
Hydrogeochemia szczaw termalnych dusznickiego systemu hydrogeotermicznego
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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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rekreacyjnych, jak i leczniczych, wystêpuj¹ w po³udniowej
czêœæ niecki szczeciñskiej, w okolicach Poznania.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e wzd³u¿ niecki szczeciñskiej ci¹gnie siê
strefa silnego oddzia³ywania tektoniki solnej, przy rozwa¿aniu
mo¿liwoœci zagospodarowania wód geotermalnych zbiornika
dolnojurajskiego nale¿y zwróciæ uwagê na obecnoœæ struktur sol-

nych w strefach perspektywicznych. Mo¿e to wp³ywaæ na lokalny
wzrost wartoœci mineralizacji wód podziemnych.

W efekcie przeprowadzonych analiz powsta³a mapa
wskazuj¹ca optymalne strefy do wykorzystania ciep³a wód
geotermalnych zbiornika dolnojurajskiego w celach ciep³o-
wniczych, balneologicznych i rekreacyjnych.

Mo¿liwoœci zagospodarowania z³ó¿ wód termalnych w rejonie miasta Poddêbice

Marek Hajto1, Anna Karska2

Poddêbice zlokalizowane s¹ w centralnej Polsce, w pó³-
nocno-zachodniej czêœci woj. ³ódzkiego, ok. 35 km od
£odzi i ok. 17 km od Uniejowa, gdzie od 1999 r. eksploatu-
je siê z powodzeniem wody termalne.

Plan zagospodarowania wód termalnych dla miasta
Poddêbice jest wynikiem prac projektowych prowadzo-
nych w zakresie rozpoznania z³o¿a wód termalnych od
roku 1999. W latach 1999–2000, z inicjatywy w³adz gminy
Poddêbice, opracowano pierwszy projekt na rozpoznanie
z³ó¿ wód termalnych w rejonie miasta. Projekt zak³ada³
wykonanie dwóch otworów wiertniczych i udostêpnienie
wód poziomu hydrogeologicznego dolnej kredy dubleto-
wym systemem eksploatacyjno-zat³aczaj¹cym oraz wyko-
rzystanie ciep³a wód ww. poziomu do celów grzewczych i
balneologiczno-rekreacyjnych. W 2003 r. dokonano zmia-
ny koncepcji udostêpnienia z³o¿a, zmiany funkcji wykony-
wanych otworów geotermalnych (otwór zat³aczaj¹cy

zosta³ zamieniony z otworem wydobywczym). Kolejna
zmiana koncepcji wykonana w 2007 r. zak³ada³a rezygna-
cjê z eksploatacji z³o¿a dubletem geotermalnym na rzecz
eksploatacji jednym otworem wydobywczym. Sprecyzo-
wano sposób zagospodarowania wód, g³ównie w zakresie
rynku potencjalnych odbiorców: basen rekreacyjno-leczni-
czy, podgrzewanie parkingów i boiska sportowego, bal-
neoterapia, ogrzewanie szpitala oraz plan zaopatrzenia w
ciep³o szeœciu obiektów wielkoskalowych. Projekt prac
geologicznych przewidywa³ wykonanie jednego otworu
wiertniczego o g³êbokoœci 2039 m p.p.t. Zasadniczy
poziom wodonoœny zlokalizowano w piaskowcowych
utworach kredy dolnej (albu dolnego i œrodkowego oraz
aptu i baremu). Projekt zak³ada³, ¿e wody termalne pozio-
mu zbiornikowego bêd¹ charakteryzowa³y siê temperatur¹
ok. 60oC, mineralizacj¹ 8–13 g/dm3. Przewiduje siê, ¿e
wydajnoœæ eksploatacyjna poziomu zbiornikowego bêdzie
mieœci³a siê w granicach ok. 180–190 m3/h.

Projekt w Poddêbicach zak³ada, ¿e pobrana energia
ciep³ych wód bêdzie wykorzystana w szerokim zakresie w ce-
lach ciep³owniczych, balneoterapeutycznych i rekreacyj-
nych, a po sch³odzeniu do ok. 30–35oC woda termalna
bêdzie odprowadzona do rzeki Ner.

Projekt pozyskania energii z wód zlikwidowanej kopalni wêgla kamiennego

Eleonora Solik-Heliasz1

Z kopalñ wêgla kamiennego w Górnoœl¹skim Zag³êbiu
Wêglowym odprowadzane jest ³¹cznie oko³o 416 m3 wód
na minutê. Zawarty w nich znaczny potencja³ cieplny (moc
cieplna) zosta³ oszacowany na oko³o 220 MW (Solik-He-
liasz, 2007). Potencja³ ten sta³ siê przyczynkiem do podjê-
cia dzia³añ zmierzaj¹cych do wykorzystania energii na cele
utylitarne. Opracowano nowatorski projekt technologicz-
ny pozyskania energii w si³owni geotermalnej, bazuj¹cej
na wodach pochodz¹cych ze zlikwidowanej kopalni Kato-

wice. Si³ownia dostarczy 3035 kW energii cieplnej oraz

600 kW energii elektrycznej. Wykonany rachunek ekono-
miczny wykaza³, ¿e koszty inwestycyjne pozyskania jed-
nostki energii w nowym uk³adzie technologicznym s¹
wiêksze, ni¿ w tradycyjnym, bazuj¹cym na wêglu, czy
gazie ziemnym, jednak¿e koszty eksploatacyjne bêd¹ ni¿-
sze. Bardzo dobry jest równie¿ osi¹gniêty efekt ekologicz-
ny. Zaproponowane rozwi¹zanie mo¿e byæ aplikowane w
kolejnych kopalniach wêgla, po dostosowaniu do lokal-
nych warunków górniczo-ruchowych.
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