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Wody geotermalne zosta³y odkryte w Uniejowie w
1978 r.. Wystêpuj¹ one na g³êbokoœci ok. 2000 m w zbior-
niku dolnokredowym w szczelinowo-porowych utworach
piaskowcowych. Od wrzeœnia 2001 r. rozpoczêto eksplo-
atacjê tych wód i wykorzystywanie ich w systemie grzew-
czym.

Obecnie pracuj¹ trzy odwierty geotermalne: IGH-1,
PIG/AGH-1 i PIG/AGH-2. Wypùywajàca z nich woda cha-
rakteryzuje siæ wydajnoúcià 68 m³/h przy ciúnieniu samo-
wypùywu 2.6 bara, temperaturà 68°C i niskà mineralizacjà

8 g/l. Eksploatacja wód termalnych i odzysk z nich ciep³a
odbywa siê w systemie zamkniêtym (tzn. wydobyta na
powierzchniê woda po oddaniu ciep³a wraca do wnêtrza
Ziemi). Konstrukcjê odwiertów przedstawiono w tabeli 1.

W systemie tym gor¹ca woda (o temperaturze 68°C)
wydobywana jest otworem eksploatacyjnym (PIG/AGH-2)
z wydajnoœci¹ do 120 m3/h. Dalej woda t³oczona jest do
wymienników centralnego ogrzewania i ciep³ej wody u¿yt-
kowej. Po oddaniu ciep³a w wymiennikach kierowana jest
otworami ch³onnymi (PIG/AGH-1 i IGH-1) do podziemnej
warstwy wodonoœnej z temperatur¹ ok. 40–45°C. Ze
wzglêdu na mineralizacjê woda termalna nie mo¿e uczest-
niczyæ w obiegu sieciowym centralnego ogrzewania, st¹d
zachodzi koniecznoœæ zainstalowania wymiennika jako

urz¹dzenia poœrednicz¹cego w
wymianie ciep³a. Stosowanie
zamkniêtego systemu odbioru
ciep³a z wód termalnych umo¿li-
wia utrzymanie na sta³ym
poziomie takich parametrów z³o-
¿owych, jak wydajnoœæ, tempera-
tura i ciœnienie. Ponadto, woda
termalna nie ma kontaktu z powie-
trzem atmosferycznym, w trakcie
oddawania ciep³a wodzie obiego-
wej, dziêki czemu zachowana
zostaje równowaga chemiczna i w
konsekwencji warunki panuj¹ce
w basenie wodnym. W zastoso-
wanym uk³adzie geotermalnym
wody z³o¿owe traktowane s¹ jako
noœniki energii i nie s¹ sczerpywa-
ne. Mo¿na wiêc mówiæ jedynie
o eksploatacji energii, a nie eks-
ploatacji wód.

W lipcu 2008 r. otwarto zespó³ basenów k¹pielowych
zasilanych wod¹ geotermaln¹. Oprócz funkcji rekreacyjnej,
baseny pe³ni¹ równie¿ funkcjê balneologiczn¹ dziêki uni-
kalnemu sk³adowi zwi¹zków zawartych w wodzie. Obiekt
po³o¿ony nad brzegiem przep³ywaj¹cej przez Uniejów rzeki
Warty, na skraju 38-hektarowego piêknego parku z zabytko-
wym XVI-wiecznym zamkiem, przyci¹ga turystów.

Dodatkow¹ atrakcj¹ jest kasztel rycerski z hotelem,
wybudowany w stylu œredniowiecznym.
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Dzia³aj¹ce obecnie w Polsce zak³ady geotermalne,

wykorzystuj¹ce naj³atwiej dostêpne zasoby wód geoter-

malnych o niskiej entalpii (temperatura wody do 70oC),

charakteryzuj¹ siê ma³¹ efektywnoœci¹ wykorzystania

dostêpnej energii odnawialnej i wysokimi kosztami jed-

nostkowymi produkowanej energii cieplnej. Spowodowa-

ne jest to przede wszystkim stosowaniem drogiego paliwa

dodatkowego w okresie szczytu zimowego (oleju opa³owe-

go lub gazu) oraz drastycznym ograniczaniem produkcji i

sprzeda¿y energii cieplnej w sezonie letnim, a wiêc przez

prawie pó³ roku. Obserwuje siê tak¿e spadek przepuszczal-

noœci z³o¿a, co powoduje koniecznoœæ intensyfikacji

wydobycia i poci¹ga za sob¹ dodatkowe koszty.
Istot¹ projektu jest oszacowanie mo¿liwoœci produk-

cyjnych i potencja³u energetycznego biomasy, dostêpnych
na terenie okreœlonej gminy, w celu wyeliminowania oleju
lub gazu jako paliwa dodatkowego oraz okreœlenie parame-
trów si³owni geohybrydowej, wytwarzaj¹cej energiê elek-
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PIG/AGH-1 PIG/AGH-2 IGH-I

G³êbokoœæ otworu 2065 m 2031 m 2254 m

Rury � 133/8" cement. do wierzchu 0–65 m 0–30 m 0–100 m

Rury � 95/8" cement. w interwale 541–125 m 0–541 m – –

Rury � 95/8" cement. do wierzchu – 0–457 m 0–848 m

Rury � 65/8" kolumna eksploatacyjna 0–2065 m 0–2031 m 0–1882 m

Konstrukcja
kolumny

Rura nadfiltrowa 0–1918 m 0–1892 m 1842,40–1927,46 m

Filtr — rura perforowana 1918–2045 m 1892–2025 m 1927,46–2078,63 m

Rura podfiltrowa 2045–2065 m – 2078,63–2254 m

Tab. 1. Dane techniczne odwiertów (na podstawie danych PIG i IGH)


