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1. Schematizarea 2D a distributiei unitatilor geomorfologice din zona captarii (Kriging indicator) 

2. Evaluarea  parametrilor medii ai acviferului: 

a. grosimea medie a acviferului 

b. conductivitatea hidraulica medie a acviferului 

3. Echivalarea acviferului din zona captarii, limitat de o frontiera de alimentare(LAC), cu un acvifer 

infinit, utilizand principiul imaginilor si al suprapunerii efectelor 

4. Stabilirea  debitului pompat din fiecare put al captarii ( mr 3,00  ), debit care in regim stationar 

sa produca in zona de influenta a captarii o denivelare maxima egala cu doua treimi din grosimea 

acviferului (modelul DUPUIT). 

5. Reprezentarea grafica a spectrului hidrodinamic din zona captarii pentru  regimul de curgere 

stationar si a celor doua zonelor de protectie ale captarii: 

a. Zona de protectie cu regim sever (t=20 zile ; porozitate efectiva=25%) 

b. Zona de protectie cu regim de restrictii (t=50 zile ; porozitate efectiva=25%) 

6. Reprezentarea grafica a profilului piezometric al acviferului pentru regimul de curgere stationar 

in doua sectiuni hidrogeologice: 

a. Sectiune prin puturile captarii  

b. Sectiune perpendiculara pe malul lacului care sa treaca prin putul in care se realizeaza 

denivelarea maxima admisibila (doua treimi din grosimea acviferului) 

7. Pentru regimul nestationar de curgere (modelul JACOB) din zona de influenta  a captarii (regim 

de curgere determinat de debitul stabilit la obiectivut 4), la doua momente diferite, sa se 

reprezinte grafic: 

a. spectrul hidrodinamic al acviferului in zona de influenta a captarii (pe aceeasi harta cu 

culori diferite) 

b. Profilul piezometric in doua sectiuni hidrogeologice: 

i. Sectiune prin puturile captarii 

ii. Sectiune perpendiculara pe malul lacului care sa treaca  prin putul in care se 

realizeaza denivelarea maxima la momentul corespunzator 

8. Calculul debitului optim de exploatare al puturilor captarii pentru un regim de curgere permanent 

(viteza admisibila estimata empiric : 365 Kvadmisibila    si put perfect din punct de vedere 

hidrodinamic) 

  


