
-USLUGI GEOLOGICZNE - 45-464 OPOLE. ul. Solskie2o 22. tel./fax. 0774581695. 0774746942. LJ

Studnia nr 2. (wylaczona z eksploatacji)

- wykonana w 1977 r.
- glebokosc 44.0 [m]
- ujety poziom wodonosny -czwartorzed,
-zwierciadlo wody czwartorzedowego poziomu wodonosnego o charakterze swobodnym
stabilizowalo sie na poziomie 20.4 m.p.p.terenu.

- rzedna terenu otworu nr 2 - 205.40m.n.p.m.
- konstrukcja filtru stalego z rur stalowych:
-rura podfiltrowa o srednicy 11 %" - dl. 3.3[m].

- rura perforowanao srednicy11%" - dl.8.0[m], siatka Cu -ryps nr 6
- rura nadfiltrowa 0 11 W' - dl.32.7[m],
- wydajnosc uzyskana podczas pompowania pomiarowego pojedynczego po wykonaniu

otworu nr 2:

Qt = 34.4 [m3h]; St = 0.9 [m]; ql = 52.5[m3/h/lm S] ;
Q2= 70.2 [m3h]; S2= 2.1 [m]; q2= 46.0 [m3/h/l m S] ;
Q3=102.8 [m3h]; S3= 3.1 [m]; q3= 43.5 [m3/h/l m S] ;

- wydajnosc eksploatacyjna studni Qekspl.= 102.5 [m3/h] przy S ekspl.=3.0 [m], R=246.2 [m]
- wspólczynnik filtracji piasku srednioziarnistego ujetej warstwy wodonosnej

k=0.00069 [m/s].
- studnia posiada obudowe z kregów betonowych, zamykanajest wlazem typu Walcz 0 600 [mm],

posiada strefe ochrony bezposredniej wspólna ze SUW i zbiornikiem wyrównawczym.
- studnia wylaczona jest obecnie z eksploatacji, posiada skolmatowana czesc czynna filtru

ograniczajaca doplyw wody do studni.

Szczególowa lokalizacje otworu nr 2 przedstawiono w zalaczniku nr 3, zas dane techniczne
otworu nr 2 przedstawiono w zalaczniku nr 4 niniejszego opracowania.

Studnia nr 3

- wykonana w 1992 r.
- glebokosc 41.0 [m]
- ujety poziom wodonosny -czwartorzed,
-zwierciadlo wody czwartorzedowego poziomu wodonosnego o charakterze swobodnym

stabilizowalo sie na poziomie 20.7 m.p.p.terenu.
- rzedna terenu otworu nr 3 - 204.46 m.n.p.m.
- konstrukcja filtru gubionego z rur stalowych:
-rura podfiltrowa o srednicy 14" - dl. 4.0 [m].

- rura perforowana o srednicy 14" - dl.9.0[m], siatka nylon ryps nr 10
-rura nadfiltrowa 0 14" - dl. 28.0 [m],
- wydajnosc uzyskana podczas pompowania pomiarowego pojedynczego po wykonaniu

otworu nr 3:
QI = 35.0 [m3h]; SI=1.25 [m]; ql =28.0[m3/h/lm S] ;
Q2 = 68.0 [m3h]; S2=2.55 [m]; q2 =26.6 [m3/h/l m S] ;
Q3=102.0 [m3h]; S3= 4.15 [m]; q3= 24.6 [m3/hll m S] ;

- wydajnosc eksploatacyjna studni Qekspl.= 100.0 [m3/h] przy S ekspl.=4.1 [m], R=229.2 [m]
- wspólczynnik filtracji piasku srednioziarnistego ujetej warstwy wodonosnej

k=O.000553[m/s].
- studnia posiada obudowe z kregów betonowych, zamykanajest wlazem typu Walcz 0 600 [mm],

posiada strefe ochrony bezposredniej wspólna ze SUW i zbiornikiem wyrównawczym.

Szczególowa lokalizacje tego otworu przedstawiono w zalaczniku nr 3, zas dane techniczne
odwiertu nr 1 przedstawiono w zalaczniku nr 4 niniejszego opracowania.

,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".


