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Szczawy termalne s¹ szczególnym rodzajem wód pod-
ziemnych, wykorzystywanym do celów balneologicznych.
Wed³ug ogólnie przyjêtej definicji s¹ to wody zawieraj¹ce
w swoim sk³adzie co najmniej 1000 mg/dm3 rozpuszczone-
go dwutlenku wêgla oraz posiadaj¹ce temperaturê na
wyp³ywie ze Ÿróde³ lub odwiertów co najmniej 20�C
(Dowgia³³o i in., 2002).

Dusznicki system geotermiczny buduje kompleks ska³
metamorficznych z³o¿ony ze zró¿nicowanych facjalnie i
petrograficznie ³upków ³yszczykowych oraz gnejsów z
soczewkami kwarcu i wapieni krystalicznych (Dumicz,
1964). Wystêpuj¹ce w ich obrêbie szczawy termalne cha-
rakteryzuj¹ siê niewysok¹ mineralizacj¹ wahaj¹c¹ siê od
1,5 do 3,4 g/dm3 oraz temperatur¹ od 20 do 35,8oC. S¹ to
wody o g³ównym typie chemicznym HCO3-Ca-Na(Mg).

W artykule przedstawiono wyniki iloœciowej analizy
zwi¹zku œrodowiska skalnego ze sk³adem chemicznym
szczaw termalnych, wystêpuj¹cych w obrêbie dusznickiego
systemu hydrogeotermicznego. Do realizacji pracy wykorzy-
stano modelowanie hydrogeochemiczne, które przeprowa-

dzono przy u¿yciu programu komputerowego WATEQ4F
(Ball & Nordstrom, 1992).

Otrzymane wyniki pozwoli³y na okreœlenie modelu
hydrogeochemicznego formowania siê szczaw termalnych
wystêpuj¹cych w rejonie Dusznik Zdroju. Stwierdzono, ¿e
minera³ami decyduj¹cymi o równowadze hydrogeochemicz-
nej wód eksploatowanych p³ytkimi ujêciami s¹ grupa wêgla-
nów, krzemionka amorficzna i skaleñ potasowy, natomiast z
najg³êbszego odwiertu GT-1 — g³ównie krzemionka amor-
ficzna. Fazy rozpuszczane stanowi¹ minera³y z grupy amfi-
boli, piroksenów, serpentynu i chloryty. Ustalono równie¿, ¿e
badane wody s¹ silnie przesycone w stosunku do faz mineral-
nych zawieraj¹cych zwi¹zki i ¿elaza i ³yszczyków.
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Perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych jury dolnej
w pó³nocno-zachodniej czêœci Polski

do celów ciep³owniczych, balneologicznych i rekreacyjnych

Anna Sowi¿d¿a³1

W pracy przedstawiono rezultaty badañ przeprowadzo-
nych w ramach projektu badawczego promotorskiego pt.
Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geoter-

malnej formacji mezozoicznej niecki szczeciñskiej (umowa
Nr 9004/B/T02/2007/33 z dnia 29.10.2007 r. o wykonanie
projektu badawczego promotorskiego Nr N N525 2347 33,
umowa AGH nr 18.18.140.620).

Warstwy wodonoœne poziomu dolnojurajskiego stano-
wi¹ najbardziej perspektywiczny mezozoiczny zbiornik
geotermalny niecki szczeciñskiej. W celu okreœlenia mo¿li-
woœci zagospodarowania dolnojurajskich zasobów geoter-
malnych pó³nocno-zachodniej czêœci Polski przeanalizowano
diagram Lindal’a, który wskazuje kierunki zagospodarowa-
nia wód geotermalnych, przyjmuj¹c za kryterium przydatno-
œci ich temperaturê. Zgodnie z tym kryterium zasoby
geotermalne zbiornika dolnojurajskiego niecki szczeciñskiej
mog¹ byæ wykorzystane w ciep³ownictwie, a tak¿e do

ch³odzenia, klimatyzacji, hodowli zwierz¹t, podgrzewania
gleby, rekreacji, balneo- logii, topnienia lodu i œniegu. Wody
o ni¿szych temperaturach mog¹ byæ wykorzystywane do
ogrzewania i ch³odzenia przy zastosowaniu pomp ciep³a.

Wykorzystanie energii geotermalnej w celach
ciep³owniczych jest zdeterminowane g³ównie przez takie
parametry, jak temperatura i wydajnoœæ. Parametry te
wziêto pod uwagê w obliczaniu wielkoœci dolnojurajskich
zasobów dyspozycyjnych niecki szczeciñskiej. Rozmiesz-
czenie i wielkoœci tych zasobów wyznaczaj¹ obszary per-
spektywiczne dla lokalizacji ujêæ dolnojurajskich wód
podziemnych. Jakkolwiek zasoby dyspozycyjne energii
geotermalnej zosta³y stwierdzone prawie na ca³ym analizo-
wanym obszarze, to strefy najbardziej perspektywiczne
skupione s¹ w czêœci centralnej, gdzie w okolicach Stargar-
du Szczeciñskiego, Dobrzan i Chociwla jednostkowe zaso-
by dyspozycyjne przyjmuj¹ wartoœci ponad 35 MJ/m2.

Najwiêkszy wp³yw na przydatnoœæ wód geotermalnych do
celów rekreacyjnych b¹dŸ leczniczych maj¹ temperatura i
mineralizacja wody geotermalnej. Najodpowiedniejsze warun-
ki do wykorzystania wód geotermalnych zarówno do celów
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