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Studnie nr l i 3 posiadaja równiez obecnie obnizone wydatkijednostkowe, lecz nie w tym
stopniu co studnia nr 2 w której musiano odstapic od jej eksploatacji.

Wodociag w "Zakrzowie" zostal spiety obecnie z wodociagiemgrupowym "Polska Cerekiew".
Zostala zatem stworzona mozliwosc w razie awarii, badz uszkodzenia studni ujecia wody

wodociagu grupowego w "Zakrzowie", doraznego uzupelnienia wody z wodociagu grupowego
"Polska Cerekiew". Uzupelnienie mozliwe jest jednak jedynie w ograniczonym zakresie
wynikajacym z mozliwosci dobowej produkcji wody na stacji uzdatniania wody w Polskiej Cerekwii
oraz srednica rurociagu spinajacego oba wodociagi jak i znaczna róznica wysokosciowa miejscowosci
obslugiwanych przez oba wodociagi.

W celu natomiast zapewnienia ciaglej dostawy wody z wodociagu grupowego "Zakrzowie"
koniecznymjest posiadanie przez ten wodociag dwóch pelnosprawnychstudni - podstawowych i
jednej awaryjnej umozliwiajacych pokrycie dobowych potrzeb w okresie szczytowego rozbioru wody.

2. OMÓWIENIE DOTYCHCZASOWYCH PRAC GEOLOGICZNYCH
W REJONIE PROJEKTOWANYCH BADAN.

Na terenie ujecia wody obecnego wodociagu grupowego "Zakrzowie" w róznym przedziale
czasowym pod potrzeby ówczesnych uzytkowników (PGR) oraz róznych programów inwestycyjnych
wykonywane byly odwierty, które zagospodarowywano i wlaczano do eksploatacji.

Obecnie ujecie wody wodociagu grupowego w "Zakrzowie"nalezy do Gminy Polska
Cerekiew. Sklada sie obecnie z trzech studni wierconych nr 1,2 i 3, ujmujacych do eksploatacji
poziom wodonosny czwartorzedu. Wodociag jest eksploatowanyw imieniu Gminy przez Zaklad
Instalacji sanitarnych "WaD-POL" z Polskiej Cerekwii.

Studnia nr 1

- wykonana w 1973 r.
- glebokosc 36.0 [m]
- ujety poziom wodonosny -czwartorzed,
- zwierciadlo wody czwartorzedowego poziomu wodonosnego o charakterze swobodnym

stabilizowalo sie na poziomie 18.8 m.p.p.terenu.
- rzedna terenu otworu nr l - 203.80 m.n.p.m.
- konstrukcja filtru stalego z rur stalowych:
-rura podfiltrowa o srednicy 11 o/.i" - dl. 1.0[m].
- rura perforowana o srednicy 11 W' - dl. 6.0 [m], siatka Cu ryps nr 6
-rura nadfiltrowa 0 11 W' - dl. 29.0 [m],
- wydajnosc uzyskana podczas pompowania pomiarowego pojedynczegopo wykonaniu

otworu nr l:
QI = 13.3 [m3h]; SI= 0.70 [m]; ql =19.0[m3/h/1m S] ;
Q2 = 25.6 [m3h]; S2= 1.10 [m]; q2 =23.9 [m3/h/1m S];
Q3 = 43.6 [m3h]; S3= 1.80 [m]; q3 =24.2 [m3/hl1m S] ;

- wydajnosc eksploatacyjna studni Qekspl.= 43.6 [m3/h] przy S ekspl.=1.80 [m], R=160.2 [m]
- wspólczynnik filtracji piasku srednioziarnistego ujetej warstwywodonosnej

k=0.000744 [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 l 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".


