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Na terenie ujecia wody w Zakrzowie ujmujacego czwartorzedowy poziom wodonosny
nadklad stanowia warstwy utworów izolacyjnych o kilkunastometrowej miazszosci. Utwory te to
warstwa glin zwartych oraz glin pylasto-piaszczystych.

Warstwa ta tworzy naturalny nadklad o charakterze izolacyjnym uniemozliwiajacy w
miejscu ujecia oraz najblizszej okolicy powstawanie bezposrednich kontaktów ujmowanej wody z
wodami powierzchniowymi.

Miazszosc tego izolacyjnego nadkladu jest zmienna alejego wystepowanie ma charakter
ciagly i stwierdzony zostal zarówno w otworach w Steblowie, Dlugomilowicah, Gieraltowicach,
Ciezkowicach, Polskiej Cerekwi i Blazejowicach.

Utwory ziarniste zalegajace bezposrednio nad swobodnym lustrem wody ujetej warstwy
wodonosnej posiadaja charakter naturalnego filtru.

3.2. Stosunki hydrogeologiczne.

Na terenie ujecia wody wodociagu grupowego w Zakrzowie stwierdzono wystepowanie
jednej czwartorzedowej warstwy wodonosnej zbudowanej z piasku gruboziarnistego ze zwirem i
otoczakami. Warstwa ta w calej swej miazszosci nie jest wypelniona woda. Lustro wody ma charakter
swobodny i stabilizuje sie 18.8 m.p.p.terenu w studni nr l (rzedna polozenia swobodnego zwierciadla
wynosi 185.0m.n.p.m.).

W studniach ujete zostaly do eksploatacji wodonosne piaski gruboziarniste ze zwirem i
otoczakami. Utwory te posiadaja wspólczynnik filtracji k=0.000553-0.000744 [mis]obliczony na
podstawie pompowania pomiarowego, zas wspólczynnik porowatosci efektywnej n e = 0.26

Wydatkijednostkowe czwartorzedowego poziomu wodonosnego stwierdzone pompowaniami
pomiarowymi wynosza od 19.0 - 33.0 [m3Ihl lms].

Regionalny spadek hydrauliczny wody ujetego czwartorzedowego poziomu wodonosnego
wynosi 1=0.0051(Zakrzów, Steblów, Gieraltowice, Polska Cerekiew).

Kierunek splywu wód w ujetych do eksploatacji utworach czwartorzedowych przebiega z
kierunku SW na NE.

Woda czwartorzedowego poziomu wodonosnego ujeta studniami wodociagu grupowego w
Zakrzowie posiada odczyn obojetny (pH 7.0), znacznej twardosci (17.9 on),zawiera
ponadnormatywne ilosci zwiazków zelaza (1.1 -1.2 mglI) i manganu (0.38-0.41 mglI).

Pod wzgledem bakteriologicznym nie wykazuje zanieczyszczen.
Ze wzgledu na przekroczenie ponadnormatywne ilosci zwiazków zelaza i manganu woda

wymaga uzdatniania. Uzdatnianie jest stosunkowo proste i przebiega wg. ukladu
technologicznego przewidujacego napowietrzanie wody surowej i 1 stopniowa filtracje przez filtry
zwirowe.

Woda zawiera sladowe ilosci zwiazków azotowych mieszczacych sie w granicach
dopuszczalnych norm dla wód pitnych.

4. OCENA MOZLIWOSCI USTANOWIENIA STREF OCHRONNYCH
DLA PROJEKTOWANEGO UJECIA.

Wszystkie studnie ujecia wody wodociagu grupowego w Zakrzowie posiadaja wygrodzone i
zagospodarowane strefy ochrony bezposredniej. Studnie nr l i 2 posiadaja strefe wspólna ze stacja
uzdatnianiawodyi zbiornikiemwyrównawczym,zas studnianr 3 znajdujesie pozaterenemstacji
uzdatniania wody lecz równiez posiada wygrodzona pelnowymiarowa zagospoarowana strefe ochrony
bezposredniej.

Ujecie wody wodociagu grupowego znajduje sie poza zwarta zabudowa wiejska wsi Zakrzów.
Powyzej opiniowanegoujecia wody na kierunkudoplywuwódw utworachczwartorzedowychnie
stwierdza sie wystepowania okien hydraulicznych mogacychstwarzac mozliwosc powstawania
kontaktów wód powierzchniowych z wodami ujetego do eksploatacji czwartorzedowego poziomu
wodonosnego.

,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".


