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Rozdział 1. 

WPROWADZENIE 

 

 

1.1. Cel i zakres wykonania opracowania 

Celem opracowania jest analiza możliwości występowania i zagospodarowania 

wód termalnych w gminie Końskie. Niniejsze opracowanie powstało w ramach reali-

zacji projektu pn.: „Świętokrzysko – Podkarpacki Klaster Energetyczny – Kontynu-

acja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

Pierwszym celem opracowania było dokonanie oceny warunków geologicznych 

i hydrogeologicznych Gminy Końskie, a w szczególności uwzględniając teren wokół 

zbiornika Sielpi, pod kątem energetycznym i rekreacyjno-leczniczym zasobów wód 

podziemnych termalnych i leczniczych niezbędnych dla podjęcia decyzji o ewentual-

nym ich wykorzystaniu i uwzględnieniu w bilansie energetycznym oraz dokumentach 

rozwoju Gminy. 

Kolejnym celem było dokonanie oceny lokalnego potencjału płytkiej energii 

geotermalnej na terenie Gminy Końskie a w szczególności uwzględniając teren wokół 

zbiornika Sielpeckiego. 

Zakres opracowania zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówie-

nia (SIWZ) obejmuje: 

− analizę warunków geologicznych i hydrogeologicznych w Gminie Koń-

skie, 

− szczegółową analizę dostępnych archiwalnych profili litostratygraficz-

nych pod kątem możliwości występowania skał zbiornikowych wód geo-

termalnych, 
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− ocenę warunków występowania wód geotermalnych, a w szczególności: 

potencjalnych zasobów, temperatury, składu chemicznego, zawartości 

pierwiastków specyficznych, wydajności, średniej sumarycznej miąższo-

ści skał zbiornikowych kompleksu wodonośnego, głębokości stropu oraz 

ilości ciepła możliwego do odebrania z 1m3 wody, 

− perspektywy i możliwości zagospodarowania wód geotermalnych na te-

renie gminy Końskie, 

− szacunkową analizę ekonomiczno-finansową dla przyjętych propozycji 

rozwiązań. 

 

 

1.2. Identyfikacja obszaru badań 

1.2.1. Lokalizacja 

 Gmina Końskie położona jest w obrębie powiatu koneckiego, w północno – 

zachodniej części województwa świętokrzyskiego.  Miejscowość Końskie znajduje się 

około 25 km na południe od Opoczna, 26 km na południowy zachód od Przysuchy 

oraz około 50 km na północy zachód od Kielc. Gmina Końskie sąsiaduje z gminami 

Stąporków, Smyków, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Gowarczów w województwie 

świętokrzyskim oraz z Przysuchą w województwie mazowieckim, Żarnowem i Biała-

czowem w województwie łódzkim.  

Według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego gmina znaj-

duje się na granicy dwóch makroregionów: Wyżyny Kieleckiej i Wyżyny Przedbor-

skiej. Zdecydowana większość gminy znajduje się na terenie mezoregionu Wzgórza 

Opoczyńskie należącej do Wzgórz Przedborskich. Niewielkie fragmenty na wschodzie 

gminy znajdują się na terenie Garbu Gielniowskiego a część najbardziej wysunięta na 

południe w obrębie Płaskowyżu Suchedniowskiego. Obie te jednostki należą do ma-

kroregionu Wzgórz Kieleckich. 

Pod względem geologicznym gmina Końskie obejmuje fragment północno – 

zachodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich.  
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1.2.2. Morfologia terenu 

Obszar gminy Końskie charakteryzuje się spadkiem terenu w kierunku północ-

no – zachodnim. We wschodniej części gminy, w obrębie Garbu Gielniowskiego znaj-

duje się największe wzniesienie na terenie gminy o wysokości 314 m n.p.m. W części 

centralnej i zachodniej znajdują się rozległe obszary pokryte osadami lodowcowymi 

i wodnolodowcowymi. Osady te porozcinane są przez system dolinny rzeki Wąglanki 

i jej dopływów.  

Wśród form pochodzenia lodowcowego przeważają równiny moreny dennej 

z okresu zlodowacenia środkowopolskiego, znajdują się one m.in. między Końskimi, 

a Modliszewicami. Na terenie gminy znajdują się także wzgórza morenowe, najbar-

dziej okazałe z nich znajdują się m.in. w rejonie Bedlna, gdzie osiągają wysokość 4 – 

6 m n.p.t. 

Wśród form pochodzenia wodnolodowcowego dominują rozległe równiny san-

drowe znajdujące się m.in. w okolicach Nieświna oraz tarasy kemowe związane eta-

powym kurczeniem się masy lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego.  

Na terenie gminy Końskie ważnym elementem są liczne wały wydmowe i pola 

piasków wydmowych. Zajmują one dość duże obszary, zwłaszcza w okolicach Bedlna, 

Baryczy, Przybyszowa,  Strzęboszowa, Wincentowa i Nieświna.  

Z uwagi na dość gęstą sieć hydrograficzną gminy ważnym elementem są formy 

pochodzenia rzecznego, związane głównie z systemami dolinnymi Wąglanki. Formy 

geomorfologiczne pochodzenia rzecznego to dna dolin rzecznych, tarasy akumulacyj-

ne nadzalewowe w dolinach rzecznych oraz krawędzie i stoki wysoczyzn i tarasów 

zalewowych. 

Innymi, rzadko występującymi formami geomorfologicznymi są formy pocho-

dzenia denudacyjnego oraz antropogenicznego. 
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1.3. Zagospodarowanie przestrzenne gminy 

Gmina Końskie jest gminą typu miejsko – wiejskiego o powierzchni 264,79 

km2. W skład gminy wchodzi 40 sołectw oraz miasto Końskie. W strukturze użytko-

wanie gminy przeważają grunty leśne, które stanowią aż 51% powierzchni gminy. 

Powierzchnia gruntów rolnych zajmuje 30,6 % ogólnej powierzchni. Rolnictwo na 

terenie gminy nie odgrywa większego znaczenia z uwagi na bardzo słabe gleby i duże 

rozdrobnienie gospodarstw.  

 

 

1.4. Charakterystyka geotermii niskotemperaturowej 

1.4.1. Definicja geotermii niskotemperaturowej 

 Geotermia niskotemperaturowa nie daje możliwości bezpośredniego wykorzy-

stania ciepła ziemi - wymaga ona stosowania pomp ciepła jako urządzeń wspomagają-

cych, które doprowadzają do podniesienia energii na wyższy poziom termodynamicz-

ny. W tym przypadku ciepło geotermalne stanowi dla pompy grzejnej tzw. dolne źró-

dło ciepła, które ze względów ekonomicznych zawsze musi znajdować się w pobliżu 

miejsca zainstalowania pompy. Dolnym źródłem ciepła, oprócz ciepła geotermalnego, 

mogą być również inne nośniki, takie jak np.: powietrze atmosferyczne, wody po-

wierzchniowe, ciepło odpadowe powstające w wielu procesach produkcyjnych i tech-

nologicznych. O większej atrakcyjności gruntu i wód podziemnych jako dolnego źró-

dła ciepła przesądza jednak stabilność temperaturowa i związana z tym wyższa stabil-

ność energetyczna1. 

 
 
1.4.2. Sprężarkowa pompa ciepła 

 Pompa ciepła jest jednym z niekonwencjonalnych źródeł ciepła, która jest 

w stanie dostarczyć odbiorcy wymaganą moc cieplną i niezbędną ilość ciepła a jedno-

cześnie daje możliwość obniżenia zużycia energii pierwotnej. Jest ona urządzeniem, 

                                                           
1 Kapuściński J., Rodzoch A.: Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju. 
Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006r. 
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które wykorzystuje rozmaite zjawiska fizyczne w celu przeniesienia ciepła z ciała 

o niższej temperaturze do ciała o wyższej temperaturze. Samoczynny przepływ ciepła 

od ciała zimniejszego do cieplejszego nie jest możliwy, dlatego do pompy ciepła trze-

ba dostarczyć energię napędową (rys. 1.4.1). 

 

 
Rys. 1.4.1. Zasada funkcjonowania pompy ciepła 

 
 Praca pompy ciepła wymaga dostarczenia energii do napędu urządzeń, typowo 

energii elektrycznej. Jednak uzysk ciepła jest typowo 3 - 4 krotnie wyższy od zużycia 

energii elektrycznej do napędu pompy. Z tego powodu pompa ciepła jest urządzeniem, 

które podnosi efektywność wykorzystania energii elektrycznej. Jest formą odnawial-

nego źródła energii w tym zakresie, w jakim dostarcza więcej energii do ogrzewanego 

obszaru niż energia wykorzystana do wytwarzania energii elektrycznej. 

 W systemach korzystających z energii zawartej w otoczeniu nie ma spalania, 

istnieje tylko przesyłanie ciepła za pomocą pomp ciepła. Pompy nie produkują ciepła 

ani też nie grzeją. Pompa ciepła jest tylko pośrednikiem w przesyłaniu energii z jedno-

czesnym podwyższaniem temperatury. 

 Najważniejszym parametrem pompy ciepła jest jej moc grzewcza. Oprócz mocy 

przekazywanej innym istotnym parametrem jest tak zwany współczynnik efektywno-

ści energetycznej, będący liczbą wyrażającą stosunek mocy oddawanej do zużywanej - 

współczynnik COP. Współczynnik efektywności sprężarkowej pompy ciepła w typo-

wych instalacjach jest tym wyższy, im mniejsza jest różnica pomiędzy temperaturą 

czynnika pobieranego ze środowiska, a wymaganą temperaturą czynnika grzewczego. 
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 W dużym uproszczeniu sprężarkowa pompa ciepła składa się z dwóch wymien-

ników ciepła (parownika i skraplacza), sprężarki oraz zaworu rozprężnego (rys. 1.4.2). 

Pompa ciepła wyposażona jest oczywiście w szereg dodatkowych urządzeń, np. takich 

jak: presostaty, zawory termostatyczne, elektryczne układy zabezpieczające, itp. 

 

 

Rys. 1.4.2. Obieg termodynamiczny w sprężarkowej pompie ciepła 
 
 W pompie ciepła zachodzi proces podnoszenia potencjału cieplnego tj. proces 

pobierania ciepła ze środowiska o temperaturze niższej (dolnego źródła ciepła) i prze-

kazywania tego ciepła do zasilania obiegu grzejnego o temperaturze wyższej (górnego 

źródła ciepła). System grzewczy wykorzystujący sprężarkowa pompę ciepła, ma trzy 

obiegi: 

1. Obieg dolnego źródła ciepła (rys. 1.4.2) - odbiera niskotemperaturowe ciepło ze 

środowiska i przekazuje je do parownika w pompie ciepła. W tym przypadku 

dolnym źródłem może być ciepło pobrane z gruntu, wody lub powietrza. Przez 

parownik drugim obiegiem przetłaczany jest czynnik termodynamiczny o tem-

peraturze niższej od temperatury dolnego źródła ciepła. Po odebraniu ciepła od 

dolnego jego źródła, schłodzony czynnik zostaje skierowany do środowiska ce-

lem jego ponownego ogrzania. 

2. Obieg termodynamiczny - połączony jest z obiegiem dolnego źródła ciepła za 

pomocą parownika, a z obiegiem górnego źródła ciepła za pomocą skraplacza. 

W obiegu termodynamicznym odbywa się przekazywanie ciepła z niższego na 

wyższy poziom temperatury. Odbywa się to w zamkniętym procesie, poprzez 

cykliczna zmianę fizycznego stanu czynnika termodynamicznego: sprężanie, 

skraplanie, rozprężanie, parowanie. Proces taki zachodzi z udziałem dostarczo-

nej z zewnątrz energii elektrycznej służącej do napędu sprężarki. Sprężarka 
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spręża parę czynnika termodynamicznego, w wyniku czego następuje przyrost 

jej temperatury. Gorąca para oddaje w skraplaczu większość swojego ciepła 

wodzie grzewczej, przy czym w wyniku ochładzania para ulega skropleniu. Na-

stępnie czynnik termodynamiczny, juz w postaci cieczy, ale jeszcze pod wyso-

kim ciśnieniem przepływa przez zawór rozprężny. W procesie rozprężania na-

stępuje gwałtowne ochłodzenie czynnika. Zimny czynnik pod niskim ciśnie-

niem, przepływając przez parownik odbiera ciepło od czynnika roboczego dol-

nego źródła ciepła. W wyniku tego czynnik obiegu termodynamicznego odpa-

rowuje a powstająca para zasysana jest przez sprężarkę i cykl obiegu termody-

namicznego rozpoczyna sie od początku. 

3. Obieg górnego źródła ciepła - odbiera ciepło od gorącego czynnika termody-

namicznego i rozprowadza je do odbiorników. Przekazywanie tego ciepła od-

bywa się w wymienniku pompy ciepła zwanym skraplaczem. Do pierwotnej 

strony skraplacza doprowadzony jest czynnik termodynamiczny, natomiast do 

wtórnej strony skraplacza doprowadzony jest czynnik roboczy górnego źródła 

ciepła (woda grzejna). 

 
 
1.4.3. Charakterystyka dolnych źródeł ciepła 

 Przedmiotowe opracowanie dotyczy możliwości pozyskiwania i zagospodaro-

wania energii geotermalnej. W związku z tym przybliżone zostaną jedynie możliwości 

pozyskiwania ciepła z gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych.  

 

Grunt 

 Ciepło, które jest zgromadzone w gruncie może być sumą energii promienio-

wania słonecznego i energii geotermicznej. W wyniku bezpośredniego oddziaływania 

promieni słonecznych i ruchu powietrza ciepło gromadzi się w gruncie, w jego najbar-

dziej zewnętrznej warstwie. 

 Grunt szczególnie wtedy, gdy jest dobrze przesiąknięty wodą potrafi zgroma-

dzić bardzo wiele ciepła słonecznego. Ciepło w ziemi transportowane jest niemal wy-
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łącznie drogą przewodnictwa, przy czym przewodność cieplna zwiększa się wraz z 

rosnącą zawartością wody. 

 Temperatura gruntu pochodząca od promieniowania słonecznego zmniejsza się 

wraz z głębokością oraz jest zależna od pory roku. Im głębiej tym mniejszy udział 

energii promieniowania słonecznego a większy energii geotermalnej. Przepływ energii 

geotermalnej jest stabilny i nie wykazuje zmian sezonowych. 

 

Woda 

 Woda, jako źródło ciepłą niskotemperaturowego, ma szczególnie korzystne 

właściwości, a duże współczynniki przejmowania ciepła umożliwiają stosowanie wy-

mienników ciepłą o zwartej konstrukcji. 

 Woda powierzchniowa jest najczęściej zasysana ze zbiorników (staw, jezioro) 

przez pompę i tłoczona do parowacza pompy ciepła. Strumień masy przetłaczanej wo-

dy jest stosunkowo duży z powodu niewielkiego spadku jej temperatury wynoszącego 

4 - 5 K, a jednostkowa ilość uzyskanego ciepła 4500 - 5900 Wh/m3. Wody powierzch-

niowe (cieki lub wody stojące - stawy, jeziora) mogą być źródłem ciepła niskotempe-

raturowego w instalacjach pomp ciepła o średniej i dużej mocy. 

 Woda gruntowa jest bardzo dobrym akumulatorem ciepła słonecznego o prak-

tycznie stałej temperaturze utrzymywanej na poziomie od +7 do +12oC. Do pobierania 

ciepła z wody gruntowej potrzebne są dwie studnie: czerpalna - do poboru wody 

i chłonna do odprowadzania (zrzutu) wody schłodzonej, która wypływa z pompy cie-

pła.  

 Podczas stosowania wody gruntowej jako źródła energii dla dolnego źródła cie-

pła dla pompy ciepła należy zapewnić odpowiedni przepływ wody. Wydajność studni 

powinna być taka, aby zapewnić stały wymagany przepływ przez 24 godziny na dobę 

przez 365 dni w roku. 

 W przypadku dwóch studni problemem w zapewnieniu odpowiedniego prze-

pływu nie jest studnia czerpalna. Dużym problemem jest natomiast utylizacja schło-

dzonej wody za pomocą studni chłonnej. Z biegiem czasu następuje kolmatacja war-

stwy wodonośnej, a co za tym idzie coraz większe problemy ze zrzutem wykorzysta-

nej wody. 
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 Woda pobrana ze studni w większości przypadków zawiera duże ilości roz-

puszczonego w niej żelaza, które może stanowić problem w przypadku jego kontaktu 

z powietrzem. Powstające tlenki żelaza mogą zapychać kanaliki w wymienniku pompy 

ciepła oraz powodują kolmatację warstwy wodonośnej w studni chłonnej. Tak więc, 

do prawidłowego działania pompy ciepła wykorzystującej wody gruntowe oprócz od-

powiedniego przepływu należy również zapewnić szczelność instalacji. 

 

 

1.5. Charakterystyka geotermii wysokotemperaturowej 

1.5.1. Definicja geotermii wysokotemperaturowej 

 Dla potrzeb niniejszego opracowania energię geotermalną podzielono na wyso-

kotemperaturową i niskotemperaturową ograniczoną temperaturą 20oC. Jest to umow-

na, przyjęta w Polsce, granica pomiędzy wodami termalnymi i niskotemperaturowymi, 

która wynika z relacji do temperatury ciała ludzkiego i możliwości wykorzystania wód 

do celów balneologicznych2,3. Temperatura 20oC mierzona na wypływie z otworu 

wiertniczego została formalnie przyjęta za granicę, od której Prawo geologiczne i gór-

nicze4 uznaje wody podziemne za termalne. 

 

 

1.5.2. Systemy eksploatacyjne wody termalnej 

 Woda termalna w niektórych rejonach świata samoczynnie wypływa na po-

wierzchnię ziemi w postaci np. gejzerów. W większości przypadków, a szczególnie na 

terenie Polski, aby móc wykorzystywać wody termalne należy wykonać odwiert geo-

termalny, którego głębokość może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy metrów. Bio-

rąc pod uwagę stopień mineralizacji nośników ciepła, systemy pozyskiwania wody 

termalnej można podzielić na jednootworowe i dwuotworowe. 

                                                           
2 Dowgiałło J., Karski A., Potocki I.: Geologia surowców balneologicznych. Wydawnictwa Geologiczne, War-
szawa 1969r. 
3 Madeyski A.: Użytkowanie wód geotermalnych do celów kąpieliskowych. Technika Poszukiwań Geologicznych 
Geosynoptyka i Geotermia, nr 5/89, s. 39 - 40. 
4 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, Poz. 981). 
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 Jednootworowe systemy eksploatacyjne stosowane są głównie w przypadku 

wydobywania wód termalnych słabo zmineralizowanych. Przy tego typu systemie wo-

da termalna doprowadzana jest do odbiorcy najczęściej za pomocą pompy głębinowej 

umieszczonej w otworze eksploatacyjnym (rzadziej za pomocą samowypływu). Wy-

korzystana woda termalna może być skierowana bezpośrednio do cieków powierzch-

niowych lub do kanalizacji miejskiej celem jej wcześniejszego oczyszczenia. Tego 

typu systemy wykorzystywane są głównie w uzdrowiskach geotermalnych oraz kąpie-

liskach rekreacyjnych. 

 

 
Rys. 1.5.1. Proces eksploatacji i nagrzewania się wód termalnych 

 

 W przypadku wód termalnych o wysokim stopniu mineralizacji (niemożliwy 

zrzut do wód powierzchniowych) oraz wykorzystywanych w ciepłownictwie najczę-

ściej stosowane są dwuotworowe systemy eksploatacyjne - dublet geotermalny. Pod-

stawową zasadą działania dubletu geotermalnego jest zapewnienie ciągłości przepływu 

pomiędzy otworem eksploatacyjnym a otworem chłonnym, wynikające z konieczności 

wtłaczania w tym samym czasie wydobytej ze złoża wody. Woda termalna wydoby-

wana jest za pomocą otworu eksploatacyjnego i rurociągiem przepompowywana jest 

do odbiorcy, którym może być ciepłownia geotermalna (rys. 1.5.1). W tym przypadku 

woda termalna, oddając ciepło za pomocą wymiennika, ogrzewa wodę sieciową krążą-

cą w obiegu zamkniętym. Schłodzona woda termalna jest następnie przepompowywa-
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na do otworu chłonnego i zatłaczana do tej samej warstwy wodonośnej, z której zosta-

ła wydobyta, celem jej ponownego ogrzania. W głębi Ziemi znajduje się magma, bę-

dąca gorącą stopioną masą krzemianów i glinokrzemianów. Ponieważ ciepło zawsze 

wędruje od stref cieplejszych ku chłodniejszym, płynna magma nagrzewa leżącą nad 

nią warstwę wodonośną, która od góry przykryta jest najczęściej warstwą skalną o sła-

bym przewodnictwie cieplnym. Część wód powierzchniowych przenika do warstwy 

wodonośnej poprzez szczeliny i pęknięcia zasilając warstwę wodonośną. 

 Odległość pomiędzy odwiertami eksploatacyjnym i chłonnym obliczana jest na 

podstawie modelu matematycznego. Dobrana jest ona w taki sposób, aby zoptymali-

zować czas dojścia wody schłodzonej od otworu chłonnego do otworu eksploatacyjne-

go. W przypadku, kiedy nie istnieje możliwość wykonania odwiertu chłonnego w od-

ległości gwarantującej prawidłową pracę układu stosuje się odwierty kierunkowe, któ-

re wchodzą w złoże w odpowiedniej odległości. Rozwiązanie to stosowane jest wy-

łącznie podczas odbierania ciepła od wody termalnej krążącej w obiegu zamkniętym. 

 Do górotworu nie można ponownie zatłaczać wody termalnej wykorzystanej 

w lecznictwie, balneologii oraz rekreacji. Napowietrzona woda powoduje pogarszanie 

się właściwości chłonnych otworów zatłaczających zlokalizowanych głównie w kolek-

torach porowych5,6. 

 W celu ewentualnego zmniejszenia nakładów finansowych - które są najwięk-

sze na wykonanie nowych odwiertów - można wykorzystać już istniejące głębokie 

otwory wiertnicze. Lata 1958 - 1995 zaowocowały wykonaniem kilku tysięcy głębo-

kich i supergłębokich otworów wiertniczych na obszarze całej Polski, a najwięcej na 

Niżu Polskim7. 

 

 

                                                           
5 Biernat H., Kulik S., Noga B., Kosma Z.: Problemy inkrustacji przy zatłaczaniu wykorzystanych wód 
termalnych. Modelowanie Inżynierskie, Tom 8, Nr 39, Gliwice 2010, s. 7 - 12 
6 Waligóra J., Sołtysiak M.: Zatłaczanie wód pozabiegowych w utwory serii węglanowej dewonu 
w Uzdrowisku Ustroń. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 445, Warszawa 2011, s. 701 - 
708 
7 Bojarski L., 1995: Możliwości wykorzystania istniejących głębokich otworów wiertniczych w celu 
ujęcia wód geotermalnych. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia, nr 3-
4/95, s. 19 - 21 
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1.5.3. Możliwości wykorzystania wód termalnych 

 Możliwości wykorzystania wód termalnych zależą głównie od ich temperatury. 

Wyróżnić można dwa główne sposoby wykorzystania wód termalnych. Z jednej strony 

jest to wykorzystanie płynów o odpowiednio wysokiej temperaturze (powyżej 100oC) 

i ciśnieniu do wykonania pracy w turbinie napędzającej generator energii elektrycznej, 

z drugiej - bezpośrednie wykorzystanie złóż nisko- i średnio-temperaturowych głów-

nie w ciepłownictwie (wody o temperaturze powyżej 50oC), ale także do celów rekre-

acyjnych, leczniczych, balneologicznych, czy też w rolnictwie (wody o temperaturze 

poniżej 50oC)8. 

 

 

Rys. 1.5.2. Wykorzystanie wody termalnej w zależności od jej temperatury 

 

 Większość zasobów wód termalnych występujących na terenie Polski nie po-

siada temperatury przekraczającej 100oC, co jednoznacznie określa możliwości ich 

wykorzystania (rys. 1.5.2). Wśród sposobów bezpośredniego wykorzystania wód ter-

malnych na świecie dominuje dziewięć głównych dziedzin9. Woda termalna może sta-

nowić dolne źródło ciepła dla absorpcyjnych lub sprężarkowych pomp ciepła10,11. Bar-

                                                           
8 Oniszk-Popławska A., Zowsik M., Rogulska M.: Ciepło z wnętrza ziemi. Podstawowe informacje na 
temat wykorzystania energii geotermalnej. EC BREC/IBMER, Gdańsk-Warszawa 2003 
9 Lund J.W.: Sposoby bezpośredniego wykorzystania energii geotermalnej. Technika Poszukiwań 
Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 5/89, s. 39 - 40 
10 Bloomquist R.G.: Ekonomika zastosowania systemów geotermalnych pomp ciepła dla budynków 
komercyjnych i użyteczności publicznej. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geo-
termia nr 5/2001, s. 25 - 40 



ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA WÓD TERMALNYCH W 
GMINIE KOŃSKIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKAR-

PACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA” 

Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A . 19 

dzo popularne jest również wykorzystanie wód termalnych w kąpieliskach, na pływal-

ni oraz w balneologii12,13. W ogrzewnictwie wykorzystywane jest około 20% wydo-

bywanych wód termalnych14. Energia cieplna odebrana wodzie termalnej wykorzy-

stywana jest jeszcze dość powszechnie również w ogrodnictwie szklarniowym i hy-

drouprawach15, w przemyśle16, inne wykorzystania stanowią około 0,4%. 

 Wody termalne zawierają zazwyczaj wiele różnorodnych składników mineral-

nych. Możliwe jest zatem pozyskiwanie z nich surowców chemicznych z wykorzysta-

niem ciepła do ewaporacji. 

 W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie przemysłu kosme-

tycznego wodami termalnymi i mineralnymi. Wody te stały się przedmiotem badań 

i zgłoszeń patentowych nie tylko wielkich koncernów, jak l'Oréal (La Roche-Posay, 

Vichy) i Pierre Fabre (Avène), ale i małych firm kosmetycznych. 

 Wody mineralne dostarczają organizmowi minerały i mikroelementy, które po-

dobnie jak witaminy są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania komórek 

i tkanek. Są one składnikami m.in. enzymów, witamin, hemoglobiny, mioglobiny, bia-

łek strukturalnych. Skład jakościowy minerałów mikroelementów występujący 

w leczniczych wodach mineralnych i termalnych odpowiada składowi jakościowemu 

płynów ustrojowych. 

 Czysta woda termalna może być stosowana nie tyko do kąpieli, inhalacji czy 

okładów, ale także jako składnik preparatów przeznaczonych do pielęgnacji skóry. 

Zawarte w wodzie termalnej składniki mineralne i mikroelementy odkładają się 

w warstwie rogowej naskórka, a częściowo przenikają do głębszych jej warstw. Na 

                                                                                                                                                                                     
11 Smal W., Nienartowicz J.: Możliwości wykorzystania odnawianych źródeł energii za pomocą pomp 
cieplnych. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 5/89, s. 29 - 37 
12 Latur T.: Aktualny stan i dalsze możliwości wykorzystania w Polsce wód termalnych do celów lecz-
niczych, profilaktycznych oraz rekreacji. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrówno-
ważony Rozwój nr 2/2007, s. 63 - 67 
13 Madeyski A.: Użytkowanie wód geotermalnych do celów kąpieliskowych. Technika Poszukiwań 
Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 4/2004, s. 25 - 28 
14 Lemale J.: Zastosowanie geotermii niskiej entalpii w ogrzewaniu mieszkań. Technika Poszukiwań 
Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, nr 2/95, s. 5 - 11 
15 Rosik-Dulewska Cz., Grabda M.: Wykorzystanie ciepła niskotemperaturowych wód geotermalnych 
w produkcji ogrodniczej pod osłonami. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geo-
termia, nr 5/2001, s. 163 - 173 
16 Lindal B.: Przegląd przemysłowych zastosowań geotermii. Technika Poszukiwań Geologicznych 
Geosynoptyka i Geotermia, nr 6/95, s. 55 - 63 
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podstawie prowadzonych badań obserwuje się działanie uwrażliwiające skórę na od-

działywanie promieniowania ultrafioletowego, a w przypadku wód o wysokiej minera-

lizacji również działanie keratolityczne w obrębie warstwy rogowej naskórka. Wody 

termalne łagodzą podrażnienia skóry wywołane przez leczenie fotodynamiczne, środki 

chemiczne stosowane w zwalczaniu zmarszczek i trądziku oraz detergenty. 

 

 
1.5.4. Możliwości energetycznego wykorzystania wody termalnej 

Ciepłownictwo 

 Energia geotermalna według projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii17 

jest energią o charakterze nieantropologicznym, skumulowaną w postaci ciepła w wo-

dach podziemnych. Nośnikiem ciepła geotermalnego są zwykle wody złożowe, które 

przeważnie jako solanki o różnym stopniu stężenia wypełniają pory i szczeliny skał. 

Aby źródło energii było odnawialne, woda ta musi krążyć i musi być uzupełniana 

w sposób naturalny lub też sztucznie woda musi być dostarczana z powrotem do strefy 

wygrzewania. 

 Przydatność naturalnego systemu hydrotermalnego, jako źródła energii cieplnej 

zależy od trzech głównych czynników: 

− temperatury wydobywanej wody termalnej, 

− wydajności wody termalnej możliwej do wydobycia ze źródła, 

− możliwości zagospodarowania wytworzonej energii (odpowiednia ilość odbior-

ców). 

 Najbardziej efektywnym i najprostszym sposobem zagospodarowania energii 

wód termalnych jest ich zastosowanie do ogrzewania w gospodarce komunalnej, 

w rolnictwie, w procesach technologicznych, jako wspomaganie konwencjonalnych 

ciepłowni oraz użycie jako źródła energii w siłowniach niskotemperaturowych. Róż-

norodność możliwych rozwiązań technicznych i struktura urządzeń służących do po-

zyskania ciepła z wnętrza ziemi wynikają z konieczności dostosowania rodzaju i wiel-

kości ujęcia geotermalnego do potrzeb i parametrów instalacji odbiorczej ciepła, przy 

uwzględnieniu lokalnych warunków technicznych oraz wyników rachunku ekono-

                                                           
17 Ustawa o odnawialnych źródłach energii - projekt z dnia 20 grudnia 2011r. 
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micznego. Wiąże się to z tym, że zapotrzebowanie ciepła przez jego odbiorców jest 

najczęściej zmienne w czasie. Dotyczy to w szczególności zapotrzebowania na ciepło 

do ogrzewania pomieszczeń, którego ilość zależy od temperatury zewnętrznej. Pod-

stawą określenia ilości ciepła grzejnego jest wykres uporządkowany, pomocny 

zwłaszcza przy wyborze systemów do odbioru energii zwód termalnych, przy czym 

możliwe są tutaj trzy podstawowe układy, a mianowicie: 

− układ monowalentny, w którym całe ciepło grzejne pobierane jest z instalacji 

geotermalnej, 

− układ biwalentny, w którym źródło geotermalne wspomagane jest kotłami, naj-

częściej gazowymi, 

− układ kombinowany, w którym część zapotrzebowania odbiorców zaspokajana 

jest przez instalację geotermalną (ciepło niskotemperaturowe), a pozostała 

część przez kotłownię konwencjonalną (ogrzewanie tradycyjne). 

 Bezpośrednie wykorzystanie wody termalnej do celów ciepłowniczych odbywa 

się za pośrednictwem geotermalnych wymienników ciepła. Najczęściej płytowe wy-

mienniki ciepła pośredniczą przy przekazywaniu ciepła wody termalnej na rzecz słod-

kiej wody sieciowej. W tym przypadku istotne znaczenie dla stopnia wykorzystania 

energii geotermalnej ma temperatura zatłaczanej wody termalnej, limitowana głównie 

przez temperaturę wody sieciowej powrotnej, przy czym ta ostatnia powinna być jak 

najniższa. Jeśli temperatura wody sieciowej powrotnej ogranicza lub eliminuje wyko-

rzystanie ciepła geotermalnego zawartego w wodach o zbliżonej lub niższej tempera-

turze wówczas można zastosować pompę ciepła. 

 Pompa ciepła jest właściwie jedynym dotychczas znanym urządzeniem, umoż-

liwiającym wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł energii. Jej podstawowa rola 

polega na pobieraniu ciepła ze źródła o niższej temperaturze (ciepło pochodzące ze 

środowiska naturalnego) i przekazywaniu go do źródła o temperaturze wyższej (ciepło 

grzewcze). Aby proces ten był możliwy, konieczne jest dostarczenie energii z ze-

wnątrz. Na użyteczną energię cieplną (ciepło grzewcze) tych urządzeń składa się ilość 

ciepła pobrana ze środowiska naturalnego i ilość ciepła odpowiadająca energii dopro-

wadzonej do ich napędu. 
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 Na chwilę obecną, w Polsce działa sześć czynnych obiektów przetwarzających 

energię geotermalną: 

− Geotermia Podhalańska - uruchomiona w 1993r. w Bańskiej Niżnej na Podha-

lu. Proces technologiczny w Geotermii Podhalańskiej polega na wydobyciu 

z dwóch otworów gorącej solanki o temperaturze 82 - 86oC z wydajnością do 

550 m3/h, przetłoczeniu jej przez wymienniki ciepła i ponownym zatłoczeniu 

do górotworu. Sieć cieplna PEC Geotermia Podhalańska S.A. zasilana jest 

obecnie z dwóch źródeł ciepła: Ciepłowni Geotermalnej zlokalizowanej w Sza-

flarach - Bańskiej Niżnej oraz kotłowni gazowo - olejowej w Zakopanem. Cał-

kowita moc zainstalowana wynosi 67,4 MW, w tym człon geotermalny o mocy 

38 MW18,19. 

− Geotermia Pyrzyce - uruchomiona została w 1997r. Proces technologiczny 

w Geotermii Pyrzyce polega na wydobyciu gorącej solanki, przetłoczeniu jej 

przez wymienniki ciepła i ponownym zatłoczeniu do górotworu (ziemi). 

W wymienniku ciepła solanka, o temperaturze początkowej 64oC oddaje swoją 

energię sieciowej wodzie grzejnej i ponownie wraca na głębokość 1640 m 

schłodzona do około 35oC. Woda sieciowa trafia do grzejników w pyrzyckich 

domach. Zimą podczas mrozów woda w grzejnikach musi być wyższa od tem-

peratury wody termalnej, dlatego zainstalowano tu pompy ciepła i szczytowe 

kotły gazowe. Moc zainstalowana w Geotermii Pyrzyce wynosi wiec 52,8 MW 

z czego 12,8 MW pochodzi z geotermii20. 

− Geotermia Mazowiecka - uruchomiona została w Mszczonowie w 1999r. Wody 

termalne w Geotermii Mazowieckiej eksploatowane są z poziomu dolnej kredy 

i charakteryzują się bardzo niska mineralizacją (poniżej 0,5 g/dm3). Dzięki tej 

właściwości możliwe było zrezygnowanie z konieczności zatłaczania wody po 

odebraniu ciepła do tego samego poziomu wodonośnego. Niska mineralizacja 
                                                           
18 Wartak W., Wróbel A., Ignacok W.: PEC Geotermia Podhalańska S.A. - Zakład Geotermalny na 
Podhalu: doświadczenia, wybrane aspekty pracy, perspektywy. Technika Poszukiwań Geologicznych 
Geotermia Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 125 - 131 
19 Ślimak Cz.: Projekt geotermalny na Podhalu - efekty funkcjonowania i perspektywy rozwoju. Tech-
nika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, nr 1-2/2011, s. 221 - 224 
20 Biernat H., Kulik S., Noga B.: Instalacja geotermalna w Pyrzycach jako przykład pozyskiwania 
czystej i odnawialnej energii w ciepłownictwie oraz wód termalnych do balneologii i rekreacji. Prze-
gląd Geologiczny, Tom 58, Nr 8/2010, s. 712 – 716 
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wody umożliwia jej dalsze wykorzystanie jako wody bieżącej w systemie wo-

dociągowym. Temperatura początkowa wody termalnej przy przepływie do 60 

m3/h wynosi 42oC. Całkowita moc zainstalowana układu grzewczego wynosi 

7,3 MW w tym 1,75 MW uzyskiwana jest bezpośrednio z geotermii21. 

− Geotermia Uniejów - której uruchomienie datowane jest na 2001r. Woda ter-

malna  o strumieniu wydajności 120 m3/h (z udziałem pompy głębinowej)  po-

siada temperaturę 69oC i niską mineralizację na poziomie około 7 g/dm3. Woda 

termalna po oddaniu energii w wymiennikach ciepła zatłacza jest poprzez dwa 

odwierty chłonne do poziomu wodonośnego kredy dolnej. Całkowita moc cie-

płowni  wynosi 7,4 MW z czego 4,2 MW pochodzi ze źródła szczytowego (ko-

tły na biomasę o mocy 1,8 MW) oraz źródła awaryjnego 2,4 MW (kotły olejo-

we)22. 

− G-Term Energy - instalacja geotermalna uruchomiona w 2005r. w Stargardzie 

Szczecińskim (dawna Geotermia Stargard Szczeciński). Instalacja ta różni się 

od pozostałych istniejących w Polsce. Składa się jedynie z dubletu geotermal-

nego, w skład którego wchodzi: otwór eksploatacyjny i otwór chłonny oraz 

geotermalnego wymiennika ciepła o mocy 14 MW. Woda termalna eksploato-

wana jest z temperaturą 87oC przy maksymalnej wydajności 200 m3/h i po od-

daniu ciepła wodzie sieciowej ponownie jest zatłaczana do tej samej warstwy 

wodonośnej23. 

− Geotermia Poddębice - najmłodsza instalacja geotermalna w Polsce urucho-

miona w 2013 r. Zainstalowana moc geotermalna wynosi 3,8 MW. Woda wy-

dobywana jest z wydajnością 115 m3/h, o temperaturze na wypływie 71°C i ni-

skiej mineralizacji 0,4 g/dm3. Sprzedaż ciepła geotermalnego prowadzona jest 

na razie do niektórych budynków użyteczności publicznej, szkoły, szpitala, kil-

ku budynków wielorodzinnych. 

                                                           
21 Balcer M.: Zakład Geotermalny w Mszczonowie - wybrane aspekty pracy, doświadczenia, perspek-
tywy. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 113 - 116 
22 Sapińska-Śliwa A., Kurpik J.: Aktualne zagospodarowania wody i ciepła w Uniejowie. Technika 
Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, nr 1-2/2011, s. 225 - 235 
23 Noga B., Kosma Z.: Obecny stan wykorzystania wód termalnych i energii geotermalnej w Polsce. 
Logistyka 6/2011, s. 3079 - 3088 
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 Począwszy od 2008r. głównie na terenie Niżu Polskiego trwają kolejne 

prace zmierzające do uruchomienia kolejnych instalacji geotermalnych w: Go-

styninie, Toruniu, Kleszczowie, Lidzbarku Warmińskim, Tarnowie Podgórnym, 

Piasecznie i Trzęsaczu24,25,26. 

 

Agrobiznes 

 Zastosowanie wody termalnej w agrobiznesie (rolnictwo i wodne farmy hodow-

lane) są szczególnie zachęcające tam gdzie są bogate zasoby geotermalne, ponieważ 

wymagają ciepła niższych przedziałów temperatur. Wykorzystanie zużytego ciepła lub 

kaskadowe wykorzystanie energii geotermalnej również daje duże możliwości. Zasto-

sowanie wody termalnej w przemyśle rolniczym może uwzględniać: ogrzewanie 

szklarni, rolniczych urządzeń wodnych, hodowlę zwierząt, ogrzewanie i nawadnianie 

gleby, plantację grzybów i generowanie biogazu. 

 Energia ze źródeł geotermalnych może być wykorzystywana do ogrzewania 

obiektów szklarniowych i uprawy roślin. Optymalna temperatura wody przeznaczonej 

do podlewania zawiera się w przedziale 17 - 25oC, podczas gdy woda studzienna ma 

temperaturę 7 - 10oC. Podlewanie wodą podgrzaną wpływa korzystnie na tempo roz-

woju i plonowanie uprawianych roślin27. 

 Do ogrzewania szklarni wody termalne wykorzystano po raz pierwszy w Islan-

dii w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Obecnie na całym świecie tysiące hekta-

rów pod szkłem jest ogrzewanych wodami termalnymi. Wykorzystanie wód termal-

nych do upraw szklarniowych takich roślin jak: ogórki, pomidory, kwiaty, kaktusy, 

sadzonki drzew, pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne (które stanowią do 35% 

                                                           
24 Biernat H., Kapuściński J., Noga B., Martyka P. :  Przegląd realizowanych i planowanych projek-
tów wykorzystania wód i energii geotermalnej na Niżu Polskim. Materiały konferencyjne III-go Ogól-
nopolskiego Kongresu Geotermalnego, Lądek Zdrój 2011. 
25 Noga B., Kosma Z., Biernat H.: Przegląd obecnie realizowanych projektów wykorzystania wód ter-
malnych i energii geotermalnej na Niżu Polskim. Logistyka nr 6/2011, s. 3079 - 3088. 
26 Noga B., Biernat H., Kosma Z.: New possibilities for geothermal heat recovery in the Polish Low-
lands . Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2012 (pod red. A.A. Stachel i D. 
Mikielewicz). Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 143 - 150 
27 Oniszk-Popławska A., Zowsik M., Rogulska M.: Ciepło z wnętrza ziemi. Podstawowe informacje na 
temat wykorzystania energii geotermalnej. EC BREC/IBMER, Gdańsk-Warszawa 2003 
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ceny produktu) i prowadzić je w chłodniejszym klimacie, gdzie konwencjonalne 

szklarnie nie byłyby opłacalne28. 

 Wykorzystanie energii wód termalnych w rybnych stawach hodowlanych jest 

z powodzeniem stosowane w Japonii, Chinach, USA i we Włoszech. Optymalna tem-

peratura wody dla wzrostu ryb w zbiornikach hodowlanych wynosi 20 - 28oC. Pod-

grzewanie wody powoduje szybszy przyrost masy ryb i skrócenie cyklu hodowlanego. 

 

Energia elektryczna 

 Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje się energię zawartą w prze-

grzanej parze wodnej o temperaturze powyżej 130oC. Takie wody występują na obsza-

rach młodego wulkanizmu, gdzie źródło ciepła jest dostępne na niewielkich głęboko-

ściach, pozwalając na rozwój złóż geotermalnych o wysokiej entalpii. Jak do tej pory 

w Polsce nie ma instalacji geotermalnej wytwarzającej energię elektryczną przy po-

mocy wody termalnej. 

 Przy wyborze metody pozyskiwania energii elektrycznej wpływ mają przede 

wszystkim parametry wody wydobywanej z wnętrza Ziemi, czyli jej temperatura, stan 

termodynamiczny i skład chemiczny. Istnieją dwa podstawowe rodzaje elektrowni 

geotermalnych: 

− z bezpośrednim odparowaniem wody termalnej w rozprężaczu – systemy tego 

typu stosowane są w układzie z rozprężaczem jednostopniowym lub dwustop-

niowym, lub kierowaniem pary bezpośrednio do turbiny parowej skąd po eks-

pansji płynie do skraplacza - jednak zastosowanie drugiej metody wymaga, aby 

woda termalna występowała w stanie pary nasyconej suchej lub pary przegrza-

nej. Sprawność cieplna takich elektrowni sięga 30%, 

− elektrownie dwuczynnikowe (binarne). Gorąca woda jest kierowana do wy-

miennika ciepła (parownika), który spełnia rolę kotła parowego dla obiegu 

z czynnikiem roboczym o niskiej temperaturze wrzenia np. freon o temperatu-

rze wrzenia na poziomie 33oC. Sprawność cieplna tych elektrowni mieści się 

w granicach 10 - 15%. 

                                                           
28 Lund J.W.: Bezpośrednie zastosowanie ciepła geotermalnego. Technika Poszukiwań Geologicznych 
Geosynoptyka i Geotermia, nr 1/2000 
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1.6. Balneologiczne i rekreacyjne wykorzystanie wody termalnej 

 Wykorzystanie wód termalnych w celach balneoterapeutycznych i rekreacyj-

nych jest coraz popularniejsze, tak ze względu na lecznicze właściwości tych wód, jak 

i na możliwość całkowitego lub częściowego wykorzystania energii cieplnej w nich 

zawartej. 

 Leczniczy basen uzdrowiskowy, zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowisko-

wym29 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, ja-

kim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego30, powi-

nien spełniać między innymi następujące wymagania31: 

− być wypełniony wodą leczniczą, która zachowuje swoje właściwości w czasie 

eksploatacji basenu, 

− woda lecznicza w basenie powinna spełniać wymagania sanitarne i jakościowe 

pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym, 

− eksploatacja basenu powinna odbywać się w jednym z następujących syste-

mów: 

1) otwartym - przy stałym dopływie wody leczniczej z ujęcia i odpływie wody 

z basenu, 

2) częściowo zamkniętym - przy określonym dopływie wody leczniczej z uję-

cia do wody uzdatnionej metodami fizycznymi i chemicznymi poza base-

nem i ponownie wprowadzanej do basenu, 

− wloty i wyloty wody oraz jej spust powinny być usytuowane w sposób zapew-

niający równy przepływ wody we wszystkich przekrojach niecki basenowej, 

ponadto powinien być co najmniej jeden spust denny pozwalający na całkowite 

opróżnienie basenu, 

                                                           
29 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ( Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1399) 
30 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakim 
powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 452) 
31 Hałaj E., Janowski M. 2011: Zarys uregulowań formalno prawnych i technicznych związanych ze 
zrzutem do cieków powierzchniowych wód termalnych wykorzystywanych w balneoterapii i rekreacji. 
Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr 1-2/2011, s. 277 - 285 
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− prędkość przepływu wody na wlotach powinna wynosić od 1,0 m/s do 0,5 m/s, 

na wylotach od 0,3 m/s do 0,5 m/s, wyloty powinny być wyposażone w zawory 

odcinające, 

− na jedną osobę korzystającą z basenu powinno przypadać co najmniej 4 m2 lu-

stra wody w basenie. 

 Status leczniczej wody termalnej nadaje się wodzie podziemnej, wykazującej na 

wypływie temperaturę co najmniej 20oC. Zostało to ustalone podczas Międzynarodo-

wego Kongresu Balneologicznego w Nauheim w 1911 r. wraz z innymi kryteriami 

klasyfikacji wód leczniczych pod względem chemiczno-fizycznym i przyjętymi rów-

nież w Polsce. Jest to wartość całkowicie umowna, bez uzasadnienia medycznego, 

a jedynie zgodna z ustaloną w hydrogeologii, gdzie przyjmuje się średnią temperaturę 

roczną powietrza obszaru, z którego pochodzi woda32. 

 Ogólnie według podziału hydrogeologicznego, wody podziemne klasyfikuje się 

następująco33,34,35: 

− wody bardzo zimne o temperaturze do 4oC, 

− wody zimne o temperaturze 4 - 20oC, 

− wody ciepłe o temperaturze 20 - 37oC, 

− wody gorące o temperaturze 37 - 42oC, 

− wody bardzo gorące o temperaturze 42 - 100oC, 

− wody wrzące o temperaturze powyżej 100oC. 

 Podział leczniczych wód termalnych oparty jest na kryterium fizjologicznym, 

które uzależnione jest od normalnej temperatury ciała człowieka, czyli 37oC. Według 

tego kryterium wyróżniamy wody36: 

                                                           
32 Latur T.: Aktualny stan i dalsze możliwości wykorzystania w Polsce wód termalnych do celów lecz-
niczych, profilaktycznych oraz rekreacji. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrówno-
ważony Rozwój nr 2/2007, s. 63 - 67 
33 Prikłoński W.A., Łaptiew F.F.: Własności fizyczne i skład chemiczny wód podziemnych. Tłumacze-
nie z rosyjskiego, Warszawa 1955 
34 Pazdro Z.: Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1977 
35 Latur T.: Aktualny stan i dalsze możliwości wykorzystania w Polsce wód termalnych do celów lecz-
niczych, profilaktycznych oraz rekreacji. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrówno-
ważony Rozwój nr 2/2007, s. 63 - 67 
36 Latur T.: Aktualny stan i dalsze możliwości wykorzystania w Polsce wód termalnych do celów lecz-
niczych, profilaktycznych oraz rekreacji. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrówno-
ważony Rozwój nr 2/2007, s. 63 - 67 
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− hipotermalne o temperaturze poniżej 37oC, 

− izotermalne o temperaturze bliskiej 37oC, 

− hipertermalne o temperaturze powyżej 37oC. 

 Według kryterium odczuwalnego przez człowieka wody dzieli się na37: 

− chłodne o temperaturze 20 ÷ 27oC, 

− letnie o temperaturze 28 ÷ 33oC, 

− ciepłe o temperaturze 34 ÷ 37oC, 

− gorące o temperaturze 38 ÷ 44oC. 

 Oceny właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych, w tym wód 

podziemnych pod kątem właściwości zdrowotnych dokonuje się na podstawie udoku-

mentowanych badań z okresu co najmniej trzech lat. Zakres badań przedstawiony zo-

stał w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do 

ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych38. Na podstawie 

oceny odczynu wody, temperatury, potencjału redox, przewodności elektrolitycznej 

właściwej, absorbancji wody, całkowitej aktywności promieniotwórczej, zawartości 

składników mineralnych zdysocjowanych i niezdysocjowanych oraz gazowych: dwu-

tlenku węgla, siarkowodoru i radonu wody podziemne klasyfikuje się do: 

− wód mineralnych – gdy zawierają w 1 dm3 wody co najmniej 1 000 mg roz-

puszczonych składników, 

− wód swoistych (słabo zmineralizowanych) – gdy zawierają w 1 dm3 co naj-

mniej jeden lub więcej składników swoistych leczniczych, tj. 1 mg jodków, 

1 mg siarczków, 2 mg fluorków, 10 mg żelaza (dwuwartościowego), 70 mg 

kwasu metakrzemowego, 1 000 mg niezwiązanego dwutlenku węgla lub wyka-

zują na wypływie z ujęcia temperaturę co najmniej 20oC bądź wykazują aktyw-

ność promieniotwórczą co najmniej 74 Bq/dm3, 

− wód mineralnych swoistych – tj. wód mineralnych zawierających jeden lub 

więcej w/w składników swoistych. 

                                                           
37 Ponikowska I.(red.): Medycyna uzdrowiskowa w zarysie. Wydawnictwo Watext's, Warszawa 1995 
38 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych 
do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych 
klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. z 2006 
r., Nr 80 poz. 565) 
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 W balneologii i rekreacji wykorzystane mogą być wody o określonym stopniu 

zmineralizowania, określonym składzie chemicznym i odpowiedniej temperaturze, 

które zaprezentowane są w tabeli 1.6.1 i 1.6.2. 

 

Tabela 1.6.1. Klasyfikacja termalnych wód mineralnych39 

Basen 
Temperatura 

[
o
C] 

Mineralizacja 

[g/dm
3
] 

rekreacyjny 24-30oC ≤ 35 

rekreacyjno- leczniczy 28-32oC ≤ 35-40 

leczniczy 28-37oC < 50 

 
 

Tabela 1.6.2. Klasyfikacja termalnych wód mineralnych40,41,42 

Kąpiel 
Temperatura 

[
o
C] 

Mineralizacja 

[g/dm
3
] 

rekreacyjna 24-30oC ≤ 35 

rekreacyjno- lecznicza 28-32oC ≤ 40 

lecznicza 28-42oC < 60 

 

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie złóż wód podziemnych 

zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych43 - do wód leczniczych zalicza 

się wody podziemne, które nie są zanieczyszczone pod względem chemicznym i mi-

krobiologicznym, posiadają naturalną zmienność cech fizycznych i chemicznych, któ-

re spełniają co najmniej jeden z warunków przedstawionych w tabeli 1.6.3. 

 
 
 
                                                           
39 Paczyński B., Płochniewski Z.: Wody mineralne i lecznicze Polski. Państwowy Instytut Geologicz-
ny, Warszawa 1996 
40 Górecki W. (red.): Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim. AGH, 
Kraków 2006 
41 Kochański J. W.: Balneologia i hydroterapia. Wydawnictwo AWF , Wrocław 2002 
42 Ponikowska I., Ferson D.: Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa. Wydawnictwo Medi, Warszawa 
2008 
43 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczo-
nych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zalicze-
nia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych. 
(Dz. U. Nr 32, poz. 220) 
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Tabela 1.6.3. Klasyfikacja wody w zależności od składu chemicznego 

Zawartość w 1 dm
3
 wody, nie mniej niż: Nazwa wody 

10 mg Fe2+ + Fe3+ żelazista 

0,7 mg As w postaci AsO2
- (1mg) lub HAsO4

- (1,3 mg) arsenowa 

1 mg F- fluorkowa 

5 mg Br- bromkowa 

1 mg J- jodkowa 

1 mg siarki oznaczonej jodometrycznie (H2S + HS- + S2- + 
S2O3

2- + HS3
-) 

siarczkowa 

5 mg HBO2 borowa 

100 mg H2SiO3 krzemowa 

250-999 mg wolnego CO2 kwasowęglowa 

1000 mg rozpuszczonego CO2 szczawa 

2*10-9 Ci (2nCi, 74 Bq) radoczynna 

temperatura wody na wypływie z ujęcia, nie mniej niż 20OC termalna 

 
 Wody zawierające węglan wapniowy i magnezowy oraz siarczan wapniowy - 

działają moczopędnie, przeciwzapalnie, są stosowane w leczeniu przewlekłych nieży-

tów błon śluzowych oraz kamicy nerkowej. 

 Wody słone - oprócz chlorku sodu (soli kuchennej) zawierają chlorek wapnia, 

magnezu, węglan sodu, wapnia oraz siarczan sodu. Podczas kuracji pitnej wzmagają 

czynność wydzielniczą żołądka, a wziewnie polepszają ukrwienie błon śluzowych. 

Można je również stosować w kąpielach solankowych. 

 Wody żelaziste - pobudzają one układ krwiotwórczy i stosuje się je w leczeniu 

niedokrwistości, w chorobach wieku dziecięcego oraz w zaburzeniach wydzielania 

gruczołów dokrewnych. 

 Wody jodkowe - stosuje się je w miażdżycy, nadciśnieniu, chorobach układu 

krążenia, zaburzeniach wydzielania gruczołów dokrewnych, przewlekłych nieżytach 

oskrzeli oraz w chorobach wieku dziecięcego. 

 Wody siarczkowe i siarkowodorowe - pobudzają przemianę materii, działają 

odczulająco i odtruwająco, wywołują przekrwienie skóry. Stosowane są również 
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w gośćcowych schorzeniach narządu ruchu, chorobach skóry, chorobach układu krą-

żenia, zatruciach metalami ciężkimi oraz w chorobach kobiecych. 

 Wody arsenowe - działają pobudzająco na układ krwiotwórczy, wzmagają łak-

nienie i czynność wydzielniczą przewodu pokarmowego. 

 Wody radoczynne - są stosowane w leczeniu zaburzeń przemiany materii, scho-

rzeń układu ruchu i układu nerwowego, niedokrwistości oraz zaburzeń wydzielania 

gruczołów dokrewnych. 

 Wody krzemowe - mają znaczenie dla prawidłowego rozwoju procesów minera-

lizacji kości i utwardzania tkanek łącznych, odgrywają rolę w budowie struktury skóry 

i włosów. Jest elementem poszukiwanym w kosmetologii. 

 
Tabela 1.6.4. Charakterystyka wód termalnych stosowanych w polskich uzdrowiskach 

Lokalizacja 

Tempera- 

tura wody 

[
o
C] 

Minera- 

lizacja 

[g/dm
3
] 

Wydajność 

[m
3
/h]/ilość 

ujęć 

Rodzaj wody 

Ciechocinek 26 - 32 43 - 68 205/2 

mineralne, swoiste - ter-
malne i chłodne wysoko 

zmineralizowane wody (so-
lanki), jodkowe, żelaziste 

Cieplice Śląskie 
Zdrój 

21 - 87 0,6 56/7 
swoiste - termalne wody 
fluorkowe, krzemowe 

Iwonicz Zdrój 24 18 11/2 

mineralne, swoiste - średnio 
i wysoko zmineralizowane 
wody kwasowęglowe, jod-
kowe oraz średnio zminera-

lizowane wody jodkowe 

Konstancin-
Jeziorna 

30,5 69 9/1 

mineralne, swoiste - ter-
malne wysoko zminerali-
zowane wody (solanki) 

jodkowe, żelaziste 

Lądek Zdrój 24 - 44 0,16 - 2 60/6 
swoiste - chłodne i termalne 
wody fluorkowe, siarczko-

we, radonowe 

Ustroń 20,5 - 22 100 - 120 25/2 

mineralne, swoiste - ter-
malne wysoko zminerali-

zowane (solanki) jodkowe, 
żelaziste, fluorkowe 
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 Do początku lat 90 ubiegłego wieku na terenie Polski wody termalne wykorzy-

stywane były głównie w lecznictwie i rehabilitacji w różnego rodzaju uzdrowiskach. 

Na terenie naszego kraju udokumentowane są 83 złoża wód leczniczych, termalnych 

i solanek. Według Państwowego Instytutu Geologicznego 27 z nich to złoża wód ter-

malnych44. Obecnie w Polsce działają 44 uzdrowiska, w których wykorzystywana jest 

woda lecznicza, ale tylko w sześciu z nich do zabiegów i kuracji stosowana jest woda 

termalna (tabela 1.6.4). 

 Wśród ogółu wód termalnych dotąd rozpoznanych w Polsce dominują wody 

chlorkowo-sodowe, jodkowe, żelaziste o mineralizacji poniżej 1,5%. Wody te o tem-

peraturach 25 - 80oC występują w województwach: łódzkim, lubelskim, podlaskim, 

kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, małopolskim i mazowieckim. 

Znacznie rzadsze są wody chlorkowo-wodorowęglanowo sodowe, jodkowe, o tempe-

raturze około 40oC rozpoznane w województwach: łódzkim i małopolskim. Bardzo 

rzadko występują wody termalne chlorkowo-siarczanowo-sodowo-wapniowe o tempe-

raturze około 30oC - województwo wielkopolskie, jak też termalne wody słabozmine-

ralizowane swoiste radoczynne, fluorkowe, krzemowe - województwo śląskie45. 

 Uzdrowiskowe baseny lecznicze napełniane wodami termalnymi słabo-

zmineralizowanymi mogą działać na zasadzie obiegu otwartego. Mogą być one napeł-

niane raz lub dwa razy w ciągu dnia zabiegowego, po czym całkowicie opróżniane. 

Takie sposoby eksploatacji basenu są możliwe w przypadku wód o znacznych zaso-

bach, których skład chemiczny nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Stosowanie obiegu otwartego ze stałym dopływem wody z ujęcia i odpływem z basenu 

jak też całkowite opróżnianie basenu i jego ponowne napełniane, wymaga wzmożonej 

kontroli stanu wody w basenie i przestrzegania ścisłych rygorów sanitarnych przez 

osoby korzystające z kąpieli. W tym przypadku zużyte wody termalne mogą być od-

prowadzane bezpośrednio do cieków powierzchniowych lub kanalizacji miejskiej 

zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. Zużyte wody termalne mogą być 

również odprowadzane za pomocą specjalnej kanalizacji solankowej. 
                                                           
44 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - Wykaz solanek, wód leczniczych 
i termalnych, http://old.pgi.gov.pl 
45 Latur T.: Aktualny stan i dalsze możliwości wykorzystania w Polsce wód termalnych do celów lecz-
niczych, profilaktycznych oraz rekreacji. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrówno-
ważony Rozwój nr 2/2007, s. 63 - 67 
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Tabela 1.6.5. Charakterystyka wód termalnych stosowanych w rekreacji 

Nazwa Lokalizacja 

Tempera- 

tura wo-

dy [
o
C] 

Minera- 

lizacja 

[g/dm
3
] 

Wydajność 

[m
3
/h]/ilość 

ujęć 

Geotermia Grudziądz Grudziądz 40,5 80 20/1 

Aquapark Zakopane Zakopane 26 - 35 
0,32 - 
0,36 

130/2 

Kąpielisko geotermalne na 
Polanie Szymoszkowej 

Zakopane 27 0,38 80/1 

Termy Podhalańskie Szaflary 86 3 550/1 
Termy Mszczonów Mszczonów 42 < 0,5 60/1 

Termy Uniejów Uniejów 69 6,7 120/1 

Terma Bukowina Tatrzańska 
Bukowina 
Tatrzańska 

73 1,78 38/1 

Terma Bania 
Białka Ta-
trzańska 

64 1,5 40/1 

Termy Maltańskie Poznań 42 20,8 36/1 
 

 Oprócz lecznictwa uzdrowiskowego wody termalne wykorzystywane są od kil-

ku lat w rekreacji (tabela 1.6.5). Począwszy od 2006 r. wody te zaczęto wykorzysty-

wać w kąpieliskach termalnych i ośrodkach rekreacyjnych powstających na Podhalu i 

Niżu Polskim. Woda termalna do celów rekreacyjnych oraz do napełniania niecek ba-

senów wykorzystywana jest obecnie w dziewięciu ośrodkach46: 

− Geotermia Grudziądz - w 2006 r. oddano do użytku instalację doprowadzająca 

od obiektu wodę termalną z odwiertu Grudziądz IG-1 za pomocą którego eks-

ploatowany jest poziom wodonośny jury dolnej zalegający na głębokości 1607 - 

1630. Wydajność wody określono na 20 m3/h a jej temperatura na wypływie za-

twierdzono na poziomie 40,5oC i mineralizacji 80 g/dm3. 

− Aquapark Zakopane - czerpiący od grudnia 2006 r., wody termalne z własnego 

zakładu górniczego eksploatującego ujęcia otworowe Zakopane IG-1 o tempe-

raturze 35oC z głębokości 1550 - 1620 m z warstwy wodonośnej jury dolnej 

oraz Zakopane 2 o temperaturze 26oC z warstw trzeciorzędowych znajdujących 

                                                           
46 Noga B., Kosma Z.: Obecny stan wykorzystania wód termalnych i energii geotermalnej w Polsce. 
Logistyka 6/2011, s. 3079 - 3088 
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się na głębokości 1090,5 - 1113 m. Mineralizacja tych wód wynosi 326 - 363 

mg/dm3. 

− Kąpielisko geotermalne na Polanie Szymoszkowej - próbnie uruchomione 

w końcu 2007 roku, a działające komercyjnie od czerwca 2009 roku w oparciu 

własny zakład górniczy eksploatujący wody termalne z odwiertu Szymoszkowa 

GT-1. Wody termalne pobierane są z głębokości 1100 - 1200 m i stanowią po-

łączone pod względem hydrogeologicznym wapienie i dolomity eocenu środ-

kowego oraz triasu środkowego. Zasoby zatwierdzono na 80 m3/h wody o tem-

peraturze 27,8oC i mineralizacji 380 mg/m3. 

− Termy Podhalańskie - (od czerwca 2011r. Termy Szaflary) uruchomione na 

wiosnę 2008 roku, wykorzystują wody termalne z Zakładu Górniczego PEC 

Geotermia Podhalańska S.A. Woda termalna pochodzi z odwiertu Bańska IG-1 

znajdującego się tuż obok obiektu. Woda termalna pochodzi z głębokości 2565 

- 5261 m i charakteryzuje się temperaturą 82oC i mineralizacją 2,69 g/dm3. 

− Termy Mszczonów - uruchomione zostały w czerwcu 2008 r. Wykorzystywana 

w kąpielisku woda termalna wydobywana jest otworem wiertniczym Mszczo-

nów IG-1 z głębokości 1714 m z utworów piaskowcowych kredy dolnej. Msz-

czonowska woda termalna charakteryzuje się temperaturą 42,5oC i mineraliza-

cją 472 mg/dm3. 

− Termy Uniejów - powstały w lipcu 2008 r. i wykorzystują wody termalne wy-

dobywane otworem PIG/AGH-2 z piaskowców jury dolnej znajdujących się na 

głębokości ponad 2000 m. Wypływająca z ziemi woda termalna charakteryzuje 

się temperaturą 69oC i mineralizacją 6,8 g/dm3. 

− Terma Bukowina Tatrzańska - Uruchomiona w grudniu 2008 r. eksploatacje 

wodę termalną z odwiertu Bukowina Tatrzańska PIG/PNIG - 1 z głębokości 

2390 - 2605 m, usytuowanego na północno-zachodnim zboczu Wysokiego 

Wierchu, w odległości około 6 km od brzegu Tatr. Woda termalna pozyskiwana 

z tego odwiertu charakteryzuje się temperaturą 67oC oraz mineralizacją 1,49 

g/dm3. 
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− Terma Bania - uruchomiona została w Białce Tatrzańskiej w czerwcu 2011 r. 

Źródło wody, która wypełni baseny Termy Bania znajduje się na głębokości 

2440 m i ma temperaturę 73oC oraz mineralizację 1,79 g/dm3. 

− Termy Maltańskie - uruchomione zostały w Poznaniu nad jeziorem Malta 

w październiku 2011 r. Woda termalna wydobywana jest z otworu Swarzędz 

IGH-1 o głębokości 1306 m i ma temperaturę 42oC oraz mineralizację 20,8 

g/dm3. 
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Rozdział 2. 

BUDOWA GEOLOGICZNA OBSZARU GMINY 

 

 

2.1. Stratygrafia 

2.2.1. Czwartorzęd 

Na terenie gminy Końskie osady czwartorzędowe rozpoczynają się osadami 

zlodowacenia południowopolskiego. Nie stwierdzono tu osadów mogących odpowia-

dać najstarszemu zlodowaceniu i interglacjałowi kromerskiemu. Lądolód zlodowace-

nia południowopolskiego pokrył cały obszar gminy. Świadczą o tym gliny zwałowe, 

stwierdzone w otworze wiertniczym w miejscowości Końskie. Są one najprawdopo-

dobniej związane ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia południowopolskiego. 

Osady pozostałych dwóch stadiałów zlodowacenia południowopolskiego to także 

mułki, piaski ze żwirami, rozdzielone utworami interglacjalnymi takimi jak: piaski ze 

żwirami i bruki skał mieszanych. W kilku otworach wiertniczych stwierdzono także 

osady rzeczne interglacjału mazowieckiego (wielkiego). Osady te wypełniają kopalne 

doliny rzeczne i reprezentowane są przez mułki i piaski rzeczne. Stopień zachowania 

osadów zlodowacenia południowopolskiego świadczy o intensywnych procesach ero-

zyjnych w czasie interglacjału wielkiego. Rzeki interglacjalne wcięły się w podłoże 

mezozoiczne, po zerodowaniu osadów zlodowacenia południowopolskiego. Głębokość 

ówczesnych dolin rzecznych wynosiła od 20 do 40 m, w stosunku do obecnej po-

wierzchni znajdują się na głębokości 25 – 40 m. 

Osady zlodowacenia środkowopolskiego budują znaczną część powierzchni te-

renu gminy. Lądolód omawianego zlodowacenia w czasie stadiału maksymalnego 

wkroczył na opisywany obszar dwukrotnie. Starsza transgresja charakteryzowała się 

mniejszym zasięgiem w stosunki do młodszej. W czasie fazy maksymalnej stopa lądo-
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lodu sięgała tu do wysokości 275 – 285 m n.p.m. Lądolód wkroczył na opisywany ob-

szar od zachodu i północnego – zachodu. Każdorazowa transgresja lądolodu sprzyjała 

zabarykadowaniu przez niego dolnych odcinków kopalnych dolin rzecznych z inter-

glacjału wielkiego oraz rozwojowi w nich zbiorników zaporowych, będących miej-

scem akumulacji mułkowo – piaszczystych osadów zastoiskowych. Na omawianym 

obszarze nie stwierdzono osadów lub form odpowiadającym młodszym stadiałom 

czy interstadiałom zlodowacenia środkowopolskiego. W czasie zlodowacenia środko-

wopolskiego na omawianym terenie powstały takie osady jak: mułki i piaski zasto-

iskowe, gliny zwałowe, piaski wodnolodowcowe, piaski i żwiry moren czołowych. 

Po zlodowaceniu środkowopolskim pojawił się interglacjał eemski, osady te-

go interglacjału reprezentowane są głównie przez osady organiczne. Osady organiczne 

(torfy i gytie) osiągają blisko 6 m miąższości i wypełniają rozcięcia erozyjne w po-

wierzchni gliny zwałowej zlodowacenia środkowopolskiego w Bedlnie. Dodatkowo 

do utworów interglacjału eemskiego zaliczono także piaski i żwiry rzeczne o miąższo-

ści nie przekraczającej 2 – 3 m. W czasie interglacjału eemskiego bardzo intensywnie 

rozwijały się procesy erozyjne, doliny z tego okresu miały od 10 do 15 m głębokości. 

Erozja z tego okresu sprzyjała usuwaniu z dolin glin zwałowych zlodowacenia środ-

kowopolskiego oraz doprowadziła miejscami do wcięcia się ówczesnych rzek w niżej 

leżące osady zastoiskowe. W tym czasie, gdy w dolinach rzecznych zachodziły proce-

sy erozyjno – akumulacyjne, w zagłębieniach bezodpływowych na wysoczyźnie polo-

dowcowej akumulowane były osady organiczne (np. okolice miejscowości Bedlno). 

W okresie zlodowacenia północnopolskiego lądolód nie dotarł na opisywany 

obszar. Utwory zlodowacenia północnopolskiego powstałe w warunkach peryglacjal-

nych reprezentowane są przez piaski oraz żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych, pia-

ski i mułki peryglacjalno – deluwialne oraz gliny z głazikami peryglacjalne i piaski 

z głazikami peryglacjalne. W/w gliny powstały w wyniku spełzywania w warunkach 

peryglacjalnych ostatniego zlodowacenia lokalnych zwietrzelin gliniasto – gruzowych. 

Pokrywy te schodząc w doliny były źródłem materiału gruzowego, nadbudowując 

miejscami powierzchnię akumulowanego wówczas tarasu nadzalewowego o wysoko-

ści 2 – 5 m. Osady typu peryglacjalnego występują na zboczach w całym regionie 

świętokrzyskim.  
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Schyłek zlodowacenia odznaczał się rozwojem procesów eolicznych, powodu-

jąc początek tworzenia wydm również na powierzchniach tarasu nadzalewowego. 

Utwory eoliczne na terenie gminy reprezentowane są przez piaski eoliczne i piaski 

eoliczne w wydmach. Zajmują one dość duże obszary, zwłaszcza w okolicach Bedlna, 

Baryczy, Przybyszowa,  Strzęboszowa, Wincentowa i Nieświna.  

Z holocenem wiązała się początkowo kilkumetrowa erozja rzeczna a następnie 

akumulacja tarasów zalewowych oraz dalej okresowo nasilający się rozwój procesów 

wydmotwórczych przerywany narastaniem gleb kopalnych oraz torfowisk. Osady ho-

loceńskie są reprezentowane przez piaski, piaski ze żwirami i mułkami (mady) rzeczne 

tarasów zalewowych. Wśród osadów holoceńskich rozróżnia się także grunty orga-

niczne takie jak piaski humusowe i namuły oraz torfy i namuły torfiaste. Osady orga-

niczne występują głównie w zabagnionych odcinkach dolin bocznych oraz wypełniają 

międzywydmowe zagłębienia bezodpływowe. Znajdują się one między innymi w oko-

licach Przybyszowa oraz Wincentowa. 

 

2.2.2. Trzeciorzęd 

Na terenie gminy Końskie osady triasowo – jurajskie przykryte są bezpośrednio 

osadami czwartorzędowymi. Brak utworów trzeciorzędu związany jest przypuszczal-

nie z denudacją peryglacjalną w okresach starszych zlodowaceń. Podczas całego trze-

ciorzędu interesujący nas obszar był lądem, a więc poddany był długotrwałym proce-

som denudacyjnym, które zniszczyły całkowicie pokrywę osadów kredowych i czę-

ściowo jury górnej. 

 
2.2.3. Starsze podłoże 

Teren gminy Końskie położony jest na północnym obrzeżeniu permsko – me-

zozoicznym Gór Świętokrzyskich. Obszar ten jest stosunkowo słabo rozpoznany pod 

kątem budowy głębszego podłoża. Mimo istnienia w rejonie 5 głębszych otworów 

(powyżej 500 m) interpretacja geologii i korelacja poszczególnych poziomów może 

nastręczać dużych trudności ze względu na znaczne zaangażowanie tektoniczne regio-

nu. W okolicy - oprócz otworów,  wykonywane były regionalne badania grawime-

tryczne, sejsmiczne i magnetyczne. Według autorów dokumentacji otworu Nieświn 
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PIG – 1 jednostka strukturalna, na której leży między innymi gmina Końskie stanowiła 

jeden z najpoważniejszych problemów badawczych kraju. Obszar badań znajduje się 

na pograniczu trzech dużych jednostek: brzegu platformy wschodnioeuropejskiej, 

frontu waryscydów południowo – zachodniej Polski oraz w miejscu wrastania antykli-

norium świętokrzyskiego w wał środkowopolski. Poza czwartorzędem i „trzeciorzę-

dem”, profil rozpoczynają utwory jurajskie, a na południowym – zachodzie i połu-

dniowym – wschodzie także triasowe (Zał. 10).  

 

Jura dolna 

Jej wychodnie występują na znacznej większości obszaru gminy. Z reguły po-

kryta jest osadami czwartorzędu. Utwory jurajskie wykształcone są głównie jako 

przewarstwienia piaskowców i mułowców, miejscami iłowców.  W profilu otworu 

Nieświn PIG-1 sięga do głębokości 378 m p.p.t.  

 

Trias górny 

Trias górny występuje w postaci dwóch facji. Wyższej – retyku złożonego 

głównie z naprzemianległych serii mułowcowych, iłowcowych i piaskowcowych oraz 

niższej – kajpru. Kajper jest dwudzielny (górny i dolny). Na kajper górny składa się 

„górna seria gipsowa” (głównie mułowce, iłowce, margle), „piaskowiec trzcinowy” 

(6m miąższości, głównie mułowce, zapiaszczone, iłowce, piaskowce) oraz „dolna se-

ria gipsowa” (iłowce, mułowce, margle, wapienie). Kajper dolny reprezentują głównie 

mułowce, iłowce, miejscami wkładki piaskowców.  

 

Trias środkowy 

 Reprezentowany jest przez fację wapienia muszlowego o miąższości nieco po-

nad 130 m. Zbudowany jest głównie z mułowców, wapieni, margli, muszlowców, do-

lomitów, anhydrytów. Tak więc ogniwo te tworzą głównie skały węglanowe o różnej 

genezie. 
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Trias dolny 

 Trias dolny rozpoczynają utwory pstrego piaskowca. W stropowej jego części 

występuje ret. Ret złożony jest głównie z piaskowców, mułowców, iłowców, wapieni. 

W spągowej jego części można zaobserwować piaszczyste potencjalne poziomy 

zbiornikowe. Pod retem znajduje się środkowa część pstrego piaskowca. Dominują w 

niej klastyczne utwory mułowcowo, piaszczysto – ilaste w postaci licznych przewar-

stwień. Następnie w dół profilu zalega pstry piaskowiec dolny. Jego wykształcenie jest 

podobne jak środkowego, jednak mniej jest przewarstwień ilastych, także tutaj typuje 

się potencjalny poziom kolektorski. 

 

Perm 

 Perm reprezentowany jest przez utwory cechsztynu. Cechsztyn reprezentowany 

przez typowe środowiska morskie, w górnej części terygeniczne, w dolnej węglanowe, 

z dużą zawartością utworów solnych, soli kamiennej i anhydrytów. Jego miąższość 

wynosi około 545 m. Począwszy od stropu w profilu otworu Nieświn PIG -1 zareje-

strowano cyklotemy: leine, strassfurd, werra. Leine rozpoczyna się klastycznymi se-

riami mułowcowymi i piaskowcowymi przechodzącymi w węglany. Strassfurd rozpo-

czynają dolomity i anhydryty, ku spągowi mułowce oraz ponownie dolomity. Cyklo-

tem werra rozpoczynają anhydryty , gips, przechodzące dalej w brekcje, dolomity, po-

nownie anhydryty, sól kamienną i kończą dolomity. Perm w spągu (2,2 m) reprezentu-

ją utwory czerwonego spągowca w postaci szarych piaskowców zlepieńcowatych. Na-

stępnym ogniwem stratygraficznym jest karbon, jednak w wyniku zuskokowania, 

możliwe jest ponowne wystąpienie w profilu pionowym karbonu skał permu, jak mia-

ło miejsce w przypadku otworu Nieświn PIG-1. Nieznane są jednak przebiegi takich 

dyslokacji. 

 

Karbon 

 Karbon reprezentowany jest przez karbon dolny, złożony głównie z ciemnosza-

rych iłowców i mułowców.  
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Dewon 

 Wystąpienie dewonu znane jest w okolicy jedynie z otworu Raj 1 – położonego 

na północny – zachód od gminy Końskie. W jego profilu odznaczały się głównie do-

lomity, mułowce i iłowce. 

 

 

2.3. Tektonika 

Obszar gminy jest mocno zaangażowany tektonicznie (Zał. 10, 11). Struktural-

nie leży w południowo – wschodniej części permsko – mezozoicznej jednostki: wału 

środkowopolskiego, który w tym miejscu stanowi jednocześnie północno – zachodnie 

obrzeżenie gór świętokrzyskich. Składają się na niego naprzemianległe synkliny i an-

tykliny o osiach NW – SE, poprzecinane licznymi uskokami o różnej genezie (zrzuto-

we, zrzutowo – przesuwcze, przesuwcze). W wyniku istnienia tych dyslokacji, wła-

ściwa interpretacja geologii ogranicza się w zasadzie do struktury, której dotyczy 

otwór archiwalny, na którym bazuje opis geologii. W obrębie struktur z niezbadanym 

odwiertami podłożem można jedynie przypuszczać zakres zasięgu poszczególnych 

warstw oraz ich głębokości. Wg. mapy geologicznej Polski w skali 1: 500 000 na tere-

nie gminy występują trzy duże uskoki o kierunkach z północnego – zachodu na połu-

dniowy wschód oraz poprzecznie i skośnie do nich skierowane 2 większe uskoki (je-

den w północnej, drugi w północno – zachodniej części gminy). W wyniku istnienia 

tych nieciągłości środkowa część obszaru badań ma najprawdopodobniej budowę zrę-

bową. Obserwowane jest wyniesienie w południowo – wschodniej części gminy w 

stosunku do wschodniej i zachodniej. Najbardziej położony na zachód uskok o kierun-

ku NW – SE, wynosi z kolei ze znaczną amplitudą utwory triasowe, tak że stają się 

one (pod pokrywą kenozoiczną) wychodniami. Tak więc część terenu położona w po-

łudniowo - zachodnim krańcu gminy odznacza się już inną budową niż na północny – 

wschód od ww. uskoku. Od powierzchni w profilu występują tu utwory triasowe. 

Z pewnością istnieją także inne uskoki, których nie sposób uwzględnić w opracowa-

niu, ponieważ występują w mniejszej skali i nie powinny mieć zasadniczego znaczenia 

dla budowy geologicznej regionu. Oś wału środkowopolskiego zapada na północny – 
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zachód. W kierunku gór świętokrzyskich wychodnie skał mezozoicznych ulegają roz-

szerzeniu. Oś depresji środkowopolskiej przecina na południu oś zrębu świętokrzy-

skiego, który ogranicza na południu uskok Lasocin – Strzelce, od północy uskok rów-

noległy do uskoku świętokrzyskiego o kierunku WNW –ESE. 

 

 

2.4. Hydrogeologia 

Na terenie gminy Końskie środowisko wód podziemnych stanowią osady 

czwartorzędowe i niżej leżące utwory triasowe i jurajskie. Zasilanie użytkowych po-

ziomów wodonośnych odbywa się bezpośrednio na ich wychodniach poprzez infiltra-

cję opadów atmosferycznych bądź pośrednio poprzez nadkład warstw półprzepusz-

czalnych i nieprzepuszczalnych. Strefami drenażu jest rzeka Wąglanka będąca dopły-

wem Drzewiczki oraz Czarna Konecka będąca dopływem Pilicy. Na podstawie map 

hydrogeologicznych Polski arkusze Końskie i Radoszyce, przyjmuje się, że strefa ak-

tywnej wymiany wód podziemnych sięga do głębokości około 200 m p.p.t. i są to wo-

dy słodkie. 

Gmina Końskie częściowo położona jest w zasięgu występowania Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 411. Zbiornik ten posiada charakter porowo 

– szczelinowy i związany jest z piaskowcami i mułowcami jury dolnej. Zajmuje 

on północno – wschodnią oraz centralną część gminy. Na terenie omawianego zbior-

nika znajdują się dwa główne ujęcia wody na terenie gminy: w Modliszewicach 

oraz w Końskich. 

 
2.4.1. Pierwszy poziom wodonośny 

Na terenie gminy Końskie pierwszy poziom wodonośny występuje w obrębie: 

− czwartorzędowych piasków oraz piasków i żwirów dolin rzecznych; 

− piasków, żwirów i pospółek, stanowiących czwartorzędową pokrywę 

wzniesień starszego podłoża; 

− piaskowców z przewarstwieniami mułowców jury dolnej. 

Pierwszy poziom wodonośny na obszarze gminy nie zawsze jest tożsamy z po-

ziomem głównym użytkowym. I tak w części wschodniej gminy aż do miejscowości 
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Modliszewice poziom główny jest równocześnie poziomem użytkowym. Natomiast w 

części zachodnie oraz w centrum miejscowości Końskie poziom pierwszy nie jest po-

ziomem głównym. Głębokość występowania pierwszego poziomu wodonośnego jest 

bardzo zróżnicowana i wynosi od poniżej jednego metra w okolicach miejscowości 

Nałęczów w dolinie rzeki Czystej do ponad 20 metrów w okolicach Modliszewic. 

Charakterystyczne jest płytkie występowania wód podziemnych w czwartorzędowych 

dolinach rzecznych natomiast w obrębie wysoczyzn polodowcowych i w utworach 

mezozoicznych pierwszy poziom występuje najczęściej w przedziale głębokości od 5 

do 20 metrów. 

 

 

2.4.2. Użytkowe piętra wodonośne 

Piętro czwartorzędowe 

Użytkowy poziom wodonośny stanowią piaski, piaski ze żwirem i żwiry wystę-

pujące w formie przewarstwień wśród mułków i iłów zastoiskowych wypełniających 

doliny kopalne z okresu interglacjału wielkiego. Lokalnie poziom ten stanowią także 

utwory niespoiste zlodowacenia środkowopolskiego wraz z piaskami tarasów współ-

czesnych rzek. Znaczenie poziomu użytkowego jest przeważnie podrzędne a ich kon-

takt hydrauliczny z poziomami mezozoicznymi ograniczony z uwagi na zalegające 

pod nimi utwory zastoiskowe słabo lub półprzepuszczalne. Współczynnik filtracji wa-

ha się w przedziale od 0,5 do 55,3 m/d natomiast wydajność studni rzadko przekracza 

5 m3/h.  Wyższe wydajności od 16 do 84,7 m3/h posiadają tylko studnie zgrupowane 

w rejonie Sielpi w dolinie rzeki Czarnej Sulejowskiej koło „Jeziora Sielpeckiego”. 

Obszar ten jest jednak zbyt mały aby poziom czwartorzędowy uznać za główny po-

ziom użytkowy. 

 

Piętro dolnojurajskie 

Poziom dolnojurajski odgrywa największe znaczenie na terenie gminy i eksplo-

atowany jest licznymi studniami wierconymi w rejonie Końskich i Modliszewic. Jest 

to poziom szczelinowo – porowy rozwinięty w obrębie piaskowców i mułowców 

przewarstwionych iłami i iłowcami. Średnia ich miąższość bez półprzepuszczalnych 
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przewarstwień wynosi od 20 do 35 m, współczynniki filtracji warstw wodonośnych 

wynosi średnio 10 m/d a wydajności potencjalne studni wierconych są bardzo zmienne  

i wahają się od kilku do ponad 250 m3/h – tak wysoka wydajność obserwowana jest 

w jednej studni na ujęciu w Modliszewicach. Zwierciadło wody znajduje się przeważ-

nie pod napięciem hydrostatycznym. Zasilanie tego poziomu następuje na drodze bez-

pośredniej infiltracji bądź pośrednio poprzez utwory czwartorzędowe. 

 

Piętro górnotriasowe 

Piętro górnotriasowe występuje w zachodniej i południowo zachodniej części 

gminy Końskie. Wody szczelinowo – porowe gromadzą się w warstwach piaskowców, 

mułowców i łupków stanowiących przewarstwienia wśród nieprzepuszczalnych iłów 

i iłowców. Łączna miąższość warstw wodonośnych wynosi około 15 m, współczynnik 

filtracji 0,4 m/d, potencjalna wydajność studni wierconych oszacowano na 10 – 30 

m3/h. Główny użytkowy poziom wodonośny występuje na głębokości od 5 do 15 m, 

a jego izolacji jest przeważnie słaba. Zasilanie tego poziomu następuje na drodze bez-

pośredniej infiltracji bądź pośrednio poprzez utwory czwartorzędowe. 

 
 
2.4.2. Poziomy wodonośne perspektywiczne dla geotermii wysokotemperaturowej 

Głębsze poziomy wodonośne zaczynają się w spągu jury dolnej. Według opró-

bowań w otworze Nieświn PIG -1 (badania geofizyczne) możemy spodziewać się 

większych wydajności z utworów liasu (jura dolna). Są to głównie piaskowce, miej-

scami mułowce. Wody te mogłyby mieć znaczenie rekreacyjne w przypadku wystę-

powania odpowiedniej mineralizacji (czyli powyżej 1g/l składników rozpuszczonych). 

Wg. prognoz, na podstawie dostępnych danych geologicznych, taka sytuacja jest moż-

liwa na głębokości kilkuset metrów. Podobnie wygląda sprawa z poziomami triaso-

wymi (trias górny – retyk). W jego obrębie prognozuje się występowanie zminerali-

zowanych wód o temperaturze powyżej 20 ˚C. Poziomy górnotriasowy i dolnojurajski 

– liasowy mają podobny charakter pod względem mineralizacji i temperatury, z tym, 

że obie te wartości wzrastają wraz z głębokością. Prognozuje się możliwe zastosowa-

nie wód z ww. warstw w balneologii i rekreacji. 
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Inny charakter mają poziomy głębsze. Dwa z nich wytypowano w triasie dol-

nym – facji pstrego piaskowca. Ich występowanie na głębokości większej niż 1200 m, 

przy obecnym stopniu geotermicznym daje duże szanse na występowanie wód o tem-

peraturach rzędu minimum 40 ˚C. Kolektorem wód są tutaj piaskowce o różnej poro-

watości (co najczęściej wiąże się z uziarnieniem i zaileniem warstw). Według dostęp-

nych analiz poziomy triasowe dają największe prawdopodobieństwo pozyskania i wy-

korzystania wód termalnych i mineralnych. 

Kolejnym – najgłębszym z wytypowanych, poziomem wodonośnym może być 

poziom permski. Perm na obszarze badań ma już inne wykształcenie litologiczne niż 

trias. W tym okresie miało miejce intensywne wytrącanie się pokładów ewaporatów 

(anhydryt, sól kamienna, dolomity) na przemian z dostawą materiału terygenicznego 

(warstwy piaskowcowe, mułowcowe). Tutaj migracja wód podziemnych ma raczej 

związek ze szczelinowatością masywu. 
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Rozdział 3. 

POMPY CIEPŁA - KOLEKTORY POZIOME 

 

 

3.1. Poziome gruntowe wymienniki ciepła 

Ciepła akumulowane jest w warstwie gruntu o grubości około 10 m, na tej głę-

bokości temperatura równa jest średniej rocznej temperaturze powietrza. W naszych 

warunkach klimatycznych wynosi ona około 10oC. Jednak ze względu na wysokość 

kosztów inwestycyjnych poziome gruntowe wymienniki ciepła układane są na głębo-

kości 1,2 - 1,5 m. Na tej głębokości temperatura gruntu zmienia się sinusoidalnie 

w przekroju rocznym i wynosi około 17oC w lipcu i około 5oC w styczniu. Odbiór cie-

płą z gruntu na tej głębokości jest w okresie letnim w pełni zrekompensowany i nie 

powoduje zakłócenia wegetacji roślin powyżej wymiennika ciepła. 

 

 

Rys. 3.1.1. Gruntowy poziomy wymiennik ciepła 
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Gruntowe poziome wymienniki ciepła mogą być wykonywane w różnych kon-

figuracjach. Jak płaskie układy szeregowe lub wężownicowe oraz spiralne. Są wyko-

nywane najczęściej z rur tworzywowych (PCV, polietylenowych, polipropylenowych 

lub polibuttylenowych) układanych w gruncie na głębokości 1,2 – 1,5 m. W zasadzie 

rury wymienników powinny być układane na głębokości około 30 cm poniżej głębo-

kości przemarzania gruntu. 

Przyrost temperatury nośnika ciepła w wymienniku gruntowym wynosi 3-4 K, 

a gęstość strumienia ciepła przejmowanego od gruntu zależy od jego rodzaju, a przede 

wszystkim wilgotności. W gruncie wilgotnym strumienia pobieranego ciepła wynosi 

30 – 40 W/m2, a w gruntach suchych 10 – 20 W/m2 (tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1. Jednostkowa moc cieplna z gruntu pobierana przez wymiennik poziomy 

Rodzaj gruntu 
Jednostkowa moc cieplna 
pobrana z gruntu [W/m2] 

Suchy grunt piaszczysty 10 - 15 

Wilgotny grunt piaszczysty 15 - 20 

Suchy grunt gliniasty 20 - 25 

Wilgotny grunt gliniasty 25 - 30 

Nasycony wodą piasek/ żwir 30 - 40 

  

Dobór niezbędnej długości rur wymiennika gruntowego zależy głównie 

od dwóch czynników: od mocy, jaka ma być pobierana z gruntu i od jego wydajności 

cieplnej. Rury poziomego gruntowego wymiennika ciepła muszą być układane z za-

chowaniem minimalnego odstępu co powoduje, że kolektor taki musi zajmować od-

powiednią powierzchnie działki. Dodatkowo rury wymiennika nie mogą być ułożone 

pod podjazdami, wybrukowanymi lub wybetonowanymi przejazdami, terenami zale-

sionymi lub nawet pod pojedynczo rosnącymi drzewami. W przypadku drzew chodzi 

nie tylko o ewentualną kolizję korzeni i rur, ale również o to, że grunt zacieniony 

nie akumuluje tyle ciepła co grunt odkryty. 
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3.2. Wykształcenie litologiczne 

By szczegółowo odzwierciedlić jednostkową moc cieplną możliwą do pobrania 

z gruntu do głębokości 2 m p.p.t. przez wymiennik poziomy na obszarze gminy Koń-

skie dokonano podziału na: 

•  obszary gruntów piaszczystych suchych (głębokość do poziomu wodonośnego 

powyżej 2 m) – jednostkowa moc cieplna pobrana z gruntu 10 – 15 W/m2 

•  obszary gruntów piaszczystych nasyconych wodą (głębokość do poziomu wo-

donośnego poniżej 2 m) – jednostkowa moc cieplna pobrana z gruntu 30 - 40 W/m2 

•  obszary gruntów gliniastych wilgotnych– jednostkowa moc cieplna pobrana 

z gruntu 25 - 30 W/m2 

•  obszary gruntów nieperspektywicznych dla instalacji poziomych wymienników 

ciepła. 

Podziału gruntów dokonano na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej 

Polski w skali 1: 50 000 (arkusze - Żarnów, Niekłań, Końskie, Radoszyce), a zaleganie 

zwierciadła wód określono na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 

000 Pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika (arkusze: Żarnów, 

Niekłań, Końskie, Radoszyce). 

Udział powierzchni poszczególnych rodzajów gruntów do 2 m p.p.t dla gminy  

Końskie przedstawia wykres 3.2.1.  

 

Rys. 3.2.1. Udział powierzchni rodzajów gruntów na 2 m p.p.t do obszaru gminy Koń-

skie [%] 
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Na grunty piaszczyste suche składają się: piaski humusowe, piaski rzeczne ze 

żwirami (tarasów nadzalewowych), piaski eoliczne oraz eoliczne w wydmach, piaski 

eluwialne glina zwałowych, piaski i żwiry moren czołowych, piaski i żwiry wodnolo-

dowcowe, które występują na obszarach gdzie zwierciadło wód podziemnych zalega 

głębiej niż 2 m p.p.t. Grunty te tworzą jednostki geomorfologiczne takie jak: tarasy 

akumulacyjne nadzalewowe, równiny piasków przewianych, wydmy, równiny san-

drowe. Litologicznie są to piaski pylaste, drobne, średnie i grube po żwiry.  

Grunty piaszczyste nasycone wodą to piaski i żwiry rzeczne tarasów zalewo-

wych oraz tarasów nadzalewowych, piaski humusowe i piaski eluwialne na obszarach 

gdzie zwierciadło wód podziemnych zalega płycej niż 2 m p.p.t. Litologicznie są 

to piaski pylaste, drobne, średnie i grube po żwiry. 

Gliny wilgotne to osady polodowcowe, które tworzą wysoczyzny polodowcowe 

(gliny zwałowe), równiny morenowe i wzgórza morenowe. Litologicznie są to odmia-

ny gruntów spoistych od piasków gliniastych przez gliny piaszczyste i gliny. 

Obszary nieperspektywiczne to miejsca wychodni skał (piaskowce) starszego 

podłoża (jury) oraz torfowiska. Mapa rodzajów gruntu występujących na terenie gmi-

ny Końskie na głębokości 2 metrów p.p.t znajduje się w załączniku 1. 

 

 

3.3. Rozkład możliwego do pozyskania strumienia ciepła 

Rozkład możliwego do pozyskania strumienia ciepła przez kolektory poziome 

jest ściśle związany z występującym na danym obszarze rodzajem gruntów zalegają-

cych do głębokości na której są układane wymienniki czyli 1,2 – 1,5 m. Mapa jednost-

kowych mocy cieplnych możliwych do pobrania z gruntu została przedstawiona w zał. 

2. 

Obszar gminy Końskie o powierzchni 48,77% zbudowany jest przez suche 

utwory piaszczyste, dla których jednostkowa moc cieplna pobrana z gruntu jest naj-

mniejsza (10 – 15 W/m2). W obrębie osadów piaszczystych wyróżnione te, które są 

nasycone wodą (30 – 40 W/m2). Układają się one w obrębie dolin rzecznych i zajmują 

16,83% terenu gminy. Połacie glina wilgotnych (25 – 30 W/m2) zajmują 23,09 % tere-

nu gminy, natomiast obszary nieperspektywiczne 11,31%.  Udział powierzchni po-
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szczególnych obszarów o możliwych do uzyskania mocach cieplnych z gruntu do głę-

bokości 2 m p.p.t. dla obszaru gminy  Końskie przedstawia wykres 3.3.2.  

 

 

Rys. 3.3.2. Udział powierzchni obszarów o możliwych do uzyskania mocach cieplnych 

z gruntu do 2 m p.p.t. dla gminy Końskie. 

 

Poszczególne wydzielone obszary są dość nierównomiernie rozłożone na tere-

nie gminy Końskie. Połacie glin wilgotnych znajdują się w obrębie samego miasta 

Końskie oraz na zachód i południowy-zachód od niego. Utwory piaszczyste nawodnie 

układają się pasowo wzdłuż rzek w kierunkach północny-zachód - południowy-

wschód oraz zachód-wschód. We wschodniej części gminy Końskie znajduje się naj-

więcej obszarów nieperspektywicznych i torfowisk. 

Możliwość pozyskania z gruntu strumienia ciepła nie wiąże się wyłącznie cha-

rakterystyką gruntu. Ważnym aspektem w projektowaniu kolektorów poziomych jest 

dostępność terenu. Możliwości budowy instalacji zależą od tego czy obszar 

nie jest zagospodarowany w sposób, który uniemożliwi ułożenie rur i wymienników. 

Dwa najważniejsze ograniczenia to zabudowa oraz tereny leśne. Obszary o zwartej 

zabudowie, wybrukowane i zabetonowane, uniemożliwiają umieszczenie w gruncie 

rur. W związku z tym można wykluczyć na terenie gminy Końskie obszary zabudo-

wane z miejsc gdzie możliwe jest instalowanie kolektorów poziomych. Będzie 

to głównie miasto Końskie oraz jego okolice, największe wsie i miejscowości w gmi-

nie Końskie.  
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Tereny zalesione lub nawet pojedynczo rosnące drzewa powodują, że może za-

chodzić kolizja między korzeniami i rurami czy wymiennikami. Poza tym grunt zacie-

niony nie akumuluje tyle ciepła co grunt odkryty. Te ograniczenia mogę utrudniać 

lub uniemożliwiać instalacje kolektorów poziomych. Należałoby odpowiednio przygo-

tować teren poprzez karczowanie drzew co może się wiązać z kosztami i ogranicze-

niami ochrony środowiska. Lasy zajmują 51% gminy Końskie. Znajdują się one głów-

nie na południowym-wschodzie oraz wschodzie gminy. 

W zależności od mocy jaka ma być pobrana z gruntu rury do poziomego wy-

miennika ciepła muszą zajmować odpowiednią powierzchnię działki. Inwestorzy, któ-

rzy chcieliby inwestować w kolektory poziome muszą pamiętać o odpowiedniej wiel-

kości działki. 

Mając na uwadze opisane problemy i  ograniczenia należy stwierdzić, że obec-

nie rozwój płytkiej geotermii w gminie Końskie może mieć miejsce na obszarach nie-

zabudowanych i niezalesionych (Zał.3). Są to tereny na zachód i południowych-

zachód od miasta Końskie. Nie ma tam pokrywy leśnej i zwartej zabudowy. Występu-

ją w większości grunty o większej jednostkowej mocy cieplnej możliwej do pobrania 

czyli gliny wilgotne i piaski nawodnione oraz jest mniej obszarów nieperspektywicz-

nych.  

 
 

3.4. Szczegółowa charakterystyka wybranych lokalizacji 

3.4.1. Rejon zalewu Sielpia 

Zalew Sielpia leży w południowej skrajnej części gminy Końskie. W rejonie za-

lewu występuje zwarty kompleks leśny co w dużej mierze ogranicza możliwości bu-

dowy kolektorów poziomych. Do takie inwestycji można zaadoptować niewielkie ob-

szary znajdujące się nieopodal ośrodka rekreacji nad zalewem Sielpi. Są to obszary 

gdzie występują piaski zawodnione i piaski suche. Zdecydowanie lepszy strumień cie-

pła można uzyskać w piaskach zawodnionych. Należy brać pod uwagę sezonowe wa-

hania zwierciadła wody oraz zaadoptować odpowiednią powierzchnię działki by roz-

winąć instalacje kolektorów poziomych (Zał.4). Wielkość działki potrzebnej dla insta-

lacji kolektorów poziomych zależy od ilości mocy, którą chce się uzyskać. Wokół za-
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lewu Sielpi, w obrębie piasków zawodnionych, znajdują się działki o powierzchni 

do około 2 ha, na których można rozciągnąć instalację kolektorów poziomych. 

 
 
3.5. Analiza przykładowej instalacji 

3.5.1. Założenia techniczne 

Pompa ciepła 

 Podczas projektowania instalacji z pompami ciepła rzeczą najważniejszą, wręcz 

fundamentalną jest precyzyjne określenie mocy potrzebnej do ogrzewania. Instalacja 

pompy ciepła musi być dobierana indywidualnie dla danej inwestycji. W ramach ni-

niejszego opracowania przedstawiono przykładową instalację pompy ciepła z pozio-

mym wymiennikiem gruntowym. W ramach analizy geologicznej okazało się, że grun-

tami przeważającymi na terenie gminy Końskie są piski gdzie jednostkowa moc ciepl-

na pobrana z gruntu wynosi 10 – 15 W/m2. 

 Na potrzeby przeprowadzanej analizy założono, że ogrzewany będzie dom jed-

norodzinny o powierzchni 150 m2. Założono, że dom jest dobrze izolowany a jego za-

potrzebowanie na moc grzewczą wynosi 50 W/m2. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę 

użytkową oszacowano dla czteroosobowej rodziny. 

 Założono, że instalacja będzie zbudowana w oparciu o pompę ciepła produko-

waną przez polską firmę Novotechnic Pompy Ciepła typu Futura Easy 2 ZGH 10. 

W przypadku poziomego wymiennika ciepła będzie ona pracowała jako solanka/woda 

(tabela 3.5.1). Punkt pracy pompy ciepła określa temperaturę dolnego i górnego źródła 

ciepła. Im niższa różnica tych temperatur tym wyższy jest współczynnik efektywności 

pompy ciepła. 

 
Tabela 3.5.1. Dane techniczne dotyczące mocy pompy ciepła typu solanka/woda 

Punkt pracy B0/W35 B0/W50 

Moc grzewcza [kW] 9,8 9,0 

Moc chłodnicza [kW] 7,7 6,2 

Elektryczny pobór mocy [kW] 2,1 2,8 

Stopień efektywności (COP) 4,3 3,0 
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Poziomy gruntowy wymiennik ciepła 

 Jak wynika z analizy geologicznej na głębokości około 1 - 1,5 m w rejonie 

gminy Końskie w przeważającej większości występuje grunt piaszczysty. Zgodnie 

z tabelą 3.1.1 przyjęto że taki grunt będzie przekazywał około 10 W/m2 ciepła geoter-

micznego. Na tej podstawie została oszacowana wymagana powierzchnia działki (ta-

bela 3.5.2). Pętle wymiennika mogą być wykonane z rur tworzywowych PE32x2,9. 

Przy tego typu rurach odległość pomiędzy poszczególnymi ich odcinkami powinna 

wynosić 1,5 m. Długość rur potrzebna do wykonania poziomego wymiennika ciepła, 

przedstawiona w tabeli 3.5.2 została zaokrąglona do pełnych setek, ponieważ przewi-

duje się, że poszczególne pętle będą 100 metrowe. Od studzienki z rozdzielaczami do 

pompy ciepła solanka będzie doprowadzana rurami PE50x2,9. W tym przypadku zało-

żono rurę zasilającą i powrotną, każdą o długości 10 m. 

 
Tabela 3.5.2. Parametry poziomego gruntowego wymiennika ciepła  

współpracującego z pompą ciepła solanka/woda 

Punkt pracy B0/W35 B0/W50 

Moc chłodnicza pompy ciepła [kW] 7,7 6,2 

Jednostkowa moc pobierana z gruntu [W/m2] 10 10 

Wymagana powierzchnia gruntu [m2] 770 620 

Rozstaw układania rur [m] 1,5 1,5 

Długość rur wymiennika [m] 1 155 930 

Długość pojedynczej pętli [m] 100 100 

Liczna pętli [szt.] 12 10 

Liczba rozdzielaczy solanki [szt.] 3 3 

Ilość czynnika grzewczego [dm3] 669 563 
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3.5.2. Wstępne szacunki nakładów inwestycyjnych 

Nakłady inwestycyjne na pompę ciepła są ściśle określone przez wytwórcę lub 

dystrybutora urządzeń w postaci cennika (tabela 3.5.3). 

 Dla niskotemperaturowych wymienników ciepła (dolnego źródła ciepła dla 

pompy ciepła) we wstępnym oszacowaniu można podać jedynie przybliżone wartości 

nakładów inwestycyjnych. Koszt wykonania i zainstalowania niskotemperaturowego 

źródła ciepła zależy od wielu czynników, wśród których do najważniejszych należą: 

− rodzaj wymiennika (gruntowy poziomy, gruntowy pionowy, studnia głębino-

wa), 

− materiał konstrukcyjny wymiennika (miedź, stal antykorozyjna, tworzywo 

sztuczne), 

− rodzaj czynnika obiegowego realizującego termodynamiczny obieg pompy cie-

pła (freon, amoniak, solanka, czynnik wieloskładnikowy), 

− wymiary wymiennika, 

− rodzaj gruntu i jego właściwości fizyczne. 

 W niektórych przypadkach do kosztu samego gruntowego wymiennika nisko-

temperaturowego trzeba doliczyć koszt zajętego przezeń gruntu.  

 Nakłady inwestycyjne przedstawione w tabeli 3.5.3 odnoszą się tylko do źródła 

ciepła. Nie są tutaj uwzględnione nakłady na niskotemperaturową sieć cieplną zainsta-

lowaną wewnątrz budynku. 

 
Tabela 3.5.3. Nakłady inwestycyjne dla instalacji  

z wymiennikiem poziomym jako dolne źródło ciepła [zł] 

 
Nakłady 

inwestycyjne 

Pompa ciepła 18 000 

Pozostała część instalacji 14 727 

Razem 32 727 
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3.5.3. Prognoza kosztów eksploatacyjnych 

 Aby możliwy był odbiór ciepła od dolnego źródła ciepłą konieczne jest dostar-

czenie do pompy ciepła odpowiedniej ilości energii napędowej w postaci energii elek-

trycznej. Ilość energii jest w dużej mierze uzależniona do różnicy temperatur górnego 

i dolnego źródła ciepła.  

 Wszystkie koszty eksploatacyjne poniesione w ciągu roku na obsługę instalacji 

ze sprężarkową pompą ciepła o mocy 9,8 kW dla poszczególnych punktów pracy 

pompy ciepła przedstawione są w tabeli 3.5.4. Koszty tez zostały obliczone przy zało-

żeniu, że pompa ciepła będzie pracowała z maksymalną mocą przez 2000 godzin 

w roku. 

 
Tabela 3.5.4. Prognozowane koszty eksploatacyjne dla instalacji 

z poziomym gruntowym wymiennikiem ciepła [zł/rok] 

Punkt pracy B0/W35 B0/W50 

Poziomy wymiennik ciepła 2 520 3 360 

 

 

3.5.4. Koszty produkcji ciepła 

 Koszt produkcji ciepła został określony przy założeniu 25-cio letniego okresy 

eksploatacji instalacji z pompą ciepła. Założono również, że wszystkie koszty instala-

cyjne zostaną poniesione przez inwestora. 

 Koszt wyprodukowania 1 GJ ciepła zależy nie tylko od wielkości poniesionych 

nakładów inwestycyjnych ale również od wyboru źródła ciepła i założonej temperatu-

ry zasilania sieci ciepłowniczej. Im będzie wyższa temperatura dolnego źródła ciepła 

i niższa temperatura zasilania sieci ciepłowniczej tym mniejszy będzie koszt jednostki 

ciepła (tabela 3.5.5).  

 
Tabela 3.5.5. Prognozowane koszty eksploatacyjne dla instalacji 

z poziomym gruntowym wymiennikiem ciepła [zł/GJ] 

Punkt pracy B0/W35 B0/W50 

Poziomy wymiennik ciepła 54,25 72,03 
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Rozdział 4. 

POMPY CIEPŁA - KOLEKTORY PIONOWE 

 

 

4.1. Pionowe gruntowe wymienniki ciepła 

Pionowe wymienniki ciepła (rys. 4.1.1) zwane popularnie sondami ziemnymi 

wykorzystują głównie ciepło pochodzenia geotermicznego. Stosowane mogą być 

w przypadku, kiedy wymiary działki nie pozwalają na zastosowanie wymienników 

poziomych. Wymiennik pionowy wykorzystuje odwierty których głębokości wynoszą 

zazwyczaj powyżej 20 m, w których umieszczone są rury w kształcie litery U, w któ-

rych krąży niezamarzający czynnik neutralny dla środowiska, pobierający ciepło 

z gruntu i oddający je w pompie ciepła.  

 

 
Rys. 4.1.1. Gruntowy pionowy wymiennik ciepła 

 

 Na ogół stosuje się kilka sond, a ich ilość zależy od ilości ciepła jakie należy 

pobrać z gruntu. Bardzo ważne w tym przypadku będzie dobranie odpowiednich odle-

głości pomiędzy poszczególnymi sondami. Należy dążyć do takiej koncentracji sond 
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względem siebie, aby przepływające wody gruntowe nie przenosiły oziębienia z jednej 

sondy na drugą. Dobór pionowych wymienników ciepła jest bardzo mocno uzależnio-

ny od warunków geologicznych i hydrologicznych. Strumień ciepła doprowadzanego 

do wymiennika zależy głównie od rodzaju gruntu (tabela 4.1.1). 

 
Tabela 4.1.1. Jednostkowa moc cieplna pobierana z gruntu przez wymiennik pionowy 

Rodzaj gruntu 
Jednostkowa moc cieplna 
pobrana z gruntu [W/m] 

Żwir, piasek - suche < 20 

Żwir, piasek - w warstwie wody 55 - 65 

Glina wilgotna 30 - 40 

Wapień (skała) 45 - 60 

Piaskowiec 55 - 65 

Kwaśne skały magmowe 55 - 70 

Zasadowe skały magmowe 35 - 55 

Gnejs 60 - 70 

Duże cieki gruntowe w piaskach 
i żwirach 

80 - 100 

 

Ponieważ w praktyce prawie zawsze stosuje się kilka sond jednocześnie, to po-

jawia się kwestia ich wzajemnego usytuowania. Odległość jednej sondy od drugiej nie 

powinna wynosić mniej niż 5 m dla sond o głębokości do 30 m. Im głębsza sonda tym 

większy musi być odstęp. Np. sondy o głębokości 100 m wymagają odległości około 

10 m. Istotne jest też usytuowanie sond w stosunku do kierunku przepływu wód grun-

towych. Chodzi o to, aby przepływająca woda gruntowa ochłodzona przez jedna sondę 

nie schładzała sondy sąsiedniej. Najlepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie sond 

w jednym rzędzie prostopadłym do kierunku przepływu wód gruntowych i podziem-

nych. 
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4.2. Wykształcenie litologiczne 

Najlepsze warunki do rozwoju kolektorów pionowych występują wtedy, kiedy 

w profilu litologicznym występują miąższe obszary nawodnionych piasków (lub pia-

skowców) z których można uzyskać największe moce cieplne. Całe podłoże mezozo-

iczne na badanym obszarze zbudowane jest z piaskowców z przeławiceniami mułow-

ców, tak więc można stwierdzić, że warunki w obrębie osadów jurajskich i triasowych 

są dobre. Natomiast różne jest wykształcenie czwartorzędu na terenie gminy: są miej-

sca, gdzie jego miąższość jest bardzo niewielka lub nie występuje praktycznie wcale. 

Niewielkie obszary bez powłoki czwartorzędowej występują we wschodniej części 

gminy. Generalnie miąższość osadów czwartorzędowych rośnie w kierunku południa i 

największa jest w okolicach zbiornika Sielpeckiego, gdzie sięga maksymalnie do 70 

metrów. Różne jest natomiast wykształcenie litologiczne osadów czwartorzędowych 

na badanych obszarze. Wśród osadów czwartorzędowych obserwuje się piaski i żwiry 

a także gliny oraz iły i mułki zastoiskowe. Obszary najbardziej perspektywiczne dla 

rozwoju kolektorów pionowych znajdują się we wschodniej oraz centralnej części 

gminy. Związane jest to z brakiem lub bardzo małą miąższością utworów spoistych na 

tym terenie. W całym profilu do głębokości 100 metrów występują utwory niespoiste 

bądź piaskowce. Kolejnym wydzielonym obszarem na terenie gminy są obszary, w 

których do głębokości 20 metrów występują utwory spoiste: gliny, iły lub mułki. Zaj-

mują one także znaczną część gminy i obejmuje jej zachodnie i częściowo południo-

we, północne i centralne obszary, wraz z miejscowością Końskie. Obszar ten zajmuje 

powierzchnię około 115 km2 co stanowi 46 % powierzchni gminy Kolejnym duży wy-

dzielony obszar przebiega w południowej części gminy, obejmuje on m.in. zbiornik 

Sielpecki. Charakteryzuje się on występowaniem utworów spoistych w przedziale głę-

bokości ok. 25 – 60 metrów. Jego powierzchnia wynosi 21,2 km2 co stanowi 8,5 % 

powierzchni gminy. Wydzielono jeszcze obszary o 30 metrowej miąższości glin od 

powierzchni terenu (okolice miejscowości Pomorzany) oraz o 40 metrowej miąższości 

glin i utworów spoistych (wąski obszar o szerokości ok. 700 metrów rozciągający się 

od Końskich do miejscowości Nałęczów). Mapa rodzajów gruntów występujących w 
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profilu litologicznym do głębokości 100 metrów na obszarze gminy Końskie znajduje 

się w zał. 5. 

 

 

4.3. Rozkład możliwego do pozyskania strumienia ciepła 

Rozkład możliwego do pozyskania strumienia ciepła przez kolektory pionowe 

jest ściśle związany z występującym w danym profilu rodzajem gruntów. Z piasków 

i piaskowców można osiągnąć moc cieplną rzędu 55 – 65 W/m. Z utworów spoistych 

wilgotnych, takich jak gliny lub też iły można uzyskać 30 – 40 W/m. Tak więc duża 

miąższość utworów spoistych w profilu istotnie zmniejsza możliwą do uzyskania moc 

cieplną. Na terenie gminy w profilu analizowanych wierceń archiwalnych do głęboko-

ści 100 metrów przeważają piaskowce jury dolnej oraz triasu górnego. Utwory czwar-

torzędowe na terenie gminy mają średnią miąższość w przedziale 20 – 30 metrów. 

Występuje w nich jednak już duża zmienność litologiczna. I tak we wschodniej i cen-

tralnej części gminy z utworów czwartorzędowych oraz mezozoicznych można uzy-

skać jednostkowe moce cieplne na poziomie 55 – 65  W/m w całym profilu do głębo-

kości 100 metrów. W kolejnym wydzielonym obszarze, obejmującym m.in. miejsco-

wość Końskie oraz zachodnią część gminy w przedziale głębokości 0 – 20 metrów 

jednostkowe moce cieplne wynoszą 30 – 40 W/m. W dalszej części profilu, do głębo-

kości 100 m, możliwe moce cieplne wynoszą 55 – 65 W/m. Na południu gminy, w 

dolinie rzeki Czarnej Koneckiej oraz w okolicach zbiornik Sielpeckiego, mniejsze mo-

ce jednostkowe z jednego metra (30 – 40 W/m) uzyskuje się w przedziale głębokości 

25 – 60 m p.p.t. W okolicach miejscowości Pomorzany interwał mniej korzystny do 

budowy kolektorów pionowych występuje na głębokości 0 – 30 metrów. Najmniej 

korzystne warunki na terenie gminy określono na wąskim obszarze od Końskich do 

Nałęczowa. Słabsze jednostkowe moce cieplne uzyskuje się z interwału od 0 do 40 

metrów. Mapa jednostkowych mocy cieplnych, możliwych do uzyskania z kolektorów 

pionowych znajduje się w zał. 6. 

 

 

 



ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA WÓD TERMALNYCH W 
GMINIE KOŃSKIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKAR-

PACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA” 

Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A . 60 

 

4.4. Szczegółowa charakterystyka wybranych lokalizacji 

4.4.1. Rejon zalewu Sielpia 

W rejonie Jeziora Sielpeckiego występuje największa miąższość utworów 

czwartorzędowych na terenie gminy Końskie, osiągająca 70 metrów. Poniżej przed-

stawiono dwa przykładowe profile ze studni wierconych zlokalizowanych po obu stro-

nach zbiornika Sielpeckiego wraz z przewidywaną litologią do głębokości 100 m p.p.t. 

W celu opracowania profili posłużono się kartami otworów hydrogeologicznych pozy-

skanymi z centralnego banku danych hydrogeologicznych, przekrojami ze szczegóło-

wej mapy geologicznej Polski oraz z map hydrogeologicznych Polski, arkusz Rado-

szyce. I tak w rejonie studni w Muzeum Techniki w Sielpi Wielkiej profil przedsta-

wiono w tabeli 4.4.1. 

 

Tabela 4.4.1. Przewidywany profil litologiczny w okolicach Muzeum Techniki w miejscowo-

ści Sielpia Wielka 

Stratygrafia 
Przelot warstwy  

[m p.p.t.] 
Litologia 

Zwierciadło 

wody 

czwartorzęd 

0,0 – 28 piaski 

swobodne, na 

głębokości  

~5 m p.p.t. 

28 – 40 
piaski z przewarstwie-

niami mułków 

40 – 65 mułki i iły zastoiskowe 

jura dolna 65 – 100 
piaskowce z przewar-

stwieniami mułowców 

 

Natomiast w okolicach studni przy polu namiotowym, po przeciwnej stronie Je-

ziora Sielpeckiego, przewidywany profil przedstawiono w tabeli 4.4.2. 
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Tabela 4.4.2. Przewidywany profil litologiczny w okolicach Muzeum Techniki 

w miejscowości Sielpia Wielka 

Stratygrafia 
Przelot warstwy  

[m p.p.t.] 
Litologia 

Zwierciadło 

wody 

czwartorzęd 

0,0 – 19 piaski 

swobodne, na 

głębokości  

~3,3 m p.p.t. 

19 – 22 mułki i iły zastoiskowe 

22 – 26 piaski 

26 – 30 gliny zwałowe 

30 – 42 
piaski z przewarstwie-

niami mułków 

42 – 61 mułki i iły zastoiskowe 

trias górny 61 – 100 
piaskowce z przewar-

stwieniami mułowców 

 

Najkorzystniejsze warunki do budowy kolektorów pionowych istnieją w obrę-

bie nawodnionych utworów piaszczystych i piaskowców, z których jednostkowa moc 

cieplna pobierana z gruntu przez wymiennik pionowy waha się w granicach od 55 do 

65 W/m. W utworach spoistych, wilgotnych (gliny, iły oraz mułki) możliwa do pobra-

nia moc cieplna z jednego metra wynosi około 30 – 40 W. Najgorsze warunki do bu-

dowy kolektorów pionowych mają piaski suche, z których jednostkowa moc cieplna 

nie przekracza 20 W/m. W okolicach Sielpi, przy Muzeum Techniki, panują dobre 

warunki do rozwoju kolektorów pionowych z wyjątkiem 15 metrowego interwału od 

40 do 65 metra (zał. 7). Przewidywane moce cieplne z jednego metra w większości 

profilu wynoszą od 55 do 65 W. Natomiast w okolicach studni przy polu namiotowym 

odcinki z gorszymi warunkami mają w sumie 26 metrów miąższości. 
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4.5. Analiza przykładowej instalacji 

4.5.1. Założenia techniczne 

Pompa ciepła 

 Podczas projektowania instalacji z pompami ciepła rzeczą najważniejszą, wręcz 

fundamentalną jest precyzyjne określenie mocy potrzebnej do ogrzewania. Instalacja 

pompy ciepła musi być dobierana indywidualnie dla danej inwestycji. W ramach ni-

niejszego opracowania przedstawiono przykładową instalację pompy ciepła z piono-

wym gruntowym wymiennikiem ciepła. W ramach analizy geologicznej okazało się, 

że na głębokości do 100 m p.p.t. przeważającymi skałami na terenie gminy Końskie są 

piaskowce gdzie jednostkowa moc cieplna wynosi 55 – 65 W/m. 

 Na potrzeby przeprowadzanej analizy założono, że ogrzewany będzie dom jed-

norodzinny o powierzchni 150 m2. Założono, że dom jest dobrze izolowany a jego za-

potrzebowanie na moc grzewczą wynosi 50 W/m2. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę 

użytkową oszacowano dla czteroosobowej rodziny. 

 Założono, że instalacja będzie zbudowana w oparciu o pompę ciepła produko-

waną przez polską firmę Novotechnic Pompy Ciepła typu Futura Easy 2 ZGH 10. 

W przypadku pionowego wymiennika ciepła będzie ona pracowała jako solanka/woda 

(tabela 4.5.1). Punkt pracy pompy ciepła określa temperaturę dolnego i górnego źródła 

ciepła. Im niższa różnica tych temperatur tym wyższy jest współczynnik efektywności 

pompy ciepła. 

 
Tabela 4.5.1. Dane techniczne dotyczące mocy pompy ciepła typu solanka/woda 

Punkt pracy B5/W35 B5/W50 

Moc grzewcza [kW] 11,5 10,5 

Moc chłodnicza [kW] 9,4 7,7 

Elektryczny pobór mocy [kW] 2,1 2,8 

Stopień efektywności (COP) 5,0 3,5 
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Pionowy gruntowy wymiennik ciepła 

 Jak wynika z analizy geologicznej w rejonie planowanej inwestycji na głęboko-

ści do 100 m w przeważającej części występują piaskowce. Zgodnie z tabelą 4.1.1 

przyjęto, że jednostkowa moc cieplna pobierana ze skał przez wymiennik pionowy 

będzie wynosiła 55 W/m. Pozostałe parametry wymiennika dolnego źródła ciepła ze-

brane są w tabeli 4.5.2. 

Tabela 4.5.2. Parametry pionowego gruntowego wymiennika ciepła  
współpracującego z pompą ciepła solanka/woda 

Punkt pracy B0/W35 B2/W50 

Moc chłodnicza pompy ciepła [kW] 9,4 7,7 

Jednostkowa moc pobierana z gruntu [W/m2] 55 55 

Wymagana powierzchnia gruntu [m2] 20 20 

Rozstaw sond w siatce [m] 10 10 

Długość rur wymiennika [m] 171 140 

Długość pojedynczej sondy [m] 80 70 

Liczna sond [szt.] 2 2 

Liczba rozdzielaczy solanki [szt.] 1 1 

Ilość czynnika grzewczego [dm3] 123 106 

 

 

4.5.2. Wstępne szacunki nakładów inwestycyjnych 

 Nakłady inwestycyjne na pompę ciepła są ściśle określone przez wytwórcę lub 

dystrybutora urządzeń w postaci cennika (tabela 4.5.3). 

 Dla niskotemperaturowych wymienników ciepła (dolnego źródła ciepła dla 

pompy ciepła) we wstępnym oszacowaniu można podać jedynie przybliżone wartości 

nakładów inwestycyjnych. Koszt wykonania i zainstalowania niskotemperaturowego 

źródła ciepła zależy od wielu czynników, wśród których do najważniejszych należą: 

− rodzaj wymiennika (gruntowy poziomy, gruntowy pionowy, studnia głębino-

wa), 
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− materiał konstrukcyjny wymiennika (miedź, stal antykorozyjna, tworzywo 

sztuczne), 

− rodzaj czynnika obiegowego realizującego termodynamiczny obieg pompy cie-

pła (freon, amoniak, solanka, czynnik wieloskładnikowy), 

− wymiary wymiennika, 

− rodzaj gruntu i jego właściwości fizyczne. 

 W niektórych przypadkach do kosztu samego gruntowego wymiennika nisko-

temperaturowego trzeba doliczyć koszt zajętego przezeń gruntu.  

 Nakłady inwestycyjne przedstawione w tabeli 4.5.3 odnoszą się tylko do źródła 

ciepła. Nie są tutaj uwzględnione nakłady na niskotemperaturową sieć cieplną zainsta-

lowaną wewnątrz budynku. 

 
Tabela 4.5.3. Nakłady inwestycyjne dla instalacji  

z pionowym wymiennikiem, jako dolne źródło ciepła [zł] 

 
Nakłady 

inwestycyjne 

Pompa ciepła 18 000 

Pozostała część instalacji 23 860 

Razem 41 860 

 

 

4.5.3. Prognoza kosztów eksploatacyjnych 

 Aby możliwy był odbiór ciepła od dolnego źródła ciepłą konieczne jest dostar-

czenie do pompy ciepła odpowiedniej ilości energii napędowej w postaci energii elek-

trycznej. Ilość energii jest w dużej mierze uzależniona do różnicy temperatur górnego 

i dolnego źródła ciepła. Im ta różnica jest wyższa tym więcej energii elektrycznej trze-

ba będzie dostarczyć. 

 W kosztach eksploatacyjnych przewidziano dodatkowo koszty związane 

z przeglądami i konserwacją instalacji sprężarkowej pompy ciepła. Wszystkie koszty 

eksploatacyjne poniesione w ciągu roku na obsługę instalacji ze sprężarkową pompą 

ciepła o mocy 11,5 kW dla poszczególnych punktów pracy pompy ciepła przedstawio-
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ne są w tabeli 4.5.4. Koszty tez zostały obliczone przy założeniu, że pompa ciepła bę-

dzie pracowała z maksymalną mocą przez 2000 godzin w roku. 

 
Tabela 4.5.4. Prognozowane koszty eksploatacyjne dla instalacji 

z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła [zł/rok] 

Punkt pracy B0/W35 B0/W50 

Pionowy wymiennik ciepła 2 520 3 360 

 

 

4.5.4. Koszty produkcji ciepła 

 Koszt produkcji ciepła został określony przy założeniu 25-cio letniego okresy 

eksploatacji instalacji z pompą ciepła. Założono również, że wszystkie koszty instala-

cyjne zostaną poniesione przez inwestora. 

 Koszt wyprodukowania 1 GJ ciepła zależy nie tylko od wielkości poniesionych 

nakładów inwestycyjnych ale również od wyboru źródła ciepła i założonej temperatu-

ry zasilania sieci ciepłowniczej. Im będzie wyższa temperatura dolnego źródła ciepła 

i niższa temperatura zasilania sieci ciepłowniczej tym mniejszy będzie koszt jednostki 

ciepła (tabela 4.5.5).  

 
Tabela 4.5.5. Prognozowane koszty eksploatacyjne dla instalacji 

z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła [zł/GJ] 

Punkt pracy B0/W35 B0/W50 

Pionowy wymiennik ciepła 50,64 66,57 
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Rozdział 5. 

POMPY CIEPŁA - STUDNIE 

 

 

5.1. Studnie głębinowe 

Studnie głębinowe mają zróżnicowane głębokości oraz są wykonywane w róż-

nych rodzajach warstw geologicznych. Woda podziemna pobierana jest za pomocą 

studni eksploatacyjnej i po ochłodzeniu za pomocą pompy ciepła jest ona ponownie 

zwracana do tej samej warstwy wodonośnej za pomocą studni chłonnej (rys. 5.1.1). 

 

 
Rys. 5.1.1. Dolne źródło ciepła w postaci dwóch studni głębinowych 

 

 Mimo, iż rozwiązanie z dwoma studniami głębinowymi jest najlepsze pod 

względem energetycznym (największa ilość pozyskiwanego ciepła) to jednak instala-

cje tego typu nie są zbyt popularne. Mała popularność tego rozwiązania spowodowana 

jest głównie trudnościami z zatłaczaniem schłodzonej wody do studni chłonnej. W tym 

przypadku z biegiem czasu będzie następowała kolmatacja studni chłonnej, a co za 
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tym idzie zmniejszanie się ilości ciepła, które będzie stanowiło dolne źródło dla pom-

py ciepła. 

 

 

5.2. Możliwe do pozyskania wydajności studni 

Z analizy dostępnych materiałów archiwalnych, map hydrogeologicznych, pro-

fili otworów hydrogeologicznych z terenu gminy pozyskanych z centralnego banku 

danych hydrogeologicznych, stwierdza się, że największy obszar gminy charakteryzu-

je się potencjalną wydajnością ujęć w zakresie od 10 do 30 m3/h (wykres 5.2.1). Duża 

większe wydajności obserwuje się tylko w okolicach miejscowości Modliszewice, 

Końskie, Nieświn oraz w Sielpi. I tak w jednej ze studni na ujęciu w Modliszewicach 

osiągnięto wydajność na poziomie 250 m3/h. Ujęcie w Modliszewicach czerpie wodę 

z porowo – szczelinowego dolno jurajskiego poziomu wodonośnego. Na ujęciu 

w Końskich, pobierające wodę z tego samego poziomu osiągane są wydajności docho-

dzące do 190 m3/h. W okolicach Nieświna, w pojedynczej studni  osiągnięto wydaj-

ność na poziomie 75 m3/h i też jest to poziom dolnojurajski. Poza poziomem jurajskim 

wysokie wydajności osiąga się z poziomu czwartorzędowego w okolicach Sielpi oraz 

zbiornika Sielpeckiego. Jest to miejsce z najbardziej miąższą pokrywą czwartorzędo-

wą na terenie gminy dochodząca do 70 metrów. I tak osiągnięto tam wydajność około 

90 m3/h. Wodonośność utworów czwartorzędowych na pozostałym terenie gminy jest 

jednak bardzo niska i najczęściej nie przekracza 5 m3/h. Należy pamiętać, że możliwe 

do osiągnięcia wydajności w dolno jurajskim poziomie porowo – szczelinowym mogą 

być bardzo zmienne nawet na stosunkowo małym obszarze. Na przykład na ujęciu w 

Modliszewicach wydajności poszczególnych studni wahają się od 9 do 250 m3/h.  Po-

tencjalne wydajności studni na terenie gminy Końskie pokazano w zał. 9. Główne kie-

runki przepływu wód podziemnych na terenie gminy przedstawiono w zał.8.  
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Rys. 5.2.1. Potencjalne wydajności studni na terenie gminy Końskie 

 

 

5.3. Analiza możliwego do pozyskania strumienia ciepła 

Możliwy do pozyskania strumień ciepła z systemu płytkiej geotermii opartej na 

studniach głębinowych jest wprost proporcjonalny od możliwej do uzyskania wydaj-

ności tych studni. Na terenie gminy Końskie osiągane wydajności są bardzo zróżnico-

wane i zależne są głównie od wykształconego systemu spękań w piaskowcach i mu-

łowcach jury dolnej. Jak wspomniano w rozdziale powyżej wydajności są bardzo 

zróżnicowane nawet w obrębie jednego ujęcia: w obrębie 7 studni ujęcia w Modlisze-

wicach obserwuje się różnice wydajności między największą a najmniejszą rzędu 240 

m3/h. Sprawia to, że ciężko jest z dużą pewnością prognozować warunki ale generali-

zując obszar gminy można wydzielić obszary o korzystniejszych warunkach do rozwo-

ju płytkiej geotermii opartej na studniach głębinowych. 

I tak wydzielono następujące obszary: 

− rejon Końskich i Modliszewic o maksymalnej wydajności ponad 250 

m3/h w jednej ze studni w Modliszewicach oraz 190 m3/h w Końskich. 

Obszar o wydajności ponad 100 m3/h w okolicach Modliszewic zajmuje 

powierzchnię około 1,7 km2 natomiast w Końskich 0,7 km2. Obszar o 

wydajności ponad 50 m3/h zajmuje powierzchnie 16,4 km2.  
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− rejon Sielpi o maksymalnej wydajności około 90 m3/h. Obszar o przewi-

dywanej wydajności ponad 50 m3/h zajmuje powierzchnie około 7,9 

km2.  

− rejon Nieświna o maksymalnej wydajności około 75m3/h, obszar o wy-

dajności ponad 50 m3/h zajmuje powierzchnie około 8 km2. 

Większa część gminy Końskie charakteryzuje się możliwymi do osiągnięcia 

wydajnościami na poziomie 10 – 30 m3/h. Obszary o niekorzystnych warunkach do 

budowy studni, o wydajnościach poniżej 10 m3/h znajdują się:  

− południowo zachodnie rejony gminy w okolicach miejscowości Dziebał-

tów o powierzchni 20,5 km2, 

− południowo wschodnie krańce gminy w okolicach miejscowości Mo-

drzewina o powierzchni 0,55 km2.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że wydajności studni możliwe do osiągnięcia 

pozwalają stwierdzić, że gmina Końskie charakteryzuje się dość dobrymi warunkami 

do rozwijania geotermii niskotemperaturowej opartej na studniach głębinowych. 

 

 

5.4. Szczegółowa charakterystyka wybranych lokalizacji 

5.4.1. Rejon zalewu Sielpia 

W rejonie zalewu Sielpeckiego potencjalne wydajności studni, na podstawie do-

tychczasowego rozpoznania hydrogeologicznego, wahają się w przedziale od około 16 

do około 90 m3/h. Średnia wydajność uzyskana ze znanych otworów studziennych 

wynosi 47 m3/h. Głębokość do zwierciadła wody nie przekracza 3 m p.p.t. a zwiercia-

dło jest swobodne. Głębokość studni, z których pobierana jest woda nie przekracza 40 

m. W poniższej tabeli zestawiono informacje o ujęciach wody w miejscowości Sielpia. 
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Tabela 5.4.1. Jednostkowa moc cieplna z gruntu pobierana przez wymiennik poziomy 

Miejscowość / 

użytkownik 

Głębokość 

otworu 

Stratygrafia 

warstwy 

wodonośnej 

Poziom wodono-

śny 
Pompowanie pomiarowe (końcowy stopień) 

Strop Spąg Wydajność [m3/h] Depresja [m] 

Sielpa / 

Muzeum Tech-

niki 

25,0 Q 5,2 > 25 25,1 3,0 

Sielpa / 

Urząd Miasta i 

Gminy w Koń-

skich 

25,0 Q 2,3 20,3 92,8 7 

Sielpia / 

Ośrodek wcza-

sowy st. nr 3 

31,5 Q 3,0 25,5 84,7 9,7 

Sielpia / 

Ośrodek spor-

tów wodnych 

Józef Szmygiel 

20,0 Q 4,3 > 20 16,2 3,0 

Sielpia / 

Ośrodek wypo-

czynkowy st. 

nr 2 

36,5 Q 5,3 28,3 18,0 11,7 

Sielpia / 

Ośrodek wypo-

czynkowy st. 

nr 1 

35,0 Q – J1 3,0 32,9 47,8 8,8 

 

Omawiane studnie czerpią wodę z poziomu czwartorzędowego, lub czwarto-

rzędowo – jurajskiego. Rejon zbiornika Sielpeckiego charakteryzuje się najlepszymi 

warunkami hydrogeologicznymi w czwartorzędowym piętrze wodonośnym na terenie 

gminy Końskie.  
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5.5. Analiza przykładowej instalacji 

5.5.1. Założenia techniczne 

Pompa ciepła 

 Podczas projektowania instalacji z pompami ciepła rzeczą najważniejszą, wręcz 

fundamentalną jest precyzyjne określenie mocy potrzebnej do ogrzewania. Instalacja 

pompy ciepła musi być dobierana indywidualnie dla danej inwestycji. W ramach ni-

niejszego opracowania przedstawiono przykładową instalację pompy ciepła z dwoma 

studniami – jedną wydobywczą i drugą chłonną. W ramach analizy hydrogeologicznej 

okazało się, że na terenie gminy Końskie studnie charakteryzują się dość wysokimi 

wydajnościami eksploatacyjnymi. 

 Na potrzeby przeprowadzanej analizy założono, że ogrzewany będzie dom jed-

norodzinny o powierzchni 150 m2. Założono, że dom jest dobrze izolowany a jego za-

potrzebowanie na moc grzewczą wynosi 50 W/m2. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę 

użytkową oszacowano dla czteroosobowej rodziny. 

 Założono, że instalacja będzie zbudowana w oparciu o pompę ciepła produko-

waną przez polską firmę Novotechnic Pompy Ciepła typu Futura Easy 2 ZGH 10. 

W przypadku dwóch studni będzie ona pracowała jako woda/woda (tabela 5.5.1). 

Punkt pracy pompy ciepła określa temperaturę dolnego i górnego źródła ciepła. Im 

niższa różnica tych temperatur tym wyższy jest współczynnik efektywności pompy 

ciepła. 

 
Tabela 5.5.1. Dane techniczne dotyczące mocy pompy ciepła typu solanka/woda 

Punkt pracy B8/W35 B8/W50 

Moc grzewcza [kW] 12,75 11,5 

Moc chłodnicza [kW] 10,6 8,7 

Elektryczny pobór mocy [kW] 2,1 2,8 

Stopień efektywności (COP) 5,4 3,7 
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Studnie 

 W rejonie gminy Końskie można spodziewać się wystarczających wydajności 

studni, aby mogłyby być one wykorzystywane jako dolne źródło ciepła dla sprężarko-

wych pomp ciepła. Wymagany przepływ wody dla pompy ciepła o mocy 12,75 kW 

zgodnie z dokumentacją techniczną wynosi od 1,9 do 2,3 m3/h w zależności od wa-

runków pracy (tabela 5.5.2). 

 
Tabela 5.5.2. Parametry studni głębinowej 

współpracującej z pompą ciepła woda/woda 

Punkt pracy W8/W35 W8/W50 

Moc chłodnicza pompy ciepła [kW] 12,75 11,5 

Wymagany przepływ w dolnym źródle [m3/h] 2,3 1,9 

 

 

5.5.2. Wstępne szacunki nakładów inwestycyjnych 

 Nakłady inwestycyjne na pompę ciepła są ściśle określone przez wytwórcę lub 

dystrybutora urządzeń w postaci cennika (tabela 5.5.3). 

 Dla niskotemperaturowych wymienników ciepła (dolnego źródła ciepła dla 

pompy ciepła) we wstępnym oszacowaniu można podać jedynie przybliżone wartości 

nakładów inwestycyjnych. Koszt wykonania i zainstalowania niskotemperaturowego 

źródła ciepła zależy od wielu czynników, wśród których do najważniejszych należą: 

− rodzaj wymiennika (gruntowy poziomy, gruntowy pionowy, studnia głębino-

wa), 

− materiał konstrukcyjny wymiennika (miedź, stal antykorozyjna, tworzywo 

sztuczne), 

− rodzaj czynnika obiegowego realizującego termodynamiczny obieg pompy cie-

pła (freon, amoniak, solanka, czynnik wieloskładnikowy), 

− wymiary wymiennika, 

− rodzaj gruntu i jego właściwości fizyczne. 
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 W niektórych przypadkach do kosztu samego gruntowego wymiennika nisko-

temperaturowego trzeba doliczyć koszt zajętego przezeń gruntu.  

 Nakłady inwestycyjne przedstawione w tabeli 5.5.3 odnoszą się tylko do źródła 

ciepła. Nie są tutaj uwzględnione nakłady na niskotemperaturową sieć cieplną zainsta-

lowaną wewnątrz budynku. 

 
Tabela 5.5.3. Nakłady inwestycyjne dla instalacji  
z dwoma studniami jako dolne źródło ciepła [zł] 

 
Nakłady 

inwestycyjne 

Pompa ciepła 18 000 

Pozostała część instalacji 12 000 

Razem 30 000 

 

 

5.5.3. Prognoza kosztów eksploatacyjnych 

 Aby możliwy był odbiór ciepła od dolnego źródła ciepłą konieczne jest dostar-

czenie do pompy ciepła odpowiedniej ilości energii napędowej w postaci energii elek-

trycznej. Ilość energii jest w dużej mierze uzależniona do różnicy temperatur górnego 

i dolnego źródła ciepła. Im ta różnica jest wyższa tym więcej energii elektrycznej trze-

ba będzie dostarczyć. 

 W kosztach eksploatacyjnych przewidziano dodatkowo koszty związane 

z przeglądami i konserwacją instalacji sprężarkowej pompy ciepła. Wszystkie koszty 

eksploatacyjne poniesione w ciągu roku na obsługę instalacji ze sprężarkową pompą 

ciepła o mocy 12,75 kW dla poszczególnych punktów pracy pompy ciepła przedsta-

wione są w tabeli 5.5.4. Koszty tez zostały obliczone przy założeniu, że pompa ciepła 

będzie pracowała z maksymalną mocą przez 2000 godzin w roku. 

 
Tabela 5.5.4. Prognozowane koszty eksploatacyjne dla instalacji 

z dwoma studniami jako dolne źródło ciepła [zł/rok] 

Punkt pracy B0/W35 B0/W50 

Poziomy wymiennik ciepła 2 580 3 360 
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5.5.4. Koszty produkcji ciepła 

 Koszt produkcji ciepła został określony przy założeniu 25-cio letniego okresy 

eksploatacji instalacji z pompą ciepła. Założono również, że wszystkie koszty instala-

cyjne zostaną poniesione przez inwestora. 

 Koszt wyprodukowania 1 GJ ciepła zależy nie tylko od wielkości poniesionych 

nakładów inwestycyjnych ale również od wyboru źródła ciepła i założonej temperatu-

ry zasilania sieci ciepłowniczej. Im będzie wyższa temperatura dolnego źródła ciepła 

i niższa temperatura zasilania sieci ciepłowniczej tym mniejszy będzie koszt jednostki 

ciepła (tabela 5.5.5).  

 
Tabela 5.5.5. Prognozowane koszty eksploatacyjne dla instalacji 

z dwoma studniami jako dolne źródło ciepła [zł/GJ] 

Punkt pracy B0/W35 B0/W50 

Poziomy wymiennik ciepła 41,16 55,06 
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Rozdział 6. 

GEOTERMIA WYSOKOTEMPERATUROWA 

 

 

6.1. Wprowadzenie 

 Geotermia wysokotemperaturowa dotyczyć będzie pozyskania i wykorzystania 

wód termalnych głębszych poziomów wodonośnych. W odróżnieniu od geotermii 

płytkiej występują tu większe trudności techniczne (odwiercenie otworu do znacznej 

głębokości, odpowiednie zafiltrowanie i właściwe wytypowanie interwału wodono-

śnego jest niezbędne). Przy otworach głębokich znacznie częściej występują trudności 

techniczne w trakcie ich wykonywania. Dodatkowo pozyskiwane wody charakteryzują 

się zwiększoną mineralizacją. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano możliwość 

występowania głębszych poziomów wodonośnych. W zależności od uzyskanych pa-

rametrów pozyskanej wody, można ją wykorzystywać do różnych celów. Przy więk-

szej temperaturze i wydajności możliwe jest wykorzystanie do ciepłownictwa lub pro-

dukcji energii elektrycznej, przy mniejszej – do balneologii i rekreacji. Szczegółowy 

opis sposobu wykorzystania wód termalnych znajduje się w kolejnych rozdziałach.  

 

 

6.2. Analiza parametrów otworów archiwalnych 

 Na terenie gminy Końskie znajduje się jeden otwór głęboki – Nieświn PIG-1, 

położony ok. 7 km na północny – wschód od miejscowości Końskie. Głębokość tego 

otworu sięga 2356 m. W spągu występuje utwory karbonu. Jest to otwór badawczy 

Państwowego Instytutu Geologicznego, więc dostarcza dużej ilości danych geologicz-

nych, między innymi odnośnie występowania poziomów wodonośnych. 
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 Pozostałe otwory głębokie znajdują się już poza granicami gminy. Na północny 

– zachód występuje otwór Raj 1, jest to otwór poszukiwawczy złożowy, zlecony przez 

RWE Dea Polska Sp. z o.o., wykonany przez Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z 

o.o., tak więc nie był nastawiony na przebadanie poziomów wodonośnych. Jedyna do-

stępna dokumentacja z likwidacji otworu dostarcza ubogich danych – głównie na te-

mat profilu geologicznego i konstrukcji otworu. Głębokość otworu wynosiła 3120 m. 

 Kolejnymi głębokimi otworami położonymi tuż przy granicy gminy (na połu-

dniowy – zachód) są leżące około 800 m od siebie Radoszyce 2 i Radoszyce 3. Pierw-

szy z nich został wykonany w 1938 roku, jego głębokość jest stosunkowo niewielka – 

705 m (trias w spągu). Drugi odwiercono w 1952 r., aż do głębokości 2436 m. Wier-

cenie zakończono w utworach karbonu. W dokumentacji otworowej znajdują się jedy-

nie profile geologiczne i podstawowe dane na temat odwiertów, tak więc ich przydat-

ność ogranicza się jedynie do określenia geologii rejonu i skorelowania z pozostałymi 

otworami. 

 Następny otwór badawczy znajduje się już daleko poza granicami gminy Koń-

skie (12 km na południowy – zachód). Jest to również otwór badawczy Radwanów IG-

1 wykonany na zlecenie ówczesnego Instytutu Geologicznego. Zostały w nim opró-

bowane perspektywiczne poziomy wodonośne, w związku z czym w połączeniu z ana-

lizą danych pozyskanych z otworu Nieświn PIG-1 można wytypować poziomy wodo-

nośne głębokie, których możliwe byłoby wykorzystanie w geotermii. 

 

6.1.1. Nieświn PIG-1 

 Otwór wykonano w 1991 r. Głównym celem wiercenia było wszechstronne 

rozpoznanie osadów cechsztyńskich (Permu) w strefie pomiędzy facjami brzeżnymi a 

basenowymi. Dodatkowym zadaniem było wyjaśnienie zasięgu i rozwoju osadów 

czerwonego spągowca w rejonie północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Oprócz 

szczegółowych badań litologiczno – petrograficzno – stratygraficznych wykonano tu 

opróbowania poziomów wodonośnych pod kątem występowania medium oraz analizy 

geofizyczne w celu określenia charakteru zbiornikowego przewiercanych skał. 

Skrócony profil litologiczno – stratygraficzny otworu przedstawia się następują-

co: 
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Czwartorzęd 

0,0  – 20,0 m p.p.t. piaski, pospółki, mułki 

Trzeciorzęd 

20,0 - 30,0 m p.p.t. gliny, zapiaszczone 

Jura 

- Jura dolna 

30,0 - 378,0 m p.p.t. mułowce, iłowce, piaskowce 

Trias 

- Trias górny 

378,0 - 585,0 m p.p.t. retyk – mułowce, piaskowce, iłowce 

585,0 - 1042,0 m p.p.t. kajper – mułowce, margle, iłowce, wa  pienie, piaskowce 

- Trias środkowy 

1042,0  - 1176,0 m p.p.t. wapień muszlowy – wapienie, margle, mułowce, 

dolomity 

- Trias dolny 

1176,0 - 1350,0 m p.p.t. pstry piaskowiec górny – ret - piaskowce, mułowce, 

wapienie, margle 

1350,0 - 1660,0 m p.p.t. pstry piaskowiec środkowy – mułowce, iłowce, pia-

skowce 

1660,0 – 1765,0 m p.p.t. pstry piaskowiec dolny – mułowce, piaskowce 

Perm 

- Cechsztyn 

 cyklotem leine 

1765,0 – 1845,0 m p.p.t. stropowa seria terygeniczna – mułowce, wapienie, dolomi-

ty, piaskowce 

1845,0 – 1876,0 m p.p.t. anhydryt główny A3 – mułowce, anhydryty, wapienie mar-

gliste 

1876,0 - 1881,0 m p.p.t. dolomit płytowy – Ca3 – wapienie margliste, dolo-

mity 

1881,0 – 1889,8 m p.p.t. szary ił solny – T3 – iłowce, mułowce, piaskowce, dolomi-

ty 
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cyklotem strassfurt 

1889,8 – 1891,9 m p.p.t. anhydryt kryjący – A2r – dolomity, anhydryty 

1891,9 – 1894,5 m p.p.t. seria terygeniczno – siarczanowa T2r – mułowce, iłowce 

1894,5 – 1898,0 m p.p.t. anhydryt podstawowy A2 – anhydryty 

1898,0 – 1928,0 m p.p.t. dolomit główny Ca2 – dolomity 

cyklotem werra 

1928,0 – 1941,7 m p.p.t. – anhydryt górny A1g – anhydryty 

1941,7 – 1945,3 m p.p.t. – brekcja anhydrytu górnego BrA1 – brekcja dolomityczno – 

anhydrytowa, dolomity 

1945,3 – 1981,5 m p.p.t. – anhydryt górny A1g – anhydryty 

1981,5 – 2260,5 m p.p.t. – najstarsza sól kamienna Na1 – sól kamienna 

2260,5 – 2286,1 m p.p.t. – anhydryt dolny A1d – sól kamienna, anhydryty, dolomity 

2286,1 – 2327,1 m p.p.t. – wapień podstawowy – Ca1 i łupek miedzionośny T1 – do-

lomity 

- Perm dolny  

 czerwony spągowiec 

2327,1 – 2329,3 m p.p.t. – piaskowce 

Karbon 

- Karbon dolny 

2329,3 – 2336,6 m p.p.t. – iłowce, mułowce 

Perm 

- Cechsztyn 

 wapień podstawowy Ca-1 i łupek miedzionośny T-1 

2336,6 – 2341,0 m p.p.t. – wapienie, dolomity 

- Perm dolny  

 czerwony spągowiec 

2341,0 – 2343,3 m p.p.t. – piaskowce 

Karbon 

- Karbon dolny 

2343,3 – 2356,0 m p.p.t. – iłowce, mułowce 
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W otworze wykonano opróbowanie perspektywicznych poziomów wodonośnych 

próbnikiem złoża. Wcześniej wytypowano potencjalne poziomy zbiornikowe na pod-

stawie badań geofizycznych. Wśród wyróżnionych najbardziej perspektywiczne pod 

kątem występowania wód termalnych mogą być poziomy: jury dolnej(liasu) i triasu 

górnego (retyku), triasu dolnego (retu), cechsztyn. Rurowym próbnikiem złoża zbada-

no poziom w interwale 2290 – 2318 m p.p.t. (perm górny – dolomit marglisty), 1872 – 

2356 m p.p.t. (karbon, perm – piaskowce, mułowce, anhydryty, dolomit główny), 1280 

– 1302 m p.p.t. (trias, ret – piaskowce, mułowce, iłowce). 

  Pierwszy z wymienionych charakteryzował się niewielkim sączeniem solanki 

rzędu 0,2 m3/h. Tak niskie wartości wskazywałyby na niewielkie własności kolektor-

skie, jednakże należy zauważyć, że było duże prawdopodobieństwo uszkodzenia strefy 

przyodwiertowej – co mogło mieć znamienny wpływ na niewielkie ciśnienie wody 

złożowej. 

 Drugi poziom, obejmujący również swym zakresem pierwszy pozwolił uzyskać 

także przypuszczalny niewielki dopływ solanki. Obliczeniowa wydajność wyniosła 

0,94 m3/h. Zbyt duża objętość przestrzeni podpakerowej w stosunku do objętości 

przewodu wiertniczego uniemożliwiła tu pobranie czystej solanki do badań. Jak wyżej, 

niewielki przypływ mógł być spowodowany uszkodzeniem strefy przyodwiertowej. 

 Trzeci poziom, który obejmuje piaskowce, mułowce retu odznaczał się małym 

dopływem wody zmineralizowanej o mineralizacji 17,4 g/l. Przypływ obliczeniowy 

wynosił 0,64 m3/h. Poziom zbiornikowy został tu udostępniony do badań poprzez per-

forację rur. Według obliczeń nie doszło do uszkodzenia strefy przyodwiertowej, jed-

nak w przypadku udostępniania poziomu, który był wcześniej zarurowany, powinno 

się brać pod uwagę taką możliwość. 

Odnośnie badań wód podziemnych, udało się pobrać jedynie próbkę z retu. Jej 

mineralizacja wynosiła 17,4 g/l i miała charakter SO4 – Na wg. klasyfikacji Bojar-

skiego. Obliczono wskaźnik hydrochemiczny r Na : r Cl = 1,64. Wskazuje on na 

prawdopodobieństwo występowania procesów infiltracyjnych, to jest wysładzania wód 

opróbowanego poziomu wodami pochodzącymi z płytszych warstw wodonośnych, 

które mogą migrować do utworów retu np. poprzez liczne uskoki. Większą zawartość 

jonów siarczanowych można z kolei wiązać z ługowaniem skał siarczanowych takich 
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jak gips i anhydryt. Może to zwrócić uwagę na skomplikowanie systemu krążenia wód 

w rejonie. Skały gipsowe i anhydrytowe obecne są bowiem w dużej ilości w niżej le-

żącym cechsztynie, więc wskazywałoby to na ascenzję wód z tego kierunku. Jednak 

niska mineralizacja i podejrzenie ich wysładzania zdają się temu zaprzeczać. Z kolei 

zbadana mineralizacja wód cechsztyńskich w otworze Radwanów IG-1 istotnie była 

mniejsza niż wód pochodzących z retu. Możliwe jest zatem infiltrowanie wód płytkich 

najpierw do poziomu cechsztyńskiego jednymi drogami, a następnie ich ascenzję do 

poziomów wyższych i wysładzanie ich wód. Z drugiej strony mineralizacja siarcza-

nowa może pochodzić z wyżej leżących, wprawdzie mniej licznych skał zawierają-

cych jon SO4. Powyższe rozwiązania problemu są jednak daleko idącymi przypusz-

czeniami określonymi w niniejszym opracowaniu, a ich szczegółowa analiza wymaga-

łaby wykonania większej ilości odwiertów aby je potwierdzić. 

 
6.1.2. Radwanów IG-1 

Odwiert wykonano  do głębokości 2582,9 m p.p.t. w 1975 r. w ramach „Projek-

tu badań geologicznych bliskiego północno – zachodniego obrzeżenia Gór Święto-

krzyskich”. Głównym zadaniem otworu było rozpoznanie profilu litologiczno - straty-

graficznego, w szczególności permu i paleozoicznego podłoża oraz zbadanie możliwo-

ści istnienia pułapek dla ropy naftowej i gazu pod pokrywą utworów mezozoicznych. 

Profil otworu przedstawia od stropu skały triasowe, następnie wchodzi w perm i 

karbon, gdzie wiercenie zakończono. Nie zdołano osiągnąć planowanej głębokości – 

utworów dewońskich, ze względu na dużo większą miąższość utworów karbonu niż 

się spodziewano. 

Skrócony profil geologiczny otworu przedstawia się następująco: 

Czwartorzęd 

0,0 – 25,0 m p.p.t. – piaski, żwiry 

Trias 

- Trias górny 

 Kajper 

25,0 – 222,6  m p.p.t. - iłowce, mułowce, piaskowce, gips 

- Trias środkowy 
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 Wapień muszlowy 

222,6 – 447,6 m p.p.t. – wapienie, iłowce, mułowce, margle, dolomity, piaskowce, 

anhydryt,  

- Trias dolny 

 Pstry piaskowiec górny 

447,6 – 601,5 m p.p.t. – ret – wapienie, mułowce, margle, dolomity, piaskowce,  

 Pstry piaskowiec środkowy 

601,5 – 1090,0 m p.p.t. – piaskowce, mułowce, iłowce 

 Pstry piaskowiec dolny 

1090,0 – 1366,6 m p.p.t. – piaskowce, mułowce, zlepieńce, 

Perm 

- Cechsztyn 

1366,6 – 1674,5 m p.p.t. – zlepieńce, piaskowce, mułowce, margle, wapienie, dolomi-

ty, anhydryty  

Karbon 

- Karbon dolny 

1674,5 – 2582,9 m p.p.t. – piaskowce, mułowce, iłowce,  

W trakcie i po odwierceniu otworu wykonywane były liczne badania, w tym 

geofizyczne, petrograficzne, stratygraficzne, hydrogeologiczne. Najważniejsze pod 

kątem możliwości występowania wód termalnych były tu analizy hydrogeologiczne i 

geofizyczne. Perspektywiczne poziomy kolektorskie były opróbowywane poprzez za-

stosowanie rurowego próbnika złoża i kompresora. Część z nich wykonano na bosym 

otworze, przed umieszczeniem w nim rur 168,3 mm. Następne badania wykonywano 

już po zakończeniu głębienia otworu. Rozpoczęto od dolnego odcinka (pod butem rur 

168,3 mm) a następnie poprzez perforacje rur udostępniano wyższe poziomy wodono-

śne. W jednym przypadku perforacja była nieskuteczna więc uzupełniono ją torpedo-

waniem. Najniższe poziomy badano za pomocą wytłaczania płynu kompresorem a 

następne za pomocą próbników Haliburtona. 

 Badania geofizyczne wykazały potencjalnie dobre własności kolektorskie pia-

skowca z głębokości 1556 – 1575 m p.p.t. (Perm, Cechsztyn – werra: 1534,1-1674,5 m 

p.p.t.). Wyniki z cyklotemu strassfurt(1459,6-1534,1 m p.p.t.) wskazują na szczelino-
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wo - porowy charakter wodonośca. Porowatość w interwale 1506 -1534 m p.p.t. wy-

nosi tu 5%. Dla cyklotemów leine i aller (1366,6 – 1459,6 m p.p.t.) porowatość kształ-

tuje się w granicach 0,8 – 7,5%. Na podstawie krzywej PS określono tu przybliżone 

mineralizacje wód złożowych na: werra – 14-125 g/l, leine i aller -  9,5 – 15 g/l. Geo-

fizyka pstrego piaskowca dolnego i środkowego wykazała obecność skał zbiorniko-

wych w przedziałach 1332 – 1338 m p.p.t., 1181 – 1250 m p.p.t., 1293 – 1300 m p.p.t., 

675 – 680 m p.p.t. Wartości mineralizacji napodstawie krzywej PS wynosiły tu od 5 

do 18 g/l. Skały zbiornikowe w pstrym piaskowcu górnym – recie zarejestrowano w 

przedziale 462,5 – 466,5 m p.p.t., 515 – 544 m p.p.t. Mineralizacja wyniosła tu od 13 

do 23 g/l.  

 Badania hydrogeologiczne pozwoliły na dokładniejsze zbadanie wytypowanych 

wcześniej horyzontów perspektywicznych pod kątem zbiornikowym. W pierwszej ko-

lejności po zakończenia głębienia otworu opróbowano utwory karbonu w interwale 

1732, 0 – 2582,9 m p.p.t. Badanie wykonano na bosym otworze w utworach piaskow-

cowo – mułowcowo – iłowcowych, ze względu na prawdopodobieństwo występowa-

nia tam skawernowanych i spękanych skał. Jednak w trakcie badań nie stwierdzono 

występowania wód w badanym przedziale. Następnie zlikwidowano dolną część otwo-

ru. Następnym badanym odcinkiem był przelot 1672 – 1682 (strefa kontaktowa 

cechsztynu z karbonem dolnym). Interwał opróbowano próbnikiem Haliburtona, jed-

nakże bez większych rezultatów. Kolejnym badanym odcinkiem po likwidacji spodu 

otworu korkiem mechanicznym, w gł. 1604 – 1598 m p.p.t. były wapienie cechsztynu 

cyklotemu werra. Opróbowanie prowadzono „airliftem”, wytłoczono w ten sposób 

22,5 m3 płynu, który okazał się równy objętości wewnątrz rur. Następnie po okresie 

stójki nie stwierdzono przypływu. W obliczu uzyskanych następnie negatywnych wy-

ników testu chłonności ponownie wykonano perforację strefy przyodwiertowej po-

przez torpedowanie. Nawet ten zabieg nie odniósł skutku, ponieważ po okresie stójki 

przypływu nie zanotowano. Zlikwidowano kolejną część otworu. Następnie sperforo-

wano rury w odcinku wapienia podstawowego (dolomity i margle cechsztynu, werra) 

w gł. 1559 – 1569 m p.p.t. Zarejestrowano wyraźny wzrost ciśnienia. W czasie 75 min 

do przewodu dopłynęło 1300 dm3 solanki (1,04 m3/h). Z tego interwału pobrano prób-

kę do analizy chemicznej. W wyniku analizy laboratoryjnej stwierdzono obecność 
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wody wysokozmineralizowanej (85 g/l) o typie chlorkowo – wapniowym wg. klasyfi-

kacji Sulina.  

 Kolejnym udostępnionym poziomem był interwał 1430 -1440 m p.p.t. Należą 

do niego piaskowce i mułowce cyklotemu leine. Po zbadaniu próbnikiem Haliburtona 

zarejestrowano jedynie nieznaczny wzrost ciśnienia w trakcie jego odbudowy (0,006 

m3/h). Pobrano próbkę wody, która wykazała mineralizację 53 g/l i typ chlorkowo – 

wapniowy. 

 Następnie sperforowano odcinek piaskowców i mułowców pstrego piaskowca 

dolnego w przedziale 1346 – 1354 m p.p.t. Zarejestrowano wyraźny wzrost ciśnienia. 

Dopływ solanki w przeliczeniu wynosił 1,09 m3/h. Do badań laboratoryjnych pobrano 

próbkę wody, która wykazała mineralizację 91 g/l i typ chlorkowo – wapniowy. 

 Dodatkowo przebadano jeszcze partię spągową piaskowcowo – mułowcowych 

utworów pstrego piaskowca dolnego w interwale 1330 – 1336 m p.p.t. Otrzymano 

niewielki dopływ wody zanieczyszczonej płuczką. Po tym badania hydrogeologiczne 

zakończono. 

 

6.1.3. Radoszyce 2 

Otwór Radoszyce 2 położony jest w odległości poniżej 1 km od Radoszyce 3. 

Jego głębokość sięgała 705,5 m p.p.t. Profil otworu przedstawia się następująco: 

Czwartorzęd 

0,0 – 85,0  m p.p.t. – dyluwia 

Trias 

- Trias środkowy 

 wapień muszlowy 

85,0 – 184,0   m p.p.t. – wapienie przeławicone marglami z fauną 

- Trias dolny 

 pstry piaskowiec – ret górny 

184,0 – 286,0 m p.p.t. – wapienie przeławicone marglami w części górnej z fau-

ną, łupki ciemnoszare z cienkimi gęsto ułożonymi warstewkami gipsu w części dolnej 

 pstry piaskowiec – ret dolny 
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286,0 – 454,0 m p.p.t. – piaskowce gruboławicowe jasne z ubogimi wkładkami 

łupkowymi w górnej części i piaskowiec wiśniowy cienko warstwowany w dolnej 

 pstry piaskowiec (ogniwo środkowe, część górna) 

454,0 – 705,5 m p.p.t. – łupki nieuwarstwione marglisto – ilaste z gipsem i 

pseudoolitem, podrzędne wkłady łupków zielonych i cienkich piaskowców 

 

6.1.4. Radoszyce 3 

Otwór Radoszyce 3 zlokalizowany jest poza gminą Końskie, około 3 km na po-

łudniowy – zachód od jej granic. Wykonało go Państwowe Przedsiębiorstwo Wierceń 

Poszukiwawczych w 1952 r. Profil pionowy przedstawia się następująco: 

Czwartorzęd 

0,0 – 100,0   m p.p.t. – piaski  

Trias 

- Trias środkowy 

 wapień muszlowy 

100,0 – 252,0 m p.p.t. – wapienie 

252,0 – 350,0 m p.p.t. – wapienie, wapienie margliste, margle, iłowce 

350,0 – 362,5 m p.p.t. – piaskowce wapniste, kwarcytowe 

362,5 – 364,6 m p.p.t. – mułowce 

364,6 – 398,6 m p.p.t. – piaskowce, mułowce 

398,6 – 855,0 m p.p.t. – mułowce, piaskowce, iłowce 

- Trias dolny 

 pstry piaskowiec 

855,0 – 1340,0 m p.p.t. – piaskowce, mułowce, dolomity 

1340,0 – 1345,0 m p.p.t. – piaskowce 

1345,0 – 1364,0 m p.p.t. – mułowce, iłowce, anhydryt, piaskowce 

1364,0 – 1379,0  m p.p.t. – dolomity 

1379,0 – 1470,0  m p.p.t. – mułowce, anhydryty, dolomity, iłowce 

1470,0 – 1482,0  m p.p.t. – wapienie 

1482,0 – 1514,0  m p.p.t. – dolomity 

1514,0 – 1568,0  m p.p.t. – wapienie, margle, dolomity 
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Perm 

- Cechsztyn 

1568,0 – 1569,0 m p.p.t. – zlepieniec dolomityczny 

1569,0 – 1983,0 m p.p.t. – piaskowce, szarogłazy, mułowce, iłowce 

1983,0 – 2203,0 m p.p.t. – mułowce, iłowce 

2203,0 – 2409,0 m p.p.t. – szarogłazy, mułowce 

   W pozyskanej dokumentacji brak jest informacji o wynikach opróbowania 

otworu, jednak litologicznie wpisuje się on w ogólny zarys budowy regionu, szczegól-

nie części, w której trias stanowi wychodnie. Profilem posłużono się do stworzenia 

przekroju geologicznego 

 

6.1.5. Raj 1 

Otwór poszukiwawczy Raj 1 został wykonany w 2008 roku do znacznej głębo-

kości 3120 m p.p.t. W spągu występuje karbon dolny. Odwiert zlokalizowany był oko-

ło 2 km na zachód od północno – zachodniej części granicy gminy Końskie. Doku-

mentacja otworowa zawierała jedynie profil stratygraficzny, który przedstawiał się 

następująco: 

Jura 

- Jura dolna 

0 – 305 m p.p.t. 

-------- luka w profilu 

Trias 

- Trias górny 

 retyk 

305 – 385 m p.p.t. 

 górny kajper 

385 – 646 m p.p.t. 

 dolny kajper 

646 – 1020 m p.p.t. 

- Trias środkowy 

 wapień muszlowy 



ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA WÓD TERMALNYCH W 
GMINIE KOŃSKIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKAR-

PACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA” 

Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A . 86 

1020 – 1147 m p.p.t. 

----- uskok 

- Trias dolny 

 górny pstry piaskowiec (ret) 

1147 – 1280 m p.p.t. 

 środkowy pstry piaskowiec 

1280 – 1604 m p.p.t. 

 dolny pstry piaskowiec 

1604 – 2020 m p.p.t. 

Perm 

- Perm górny 

 seria terygeniczna 

2020 – 2121 m p.p.t. 

 leine – sukcesja regresywna (T3r) 

2121 – 2144 m p.p.t. 

 leine – anhydryt główny (A3) 

2144 – 2175 m p.p.t. 

 leine – dolomit płytowy (Ca3) 

2175 – 2205 m p.p.t. 

 leine – szary ił solny (T3) 

2205 – 2210 m p.p.t. 

 strassfurt – anhydryt kryjący (A2r) 

2210 – 2215 m p.p.t. 

 strassfurt – dolomit główny (Ca2) 

2215 – 2244 m p.p.t. 

 werra – anhydryt górny (A1g) 

2244 – 2270 m p.p.t. 

 werra – najstarsza sól kamienna 

2270 – 2325 m p.p.t. 

 werra – anhydryt dolny (A1d) 

2325 – 2498 m p.p.t. 
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 werra – wapień cechsztyński (Ca1) 

2498 – 2526 m p.p.t. 

 werra - odpowiednik łupku miedzionośnego (t1) 

2526 – 2528 m p.p.t. 

- Perm dolny 

 biały spągowiec 

2528 – 2532 m p.p.t. 

Karbon 

- Karbon dolny 

2532 – 3120 m p.p.t. 

 W dokumentacji otworowej brak jest większej ilości dokładniejszych danych. 

Oprócz konstrukcji otworu, stratygrafii i sposobu wiercenia zanotowano w niej także 

interwały ucieczki płuczki, które miały miejsce w obrębie: 

- cechsztyńskiego cyklotemu werra w anhydrycie górnym i w soli kamiennej najstar-

szej (gł. 2245 – 2297) w ilości 2 cbm/h  

- cechsztyńskiego cyklotemu werra w anhydrycie dolnym na gł. od 2399 do 2403 m 

p.p.t. (0,8 cbm/h) 

Ucieczki te mogą świadczyć o pewnej szczelinowatości masywu w tych prze-

działach, co z kolei może wskazywać na własności kolektorskie. 

 

 

6.3. Przewidywany profil geologiczny otworu geotermalnego na terenie gminy 
Końskie 

 Profil otworu geotermalnego ściśle zależeć będzie od jego położenia. W toku 

analizy materiałów archiwalnych można przypuszczać, że budowa starszego podłoża 

gminy ma charakter zrębowy (środkowa część jest podwyższona w stosunku do sąsia-

dujących z nią części północno – wschodniej i południowo – zachodniej wzdłuż linii 

uskoków o kierunkach NW – SE). Dodatkowo południowo – zachodni wycinek obsza-

ru gminy jest jeszcze bardziej wyniesiony wzdłuż uskoku o tym samym kierunku w 

stosunku do obszaru w kierunku północno – wschodnim. Interpretację budowy geolo-

gicznej regionu przedstawia przekrój geologiczny wzdłuż linii przebiegającej z NE na 
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SW po otworach kolejno: Nieświn PIG-1, Radoszyce 3 i Radwanów IG-1. Obszar od 

wychodni triasu znajduje się na tej linii poza gminą Końskie. Jedynym profilem geo-

logicznym głębokim na terenie badań jest ten z otworu Nieświn PIG-1. Prawdopodob-

nie,  w kierunku południowo – zachodnim od wyniesionej środkowej części gminy 

profil geologiczny jest podobny (poszczególne wydzielenia na mniej więcej takich 

samych głębokościach), tak więc przedstawiony poniżej profil będzie dotyczył otworu 

zlokalizowanego w rejonie Sielpi, gdzie granice warstw zgodnie z undulacją osi fał-

dów (wzdłuż uskoków, równolegle do nich) wznoszą się w kierunku południowo – 

wschodnim. Wznios ten jest niewielki, więc właściwie profil otworu w rejonie Sielpi 

będzie zbliżony do tego w Nieświnie. 

Przypuszczalny profil w rejonie Sielpi: 

 

Czwartorzęd 

0,0  – 25,0 m p.p.t. piaski, pospółki, mułki 

Jura 

- Jura dolna 

25,0 - 320,0 m p.p.t. mułowce, iłowce, piaskowce 

Trias 

- Trias górny 

320,0 - 550,0 m p.p.t. retyk – mułowce, piaskowce, iłowce 

550,0 - 1000,0 m p.p.t. kajper – mułowce, margle, iłowce, wa  pienie, piaskowce 

- Trias środkowy 

1000,0  - 1150,0 m p.p.t. wapień muszlowy – wapienie, margle, mułowce, 

dolomity 

- Trias dolny 

1150,0 - 1345,0 m p.p.t. pstry piaskowiec górny – ret - piaskowce, mułowce, 

wapienie, margle 

1345,0 - 1655,0 m p.p.t. pstry piaskowiec środkowy – mułowce, iłowce, pia-

skowce 

1655,0 – 1760,0 m p.p.t. pstry piaskowiec dolny – mułowce, piaskowce 

Perm 
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- Cechsztyn 

 cyklotem leine 

1760,0 – 1840,0 m p.p.t. stropowa seria terygeniczna – mułowce, wapienie, dolomi-

ty, piaskowce 

1840,0 – 1871,0 m p.p.t. anhydryt główny A3 – mułowce, anhydryty, wapienie mar-

gliste 

1871,0 - 1876,0 m p.p.t. dolomit płytowy – Ca3 – wapienie margliste, dolo-

mity 

1876,0 – 1884,8 m p.p.t. szary ił solny – T3 – iłowce, mułowce, piaskowce, dolomi-

ty 

cyklotem strassfurt 

1884,8 – 1886,9 m p.p.t. anhydryt kryjący – A2r – dolomity, anhydryty 

1886,9 – 1889,5 m p.p.t. seria terygeniczno – siarczanowa T2r – mułowce, iłowce 

1889,5 – 1893,0 m p.p.t. anhydryt podstawowy A2 – anhydryty 

1893,0 – 1923,0 m p.p.t. dolomit główny Ca2 – dolomity 

 cyklotem werra 

1923,0 – 1936,7 m p.p.t. – anhydryt górny A1g – anhydryty 

1936,7 – 1940,3 m p.p.t. – brekcja anhydrytu górnego BrA1 – brekcja dolomityczno – 

anhydrytowa, dolomity 

1940,3 – 1976,5 m p.p.t. – anhydryt górny A1g – anhydryty 

1976,5 – 2255,5 m p.p.t. – najstarsza sól kamienna Na1 – sól kamienna 

2255,5 – 2281,1 m p.p.t. – anhydryt dolny A1d – sól kamienna, anhydryty, dolomity 

2281,1 – 2322,1 m p.p.t. – wapień podstawowy – Ca1 i łupek miedzionośny T1 – do-

lomity 

- Perm dolny  

 czerwony spągowiec 

2322,1 – 2324,3 m p.p.t. – piaskowce 

Karbon 

- Karbon dolny 

2324,3 – 2331,6 m p.p.t. – iłowce, mułowce 
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6.4. Parametry wód termalnych możliwych do ujęcia otworem geotermalnym 
 

Parametry wód możliwych do pozyskania z głębokich poziomów wodonośnych 

mogą być zróżnicowane. Do określenia ich potencjalnych własności należy przeanali-

zować wszystkie otwory i badania (szczególnie sejsmika) w badanym obszarze lub 

jego rejonie. W tym celu najbardziej pomocne były otwory badawcze, które były 

wszechstronnie opróbowywane – w tym hydrogeologicznie. Dla gminy Końskie uży-

teczne były przedstawione wcześniej wyniki z otworów Nieświn PIG-1 i Radwanów 

IG-1. Na ich podstawie i w połączeniu z mapami geologicznymi, litologią otworów 

Radoszyce 2, 3 i Raj 1 wytypowano możliwe do eksploatacji poziomy wodonośne 

w rejonie gminy Końskie. Zgodnie z mapą geologiczną i profilami otworów założono, 

że zasadniczo budowa geologiczna obszaru jest podobna, zmienia się głównie w za-

leżności od rodzaju uskoku i stopnia jego zaangażowania, czyli że składa się on z blo-

ków o mniej więcej jednakowych głębokościach poszczególnych ogniw stratygraficz-

nych poprzesuwanych względem siebie. Wobec takiej budowy geologicznej zaleganie 

poziomów wodonośnych zmienia się zasadniczo jedynie przy większym zrzucie lub 

przesunięciu uskoków. Zgodnie z przekrojem geologicznym, wyniesienie poziomów w 

środkowej części (zrębowej) wynosiło około 70 m w linii przekroju i zwiększa się aż 

do około 275 m w najbardziej wysuniętej na południowy – wschód części gminy. W 

części północno – wschodniej zaleganie warstw kolektorskich powinno być podobne 

jak w otworze Nieświn PIG-1. To samo tyczy się zrzuconego bloku na południowy – 

zachód od wyniesionej części zrębu. Znacznie wyżej poszczególne poziomy zalegają 

w mocno wyniesionej południowo – zachodniej krańcowej części gminy, gdzie mamy 

już wychodnie triasowe. Ich wykształcenie powinno być bardziej podobne do profilu 

otworów Radoszyce 2, 3 i Radwanów IG-1. Sytuację geologiczną regionu przedstawia 

poniższa mapa geologiczna na bazie Mapy geologicznej Polski bez utworów kenozo-

iku w skali 1: 1000 000 oraz wykonany przekrój geologiczny wzdłuż archiwalnych 

otworów głębokich. 

 Poniżej przedstawiono profilowania temperatury w otworach Nieświn PIG-1 

i Radwanów IG-1. Badania były prowadzone po stójce na stabilizację (temperatura 

ustalona). Dla otworu Radwanów IG-1 mamy wyniki temperatury od około 200 m 
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p.p.t. do 700 m p.p.t. – wzrasta ona z 11,3°C do 36,6°C. Na głębszym interwale mamy 

wyniki pomiaru temperatury również dla otworu Nieświm PIG-1. Od około 700 m 

p.p.t do około 2350 m p.p.t temperatura stopniowo wzrasta równomiernie w oby profi-

lach. Dla Nieświn PIG-1 jest to wzrost z 31°C do 62,3°C, a dla Radwanów IG-1 

z 36,6°C do 76,9°C. Dla otworu z Radwanowa dostępne są pomiary do głębokości 

2460 m p.p.t, które pokazują wzrost temperatury do 80,3 °C. 

 

 

Rys. 6.4.1. Wykres  profilowania temperatury w odwiertach Radwanów IG-1 oraz Nie-

świn PIG-1 
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Załącznik nr 10 opisuje również rozkład strumienia cieplnego na obszarze Pol-

ski. Lokalizacja gminy Końskie wskazuje na jej położenie w obrębie granicy obszaru 

o zwiększonym strumieniu cieplnym. Jego wartość na terenie gminy wynosi około 80 

mW/m2. 

 

6.4.1. Zbiornik górnotriasowy 

 Zbiornik ten wykształcony jest w utworach górnego triasu – retyku. Są to głów-

nie piaskowce przeławicone mułowcami. Leży na głębokościach 345 – 595 m p.p.t. 

Temperaturę wód szacuje się na 22˚C w stropie, czyli w spągu może być wyższa. Mi-

neralizacja może osiągać powyżej 6 g/l. Wydajność została oszacowana na podstawie 

Atlasu zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na niżu polskim w red. Górec-

kiego, 2004 r. na 15 m3/h.   

 

6.4.2. Zbiornik dolnotriasowy – utwory pstrego piaskowca górnego (retu) 

 Wykształcony jest w formie piaskowców przeławiconych warstwami mułow-

cowymi i ilastymi. Jego zasadnicza część o najlepszych warunkach kolektorskich jest 

dwudzielna, występuje w interwałach 1275 – 1295 m p.p.t. i 1325 – 1345 m p.p.t. 

Temperatura w stropie będzie wynosić około 43 ˚C, mineralizacja może wynieść 17,4 

g/l (według wyników opróbowania). Według analizy wskaźników hydrochemicznych 

może tu dochodzić do wysładzania wód przedmiotowej warstwy wodami płytszymi. 

Prognozowana wydajność może wynieść niewiele – 1,28 m3/h. Typ hydrochemiczny 

może mieć charakter siarczanowo – sodowy. 

 

6.4.3. Zbiornik dolnotriasowy – utwory pstrego piaskowca dolnego 

 Wymieniona warstwa wodonośna znajduje się w interwale  1655 – 1760 m 

p.p.t. Dane na temat wyników opróbowania zaczerpnięto z otworu Radwanów IG-1 – 

dotyczy to mineralizacji i spodziewanej wydajności, natomiast temperaturę wyinterpo-

lowano zgodnie z wytypowaną w otworze Nieświn PIG-1. Prognozowana temperatura 

w stropie wyniesie 53 ˚C, mineralizacja 91 g/l, natomiast wydajność 14,3 m3/h. 
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Określony typ chemiczny to chlorkowo - wapniowy ze składnikami specyficz-

nymi: bromem i jodem. 

 

6.4.4. Zbiornik permski – dolomity wapienia podstawowego 

 Zbiornik permski ma całkiem inne wykształcenie niż triasowe, ponieważ wodo-

nośny charakter ma tu głównie szczelinowatość skał węglanowych. W przypadku 

szczelinowatości, stwierdzenie występowania poziomów wodonośnych może być 

obarczone dużym ryzykiem, ponieważ parametr ten jest bardzo zmienny przestrzennie. 

Zazwyczaj obserwuje się lepsze własności kolektorskie w rejonach spękań twardych 

skał, między innymi takich jak dolomity. Problemu mogą nastręczać domieszki ilaste, 

tworzące margle, ponieważ często dochodzi wtedy do wtórnego wypełnienia pustek 

w skali materiałem detrytycznym. Objawy występowania wód w poziomach perm-

skich stwierdzono zarówno w otworze Nieświn jak i Radwanów. W drugim z wymie-

nionych wyniki opróbowania dawały lepsze rezultaty. Po analizie danych archiwal-

nych przyjęto, że temperatura wód w stropie zbiornika permskiego może wynosić 

61˚C, mineralizacja 85 g/l a wydajność 10,4 m3/h. Określony typ chemiczny to chlor-

kowo - wapniowy ze składnikami specyficznymi: bromem i jodem. 

 

 

6.5. Możliwości energetycznego wykorzystania wód termalnych w gminie Końskie 

6.5.1. Możliwości produkcji energii elektrycznej 

Przy wyborze metody pozyskiwania energii elektrycznej wpływ mają przede 

wszystkim parametry wody termalnej i/lub pary wydobywanej z wnętrza Ziemi, czyli 

jej temperatura, stan termodynamiczny i skład chemiczny. Najczęściej elektrownie 

i elektrociepłownie geotermalne buduje się w dwojaki sposób. 

 Pierwszy ze sposobów budowania elektrowni geotermalnych polega na bezpo-

średnim odparowaniem płynu geotermalnego w rozprężaczu. Jeśli jego temperatura 

przekracza 200 - 300°C kierowany jest na turbinę parową gdzie energia cieplna zostaje 

zamieniona na energię mechaniczną ruchu obrotowego łopatek turbiny, a następnie 

w generatorze na prąd elektryczny. Wykorzystaną parę kieruje się do skraplacza, gdzie 

ulega kondensacji, a skropliny wtłaczane są z powrotem otworem chłodniczym do zło-
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ża co zapewnia odnawialność złoża. Tego typu elektrowni geotermalnych nie można 

będzie budować na terenie Polski ze względu na odmienne warunki hydrogeotermalne 

w porównaniu chociażby z włoskim Larderello czy amerykańskim The Geyers w Kali-

fornii. 

 Drugi sposób budowy elektrowni geotermalnych wykorzystuje elektrownie 

dwuczynnikowe (binarne), w których wyróżnia się trzy obiegi (rys. 6.1). Pierwszy 

z nich stanowi obieg wody pobranej ze źródła geotermalnego, przepływa ona do wy-

miennika ciepła, który odbiera ciepło wodzie gorącej i przekazuje je dalej. Schłodzona 

woda wraca do złoża. Praca drugiego obiegu polega na wykorzystaniu ciepła odebra-

nego od źródła geotermalnego na odparowanie czynnika (np. izopentanu). Pary czyn-

nika są kierowane na turbinę napędzającą generator elektryczny. Zadaniem obiegu 

trzeciego jest skroplenie czynnika roboczego poprzez wykorzystanie wymiennika cie-

pła w tym przypadku skraplacza. Jako czynnika chłodzącego wykorzystuje się wodę. 

 

 

Rys. 6.5.1. Uproszczony schemat binarnej elektrowni geotermalnej 

 

 Przeglądu siłowni binarnych działających na świecie dokonano przy uwzględ-

nieniu warunków geotermalnych przewidywanych w rejonie gminy Końskie. Pod 

uwagę wzięto siłownie binarne pracujące z temperaturami wody termalnej możliwymi 

do pozyskania w rejonie gminy Końskie. 

 Porównując temperaturę wody termalnej w działających na świecie siłowniach 

binarnych z temperaturą wody termalnej możliwą obecnie do wydobycia w rejonie 

gminy Końskie można stwierdzić, że w większości przypadków są one zdecydowanie 

odmienne (rys. 6.5.2). W rejonie gminy Końskie przewidywana najwyższa prognozo-
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wana temperatura wody termalnej z permu jest zdecydowanie niższa do temperatury 

wody termalnej wykorzystywanej w działających na świecie siłowniach binarnych. 

Zaznaczyć należy, że do analizy porównawczej wybrano siłownie binarne z najniż-

szymi temperaturami. Można zatem stwierdzić, że na podstawie porównania tempera-

tury wody termalnej w rejonie gminy Końskie nie mam możliwości budowy elektrow-

ni geotermalnej. Dodatkowym czynnikiem eliminującym taką możliwość jest zbyt ni-

ska wydajność spodziewanej wody termalnej. Jak zaprezentowano na rysunku 6.5.3 

przewidywana wydajność z utworów permu jest zdecydowanie niższa w porównaniu 

z podobnymi rozwiązaniami stosowanymi obecnie na świecie. 

 

 

Rys. 6.5.2. Porównanie temperatury wody termalnej wykorzystywanej w siłowniach binar-
nych z temperaturą wody termalnej prognozowaną w rejonie gminy Końskie 

 
 

 

Rys. 6.5.3. Porównanie wydajności wody termalnej wykorzystywanej w siłowniach binarnych 
z wydajnością wody termalnej prognozowaną w rejonie gminy Końskie 
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6.5.2. Możliwości produkcji ciepła 

 Mimo, iż na w rejonie gminy Końskie nie ma sprzyjających warunków do wy-

korzystania zasobów geotermalnych do produkcji energii elektrycznej to jednak moż-

na je wykorzystać do celów ciepłowniczych. Obecnie na w Polsce pracuje sześć cie-

płowni geotermalnych. Są to ciepłownie geotermalne funkcjonujące w Bańskiej Niż-

nej, Pyrzycach, Mszczonowie, Uniejowie oraz Stargardzie Szczecińskim i Poddębi-

cach. Aby ocenić energetyczną przydatności planowanej do pozyskania wody termal-

nej w rejonie gminy Końskie porównano jej temperaturę z temperaturą wody wydo-

bywanej w obecnie działających ciepłowniach geotermalnych na terenie Polski. Jak 

wynika z analizy zaprezentowanej na rysunku 6.5.4 prognozowana temperatury wody 

termalnej z horyzontów wodonośnych pstrego piaskowca i permu są zbliżone do tem-

peratury obecnie eksploatowanej w Geotermii Mazowieckiej w Mszczonowie. Pro-

gnozowana temperatura z horyzontów triasu górnego, jest niższa od temperatury wody 

eksploatowanej w ciepłowniach geotermalnych pracujących obecnie na terenie Polski. 

 

 

Rys. 6.5.4. Porównanie temperatury wody termalnej w ciepłowniach działających w Polsce 

z temperaturą wody termalnej prognozowanej w rejonie gminy Końskie 

 
 W celu dodatkowej oceny przydatności prognozowanych w rejonie gminy Koń-

skie wód termalnych do celów ciepłowniczych porównano możliwości ich eksploatacji 

z wydajnością możliwą do pozyskania w już istniejących ciepłowniach geotermalnych 

działających na terenie Polski. Jak widać z analizy przedstawionej na rysunku 6.5.5 
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niemalże we wszystkich prognozowanych horyzontach wodonośnych założono wy-

dajności niższe do tych wykorzystywanych w już działających ciepłowniach geoter-

malnych.  

 

 

Rys. 6.5.5. Porównanie wydajności wody termalnej w ciepłowniach działających 

w Polsce z wydajnością wody termalnej prognozowanej w rejonie gminy Końskie 

 

 

6.6. Koncepcja budowy ciepłowni geotermalnej 

6.6.1. Ogólna charakterystyka obiegu wody termalnej 

Wydobycie wody termalnej 

 Analizowane przedsięwzięcie będzie polegało na eksploatacji wody termalnej 

za pomocą głębokiego geotermalnego odwiertu wydobywczego. Woda termalna bę-

dzie wydobywana za pomocą pompy głębinowej zamontowanej w otworze eksploata-

cyjnym, z wydajnością uzależnioną od aktualnych potrzeb. Maksymalna wydajność 

i temperatura wody termalnej będą limitowane możliwościami warstwy wodonośnej 

ujętej do eksploatacji. 

 

Odbiór ciepła geotermalnego 

 Wydobyty strumień gorącej wody przetłaczany będzie następnie do ciepłowni 

geotermalnej, która może być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie otworu wy-

dobywczego (rys. 6.6.1). Na tym odcinku rurociąg powinien być wykonany w techno-
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logii preizolowanej. W wymiennikowni zainstalowane zostaną niskotemperaturowe 

wymienniki ciepła na których następuje schłodzenie wody termalnej za pomocą ka-

skady absorpcyjnych i sprężarkowych pomp ciepła. Po oddaniu ciepła schłodzony 

strumień wody termalnej przetłaczany będzie w kierunku otworu chłonnego, celem jej 

utylizacji w wyniku ponownego jej zatłoczenia do macierzystej warstwy wodonośnej. 

Praca układu geotermalnego do celów pozyskiwania ciepła geotermalnego odbywać 

się będzie w układzie zamkniętym od otworu wydobywczego, poprzez wymienniki 

ciepła do otworu chłonnego. 

 

 

Rys. 6.6.1. Szkic instalacji przeznaczonej do eksploatacji wody termalnej 

 
Balneologiczne i rekreacyjne wykorzystanie wody termalnej 

 W ciepłowni geotermalnej wydobyty strumień wody termalnej może być dzie-

lony i wykorzystywany do celów ciepłowniczych i balneologiczno-rekreacyjnych. 

Część wody termalnej będzie zatem przetłaczana rurociągiem wody świeżej do od-

biorców wody, którymi mogą być np. baseny. Zużyta w basenach woda termalna bę-

dzie musiała być zbierana kanalizacją solankową i będzie odprowadzana do dołu zrzu-

towego, który może być zlokalizowany w pobliżu ujścia do cieków powierzchnio-

wych. Woda pochodząca z basenów nie będzie mogła być zatłaczana do otworu 
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chłonnego, tego samego do którego będą zatłaczane schłodzone wody w procesie cie-

płowniczym. 

 

Zrzut wody do cieków powierzchniowych 

 Do cieków powierzchniowych będzie musiała być zrzucana nie tylko woda po-

chodząca z balneologii i rekreacji ale również woda pochodząca chociażby z płukania 

instalacji geotermalnej. Podczas płukania obiegu geotermalnego woda termalna ze 

względu na ryzyko jej natlenienia nie będzie mogła być ponownie zatłoczona do ma-

cierzystej warstwy wodonośnej. W tym przypadku woda pochodząca z procesu płuka-

nia rurociągu geotermalnego będzie musiała być gromadzona w dole zrzutowym. Na-

stępnie będzie ona w sposób kontrolowany przepompowywana rurociągiem tłocznym 

do cieków powierzchniowych. Proces ten będzie odbywał się za pomocą pompy o re-

gulowanej wydajności według postanowień uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego. 

 
6.6.2. Parametry eksploatacyjne wody termalnej 

 Parametry eksploatacyjne wody termalnej dla poszczególnych poziomów wo-

donośnych zostały określone na podstawie analizy parametrów otworów archiwalnych 

wykonanych w okolicy gminy Końskie. 

 Ponieważ woda termalna będzie eksploatowana za pomocą rurociągu na okre-

śloną odległość trzeba się będzie liczyć z niewielkim obniżeniem jej temperatury. Stra-

ta temperatury będzie uzależniona od wydajności eksploatacyjnej wody termalnej, im 

będzie ona większa tym będą niższe straty temperatury. Na potrzeby opracowania za-

łożono, że straty temperatury wody termalnej związane z jej przesyłem rurociągiem 

preizolowanym będą wynosiły 1oC (tabela 6.6.1). 

 Podczas odbioru ciepła geotermalnego na wymienniku ciepła należy spodzie-

wać się straty temperatury eksploatacyjnej. Obecnie wymienniki charakteryzują się 

bardzo wysoką sprawnością przekazywania ciepła, które może być uzyskiwane przy 

różnicy temperatur wynoszącej 1oC47. Można zatem założyć, że użyteczna temperatura 

czynnika grzewczego uzyskana od wody termalnej będzie o około 2oC niższa od za-

kładanej temperatury wody złożowej. 

                                                           
47 Informacja o firmie i produktach Sondex Polska Sp. z o.o. 
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 Podczas eksploatacji wody termalnej za pomocą dubletu geotermalnego ilość 

wydobywanej wody jest limitowana możliwościami chłonnymi otworu zatłaczającego. 
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Już na etapie projektowania należy założyć, że można będzie zatłoczyć o 30% mniej 

wody w stosunku do możliwości wydobywczych otworu eksploatacyjnego. 

 
6.6.3. Odbiór ciepła geotermalnego z poziomu retyku 

 Rozważane rozwiązanie będzie pracowało w systemie dwuotworowym tzw. 

dublecie geotermalnym (otwór eksploatacyjny i otwór chłonny). W przypadku wody 

termalnej w okolicach gminy Końskie pochodzącej z utworów wodonośnych triasu 

niemożliwy będzie jej zrzut w dużych ilości do cieków powierzchniowych ze względu 

na zbyt wysoką mineralizację (prognozowana mineralizacja około 6 g/dm3). Do wód 

powierzchniowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006 (Dz. U. Nr 137, poz.984) można odprowadzać wody o temperaturze do 35oC 

i mineralizacji do 1 g/dm3. 

 Wydobywana otworem wydobywczym woda termalna z poziomów kredy gór-

nej i kredy dolnej ma zbyt niską temperaturę (22oC w złożu), aby można ją było bez-

pośrednio zastosować do celów grzewczych. Jedyną możliwością energetycznego wy-

korzystania wody termalnej z horyzontów wodonośnych retyku będzie ich pośrednie 

wykorzystanie poprzez zastosowanie pomp ciepła. Oprócz temperatury dość istotnym 

ograniczeniem będzie tutaj również prognozowana niska wydajność eksploatacyjna 

wody termalnej (15 m3/h), która po uwzględnieniu warunków zatłaczania zmniejszy 

się o około 1/3. W związku z tym, w analizowanym przypadku zdecydowano się na 

zastosowanie sprężarkowych pomp ciepła przy założeniu niskotemperaturowej sieci 

ciepłowniczej 60/40oC. 

 Przy systemie niskotemperaturowym sieci ciepłowniczej 60/40oC zdecydowano 

się na utrzymanie stałej temperatury zasilania na poziomie 60oC, a temperatura powro-

tu z sieci w granicach 32 ÷ 40oC będzie wynikać z ilości przekazanego ciepła i będzie 

uzależniona głównie od pory roku i temperatury zewnętrznej. W przypadku wody ter-

malnej z horyzontów wodonośnych retyku prognozowana temperatura jest niższa 

od temperatury wody sieciowej powracającej z systemu ciepłowniczego. Aby odebrać 

ciepło z wody termalnej w proponowanym rozwiązaniu należy ustanowić wodę ter-

malną dolnym źródłem ciepła dla sprężarkowych pomp ciepła. 



ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA WÓD TERMALNYCH W 
GMINIE KOŃSKIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKAR-

PACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA” 

Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A . 102 

 Woda termalna wydobywana za pomocą otworu wydobywczego o temperaturze 

w złożu 22oC kierowana będzie bezpośrednio na wymiennik niskotemperaturowy WC-

1 celem przekazania energii cieplnej wodzie sieciowej krążącej w układzie zamknię-

tym (rys. 6.6.2). Wymiennik ten będzie współpracował z kaskadą sprężarkowych 

pomp ciepła stanowiąc ich dolne źródło ciepła. Za pomocą pomp ciepła woda termalna 

zostanie schłodzona do temperatury około 16oC. Kaskada sprężarkowych pomp ciepła 

będzie napędzana energią elektryczną. 

 

 

Rys. 6.6.2. Uproszczony schemat koncepcji zagospodarowania wody termalnej ujmowanej z 
utworów retyku 

 

 W górnym źródle ciepła kaskady sprężarkowych pomp ciepła woda sieciowa 

będzie mogła być podgrzewana do temperatury około 60oC. 

 Schłodzona do około 16oC na wymienniku ciepła WC-1 woda termalna z po-

ziomu retyku będzie ponowne zatłoczenie do warstwy wodonośnej z której została 

wydobyta. Do tego celu konieczne będzie wykonanie otworu chłonnego. 

 Uwzględniając straty ciepła na podczas wydobywania wody termalnej oraz 

sprawność wymienników ciepła do dalszych analiz przyjęto temperaturę wody termal-

nej z retyku wynoszącą 20oC. Jak już wcześniej wspomniano w dublecie geotermal-

nym nie uda się zatłoczyć całej możliwej do wydobycia wody termalnej. Aby oszaco-

wać ilość możliwego do pozyskania ciepła geotermalnego do dalszych analiz przyjęto, 
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że do warstw wodonośnych retyku można będzie zatłoczyć około 11 m3/h schłodzonej 

wody termalnej. Przy założeniu schłodzenia wody z poziomu retyku do 16oC można 

będzie pozyskać około 0,05 MW ciepła geotermalnego (rys. 6.6.3), które może na-

stępnie stanowić dolne źródło ciepła dla kaskady sprężarkowych pompy ciepła. Osza-

cowany strumień ciepła jest tylko ciepłem pochodzącym od wody termalnej, nie 

uwzględniono tutaj mocy napędowej pompy ciepła. 

 

 

Rys. 6.6.3. Potencjalny strumień ciepła geotermalnego możliwy do uzyskania z warstwy wo-
donośnej utworów retyku 

 

 Woda termalna pochodząca z utworów retyku będzie miała właściwości kwali-

fikujące ją do wykorzystania balneologicznego i rekreacyjnego. W ciepłowni geoter-

malnej może następować jej pobór i przekazywanie do basenów świeżej wody termal-

nej. Ilość pobieranej wody będzie uzależniona od zapotrzebowania na wodę termalną 

do basenów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. 

 Po wykorzystaniu wody termalnej w basenach będzie ona musiała być zebrana 

do kanalizacji solankowej i przepompowana do dołu zrzutowego. Będzie ona następ-

nie w sposób kontrolowany zrzucana do cieków powierzchniowych zgodnie z uzyska-

nym wcześniej pozwoleniem wodnoprawnym. 

 
6.6.4. Odbiór ciepła geotermalnego z poziomu pstrego piaskowca i permu 

 Wykorzystanie wody termalnej pochodzącej z utworów pstrego piaskowca oraz 

permu, będzie odbywało się w systemie dwuotworowym tzw. dublecie geotermalnym 

(otwór eksploatacyjny i otwór chłonny). W przypadku wody termalnej w okolicach 
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gminy Końskie pochodzących z utworów wodonośnych pstrego piaskowca i permu 

niemożliwy będzie jej zrzut w dużych ilości do cieków powierzchniowych ze względu 

na zbyt wysoką mineralizację (prognozowana mineralizacja około 85 - 90 g/dm3). Do 

wód powierzchniowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 

lipca 2006 (Dz. U. Nr 137, poz.984) można odprowadzać wody o temperaturze do 

35oC i mineralizacji do 1 g/dm3. 

 Prognozuje się, iż wydobywana otworem wydobywczym woda termalna z po-

ziomu pstrego piaskowca i permu będzie osiągała w złożu temperaturę na poziomie 53 

- 61°C. Jest to temperatura wyższa od temperatury wody powracającej z sieci cie-

płowniczej. W tym przypadku możliwe będzie wykorzystanie wody termalnej do bez-

pośredniego wykorzystania do celów grzejnych. Dość istotnym ograniczeniem będzie 

tutaj również prognozowana niska wydajność eksploatacyjna wody termalnej (10 - 14 

m3/h), która po uwzględnieniu warunków zatłaczania zmniejszy się o około 1/3. Ze 

względu na odpowiednią temperaturę i wydajność wody termalnej w analizowanym 

przypadku zdecydowano się na zastosowanie kaskadowego schładzania. Pierwszy sto-

pień schładzania będzie stanowił bezpośredni wymiennik ciepła, drugi stopień schła-

dzania będzie realizowany za pomocą absorpcyjnej pompy ciepła, a trzeci za pomocą 

sprężarkowych pomp ciepła przy założeniu niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej 

o parametrach 60/40oC. 

 Woda termalna wydobyta za pomocą otworu wydobywczego będzie najpierw 

przetłaczana na wymiennik ciepła WC-1 (rys. 6.6.4), który będzie stanowił pierwszy 

stopień kaskadowego schładzania wody termalnej. Za pomocą bezpośredniego schło-

dzenia przy użyciuwody sieciowej woda termalna zostanie schłodzona do temperatury 

około 42oC. Woda sieciowa na podstawie odpowiednio dobranego przepływu zostanie 

ogrzana maksymalnie do temperatury około 51 - 59oC (w zależności od wybranego do 

eksploatacji horyzontu). Do wymaganej temperatury 55 ÷ 64oC będzie ona dogrzewa-

na za pomocą ekonomizera wysokotemperaturowego kotła gazowego. W ekonomize-

rze woda sieciowa będzie dogrzewana w wyniku schładzania gorących spalin. 

 Po wstępnym schłodzeniu woda termalna będzie następnie przepływała przez 

wymiennik ciepła WC-2, który będzie stanowił dolne źródło ciepła dla absorpcyjnej 

pompy ciepła. Tutaj nastąpi jej schłodzenie do około 23oC. W wyniku dostarczenia do 
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absorpcyjnej pompy ciepła energii zewnętrznej w postaci gorącej wody, temperatura 

wody sieciowej będzie miała temperaturę w zakresie 55 ÷ 64oC. Aby uzyskać ciepło 

napędowe można zastosować wysokotemperaturowy kocioł, który może być zasilany 

np. gazem ziemnym. Przyjęty do analizy kocioł wysokotemperaturowy jest wyposażo-

ny w ekonomizer, który pozwala na odbiór ciepła od wydalanych gorących spalin. 

 

 

Rys. 6.6.4. Uproszczony schemat koncepcji zagospodarowania wody termalnej ujmowanej z 
utworów jury dolnej 

 
 W warunkach niskich temperatur wody powracającej z systemu ciepłowniczego 

poniżej 36oC układ wymiennika WC-1 i absorpcyjnej pompy ciepła nie będzie w sta-

nie ogrzać wody sieciowej do temperatury 60oC. W tym celu przewidziano dodatkowy 

szczytowy wymiennik ciepła WC-S, w którym woda sieciowa zasilająca sieć ciepłow-

niczą dogrzewana będzie z zainstalowanego kotła wysokotemperaturowego. 

 Kolejnym stopniem schładzania wody termalnej będzie wymiennik ciepła WC-

3, który będzie stanowił dolne źródło ciepła dla kaskady sprężarkowych pomp ciepła. 

Aby możliwy był proces schładzania wody termalnej na wymienniku ciepła WC-3 do 

pomp ciepła konieczne będzie dostarczenie energii elektrycznej. Założono, że za po-

mocą sprężarkowych pomocą sprężarkowych pomp ciepła woda sieciowa będzie grza-

na do temperatury 55oC. Dalszy dogrzew do temperatury w zakresie 55 ÷ 64oC będzie 
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odbywał w wyniku schładzania spalin w ekonomizerze kotła wysokotemperaturowe-

go. 

 Woda termalna wypływająca z wymiennika WC-3 będzie miała temperaturę 

około 16oC. Kolejnym etapem w eksploatacji wody termalnej będzie jej zatłoczenie do 

górotworu za pomocą otworu chłonnego. 

 Uwzględniając straty ciepła podczas wydobywania wody termalnej oraz spraw-

ność wymienników ciepła do dalszych analiz, przyjęto temperaturę wody termalnej 

z utworów pstrego piaskowca dolnego wynoszącą 51oC, z utworów permu - 59oC. 

Zgodnie z obserwacjami prowadzonymi w innych ciepłowniach geotermalnych za 

pomocą dubletu geotermalnego nie będzie możliwości zatłoczyć całej możliwej do 

wydobycia wody termalnej. Aby oszacować ilość możliwego do pozyskania ciepła 

geotermalnego do dalszych analiz przyjęto, że do warstw wodonośnych pstrego pia-

skowca można będzie zatłoczyć około 14 m3/h schłodzonej wody termalnej, z utwo-

rów permu około 10 m3/h. Przy założeniu schłodzenia wody termalnej do 16oC, 

z poziomu pstrego piaskowca dolnego można będzie pozyskać około 0,41 MW ciepła 

geotermalnego (rys. 6.6.5), natomiast z utworów permu 0,35 MW (rys. 6.6.6), które 

może być wykorzystane do ogrzewania bezpośredniego oraz za pomocą absorpcyjnej 

i sprężarkowych pomp ciepła. Oszacowany strumień ciepła jest tylko ciepłem pocho-

dzącym od wody termalnej, nie uwzględniono tutaj mocy napędowej pomp ciepła. 

 

 

Rys. 6.6.5. Potencjalny strumień ciepła geotermalnego możliwy do uzyskania z warstwy wo-
donośnej utworów pstrego piaskowca dolnego 
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Rys. 6.6.9. Potencjalny strumień ciepła geotermalnego możliwy do uzyskania z warstwy wo-
donośnej utworów permu 

 

 Woda termalna pochodząca z utworów pstrego piaskowca i permu podobnie jak 

z utworów wyższych horyzontów będzie mogła być wykorzystywana w balneologii 

i rekreacji. W tym celu w niewielkich ilościach (możliwych do zrzutu do cieków po-

wierzchniowych) będzie ona przekazywana do odbiorców celem napełniania basenów. 

Po zużyciu woda termalna będzie przepompowywana do dołu zrzutowego i następnie 

do cieków powierzchniowych. 

 
6.6.5. Możliwa do zainstalowana moc cieplna 

 Prezentowane rozwiązanie zakłada kaskadowe schładzanie wody termalnej. 

Pierwszy stopień kaskady będzie stanowił bezpośredni odbiór ciepła od wody termal-

nej za pomocą schłodzonej wody powracającej z sytemu ciepłowniczego. Stopień ten 

będzie bezpośrednim wykorzystaniem ciepła pochodzącego od wody termalnej pocho-

dzącej z utworów wodonośnych pstrego piaskowca dolnego i permu. 

 Dalszy odbiór ciepła geotermalnego będzie możliwy po zastosowaniu absorp-

cyjnej pompy ciepła. Do jej napędu konieczne jest zapewnienie mocy napędowej wy-

twarzanej w kotle wysokotemperaturowym. Dodatkowo kocioł ten musi dogrzewać 

zład wody grzejnej do temperatury powyżej 60oC w przypadku, kiedy temperatura 

wody powracającej z systemu ciepłowniczego będzie niższa niż 36oC. 

 Ostatnim stopniem schładzania wody termalnej mogą być sprężarkowe pompy 

ciepła do napędu których potrzebna jest energia elektryczna. Założono, że pompy 
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sprężarkowe będą grzały wodę sieciową do temperatury 55oC. Do dogrzewania zładu 

wody sieciowej dodatkowo może być wykorzystywany ekonomizer kotła wysokotem-

peraturowego gdzie będzie odbierane ciepło od gorących spalin gazu ziemnego. Cał-

kowita zatem moc cieplna zainstalowana podczas eksploatacji wody termalnej z po-

szczególnych poziomów wodonośnych została zaprezentowana w tabeli 4.6.2. 
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6.6.6. Wstępne szacunki nakładów inwestycyjnych 

 Instalacje geotermalne charakteryzują się znacznymi nakładami inwestycyjny-

mi, związanymi głównie z kosztami wierceń i niskimi kosztami bieżącej eksploatacji. 

Ponadto przeważająca część nakładów, ponoszonych na etapie budowy instalacji, jest 

niezależna od ilości ciepła odbieranego z eksploatowanej wody termalnej. W celu za-

pewnienia niskich jednostkowych kosztów pozyskania ciepła konieczne jest zatem 

możliwie pełne wykorzystanie, w skali roku, potencjalnych zasobów energii cieplnej. 

Zagadnienie powyższe sprowadza się do przestrzegania zasady minimalizacji tempera-

tury wody termalnej, kierowanej do otworu chłonnego, oraz maksymalizacji rocznego 

współczynnika obciążenia, czyli innymi słowy, do utrzymywania odbioru ciepła na 

możliwie wysokim, stałym poziomie w ciągu roku. Oba działania prowadzą do wzro-

stu rocznej produkcji ciepła, a tym samym do obniżenia jednostkowych kosztów cie-

pła. 

 Ciepłownia geotermalna w polskich warunkach musi być zbudowana w oparciu 

o co najmniej jeden otwór geotermalny pełniący rolę odnawialnego źródła ciepła. Nie-

zbędnymi dla potrzeb planowanej ciepłowni geotermalnej potrzebami inwestycyjnymi 

będą (tabela 6.6.3): 

− otwór wydobywczy, 

− otwór chłonny, 

− instalacja geotermalna, 

− urządzenia i budowle geotermalne, 

− przewody, armatura, AKPiA, 

− projekty, administracja i inne. 
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6.6.7. Prognoza kosztów eksploatacyjnych 

 Do najważniejszych pozycji kosztowych, które zostały uwzględnione w projek-

cjach finansowych zaliczono (tabela 6.6.4): 

− zakup nośników energii, 

− koszty przeglądów, remontów i konserwacji, 

− usługi obce, 

− koszty reprezentacji i marketingu, 

− koszty wynagrodzeń, 

− zrzut zużytej wody termalnej do cieków powierzchniowych, 
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− zapłacone podatki. 
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6.6.8. Koszt produkcji ciepła 

 Scenariusz finansowania zakłada, że całość nakładów finansowych zostanie 

poniesiona przez inwestora. W tym scenariuszu montaż finansowy zaplanowano tak, 

że 50% kapitału będzie pochodziło z pozyskanych kredytów bankowych, a kolejne 

50% będzie pochodziło z wkładu gotówkowego inwestora lub dokapitalizowania przez 

inne podmioty gospodarcze. 
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 Jako horyzont czasowy trwania projektu przyjęto okres 25 lat. Należy zakładać, 

iż po tym okresie, w dużej mierze nastąpi materialne zużycie produkcyjnych środków 

trwałych. 
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 Koszty obsługi kredytu będą stanowiły zapłacone odsetki od planowanych kre-

dytów. W prognozach odsetki wyliczono według stopy 10% w skali rok. Oprocento-

wanie to może być znacznie niższe po skorzystaniu z oferty Narodowego lub Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla kredytów udzie-
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lanych na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z ochroną środowiska. Przyjęto za-

łożenie, że kredyt zostanie udzielony na okres od 15 lat. Koszt produkcji 1 GJ ciepła 

został oszacowany w tabeli 6.6.5. 
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Rozdział 7. 

BALNEOLOGIA I REKREACJA 

 

 

7.1. Balneologiczno-rekreacyjne możliwości wykorzystania wód termalnych na 
terenie gminy Końskie 

7.1.1. Możliwości zagospodarowania wody termalnej 

 Balneologia to samodzielna dziedzina wiedzy medycznej wykorzystująca do 

leczenia, profilaktyki, rehabilitacji i częściowo diagnostyki naturalne surowce leczni-

cze np. wody podziemne. Do wód podziemnych zaliczane są również wody termalne. 

Obecnie w Polsce działa sześć uzdrowisk w których wykorzystywane są wody termal-

ne, czyli wody o temperaturze na powierzchni powyżej 20oC. 

 Spodziewane wartości temperatury wody termalnej możliwej do pozyskania na 

terenie gminy Końskie w większości przypadków są wyższe od tych które są eksplo-

atowane w innych uzdrowiskach geotermalnych zlokalizowanych na terenie Polski 

(rys. 7.2.1). 

 Bardzo ważnym w balneologii parametrem wody jest jej mineralizacja, czyli 

zawartość rozpuszczonych w niej minerałów. Po porównaniu możliwej do pozyskania 

mineralizacji wody termalnej w rejonie gminy Końskie z mineralizacją wody termal-

nej pozyskiwanej w innych funkcjonujących na terenie Polski uzdrowiskach geoter-

malnych okazuje się, że do celów balneologicznych wystarczająca będzie mineraliza-

cja wody pochodzącej z utworów triasu górnego (rys. 7.2.2). Woda pochodząca 

z utworów pstrego piaskowca i permu przed jej zastosowaniem w wannach i basenach 

będzie musiała być rozcieńczona wodą słodką. 
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Rys. 7.1.1. Porównanie spodziewanej temperatury wody termalnej na terenie gminy Końskie 

z temperaturą wody termalnej wykorzystywanej w funkcjonujących obecnie w pol-
skich uzdrowiskach geotermalnych 

 
 

 
Rys. 7.1.2. Porównanie spodziewanej mineralizacji wody termalnej w gminie Końskie 

z mineralizacją wody termalnej wykorzystywanej w funkcjonujących obecnie polskich 
uzdrowiskach geotermalnych 

 
 W przypadku balneologicznego wykorzystania wody termalnej wydajność jej 

eksploatacji ma zdecydowanie mniejsze znaczenie w stosunku do mineralizacji. 

W porównaniu z wydajnością eksploatacyjną wody termalnej w innych polskich za-

kładach balneologicznych, możliwa do pozyskania w rejonie gminy Końskie wydaj-

ność wody termalnej ze wszystkich horyzontów jest zbliżona do najniższych wydajno-

ści z jakimi woda jest eksploatowana w innych polskich uzdrowiskach (rys. 7.2.3). 
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Rys. 7.1.3. Porównanie spodziewanej wydajności wody termalnej w gminie Końskie 
z wydajnością wody termalnej wykorzystywanej obecnie w polskich uzdrowiskach 

geotermalnych 

 

 

7.1.2. Możliwości zagospodarowania wody termalnej w rekreacji 

 Wody termalne wykorzystywane mogą być również do celów rekreacyjnych. 

W tym przypadku woda termalna służy do napełniania różnych typów niecek basenów 

rekreacyjnych. W Polsce funkcjonuje obecnie dziewięć ośrodków rekreacyjnych wy-

korzystujących wody termalne do napełniania basenów. Wody te charakteryzują się 

różnymi wartościami temperatury wody basenowej. Temperatura możliwej do pozy-

skania na terenie gminy Końskie wody termalnej ze wszystkich wytypowanych utwo-

rów jest porównywalna do temperatury wody termalnej wykorzystywanej obecnie 

w innych polskich ośrodkach rekreacyjnych (rys. 7.1.4). 

 Woda termalna możliwa do pozyskania na terenie gminy Końskie prawdopo-

dobnie będzie miała mineralizację wyższą w porównaniu z innymi ośrodkami rekre-

acyjnymi zlokalizowanymi na terenie Polski (rys. 7.1.5). Wyższa mineralizacja wody 

termalnej daje możliwość rozcieńczenia jej do poziomu wymaganego w basenach. Do 

zastosowań rekreacyjnych najkorzystniejsze będzie ujęcie poziomu wodonośnego tria-

su górnego. 
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Rys. 7.1.4. Porównanie spodziewanej temperatury wody termalnej w gminie Końskie 
z temperaturą wody termalnej wykorzystywanej w innych polskich ośrodkach rekre-

acyjnych 

 

 

 

Rys. 7.1.5. Porównanie spodziewanej mineralizacji wody termalnej w gminie Końskie 
z mineralizacją wody termalnej wykorzystywanej w innych ośrodkach rekreacyjnych 

działających na terenie Polski 
 

 W przypadku rekreacyjnego wykorzystania wody termalnej w basenach czę-

ściowo-zamkniętych wydajność eksploatacyjna ma zdecydowanie mniejsze znaczenie 

w stosunku do jej mineralizacji. Spodziewana na terenie gminy Końskie wydajność 

wody termalnej jest niższa w porównaniu z wydajnością eksploatacyjną w innych pol-

skich ośrodkach rekreacyjnych (rys. 7.1.6). Zwiększona wydajność w Aquapark Zako-

pane jest uzyskiwana z dwóch otworów eksploatacyjnych. Na uwagę zasługuje rów-
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nież fakt, że Termy Podhalańskie zasilane są wodą termalną pochodzącą z Geotermii 

Podhalańskiej (wydajność ponad 650 m3/h), gdzie jest ona wykorzystywana do celów 

ciepłowniczych. 

 

 

Rys. 7.1.6. Porównanie spodziewanej wydajności wody termalnej w gminie Końskie 
z wydajnością wody termalnej wykorzystywanej w innych ośrodkach rekreacyjnych 

działających na ternie Polski 

 

 

7.2. Koncepcja balneologiczno-rekreacyjnego wykorzystania wód termalnych 

7.2.1. Zrzut wykorzystanej wody do cieków powierzchniowych 

 Wykorzystanie wód termalnych do celów balneologiczno-rekreacyjnych jest 

coraz popularniejsze ze względu na ich właściwości lecznicze. Proponowane rozwią-

zanie eksploatacji wody termalnej z wykorzystaniem jej wyłącznie do celów balneolo-

giczno-rekreacyjnych będzie pracowało w systemie jednootworowym (rys. 7.2.1). Ja-

ko źródło wody termalnej zostanie wykorzystany nowy otwór wykonany w rejonie 

Sielpi (Sielpia GT-1). Wydobywana woda będzie miała temperaturę w złożu około 

22oC. Otwór Sielpia GT-1 będzie ujmował utwory triasu górnego w interwale 300 - 

350 m p.p.t. Z tego można będzie wydobywać wodę termalną o mineralizacji około 6 

g/dm3 przy wydajności około 10 m3/h. 

 Podczas balneologicznego i rekreacyjnego wykorzystania wody termalnej, wy-

dajność z jaką będzie ona eksploatowana będzie bardzo mocno uzależniona od możli-
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wości zagospodarowania wód zużytych. Tak więc, można będzie wydobyć jedynie 

tyle wody ile można będzie zrzucić np. do cieków powierzchniowych, kanalizacji 

miejskiej lub deszczowej. 

 

 

Rys. 7.2.1. Uproszczony schemat koncepcji zagospodarowania 
wody termalnej do celów balneologiczno-rekreacyjnych 

ze zrzutem wykorzystanej wody do cieków powierzchniowych 

 
 Po wydobyciu z otworu Sielpia GT-1 woda termalna będzie mogła być przetła-

czana do pobliskich kompleksów balneologiczno-rekreacyjnych gdzie będzie wyko-

rzystywana głównie do technologicznej wymiany wody basenowej (rys. 7.2.1). Po-

nieważ woda termalna pochodząca z ujęcia Sielpia GT-1 będzie wodą zmineralizowa-

ną eksploatacja basenów będzie odbywała się w systemie częściowo-zamkniętym. 

Eksploatacja basenów w systemie częściowo-zamkniętym wiąże się z koniecznością 

zrzutu zmineralizowanych wód basenowych do cieków powierzchniowych, a co za 

tym idzie - obciążenie środowiska ładunkiem chemicznym, bakteriologicznym i ciepl-

nym.  

 W rozważanym wariancie woda termalna zużyta w basenach będzie mogła być 

najpierw odprowadzana rurociągiem zrzutowym do dołu zrzutowego, a następnie 

w sposób kontrolowany do cieków powierzchniowych.  

 Dół zrzutowy może pełnić rolę magazynu zużytej wody termalnej, w którym 

będzie ona gromadzona po zrzucie z basenów balneologicznych lub rekreacyjnych. 

W przypadku, kiedy zrucana z basenów woda termalna będzie miała zbyt wysoka 

temperaturę do zrzutu - będzie mogła być tutaj schładzana. Z dołu zrzutowego zużyta 

woda termalna lub mieszanina wody termalnej i słodkiej będzie sukcesywnie odpro-

wadzana do cieków powierzchniowych. Przepompowywanie będzie następowało za 

pomocą pompy wodnej ze zmienną wydajnością pompowania, dostosowywaną do ak-
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tualnych możliwości zrzutu. Ilość zrzucanej wody termalnej bardzo mocno będzie uza-

leżniona od wielkości basenu oraz liczby osób korzystających z niego w ciągu doby.  

 Wody termalne wykorzystywane w balneologii i rekreacji mogą być zrzucane 

do cieków powierzchniowych, jeśli spełnione są warunki określone ustawowo48,49. 

Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych nie powinno powodować pogor-

szenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, związane jest to również z ko-

niecznością ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Zrzut do cieków po-

wierzchniowych wód wykorzystanych w balneologii i rekreacji wymaga uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie to określa między innymi ilość i skład ście-

ków, dopuszczalne ilości zanieczyszczeń oraz niezbędne przedsięwzięcia ograniczają-

ce negatywne oddziaływanie na środowisko50.  

 

7.3.2. Zrzut wykorzystanej wody do otworu chłonnego 

 Wyeliminowanie negatywnego wpływu zrzucanych do cieków powierzchnio-

wych, wykorzystanych wód termalnych może nastąpić poprzez ponowne zatłoczenie 

ich do tej samej warstwy wodonośnej. Niemożliwa jest wtedy eksploatacja jednootwo-

rowa, charakteryzująca się niższymi kosztami inwestycyjnymi. W tym przypadku ko-

nieczne staje się wykonanie drugiego odwiertu spełniającego rolę otworu chłonnego. 

 

 
Rys. 7.2.2. Uproszczony schemat koncepcji zagospodarowania 

wody termalnej do celów balneologiczno-rekreacyjnych 
ze zrzutem wykorzystanej wody do otworu chłonnego 

 

                                                           
48 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019). 
49 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150). 
50 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 
r. Nr 137, poz. 984). 
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 Rozważana koncepcja będzie polegała na eksploatacji wody termalnej za po-

mocą otworu Sielpia GT-1 (rys. 7.2.2). Po wykorzystaniu w basenach zużyta woda 

termalna będzie przepompowywana do dołu zrzutowego gdzie będzie gromadzona 

przed zrzutem. Następnie nagromadzone w dole zrzutowym wody termalne lub ich 

mieszanina z wodami słodkimi będą przepompowywane do stacji uzdatniania, gdzie 

będą pozbawiane zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych. 

 Stacja uzdatniania będzie wyposażona w odżelaziacz, gdzie woda pochodząca 

z basenów będzie przepływała przez system filtrów wypełnionych złożem kwarco-

wym, katalitycznym lub węglowym. Na tym etapie następuje usunięcie żelaza, man-

ganu i innych zanieczyszczeń. Proponowane urządzenia zapewnią swobodny przepływ 

oczyszczanej wody termalnej. 

 Wstępnie oczyszczona woda termalna może następnie przepływać przez baterie 

filtrów typu KKF. Za pomocą tych filtrów przepływająca woda termalna oczyszczana 

jest z zanieczyszczeń zarówno chemicznych jak i zawiesin stałych. 

 Następnie zużyta woda termalna może być naświetlana lampami UV celem jej 

dezynfekcji. Naświetlanie nie wprowadza do wody żadnych środków chemicznych 

oraz nie zmienia jej składu chemicznego. Obecnie lampy UV posiadają 99,9% sku-

teczność dezynfekcji wody. 

 Dopiero po uzdatnieniu zużyta woda termalna będzie mogła być zatłoczona do 

górotworu za pomocą otworu chłonnego Sielpia GT-2 (rys. 7.2.2). Należy nadmienić, 

że w Polsce istnieje tylko jedna instalacja - Uzdrowisko Ustroń - stosująca w celu 

ochrony wód powierzchniowych zatłaczanie wód pozabiegowych i pochodzących 

z rekreacji do górotworu. Wody te są zatłaczane do dewońskiego kolektora szczelino-

wego. 

 Dość istotną wadą rozważanego rozwiązania będą koszty inwestycyjne. W sto-

sunku do rozwiązania ze zrzutem wód do cieków powierzchniowych należy tutaj wy-

konać dodatkowy nowy otwór chłonnych. Ze względu na problemy z korozją rur sta-

lowych w innych podobnych instalacjach działających na terenie Niżu Polskiego, ko-

lumna eksploatacyjna planowanego otworu chłonnego musi być wykonana z materia-

łów odpornych na korozyjne działanie wody termalnej. Obecnie nowe otwory chłonne 



ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA WÓD TERMALNYCH W 
GMINIE KOŃSKIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKAR-

PACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA” 

Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A . 122 

wykonywane są w technologii rur z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 

szklanym - fiberglass. 

 Woda wykorzystywana w basenach będzie posiadała różnego rodzaju zanie-

czyszczenia: głównie chemiczne, mechaniczne i bakteriologiczne. Tak więc woda któ-

ra miała kontakt z powietrzem atmosferycznym będzie musiała być poddana gruntow-

nemu oczyszczeniu. Konieczny będzie zakup dodatkowych urządzeń takich jak: odże-

laziacz, filtry KKf i lampy UV. Urządzenia te wyeliminują z wykorzystanej wody ter-

malnej zanieczyszczenia mechaniczne i bakteriologiczne. Pozostaje jednak problem 

zmiany chemicznej wody. W większości przypadków woda termalna i solanka do za-

biegów będą rozcieńczane wodą słodką. Takie rozcieńczenie na pewno będzie miało 

miejsce przy rekreacyjnym wykorzystaniu wody termalnej. Fakt, że zatłaczana zużyta 

woda pozabiegowa będzie miała inny skład chemiczny niż woda złożowa, niewątpli-

wie przysporzy sporo problemów z uzyskaniem koncesji na eksploatację wody termal-

nej za pomocą dubletu geotermalnego. 

 Największym jednak zagrożeniem dla zrzutu wód pochodzenia balneologiczno-

rekreacyjnego do górotworu może okazać się utrzymanie odpowiedniego stanu tech-

nicznego otworu chłonnego. Z doświadczeń wynikających z obserwacji pracy duble-

tów geotermalnych działających w ciepłowniach geotermalnych wynika, że z biegiem 

czasu można zatłaczać coraz mniejsze ilości wody termalnej. Szczególnie jest to wi-

doczne na Niżu Polskim. W Uzdrowisku Ustroń, gdzie wody pozabiegowe wtłaczane 

są do kolektora szczelinowego również występują problemy kolmatacji otworu chłon-

nego i warstwy przyodwiertowej51. 

 Ze względu na zbyt duże ryzyko związane z trudnościami zatłaczania wykorzy-

stanych w balneologii i rekreacji wód termalnych wariant ten nie będzie elementem 

dalszej analizy. 

 

 

 

 
                                                           
51 Waligóra J., Sołtysiak M.: Zatłaczanie wód pozabiegowych w utwory serii węglanowej dewonu 
w Uzdrowisku Ustroń. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 445, Warszawa 2011, s. 701 - 
708. 
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7.2.3. Wstępne szacunki nakładów inwestycyjnych 

 Nakłady inwestycyjne są sumą wszystkich kosztów poniesionych na wykonanie 

inwestycji do momentu oddania jej do eksploatacji. Do tych kosztów wlicza się m.in.: 

koszty badań naukowych, badań rynku, koszty projektów, koszty zakupu urządzeń 

i materiałów konstrukcyjnych, koszty terenu, koszty transportu, koszty montażu i ro-

bocizny, koszty uruchomienia i oddania urządzeń do eksploatacji. 

 Instalacja eksploatacji wody termalnej przeznaczonej wyłącznie do celów bal-

neologiczno-rekreacyjnych będzie składała się z następujących elementów, stanowią-

cych nakłady inwestycyjne (tabela 7.2.1): 

− otwór wydobywczy, 

− instalacja tłoczenia wody termalnej, 

− przewody, armatura, AKPiA, 

− projekty, administracja i inne. 
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7.2.4. Prognoza kosztów eksploatacyjnych 

 Do najważniejszych pozycji kosztowych, które zostały uwzględnione w projek-

cjach finansowych zaliczono (tabela 7.2.2): 

− zużycie energii elektrycznej, 

− koszty przeglądów, remontów i konserwacji, 

− usługi obce, 
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− koszty reprezentacji i marketingu, 

− koszty wynagrodzeń, 

− koszty odprowadzenia zużytej wody termalnej do cieków powierzchniowych, 

− zapłacone podatki. 
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7.2.5. Koszty wydobycia wody termalnej 

 
 Scenariusz finansowania zakłada, że całość nakładów finansowych zostanie 

poniesiona przez inwestora. W tym scenariuszu montaż finansowy zaplanowano tak, 

że 50% kapitału będzie pochodziło z pozyskanych kredytów bankowych, a brakujące 

50% będzie pochodziło z wkładu gotówkowego inwestora lub dokapitalizowania przez 

inne podmioty gospodarcze. 

 Jako horyzont czasowy trwania projektu przyjęto okres 25 lat. Należy zakładać, 

iż po tym okresie, w dużej mierze nastąpi materialne zużycie produkcyjnych środków 

trwałych. 

 Koszty obsługi kredytu będą stanowiły zapłacone odsetki od planowanych kre-

dytów. W prognozach odsetki wyliczono według stopy 10% w skali rok. Oprocento-

wanie to może być znacznie niższe po skorzystaniu z oferty Narodowego lub Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla kredytów udzie-

lanych na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z ochroną środowiska. Przyjęto za-

łożenie, że kredyt zostanie udzielony na okres do 15 lat. Koszt wydobycia 1 m3 wody 

termalnej z poszczególnych warstw wodonośnych został oszacowany w tabeli 7.2.3 

przy założeniu, że eksploatacja będzie następowała z wydajnością 24 m3/dobę. 
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Rozdział 8. 

PERSPEKTYWY WYSTĘPOWANIA  

I ZAGOSPODAROWANIA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH 

I CIEPŁA GEOTERMALNEGO  

NA TERENIE GMINY KOŃSKIE 

 

 

8.1. Możliwości pozyskiwania wód podziemnych 

 Przeanalizowane materiały archiwalne, głównie wyniki opróbowań głębokich 

otworów wykazują, że w rejonie gminy Końskie wody termalne występują w utworach 

triasu i permu. Wody te mają różną temperaturę i mineralizację, zwiększającą się wraz 

z głębokością oraz wydajność eksploatacyjną uzależnioną od wykształcenia warstw 

w których występują. 

 Najniższa temperatura wody termalnej na poziomie 22oC w złożu występuje 

w utworach triasu górnego - retyk wykształconych w rejonie Końskich w interwale 

350,0 - 600,0 m p.p.t. Najwyższej temperatury o wartości około 61oC można spodzie-

wać się z poziomu wodonośnego permu (dolomity wapienia podstawowego), który 

w analizowanym rejonie zalega w interwale 2 286,0 - 2 327,0 m p.p.t. 

 Woda termalna pochodząca z utworów triasu górnego – retyk będzie charakte-

ryzowała się mineralizacją (suchą pozostałością) na poziomie około 6 g/dm3. Minera-

lizacja wody będzie się zwiększała wraz z głębokością jej zalegania. Najwyższej mine-

ralizacji wody termalnej, najprawdopodobniej przekraczającej 85 g/dm3, można się 

spodziewać z utworów permu. 

 O ile temperatura i mineralizacja wody termalnej wzrastają wraz z głębokością 

jej eksploatacji o tyle jej wydajność eksploatacyjna nie jest już tak przewidywalna. 
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Najwyższej wydajności na poziomie około 15 m3/h można się spodziewać z utworów 

triasu górnego - retyk. Najniższej wydajności rzędu 1 m3/h można się spodziewać 

z utworów triasu dolnego - górny ret. Równie niskich wydajności należy oczekiwać 

również z pozostałych wytypowanych utworów, czyli utworów pstrego piaskowca 

dolnego i permu. 

 W podsumowaniu można powiedzieć, że woda podziemna możliwa do pozy-

skania na terenie gminy Końskie charakteryzuje się bardzo niską wydajnością eksplo-

atacyjną (nieprzekraczającą 15 m3/h). Wydobywana woda podziemna może charakte-

ryzować się temperaturą na wypływie powyżej 20oC, a więc będzie to woda termalna. 

Z horyzontu triasu górnego – retyku oraz triasu dolnego – pstrego piaskowca górnego 

można spodziewać się wody zmineralizowanej (mineralizacja 6 – 17 g/dm3). Z utwo-

rów wodonośnych pstrego piaskowca dolnego oraz permu można spodziewać się sola-

nek o mineralizacji powyżej 80 g/dm3. 

 

 

8.2. Możliwości zagospodarowania wód do celów balneologicznych i rekreacyj-
nych 

 Wody termalne ze wszystkich rozważanych poziomów wodonośnych będą mo-

gły być wykorzystywane do celów balneologicznych i rekreacyjnych. Oczywiście im 

będzie ujmowany niższy poziom wodonośny tym trzeba będzie zastosować większe 

rozcieńczenie wody termalnej wodociągową wodą słodką. Do celów balneologicznych 

najprawdopodobniej bez rozcieńczenia będzie można stosować wodę pochodzącą 

z utworów triasu górnego - retyku. Pozostałe wody niewątpliwie będą wymagały roz-

cieńczenia, a w postaci dużych stężeń ich stosowanie będzie musiało się odbywać pod 

nadzorem lekarza, najlepiej lekarza uzdrowiskowego. 

 Podczas balneologicznego i rekreacyjnego wykorzystania wód termalnych ko-

nieczne będzie zapewnienie zagospodarowania wód pochodzących np. z basenów. Jest 

to woda natleniona i zazwyczaj rozcieńczona wodą słodką co powoduje zmianę jej 

składu chemicznego. Wody takie powinny być zrzucane do cieków powierzchnio-

wych. Autorzy opracowania nie zalecają zatłaczania takich wód ponownie do warstwy 

złożowej głównie ze względu na małą żywotność otworu chłonnego. 
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 Tak więc, zgodnie z powyższym zagospodarowanie wód termalnych pochodzą-

cych z balneologii i rekreacji powinno następować poprzez zrzut do cieków po-

wierzchniowych. Takie rozwiązanie ma również uzasadnienie ekonomiczne w postaci 

nakładów inwestycyjnych tylko na jeden otwór geotermalny, pełniący rolę otworu 

eksploatacyjnego. 

 Podczas analizy nakładów inwestycyjnych związanych z przedsięwzięciem 

eksploatacji wody termalnej tylko na potrzeby balneologii i rekreacji okazało się, że 

bardzo mocno są one uzależnione od nakładów finansowych na wykonanie otworu 

wydobywczego. Całkowite nakłady inwestycyjne będą zatem uzależnione od ujmowa-

nego poziomu wodonośnego i będą wynosiły od 4 416 tys. zł dla trias górny do 17 740 

tys. zł w przypadku podjęcia decyzji o ujęciu wód termalnych z utworów permu. Niż-

szych kosztów inwestycyjnych można się będzie spodziewać w przypadku podjęcia 

próby uruchomienia otworu archiwalnego Nieświn IG-1. W tym przypadku to otwór 

determinuje lokalizację kompleksu balneologiczno - rekreacyjnego.  

 Możliwości wydobywcze wody termalnej będą uzależnione nie od wydajności 

warstwy wodonośnej ale od możliwości zagospodarowania wód termalnych zużytych 

w procesach balneologicznych i rekreacyjnych. Na zrzut wykorzystanej wody termal-

nej będzie wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód 

termalnych do cieków powierzchniowych. 

 Jak wynika z przeprowadzonych analiz do celów balneologicznych i rekreacyj-

nych, najtańsza będzie eksploatacja poziomu triasu górnego - retyku. Przy założeniu, 

że wykorzystywana będzie jedynie część wody (około 1 m3/h) jej wydobycie będzie 

się kształtowało na poziomie 77,66 zł/m3. Dla porównania można powiedzieć, że koszt 

wydobycia wody termalnej do celów rekreacji i balneologii z poziomu permu będzie 

kształtował się na poziomie 230,81 zł/m3. Wzrost zapotrzebowania na wodę termalną 

do celów balneologicznych i rekreacyjnych będzie powodował obniżenie kosztów wy-

dobycia 1 m3 wody. 

 Porównując temperaturę, mineralizację i wydajność wody termalnej możliwej 

do ujęcia z rozpatrywanych poziomów wodonośnych w rejonie gminy Końskie można 

zauważyć, że są one na podobnym poziomie jak w innych uzdrowiskach geotermal-

nych działających na terenie Polski (rys. 7.1.1 – 7.1.3). Podobne wnioski można wy-
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snuć porównując parametry możliwej do wydobycia wody termalnej temperaturą, mi-

neralizacją i wydajnością wód termalnych wykorzystywanych w polskich ośrodkach 

rekreacyjnych (rys. 7.1.4 – 7.1.6). 

 Zgodnie z przeprowadzoną oceną wody podziemne możliwe do pozyskania na 

terenie gminy Końskie będą posiadały w swoim składzie jod i brom.  

Tego typu wody podziemne wykorzystywane są do celów balneoterapeutycznych 

i rekreacyjnych. Kąpiele solankowe są jednym z ważniejszych elementów lecznictwa 

uzdrowiskowego, szczególnie rehabilitacji ruchowej. Ze względu na zawartość w so-

lance jodu i bromu hale z nieckami basenowymi mają specyficzny mikroklimat leczni-

czy szczególnie cenny dla osób z dolegliwościami dróg oddechowych. 

 Podsumowując, można stwierdzić, że do celów balneologicznych i rekreacyj-

nych w rejonie gminy Końskie można wykorzystać najwyżej zalegające warstwy tria-

su górnego - retyku. W tym przypadku będą najniższe nakłady inwestycyjne oraz naj-

niższe koszty eksploatacyjne. Wodę z tych poziomów będzie również najłatwiej zuty-

lizować poprzez zrzut do cieków powierzchniowych. W przypadku zapotrzebowania 

na wody o większej mineralizacji można rozważyć wydobywanie wody z poziomów 

zalegających na większych głębokościach. 

 Autorzy opracowania stwierdzają, że widy termalne możliwe do pozyskania na 

terenie gminy Końskie ze wszystkich analizowanych poziomów wodonośnych mogą 

być wykorzystywane do celów balneologicznych i rekreacyjnych. 

 

 

8.3. Możliwości zagospodarowania wód do celów ciepłowniczych 

 Temperatury eksploatowanej wody termalnej z horyzontów triasu górnego oraz 

pstrego górnego piaskowca są zbyt niskie, aby można ja było efektywnie wykorzystać 

nawet w niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej. W tym przypadku konieczne będzie 

zastosowanie pomp ciepła. Maksymalny odbiór ciepła geotermalnego będzie związany 

ze schłodzeniem wody termalnej do temperatury około 16oC. Niższe schłodzenie jest 

niewskazane ze względu na trudności z zatłaczaniem wody do otworu chłonnego. 
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 Woda termalna planowana do eksploatacji z poziomów pstrego dolnego pia-

skowca oraz permu najprawdopodobniej będzie miała temperaturę umożliwiającą jej 

bezpośrednie wykorzystanie w ogrzewnictwie. W tym przypadku zastosowano kaska-

dę bezpośrednich wymienników ciepła oraz absorpcyjnej i sprężarkowych pomp cie-

pła. 

 Ilość pozyskiwanego ciepła uzależnione będzie zarówno od temperatury jak 

i od wydajności z jaką będzie eksploatowana woda termalna. Podczas energetycznego 

wykorzystania wody termalnej dąży się do jak największych jej przepływów, co jest 

jednocześnie związane z koniecznością zagospodarowania dużych ilości schłodzonej 

wody termalnej. Ze wszystkich rozpatrywanych poziomów wodonośnych, schłodzone 

w procesie odbioru ciepła wody termalne będą musiały być zatłaczane, za pomocą 

otworu chłonnego, do tej samej warstwy wodonośnej, z której zostały pobrane. 

 Nakłady inwestycyjne związane z budową instalacji pozyskiwania ciepła geo-

termalnego związane są głównie z wykonaniem otworów: wydobywczego i chłonne-

go. Wykonanie otworów stanowi 60 - 90% wszystkich koniecznych do poniesienia 

nakładów inwestycyjnych. Najniższych nakładów inwestycyjnych będzie wymagało 

ujęcie triasu górnego - 10 791 tys. zł, a najwyższych ujęcie permu - 39 812 tys. zł. 

 Najwyższą moc około 0,82 MW można będzie zainstalować przy ujęciu wody 

termalnej z utworów dolnego pstrego piaskowca. Moc na poziomie 0,62 MW będzie 

możliwa do zainstalowania w przypadku ujęcia wód z poziomu permu. Utwory górne-

go pstrego piaskowca mogą okazać się negatywne ze względu na brak dopływu wody. 

Prognozowana wydajność wynosi zaledwie 1 m3/h, co do celów ciepłowniczych nie 

jest akceptowalne. Przy ujęciu wody termalnej z utworów triasu górnego można bę-

dzie pozyskać około 0,07 MW strumienia ciepła. 

 Dość istotnym składnikiem kosztów eksploatacyjnych jest zakup nośników 

energii. Związane jest to głównie z zakupem gazu i energii elektrycznej, które będą 

niezbędna do wytwarzania ciepła napędowego kaskady absorpcyjnej i sprężarkowych 

pomp ciepła. Ilość zużytej energii elektrycznej będzie w dużej mierze uzależniona od 

różnicy temperatury dolnego i górnego źródła ciepła zastosowanych pompy ciepła. Im 

różnica ta będzie mniejsza tym mniej trzeba będzie zużyć gazu i energii elektrycznej 

pośrednio napędzającej pompy ciepła. Największe koszty eksploatacyjne trzeba będzie 
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co roku ponosić na eksploatację warstwy wodonośnej dolnego pstrego piaskowca, co 

wynika głównie z największej ilości możliwego do wyprodukowania ciepła.  

 Jednostkowe koszty produkcji ciepła są najniższe podczas eksploatacji poziomu 

dolnego pstrego piaskowca i wynoszą około 244,99 zł/GJ - przy założeniu braku dofi-

nansowania nakładów inwestycyjnych. Dla porównania w tabeli 8.1 przedstawiono 

koszty produkcji ciepła w innych ciepłowniach geotermalnych, gazowych i węglo-

wych. Jak wynika z porównania najniższy koszt produkcji jednostki ciepła w ciepłow-

ni geotermalnej na terenie gminy Końskie jest prawie trzykrotnie wyższy od ciepłowni 

spalającej olej opałowy. 

 

Tabela 8.1. Zestawienie cen ciepła oferowanych przez wybrane ciepłownie 

Ciepłownia 
Cena ciepła 

[zł/GJ] 

Geotermia Pyrzyce 39,48 

Geotermia Mazowiecka 41,77 

Geotermia Podhalańska 23,96 

PEC Stargard Szczeciński (źródła wę-
glowe + geotermia) 

28,40 

Dalkia W-wa S.A. (olej opałowy) 72,67 

MPEC Kraków (olej opałowy) 93,07 

Dalkia W-wa (gaz ziemny) 58,64 

Geotermia Mazowiecka (miał węglo-
wy i biomasa) 

32,26 

Dalkia W-wa S.A. (węgiel) 31,41 

 
 Oceniając parametry hydroenergetyczne i fizykochemiczne zbiorników triasu i 

permu widać, że są one predestynowane jedynie do wykorzystania ich głownie w bal-

neologii i rekreacji. 

 Na terenie gminy Końskie nie ma perspektyw do wykorzystywania wód pod-

ziemnych (termalnych) do celów energetycznych. Podstawowym czynnikiem wyklu-

czającym takie wykorzystanie jest zbyt niska wydajność spodziewanych wód pod-

ziemnych. 
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8.4. Możliwości zagospodarowania ciepła geotermicznego (pompy ciepła) 

 Pozyskiwanie ciepła z gruntu i wód gruntowych kojarzone jest z geotermią ni-

skotemperaturową. Ciepło pozyskiwane jest z gruntu za pomocą gruntowych pozio-

mych lub pionowych wymienników ciepła. W przypadku pozyskiwania ciepła z wód 

gruntowych zazwyczaj wykorzystywane są dwie studnie - eksploatacyjna i chłonna. 

 Ze względu na niską temperaturę ciepła zakumulowanego w gruncie i wodzie 

gruntowej jedyną możliwością jego praktycznego wykorzystania jest zastosowanie 

pompy ciepła. Zazwyczaj są to pompy sprężarkowe do napędu których konieczne jest 

dostarczenie energii elektrycznej. 

 Instalacje z pompami ciepła powinny być dobierane precyzyjnie do zapotrze-

bowania na ciepło. Pompa ciepła pracuje efektywnie i oszczędnie tyko wtedy, kiedy 

jest właściwie dobrana i zainstalowana. W przypadku przedmiotowego opracowania 

nie ma precyzyjnych informacji co do zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych od-

biorców. Dlatego też przyjęto, że przykładowym odbiorem ciepła będzie budynek jed-

norodzinny o powierzchni 150 m2.  

 W ramach opracowania dla wybranej pompy ciepła zasymulowano trzy różne 

rozwiązania dolnego źródła ciepła: poziomy i pionowy gruntowy wymiennik ciepła 

oraz dwie studnie głębinowe. 

 Pompa ciepła najefektywniej pracuje w przypadku kiedy występuje najniższa 

różnica temperatur pomiędzy dolnym i górnym źródłem ciepła. Najkorzystniejsza sy-

tuacja występuje wtedy, kiedy ciepło pozyskiwane z wody lub gruntu byłoby na po-

ziomie 0 - 10oC, a temperatura zasilania instalacji grzewczej byłaby na poziomie 35oC. 

 Zastosowanie gruntowych wymienników ciepła związane jest z posiadaniem 

odpowiednich gruntów, które mogą być przeznaczone do celów grzewczych. W przy-

padku poziomego wymiennika ciepła konieczne będzie zarezerwowanie gruntu o po-

wierzchni około 770 m2 podczas gdy dla pionowego wymiennika ciepła konieczne 

będzie zarezerwowanie około 20 m2. Fakt ten zaczyna mieć znaczenie w przypadku 

wysokich cen gruntu, np. okolice większych miast. 
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 Najniższe nakłady inwestycyjne należy ponieść na wykonanie instalacji pozy-

skiwania ciepła niskotemperaturowego za pomocą dwóch studni. Ten wariant będzie 

generował również najniższe jednostkowe koszty produkcji ciepła będące na poziomie 

41,16 zł/GJ przy założeniu, że w górnym źródle ciepła będzie 35oC. Koszt ten będzie 

wzrastał wraz ze wzrostem wymaganej temperatury zasilania instalacji grzewczej by 

dla 50oC uzyskać wartość 55,06 zł/GJ. 

Rozwiązanie dolnego źródła ciepła w postaci dwóch studni nie jest jednak 

zbyt popularne. W tym przypadku istnieją bardzo poważne problemy związane 

z utrzymaniem chłonności studni zatłaczającej schłodzoną za pomocą pompy ciepłą 

wodę. Następuje wytrącanie się różnych związków chemicznych, które powodują za-

tykanie się studni. Co jakiś czas należy wykonywać prace rekonstrukcyjne poprawia-

jące chłonność a w niektórych przypadkach może zachodzić konieczność wykonania 

nowej studni chłonnej. 

Ze względu na dość wysokie ceny gruntów zwłaszcza w okolicy miast uza-

sadnione będzie zastosowanie pionowych wymienników ciepła do głębokości około 

100 m. W tym przypadku przy temperaturze 35oC w górnym źródle ciepła koszt pro-

dukcji ciepła wyniesie około 50,64 zł/GJ. 

Podsumowując należy stwierdzić, że na całym terenie gminy Końskie wystę-

pują dobre warunki do instalowania gruntowych pomp ciepła. W przypadku instalacji 

pompy ciepła z poziomym gruntowym wymiennikiem ciepła można pozyskać mini-

mum 10 – 15 W/m2 ciepła odnawialnego z gruntu. W przypadku pomp ciepła z pio-

nowymi wymiennikami ciepła na terenie gminy Końskie można będzie pozyskać 55 – 

65 W/mb odnawialnego ciepła z ziemi. 
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