maksymalnie 18 mg Fe/dm3 i
1,15 mg Mn/dm3. Wysokie zawartości tych metali w wodzie spowodowane były
zakwaszeniem środowiska hydrogeochemicznego na skutek utleniania substancji
organicznej w utworach ilastych i namułach. Obecnie na skutek eksploatacji dominują
dwa typy hydrochemiczne wód. Pierwszy o charakterze wapniowo-wodorowęglanowosiarczanowym, drugi magnezowo-wodorowęglanowo-siarczanowy. Średni skład
chemiczny substancji rozpuszczonych w badanych wodach przedstawia się następująco:
40 − 60
24 − 60
M 190-350 HCO303− 70 SO224− 50

Ca

Mg

Zawartość związków żelaza w wodzie waha się w przedziale 1,2-14 mg/dm3, a manganu
0,36-2,6 mg/dm3. Ze względu na występowanie żelaza w postaci koloidalnych
wodorotlenków wody wykazują wysoka mętność (10-30 mg/dm3) i barwę (25-60 mg
Pt/dm3).
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Rys. 1. Przekrój hydrogeologiczny przez ujęcie „Lis-Zadowice”
Objaśnienia: 1 - piaski drobnoziarniste, 2 - piaski gruboziarniste, 3 - gliny, 4 - mułki, 5 - iły
Fig. 1. Hydrogeological cross-section on the „Lis-Zadowice” water intake.
Explanation: 1 – fine sand, 2 – coarse sand, 3 – glacial till , 4 – mud, 5 – clay.

4. ANALIZA ZMIAN WYDAJNOŚCI JEDNOSTKOWEJ STUDNI
Analizie poddano zmiany wydajności jednostkowych eksploatowanych studni w
okresie od 1985 do 2002 roku. Przebieg zmian wydajności jednostkowych w studniach
wykazuje pewną prawidłowość. Pewna grupa studni (np. XLVc, XXXIb) wykazuje
jedynie nieznaczne wahania wydajności jednostkowych (rys. 2). Studnie te praktycznie
nie wymagają renowacji lub renowacje przeprowadzane są po długim okresie
eksploatacji. Druga grupa studni (np. XLVIa, XLIXa, XIXa, XLIa) wykazuje w długim
okresie jednostajny spadek wydajności jednostkowych. Najczęściej w pierwszym
okresie pracy studni spadek ten jest większy, a w drugim - niższy. Długość pierwszego
okresu wynosi około trzech, czterech lat. Częste renowacje przeprowadzone w tych
studniach nie przynoszą spodziewanych efektów znacznego wzrostu wydajności
jednostkowych lub poprawa jest krótkotrwała.
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Rys. 2. Przebiegi zmian wydajności jednostkowej studni na ujęciu „Lis-Zadowice”
Objaśnienia: R - renowacja studni
Fig. 2. Changes of specific capacity on the „Lis-Zadowice” water intake.
Explanation: R - well’s renovation

5. ZWIĄZEK ZMIAN WYDAJNOŚCI JEDNOSTKOWEJ STUDNI Z
WARUNKAMI HYDROGEOCHEMICZNYMI
Analizując wielkość i tempo zmian wydajności jednostkowych na ujęciu „LisZadowice” należy zauważyć ich bezpośredni związek z warunkami
hydrogeochemicznymi w czwartorzędowym poziomie wodonośnym. Charakter
litologiczny i złożoność strukturalna utworów doliny kopalnej Prosny wiąże się z
kilkakrotnym pogrzebaniem i odnawianiem doliny w okresie plejstocenu. Utwory
wodonośne dolnej warstwy rozpoczynają piaski drobnoziarniste akumulacji fluwialnej
interglacjału mazowieckiego. Powyżej zalegają fluwioglacjalne żwiry oraz średnie i
grube piaski interglacjału eemskiego. Sedymentowane powyżej osady fluwialne (piaski
drobne i pylaste) zostały prawie całkowicie wyerodowane a jedynie lokalnie w stropie
utworów wodnolodowcowych zalegają mułki z zawartością substancji organicznej.
Plejstoceńską akumulację na tym obszarze kończą gliny zwałowe zlodowacenia
środkowopolskiego. W części północnej (ujęcie „Lis”) gliny tworzą zwartą pokrywę
natomiast na południu (ujęcie „Zadowice”) występują w formie izolowanych płatów.
Lokalnie na glinach zwałowych spoczywają namuły a w obszarach gdzie gliny nie
występują namuły zalegają bezpośrednio na utworach fluwioglacjalnych. W obszarach
kopalnych wychodni substancja organiczna w mułkach i namułach ulegała utlenianiu
podczas okresów ocieplenia klimatu. Rozkład substancji organicznej spowodował
spadek pH wód oraz wzrost potencjału redox prowadząc do rozpuszczania produktów
wietrzenia skał. Powstające w następstwie tego procesu siarczany, głównie wapnia,
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magnezu, żelaza i manganu uległy hydrolizie. Obniżenie odczynu wywołało
rozpuszczanie węglanów buforujące przesunięcie równowagi kwasowo-zasadowej
środowiska. Skutkiem tych przemian hydrogeochemicznych był wzrost mineralizacji i
twardości wód oraz stężeń siarczanów, żelaza i manganu.
Górną warstwę wodonośną tworzą holoceńskie piaski drobne i średnie. Na
powierzchni terenu lokalnie występują torfy i mady. Współcześnie infiltrujące wody
opadowe, nasycone tlenem, wywołują w strefie areacji procesy utleniania substancji
organicznej w utworach piaszczystych jak i w utworach organicznych. Przebieg
procesów hydrogeochemicznych jest taki jak opisano powyżej. Mimo, że procesy
utleniania mają charakter przejściowy to są jednak długotrwałe i trwają do czasu
wyczerpania produktów wyjściowych.
W warunkach naturalnych dolne partie dolin rzecznych cechuje korzystna jakość
wód ze względu na zasilanie wodami dalekiego krążenia (Pawuła, 1975). W przypadku
doliny kopalnej Prosny wcześniejsze procesy hydrogeochemiczne w dolnej warstwie
wodonośnej spowodowały zmiany jakości wód w warunkach naturalnych. Po
rozpoczęciu eksploatacji nastąpił natychmiastowy stały i bardzo znaczący wzrost
zawartości żelaza i manganu przy obniżonym pH prowadzący do systematycznego
spadku wydajności jednostkowych (rys. 3). Zjawisko to można obserwować w studniach
XLVIa, XIXa, XLIa, XLIXa. Niekorzystna jakość wód w tych studniach będzie
utrzymywać się przez bardzo długi okres. Intensywna eksploatacja powoduje rozwój
leja depresji inicjując utlenianie substancji organicznej w jego obrębie i dalsze
przeobrażenia hydrogeochemiczne. W obszarach gdzie nie występują kopalne namuły i
mułki organiczne pogorszenie jakości wód w trakcie eksploatacji następuje na skutek
procesów utleniania w obrębie leja depresji i wymywania produktówprzeobrażeń
hydrogeochemicznych przez infiltrujące wody powierzchniowe. Przy stałych
wydajnościach i zasięgu leja depresji przeobrażenia hydrogeochemiczne są mniej
intensywne, a proces wymywania produktów przeobrażeń przez wody meteoryczne jest
rozłożony w czasie. Nieznaczne zmiany stężeń żelaza i manganu powodują niewielkie
spadki wydajności jednostkowej jakie możemy zaobserwować w otworach XXXIb i
XLVc (rys. 2,3).
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Ryc. 3. Zmienność zawartości żelaza i pH na ujęciu „Lis -Zadowice”
Fig. 1. Changes of iron and pH on the „Lis-Zadowice” water intake.
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6. WNIOSKI
1. Przyczyną zmian wydajności jednostkowych studni na ujęciu „Lis-Zadowice” jest
kolmatacja chemiczna wywołana znacznymi stężeniami żelaza w wodach podziemnych
2. Proces utleniania substancji organicznej prowadzi do obniżenia pH i przesunięcia
równowagi redox w kierunku środowiska utleniającego co wywołuje wzrost stężeń
żelaza
3. Odmienne wykształcenie litologiczne utworów w górnej i dolnej części doliny
kopalnej Prosny powoduje zróżnicowanie przebiegu przeobrażeń hydrogeochemicznych
w poszczególnych studniach ujęciowych
4. W obszarach występowania kopalnych namułów i mułków organicznych spadki
wydajności jednostkowych studni są szybkie i długotrwałe. Wykonywane renowacje nie
przywracają wysokiej sprawności studni.
5. W studniach, których profile litologiczne pozbawione są utworów organicznych
proces wymywania żelaza przez wody meteoryczne jest mniej intensywny i rozłożony w
czasie. Studnie te nie wymagają częstych renowacji ze względu na nieznaczne wahania
wydajności jednostkowych.
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