
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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