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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest studnia szybowa, spełniająca wymogi dla studni ujęciowej lub 

studni chłonnej. 
Z polskiego opisu patentowego nr 178 528 znana jest studnia wyposażona w zbiornik czystej 

wody umieszczony na jej dnie, który zaopatrzony jest w kołnierz zewnętrzny, wsparty na wspornikach 
usytuowanych na kołnierzu wewnętrznym dolnego kręgu studziennego. Między tymi kołnierzami jest 
labiryntowa przestrzeń przepływowa wody z kurzawki. W górnej części zbiornika usytuowane są kana-
ły boczne otoczone siatką filtracyjną. Pomiędzy ściankami górnej części zbiornika czystej wody, nad 
kołnierzem zewnętrznym, a wewnętrznymi ściankami dolnego kręgu studziennego znajduje się obsyp-
ka żwirowa. 

Ze zgłoszenia patentowego P-328 299 znana jest studnia chłonna dla infiltracyjnego systemu 
rowów odwadniających, składająca się z przyjmującej wodę przelewową kształtki rurowej z usytuowa-
nym wewnątrz łapaczem zanieczyszczeń, do którego przyłączony jest filtr z włókniny, przy czym ła-
pacz zanieczyszczeń służy, w obszarze wlotu wody do kształtki rurowej, jako oddzielacz zgrubny i jest 
osłonięty perforowaną pokrywą. Studnia zawiera element systemu, składający się z kształtki rurowej  
o zadanej długości, która po stronie wlotu ma pokrywę i jest zaopatrzona w umieszczone na bocznym 
obwodzie otwory wlotowe dla wody. Pod otworami wlotowymi dla wody, na obwodzie wewnętrznym, 
znajduje się obwodowy kołnierz dla krawędzi leja wlotowego, zaś pomiędzy obwodowym kołnierzem  
i krawędzią leja wlotowego umieszczona jest obwodowa uszczelka. 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji studni szybowej, aby mogła spełniać wy-
mogi studni ujęciowej lub chłonnej. 

Studnia szybowa według wynalazku złożona z kolumny elementów obudowy betonowej, wpro-
wadzonej do szybu studziennego i połączonych ze sobą wyposażona jest w but, stanowiący uzbroje-
nie dolnej części obudowy studni, który składa się ze współśrodkowo umieszczonych względem sie-
bie, koryt połączonych elementami łączącymi, przy czym dolny element obudowy studni umieszczony 
jest w korycie zewnętrznym jako element konstrukcji studni. Przestrzenie pomiędzy korytami przykryte 
są pokrywami, przy czym na ściankach koryt znajdują się występy dystansowe, umożliwiające dopływ 
wody do szybu studni. Przestrzeń pomiędzy dnem otworu studziennego a butem studni jest wypełnio-
na materiałem adsorpcyjnym, a w przypadku gdy studnia pracuje jako studnia chłonna materiał ad-
sorpcyjny może być również umieszczony na pokrywach buta. 

Takie rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na wykorzystanie studni jako studni ujęciowej z rów-
noczesnym uzdatnianiem wody albo jako studni chłonnej z równoczesnym oczyszczaniem ścieków 
dającym szansę ich grawitacyjnego deponowania w warstwie chłonnej. 

Rozwiązanie według wynalazku uwidocznione jest w przykładzie wykonania na rysunku, na któ-
rym fig. 1 przedstawia studnię w przekroju pionowym, a fig. 2 w przekroju poprzecznym. 

Studnia złożona z kolumny kręgów betonowych 1, wprowadzonych do szybu studziennego i po-
łączonych przy pomocy napiętych drutów 2 mocowanych u podstawy i przy wierzchu kręgów, wyposa-
żona jest w but, stanowiący uzbrojenie dolnej części obudowy studni, który składa się ze współśrod-
kowo umieszczonych względem siebie, kolistych koryt 3 i 4 połączonych ze sobą elementami łączą-
cymi 5, przy czym dolny krąg obudowy studni umieszczony jest w korycie zewnętrznym jako element 
konstrukcji studni. Przestrzenie pomiędzy korytami 3 i 4 przykryte są pokrywami 6 i 7. W celu umożli-
wienia dopływu wody do szybu studni na ściankach koryt znajdują się występy dystansowe. Prze-
strzeń pomiędzy dnem otworu studziennego a butem studni jest wypełniona materiałem adsorpcyjnym 
8. W przypadku, gdy studnia eksploatowana jest jako studnia ujęciowa do pozyskiwania wody pitnej to 
woda z warstwy wodonośnej D poprzez warstwę filtracyjną z materiałem adsorpcyjnym 8 oraz but 
studni przedostaje się do szybu zgodnie z zaznaczonymi (fig. 1) strzałkami ze zwrotem ku górze. 

Badanie jakości uzdatnionej wody nie powoduje żadnych trudności, gdyż jest ona udostępniona 
w całej objętości w betonach studni. 

W przypadku gdy studnia pracuje jako studnia chłonna to jej działanie obrazują strzałki skiero-
wane ku dołowi (fig. 1). Wtedy deponowana w warstwie chłonnej woda przechodzi przez koryta buta  
i warstwę filtracyjną z materiałem adsorpcyjnym 8. Kontrolowanie jakości deponowanej w warstwie 
chłonnej wody odbywa się za pomocą wykonanego otworu piezometrycznego poprzez kolumnę rur 
piezometru 9. W przypadku studni chłonnej materiał adsorpcyjny może być również umieszczony na 
pokrywach 6 i 7 buta co ułatwia jego okresową wymianę bez podnoszenia pokryw. W obu przypad-
kach zachodzi potrzeba okresowej wymiany warstwy filtracyjnej z materiałem adsorpcyjnym 6. Jest to 
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ułatwione dzięki możliwości podniesienia pokryw 6 i 7 buta przy pomocy uchwytów 10 i zastosowania 
siatek elastycznych na określone granulacje i porcje stosowanego materiału np. węgla aktywnego. 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Studnia szybowa złożona z kolumny elementów obudowy betonowej, wprowadzonych do 
szybu studziennego i połączonych ze sobą, znamienna tym, że wyposażona jest w but, stanowiący 
uzbrojenie dolnej części obudowy studni, który składa się ze współśrodkowo umieszczonych wzglę-
dem siebie, koryt (3, 4) połączonych ze sobą elementami łączącymi (5), przy czym dolny element 
obudowy studni umieszczony jest w korycie zewnętrznym jako element konstrukcji studni, przestrzenie 
pomiędzy korytami przykryte są pokrywami (5 i 6), na ściankach koryt znajdują się występy dystanso-
we, umożliwiające dopływ wody do szybu studni, natomiast przestrzeń pomiędzy dnem otworu stu-
dziennego a butem studni jest wypełniona materiałem adsorpcyjnym (6). 

2. Studnia szybowa według zastrz. 1, znamienna tym, że w przypadku gdy studnia pracuje ja-
ko studnia chłonna materiał adsorpcyjny może być również umieszczony na pokrywach buta. 
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Rysunki 
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