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6.5. Opis opróbowania wyrobiska.

Podczas wiercenia otworu nalezy pobierac próbki gruntu z kazdej zmieniajacej sie
litologicznie warstwy, ale nie rzadziej niz co 2.0 m.

Z warstw wodonosnych próbki nalezy pobierac co 1.0 [m].
Próbki winne byc skladowane do znormalizowanych skrzynek drewnianych, a dodatkowe

próby z warstwy wodonosnej nalezy pobierac do woreczków foliowych.
Opis próbek w terenie zawierac powinien okreslenie podstawowych cech

makroskopowych t.j. rodzaju utworów przewazajacych w próbce, domieszki, barwe i twardosc
utworów, a takze zwiezlosc, ksztalt i wielkosc ziaren.

Próbki winne byc zabezpieczone na terenie budowy przed dostepem osób
postronnych, a po zakonczeniu prac geologicznych winne sie znalezc w magazynie prób
prowadzonym przez wykonawce robót.

6.6. Zakres obserwacji i badan terenowych.

6.6.1. Obserwacie poziomów zwierciadla wody.

Podczas prowadzenia prac wiertniczych nalezy dokonywac pomiarów polozenia
zwierciadla wody w wierconym otworze.

Pomiary statycznego zwierciadla wody powinny byc prowadzone kazdego dnia przed
rozpoczeciemrobót i po ich zakonczeniu.

Dla okreslenia stopnia naplywu winno byc okresowo prowadzone kontrolne zczerpywanie
slupawodyprzypomocylyzkiwiertniczej.

Pomiary i obserwacje stanów zwierciadla wody w otworze maja na celu uzyskanie danych,
co do wielkosci cisnienia hydrostatycznego w przewiercanych utworach wodonosnych, stopnia
nawodnienia przewiercanych utworów, wielkosci doplywu wody do otworu oraz wielkosci wahan
zwierciadla wody w czasie.

6.6.2. Zakres próbnych pompowan.

Po odwierceniu otworu nr 2a i zafiltrowaniu nalezy wykonac pompowanie oczyszczajace.
Wstepnie przewiduje sie ok. 50 godzin pompowania oczyszczajacego.

Po pompowaniu oczyszczajacym nalezy przeprowadzic dezynfekcje otworu roztworem
chloraminy, badz podchlorynu sodu.

Pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzic przy trzech stopniach dynamicznych
lustra wody w czasie po 24 godziny dla kazdego stopnia. Szczególowy program pompowania
pomiarowego zostanie ustalony po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego.

W trakcie pompowania prowadzic skrupulatnie pomiary stabilizacji lustra wody.
W czasie pompowania wydajnosc studni nalezy mierzyc przy pomocy wodomierza, badz

przeplywomierza, zas depresje przy pomocy swistawki studziennej.
Wyniki pomiarów wydajnosci, depresji i stabilizacji lustra wody nalezy odnotowywac w

dzienniku pompowania.
W trakcie pompowania pomiarowego otworu nr 2a zostana pobrane próby wody do analizy

fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej.
Jezeli jakosc wody odbiegac bedzie od jakosci wody ze studni podstawowej nr l stwierdzone

zostana ponadnormatywne zawartosci zanieczyszczen w stosunku do dotychczasowych wyników
badan wody - zostanie równiez pobrana woda do analizy technologicznej.

Wode z pompowanego otworu nalezy odprowadzac do kanalizacji poplucznej SUW.
Do zasilania pompy glebinowej Wykonawca moze odplatnie skorzystac z energii elektrycznej

na terenie SUW.

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


