குழாய் கிணறு துளையிடும் நிறுவனங்கள் பின்வரும் நியமங்களை குழாய் கிணறு
துளையிடும் பபாது உறுதியாக ளகக்ககாள்ை பவண்டும்

1.

மேல் படுக்கையிலிருந்து நீர் பபறுவதற்கு பூைற்பவியலாளரின் பரிந்துகையுடன்
ேட்டும் குழாய் ைிணறு
அகேக்ை முடியும். (சுற்றாடல் பிைச்சிகை சம்பந்தோை ஏதாவது முகறப்பாடு அறிக்கை இருந்தால், நீங்ைள்
திரும்பவும் முத்திகை பபாதித்த PVC குழாய் ைிணறு அகேக்கும் மபாது மநைடியாை இகணக்ை மவண்டும்.)

2.

மேல் ேண் பகடயிலும் பேன் பாகற வலயத்திலும் வகை 600(PNT 9/PN 10) இலும் கூடியதும் விட்டம் 160 ேி.
ேீ ற்றரிலும் கூடியதுோை நியே PVC கய உபமயாைிப்பது அவசியோகும். பூைற்பவியலாளரின் பரிந்துகையுடன்
ஆழோை வலயங்ைளில் (புத்தளம் மபான்ற) வகை
பரிந்துகைக் ைப்படுைின்றது.

.

1000 PVC கய (PNT 14/PN 16) உபமயாைிப்பதற்கு

3.

குழாய் ைிணறு அகேத்த பின் வாடிக்கையாளர் திருப்தியகடய மவண்டும். ைாற்று அழுத்தி இயந்திைத்கத (Air
compressor) பாவிக்கும் மபாது, குழாய் ைிணற்கற சுத்தம் பசய்ய மவண்டும்.

4.

சில நிகலைளில், ைிணறு அகேக்கும் மபாது அதிர்ச்சி தாக்ைம் இருப்பின் ைவைிப்பு மதகவப்படும். அந்த
ைிணற்கற
துகளயிடுபவர்
பூைார்ப்பவியலாளரிடேிருந்து
ஆமலாசகைகய
பபற
மவண்டும்.
சில
சந்தர்ப்பங்ைளில், மேல் பகடக்கு மசற்றுக்ைாை துகளயிடல் (mud drilling) முகறகய உபமயாைிக்ை மவண்டும்.

5.

தைப்பட்ட படிவத்கத குறிப்பிட்ட இடத்திமலமய பபாருத்தோை நிைப்பி நீர் வளச் சகபக்கு சேர்பிக்ைப்பட
மவண்டும். ஆவணங்ைளடங்ைிய மைாகவகய (Documents of file) துகளயிடும் ைளத்தில் கவத்திருக்ை மவண்டும்.

6.

தகுதி சான்றிதழ் வழங்ைப்பட்ட இயந்திைத்கத ேட்டும் துகளயிடலுக்கு பயன் படுத்த மவண்டும்.

7.

துகளயிடப்படும் இயந்திைத்கத இன்மைாரு வாைைத்திற்கு (தகுதி மசாதகை யிலிருந்து வித்தியாசோைால்)
பபாருத்தியிருந்தால் அது பற்றி நீர் வளச் சகபக்கு அறிவிக்ை மவண்டும். அந்த அறிக்கைைள் உேது
மைாகவயில் உட்படுத்தப் பட்டிருக்ை மவண்டும்.

8.

நீங்ைள் ஒரு குழாய் ைிணறு அகேப்பபதைில், துகளயிடும் ஆழத்கதயும், துகள யிடும் முகறகயயும்
அறிக்கையின் படி ைளத்தில் பசயற்படுத்த மவண்டும். ஒரு வாடிக்கை யாளரிைால் பவற்றி பபறாகே
அல்லது
தகுதியற்ற
குழாய்
ைிணறு
அகேப்கப
பற்றி
முகறப்பாடு
பசய்யப்பட்டால், நீங்ைமள
வாடிக்கையாளருக்ைாை இழப்புக்கு பபாறுப்பாைவரும் அந்த வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு நியே குழாய் ைிணறு
ஒன்கற அகேத்து பைாடுக்ை மவண்டும்.

9.

மேல் பகடக்கும் ைற்பாகற வலயத்துக்கும் இகடமயயாை இகணப்கப உரு ோற்றம் பபறாத வகையில்
அல்லது துவாைேிட்டு சீபேந்து இட்டு PVC பபாருத்த மவண்டும்.

10.

PVC யில் துகளயிட்டு அகேப்பபதைில், மேல் பகடக்கு குறு ேண் (gravel pack) விண்ணப்பிப்பதற்கு

தகுதியாை உத்திமயாத்தர் ஒருவகை உபமயாைிக்ை மவண்டும். நீங்ைள் அகத ைவைோை கையாளுவதுடன்
துகளயிடும் அறிக்கையில் எழுத மவண்டும்.
11. தைோை

அகேக்ைப்பட்ட ைிணறுைள் நீரின் தைம் மபான்ற சுற்றாடல் பிைச்சிகை ைகள தருவதுண்டு. எைமவ,

அந்த ோதிரியாை இடங்ைளில் ைிணறு ஆழோை மதாண்டாேலும் ஒரு துகளத்த PVC கய பபாருத்தாேலும்
அகேக்ை மவண்டும். விமசடோை ேணல் சார்ந்த இடங்ைளிலும், ைடல் நீமைரி திட்டுைளிலில் இருந்து நீர்
எடுப்பபதைில் நீர்பூைற்பவியல் வல்லுநர் ஒருவரின் ஆமலாசகைகய பபறுவது அவசியோகும் ,

12. குழாய் ைிணறு அகேத்தலின் படிமுகறைள்
துகளயிடும் நிறுவைங்ைளின் பபாறுப்பாகும்.

எேது நிறுவைத்தின் அறிவுறுத்தலின் படி அமுல்படுத்துவது

