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Eksploatacja ujecia i wodociagu zajmuje sie Zaklad Instalacyjno-Sanitarny "WaD-POL" S.c.
z Polskiej Cerekwii.

Szczególy lokalizacji projektowanego otworu studziennego przedstawiono na wycinkach map
sytuacyjno-wysokosciowych w skali l: lO000, 1:500 stanowiacych zalaczniki nr 2 i 3 niniejszego
opracowania.

6.2. Schematyczna konstrukcja otworu wiertniczego.

Wiercenie projektowanego otworu zastepczego nr 2a wykonane zostanie mechanicznie bez
uzycia pluczki przy pomocy dwóch kolumn rur kolumn rur 0 20" do glebokosci 12.0 [m] i 0 18"
do koncowej glebokosci otworu 43.0 m.p.p.terenu.

Po osiagnieciu projektowanej glebokosci otwór zostanie zafiltrowany filtrem stalym z
kolumny rur filtracyjnych PCV 0 330/315/300 [mm] typu "KP" "Preussag" z perforacja szczelinowa
o 1.00 [mm]. Dlugosc czesci czynnej filtru projektuje sie na 10.0 [m]. Czolo czesci czynnej filtru
projektuje sie posadowic na glebokosci 42.0 m.p.p.terenu.

Robocza kolumne rur 0 18" po zafiltrowaniu otworu nalezy wydobyc w calosci.
Szczególowa konstrukcje filtru ustali sie po odwierceniu i opróbowaniu otworu.
Otwór po przeprowadzeniu pompowania i niezbednych pomiarów i badan nalezy

zabezpieczyc huczkiem "slepym" nakrecanym do rury oslonowej 0 20".
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6.3. Zamykanie horyzontów wodonosnych.

Nie przewiduje sie wodoszczelnego posadawiania rur oslonowych.
Wystepujaca w terenie czwartorzedowa warstwa wodonosna zostanie w projektowanym

otworze podobnie, jak w istniejacych otworach w najkorzystniej wyksztalconym fragmencie ujeta
czescia czynna filtru.

6.3. Okreslenie kolejnosci i zaleznosci wykonywania robót.

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

- wiercenie otworu kolumna rur 0 20" na glebokosci 12.0m.p.p.terenu,
- wiercenie otworu 0 18" do koncowej glebokosci43.0 [m]
- zabudowe w projektowanym otworze filtru kolumnowego stalego o srednicy 0 330/315/300

[mm] z rur P.C.V. "Preussag" typ "KP" z czescia czynna szczelinowa o szerokosci szczelin 1.0
[mm],

- wiercenie otworu winno przebiegac w utworach czwartorzedowych oraz trzeciorzedowych
- pompowanie oczyszczajace otworu oraz jego dezynfekcja,
- przeprowadzenie pompowania pomiarowego wraz z badaniami,
- pobranie prób wody do analiz fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych,
- opracowanie w formie dodatku powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej oraz karty

kodowej,
- czas rozpoczecia realizacji odwiertu: do l-roku od wydania decyzji zatwierdzajacej projekt prac

geologicznych,
- czas wykonania wiercenia, filtrowania, pompowaniapomiarowego, badan wody i opracowania

dokumentacji powykonawczej ustala sie na 3 miesiecy od zakonczenia prac wiertniczych.

Szczególowy projekt filtru ustali nadzór hydrogeologicznyw oparciu o wyniki wiercenia
otworu, szczególowy zas program pompowania pomiarowego zostanie na roboczo opracowany
przez nadzór hydrogeologiczny w oparciu o wyniki pompowania oczyszczajacego.

,Projekt prac geologicznych na wykonanie zastepczego otworustudziennego nr 2a dla potrzeb ujecia wody wodociagu grupowego
,,Zakrzów", gm. Polska Cerekiew, pow. Kedzierzyn-Kozle, woj. opolskie".


