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Ma³gorzata Ciosmak
WARUNKI GEOTERMALNE CENTRALNEGO OBSZARU NIECKI
LUBELSKIEJ ORAZ MO¯LIWOCI ICH WYKORZYSTANIA
NA PRZYK£ADZIE GMINY SPICZYN
Streszczenie. Obszar Gminy Spiczyn, zlokalizowany w województwie Lubelskim, charakteryzuje siê
zwiêkszon¹ w stosunku do otaczaj¹cych terenów gêstoci¹ strumienia cieplnego Ziemi. Wyró¿nia siê
równie¿ bogactwem i unikalnoci¹ walorów przyrodniczych. Obecnoæ wód podziemnych maj¹cych
cechy wód termalnych, upowa¿niaj¹ do podjêcia oceny ich przydatnoci do zagospodarowania pod
wzglêdem energetycznym, balneologicznym, wypoczynkowym i turystycznym. Wody geotermalne
posiadaj¹ temperaturê 25 oC na g³êbokoci 800 m oraz do 35 oC na g³êbokoci 1000 m. Ich zasoby
okrelane s¹ na 30 km3. Charakteryzuj¹ siê redni¹ mineralizacj¹ oko³o 410 mg/dm3. Zasoby energii
cieplnej wynosz¹ 193 000 000 tpu (= 29 GJ). Przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji obiektów
geotermalnych powinno siê uwzglêdniaæ najkrótsz¹ drog¹ od ród³a ciep³o do odbiorcy z racji mo¿liwych strat. ród³o ciep³a nale¿y umieszczaæ w miejscu najwiêkszego zagêszczenie odbiorców. Najkorzystniejszy pod tym wzglêdem wydaje siê byæ obszar w rejonie miejscowoci Kijany, Spiczyn i
Zawieprzyce.

1. WSTÊP
Miêdzynarodowe konferencje w Rio de Janeiro oraz w Kioto, w których Polska
uczestniczy³a podejmuj¹c zobowi¹zania dotycz¹ce ochrony rodowiska, zwróci³y uwagê
na to, ¿e gospodarki energetyczne wiêkszoci pañstw opieraj¹ siê na spalaniu paliw
kopalnych, za rosn¹ce zapotrzebowanie na energiê powoduje równoczenie zwiêkszenie emisji zwi¹zków siarki, azotu i dwutlenku wêgla. Polska, postanowi³a przyst¹piæ
do grupy pañstw podejmuj¹cych trudny temat redukcji emisji tych gazów. Najlepsz¹
form¹ urzeczywistnienia starañ o te redukcje by³oby wykorzystanie zasobów termalnych Ziemi, poprzez ujêcia wód geotermalnych i wykorzystywanie ich w gospodarce
cieplnej, energetyce pr¹dowej oraz balneologii, turystyce i wypoczynku. ¯ycie na Ziemi tak d³ugo bêdzie trwaæ, miêdzy innymi, dopóki wewnêtrzny reaktor dostarczaæ
bêdzie ciep³o do powierzchni. Uzyskiwanie tego ciep³a nie jest zwi¹zane z powstawaniem odpadów. Bêd¹ca przedmiotem rozwa¿añ Gmina Spiczyn le¿y w obszarze o zwiêkszonej gêstoci strumienia cieplnego Ziemi. Stwarza to dogodne warunki do wykorzystania tych walorów lokalnie, zaspokajaj¹c znaczn¹ czêæ zapotrzebowania. Spiczyn i
okolice to równie¿ obszary o du¿ej wartoci przyrodniczej, które jako parki krajobrazowe, rezerwaty i inne formy, chroni¹ zasoby natury, stwarzaj¹c dogodne warunki do
Ma³gorzata CIOSMAK  Politechnika Lubelska, Katedra In¿ynierii Procesowej, Spo¿ywczej
i Ekotechniki.
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wypoczynku i odnowy zdrowia. Celem tego opracowania jest ocena walorów geotermalnych i wystêpowania wód cieplickich na obszarze gminy ze wskazaniem mo¿liwych kierunków ich gospodarczego wykorzystania.

2. GMINA SPICZYN  CHARAKTERYSTYKA
2.1. Warunki lokalizacyjne
Gmina Spiczyn zlokalizowana jest w kierunku NE od Lublina i jest czêci¹ Powiatu
£êczyñskiego w Województwie Lubelskim. Zajmuje powierzchniê 83,1 km2. Graniczy
z gminami: Lubartów, Ludwin, £êczna, Niemce, Ostrów Lubelski, Serniki i Wólka
(rys. 1).

Rys. 1. Lokalizacja miejscowoci Spiczyn (wed³ug atlasu drogowego)

Geograficznie, gmina le¿y w po³owie na obszarze Wy¿yny Lubelskiej  P³askowy¿u
Na³êczowskiego (Charlê¿, i czêæ zachodnia Jawidza), w po³owie Ma³ego Mazowsza
(Zawieprzyce, Jawidz  czêæ wschodnia). W samym rodku obszaru gminy rzeka
Bystrzyca wpada do rzeki Wieprz, co hydrograficznie dzieli teren na trzy zbli¿one powierzchniowo czêci. Doliny obu rzek stanowi¹ korytarz ekologiczny o znaczeniu ogólnopolskim. Zachowa³y siê ich starorzecza. Obie rzeki wcinaj¹ siê g³êboko w miejscowy p³askowy¿ tworz¹c rozleg³e doliny i nadaj¹c specyficzny charakter miejscowemu
krajobrazowi.
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2.2. Zagospodarowanie terenu, urbanizacja Gminy i demografia
Stolic¹ gminy jest miejscowoæ Spiczyn, od którego gmina przyjê³a nazwê. Spiczyn oddalony jest od Lublina o oko³o 20 km, a od stolicy powiatu o blisko 10 km.
Liczba ludnoci gminy to oko³o 5400 mieszkañców sta³ych i okresowo, g³ównie w
sezonie letnim, do 20% turystów (Rocznik statystyczny z 2004 r.). Demograficznie
w gminie mieszka po 50% mê¿czyzn i kobiet. Gmina podzielona jest na 13 so³ectw.
Uprawa roli i hodowla zwierz¹t zajmuje obszar 70%, za gospodarka lena 22%. Pozosta³e 8% to drogi, obszary zurbanizowane, cieki wodne i nieu¿ytki.
2.3. Przyroda i jej ochrona
Walory przyrodnicze Gminy Spiczyn stanowi¹ jej niew¹tpliwe bogactwo i s¹
zabezpieczone odpowiednimi formami ochrony przyrody. Nale¿¹ do nich: Nadwieprzañski Park Krajobrazowy, zajmuj¹cy na terenie gminy powierzchniê 6,65 ha, otuliny Nawieprzañskiego i Koz³owieckiego Parku Krajobrazowego, pomniki przyrody  aleje lipowe wzd³u¿ drogi Zawieprzyce  Charlê¿, Jawidz  Lubartów oraz Charlê¿  Jawidz.
W lasach, g³ównie ³êgach, na terenach ³¹kowych wzd³u¿ rzek i na wymienionych
obszarach chronionych wystêpuj¹ roliny o charakterze leczniczym, w tym wiele gatunków chronionych gatunkowo. Starorzecza stanowi¹ bardzo dobre siedliska dla ptactwa wodnego, a liczne zarola dla rozmaitych gatunków ptaków. Obszary lene i przylene to miejsca bytowania dzikich zwierz¹t. Koncentracja zaludnienia w jednostkach
administracyjnych, stwarza dla nich bardzo dobre warunki.

Rys. 2. Formy ochrony przyrody wystêpuj¹ce na terenie Gminy Spiczyn
(wg Raportu o stanie rodowiska Województwa Lubelskiego  2006)

2.4. Geologia i stratygrafia terenu
Rzeba terenu ukszta³towa³a siê w wyniku procesów erozyjnych oraz glacjalnych i
peryglacjalnych. Odpowiada to czasowo okresowi zlodowacenia po³udniowopolskiego
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i rodkowopolskiego. Rzêdne wyniesieñ terenu odpowiadaj¹ wartoci rednio 200 m
n.p.m. P³yn¹ca rodkiem rzeka Wieprz i dobiegaj¹ca do niej Bystrzyca tworz¹ rozleg³e doliny, za brzegi rzek w niektórych miejscach tworz¹ strome i wysokie skarpy.
W wiêkszoci buduj¹ je holoceñskie piaski, i³y i mady rzeczne.
Warstwy wczeniejsze ukszta³towa³y siê w wyniku procesów tektonicznych. Gmina Spiczyn le¿y dok³adnie w strefie T-T (Teysseyrea  Tornquista), bêd¹cej granic¹
pomiêdzy platform¹ wschodnioeuropejsk¹ a paleozoiczn¹ struktur¹ fa³dow¹ Europy
Zachodniej (rys. 3). Strefê T-T charakteryzuje du¿a liczba uskoków. Niektóre z nich,
na przyk³ad uskok Kocka NW-SE, przebiegaj¹cy wzd³u¿ linii Garwolin-¯elechów-Kock-



Rys. 3. Szkic geologiczny obszaru Europy i Polski (wg G³ówne jednostki tektoniczne
w Polsce, Wydawnictwo Wiking, 2005 r.)
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Lubartów-£êczna, obni¿a siê w proterozoicznych strukturach krystalicznych do g³êbokoci 9000 m. Zasadniczo w rowie mazowiecko-lubelskim (SW od uskoku Kocka 
[¯elichowski 1964]) szacuje siê g³êbokoæ stropu pod³o¿a krystalicznego rednio na
60008000 m. W wiêkszoci struktur geologicznych wystêpuje u³o¿enie platformowe.
Potwierdzaj¹ to badania pod³o¿a od pokrywy kaledoñskiej do stropu karbonu, o ³¹cznej
mi¹¿szoci warstw oko³o 2000 m. Jedyne nieci¹g³oci wystêpuj¹ w strefach uskokowych, szczególnie w warstwach blokowej tektoniki dewonu. Perm, trias, dolna jura s¹
okresami regresji morza. Ponowna transgresja nast¹pi³a w rodkowej jurze i to ona
ukszta³towa³a ostatecznie nieckê lubelsk¹, najm³odsz¹ na tym obszarze jednostkê geologiczn¹. Charakterystyczn¹ cech¹ niecki jest jej s³abe pofa³dowanie i du¿a mi¹¿szoæ
utworów. Istniej¹ równie¿ liczne przegiêcia fragmentów struktur skalnych, lokalnego zmniejszenia ich mi¹¿szoci, bez przerw w ci¹g³oci, znanych pod nazw¹ fleksur.
Z racji bardzo aktywnych czynników erozyjnych w dolnej jurze, zauwa¿alne s¹ miejscowo silnie zredukowane warstwy triasu. Jurê, podobnie jak trias, cechuje silna szczelinowatoæ i kawernistoæ. Sprzyja to obecnoci wód. W czêci centralnej, w której
po³o¿ona jest Gmina Spiczyn, osady jury (rodkowej) le¿¹ bezporednio na utworach
karboñskich i s¹ to utwory klastyczne, bêd¹ce wynikiem erozji. Nastêpnie wapienie
detrytyczne i p³ytowe. Doln¹ kredê buduj¹ utwory piaszczyste z widoczn¹ obecnoci¹
py³u wêglowego, i³y, margle, wapienie oolitowe, opoki, piaski ró¿noziarniste a¿ do albu.
W kierunku powierzchni terenu przechodz¹ one w wapniste piaskowce glaukonitowe,
serie marglisto-wapienne, opoki i gezy. Utwory eocenu to mu³ki, piaski margliste i
glaukonitowe z konkrecjami fosforytów w sp¹gu. W oligocenie wyró¿niamy piaski,
nieliczne ¿wiry, piaskowce, i³y, mu³ki. W miocenie wystêpuj¹ piaski, wk³adki wêgli
brunatnych i i³ów, lokalnie piaski bia³e kwarcowe, zlepieñce muszlowe. Paleocen tworz¹
i³y i mu³ki piaszczyste. Utwory czwartorzêdu wykszta³cone s¹ jako osadowe utwory
glacjalne i fluwioglacjalne, a tak¿e fluwialne, limniczne, deluwialne, eoliczne i eluwialne.
Mi¹¿szoæ czwartorzêdu oscyluje od 20 do 120 m [Górecki i in. 1997].

3. CHARAKTERYSTYKA HYDROGEOLOGICZNA GMINY
SPICZYN I OBSZARÓW PRZYLEG£YCH
Tym, co wyró¿nia rozwa¿any obszar pod wzglêdem warunków hydrogeologicznych jest wystêpowanie na powierzchni terenu i w warstwach p³ytko le¿¹cych pod
powierzchni¹, utworów o bardzo niskim wspó³czynniku filtracji. Obecne tu gliny zwa³owe i lessy, bêd¹ce tutaj w przewadze, stanowi¹ dobr¹ izolacjê dla infiltracji wód
opadowych. Utrudnia to pionowe zasilanie warstw g³êbiej le¿¹cych i powoduje, ¿e
zasilane s¹ one przez boczny dop³yw z obszarów s¹siednich, których powierzchniowe
i przypowierzchniowe warstwy, do g³êbokoci kilku metrów, zbudowane s¹ z piasków
i ¿wirów fluwioglacjalnych. Boczny dop³yw jest tak bardzo intensywny, ¿e praktycznie
mo¿na mówiæ o wype³nieniu wszystkich pustych przestrzeni wod¹, nawet tu¿ pod
powierzchni¹. Izolacja od zmian mog¹cych mieæ wp³yw z powierzchni terenu na wody
wystêpuj¹ce poni¿ej w konsekwencji daje ochronê przed skutkami zarówno antropopresji, jak i zjawisk naturalnych o charakterze katastrofalnym. Opracowanie wykonane
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dla potrzeb badañ sejsmicznych i wiertniczych wykazuje, ¿e wody nap³ywaj¹ce s¹
redniej i dobrej jakoci, o niskiej i redniej mineralizacji ogólnej [Górecki i in. 1997].
Poziomy wodonone wystêpuj¹ce powy¿ej warstw mezozoicznych s¹ wiêc w tym
rejonie dobrze rozpoznane, a zasoby wodne okrela siê w tych warstwach jako u¿ytkowe. W stropowych warstwach kredy górnej wystêpuje kilka g³êbokich dolin pogrzebanych, blisko 30 m, powsta³ych w wyniku intensywnych procesów erozyjnych. Wype³niaj¹ce je utwory piaszczysto-¿wirowe sprzyjaj¹ obecnoci wód podziemnych i wykazuj¹ bardzo du¿e ich wydajnoci. Wyniki analiz badawczych z otworów £êczna 20
(g³êbokoæ 1559,30 m) i £êczna IG-25 (g³êbokoæ 3021 m), wykonywanych dla celów poszukiwawczych i dla dokumentowania z³ó¿ wêgla kamiennego LZW, które mo¿na
uznaæ za reprezentatywne, pozwalaj¹ okreliæ wody jako chlorkowo-wapniowe i chlorkowo-wapniowo-sodowe, o redniej mineralizacji 410 mg/dm3. Zbiorniki wód kredy
górnej, zaliczane s¹ do g³ównych poziomów wodononych, GZWP Nr 406 i 407, których granice s¹siaduj¹ ze sob¹ na obszarze gminy Spiczyn (wed³ug Mapy warunków
hydrogeologicznych Województwa Lubelskiego  RZGW w Warszawie Zarz¹d Zlewni
Wis³y Lubelskiej i Bugu granicznego, rys. 4).
Mo¿na wobec tego wydzieliæ dwa poziomy wodonone o cechach wód u¿ytkowych. Pozosta³e, le¿¹ce g³êbiej, jako s³abiej rozpoznane uwa¿a siê w literaturze za nieu¿ytkowe. Jednak w³anie te, zbudowane z szczelinowatych i kawernistych struktur,
mog¹ stanowiæ cenne ród³o wód o podwy¿szonej temperaturze, do wykorzystania
jako wody termalne w ró¿nych dzia³ach gospodarki. redni¹ temperaturê górotworu na

Rys. 4. Zasiêg G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych w rejonie Spiczyna [8]
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g³êbokoci proponowanej do wykorzystania jako ród³o geotermalne okrela siê na
25 oC przy g³êbokoci 800 m oraz do 35 oC przy g³êbokoci 1000 m [1, 2, 9]. Wód
pochodz¹cych z warstw le¿¹cych poni¿ej nie dokumentowano szczegó³owo pod
wzglêdem termiki i mineralizacji, z przyczyn realizacji innego ni¿ obecnie oczekiwany
celu prowadzenia prac badawczych. Stwierdzono jedynie bardzo s³abe zawodnienie
poni¿ej kredy dolnej, pomimo silnego spêkania warstw do g³êbokoci 2300 m (otwór
£êczna 20) [1, 2].

4. OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI WÓD TERMALNYCH
Prawo geologiczne i górnicze w Polsce cile precyzuje, jakimi cechami powinna siê charakteryzowaæ woda, aby zosta³a uznana za termaln¹ (cieplick¹). W rozumieniu tego prawa wody o temperaturze powy¿ej 20 oC na wyp³ywie na powierzchni
terenu uznaje siê za termalne i za kopaliny podstawowe, podobnie jak wody lecznicze i
solanki. Wy³¹cza siê z tego zapisu wody wydobywane celem odwodnienia czynnych
kopalñ i nieczynnych wyrobisk.
Energiê geotermaln¹ Ziemi mo¿na wykorzystywaæ przy pomocy zjawisk naturalnych, jak wystêpowanie wody lub pary wodnej w orodku skalnym, w zale¿noci od
warunków temperaturowych, a tak¿e zat³aczanie do suchego orodka skalnego o odpowiedniej temperaturze wody ch³odnej i po podgrzaniu jej, wydobycie na powierzchniê celem pobrania od niej ciep³a [Szyde³ 2006]. Badania gêstoci strumienia cieplnego
Ziemi na terenie Polski wykazuj¹, ¿e jednym z obszarów o du¿ych mo¿liwociach
wykorzystania geotermalnych zjawisk jest Lubelszczyzna, a cilej obszary strefy T-T
i le¿¹ce na zachód od niej.
O mo¿liwoci wykorzystania tych naturalnych cech decyduje miêdzy innymi obecnoæ wód podziemnych. Jest ona jednak zale¿na od wielu czynników. Wody o cechach
geotermalnych wystêpuj¹ zazwyczaj na znacznych g³êbokociach. Oczywicie z wyj¹tkiem zjawisk o charakterze anomalii. Na Lubelszczynie, mo¿liwe do pozyskania
energii wody podziemne, wystêpuj¹ ju¿ na g³êbokociach 8001000 metrów. Wraz ze
wzrostem g³êbokoci wzrasta odpowiednio temperatura ale i nacisk warstw nadk³adu,
co powoduje zmniejszanie siê porowatoci efektywnej, a wiêc i obecnoci wód [Szewczyk 2008]. Teren gminy Spiczyn w czêci odpowiada warunkom w³aciwym dla
Ni¿u Polskiego dla którego graniczn¹ jest g³êbokoæ 33,5 km, poni¿ej której praktycznie ska³y trac¹ zdolnoæ przewodzenia i oddawania wody. Pomimo bardzo dobrych
cech termicznych, a wiêc wysokich temperatur, mo¿e siê okazaæ, ¿e brakuje wód
podziemnych, które poredniczy³yby w transporcie ciep³a ska³ w kierunku powierzchni terenu. Inwestycje realizowane w oparciu o termikê ska³ i wód w nich wystêpuj¹cych bazuj¹ na du¿ych wydajnociach. Istotny jest równie¿ sk³ad chemiczny i wielkoæ mineralizacji. W sytuacji, gdy uk³ad warstw ma charakter platformowy, jak na
terenie bêd¹cym przedmiotem rozwa¿añ, mineralizacja wzrasta wraz ze wzrostem g³êbokoci. Najczêciej spotykanym rozwi¹zaniem technicznym jest pobieranie z warstwy wodononej wód w jednym miejscu i zat³aczanie jej do tej samej warstwy, w
pewnej odleg³oci, czyli uk³ady zwane dubletami.
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Rys. 5. Geotermalna mapa Polski z zaznaczeniem obszarów o podwy¿szonej
gêstoci strumienia cieplnego Ziemi [Szewczyk J., Giêtka D. 2007]

Rys. 6. Bañska Ni¿na  otwór eksploatacyjny wód termalnyh z warstw triasowych
dla potrzeb Geotermii Podhalañskiej (fot. M. Ciosmak 2007)
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Wysoka mineralizacja utrudnia zarówno eksploatacjê otworów eksploatacyjnych,
jak i zat³aczaj¹cych, generuj¹c koszty. W takiej sytuacji mo¿liwe jest jednak korzystanie
z ni¿szych temperatur i uzyskiwanie podwy¿szonych parametrów poprzez zastosowanie pomp ciep³a w ró¿nych konfiguracjach tych urz¹dzeñ.

Rys. 7. Gliczarów - otwór zat³aczaj¹cy wody z ruroci¹gu powrotnego Geotermii
Podhalañskiej do warstw triasowych, tymczasowo wy³¹czony z eksploatacji
(fot. M. Ciosmak 2007)

5. PORÓWNANIE WARUNKÓW REJONU GMINY SPICZYN
Z TERENAMI CZYNNEJ EKSPLOATACJI WÓD TERMALNYCH
W POLSCE
Zasoby wód geotermalnych wed³ug opracowania Karwasieckiej i Zdanowskiego
(2006 r.) szacuje siê na Lubelszczynie na oko³o 30 km3, za energiê jak¹ nios¹ ze sob¹
okrela siê na 193 miliony tpu (ton paliwa u mownego 1 tpu = 29 GJ) [Ney, Soko³owski
1987]. Wartoci te uzyskano w wyniku badañ poszukiwawczych wêglowodorów i
karbonu wêglononego. Obszar bêd¹cy przedmiotem rozwa¿añ le¿y w centralnej czêci objêtej tymi badaniami. Praktycznie, wody o charakterze cieplickich mo¿na pozyskiwaæ z poziomów dolnej jury i karbonu, a wiêc 8001100 m ppt., o temperaturze
szacowanej na 3040oC. Korzystn¹ cech¹ tych wód jest mineralizacja na poziomie
rednim. W rezultacie praca urz¹dzeñ mo¿e byæ mniej awaryjna.
Du¿e dowiadczenie w eksploatacji wód termalnych ma zespó³ Geotermii Podhalañskiej. Dla potrzeb tego przedsiêwziêcia wody pobierane s¹ z warstw triasowych i
zat³aczane równie¿ do tych samych warstw, lecz w odleg³oci kilku kilometrów. Otwory
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eksploatacyjne i zat³aczaj¹ce osi¹gaj¹ g³êbokoci odpowiednio 3242 m i 2394 m. Mineralizacja rednia kszta³tuje siê na poziomie 2500 mg/dm3, a temperatura 8285 oC.
Cech¹ charakterystyczn¹ w sk³adzie wód jest obecnoæ siarkowodoru, zwi¹zku aktywnego chemicznie, powoduj¹cego przyspieszon¹ korozjê przewodów, armatury i
urz¹dzeñ.

Rys. 8. Zdemontowany ko³nierz armatury regulacyjnej z otworu eksploatacyjnego po kilku latach
pracy sieci geotermalnej w Bañskiej Ni¿nej; widoczne ubytki korozyjne (fot. M. Ciosmak 2007)

Od 2000 roku dzia³a na Mazowszu w miejscowoci Mszczonów geotermalna ciep³ownia. Wody pobierane s¹ z poziomów dolnej kredy, a ich mineralizacja wynosi rednio 500 mg/dm3. Otwory eksploatacyjne wykonano do g³êbokoci 1,6  1,7 km. Geotermia Uniejów dzia³aj¹ca od 1999 roku pobiera wody termalne, o redniej mineralizacji
7000 mg/dm3, z g³êbokoci ponad 2000 m. Wody wystêpuj¹ w szczelinowo-porowych
strukturach piaskowcowych dolnej kredy. Temperatura wody wynosi 68 oC. Oprócz
wymienionych dzia³aj¹ jeszcze nastêpuj¹ce zak³ady geotermalne: Stargard Szczeciñski,
Pyrzyce, Czarnków, Lasek, S³omniki, Klikuszowa i Toruñ (w budowie).

6. ZASADY LOKALIZACJI INWESTYCJI GEOTERMALNYCH
Dowiadczenia jednostek zarz¹dzaj¹cych istniej¹cymi i eksploatowanymi urz¹dzeniami, wykorzystuj¹cymi ciep³o naturalne wód podziemnych do celów energetycznych, wskazuj¹ na koniecznoæ lokalizacji inwestycji tego rodzaju w rodku skoncentrowanych odbiorców. Wynika to z kilku przyczyn. Ciep³o pobrane musi zostaæ dostarczone do odbiorcy. Jeli uk³ad przewodów, zarówno zasilaj¹cych odbiorcê, jak i po-
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wrotnych, jest znacznie wyd³u¿ony, wych³odzenie czynnika bêd¹cego w obiegu mo¿e
spowodowaæ nie dotrzymanie parametrów termicznych na poziomie ekonomicznym.
Nale¿y wiêc d¹¿yæ do prowadzenia ciep³a jak najkrótsz¹ drog¹ do odbiorcy. Koncentracja odbiorców, którzy mog¹ byæ udzia³owcami w przedsiêwziêciu mo¿e ponadto znacznie
obni¿yæ jednostkowy koszt jego realizacji. Ewentualna lokalizacja w Gminie Spiczyn
powinna uwzglêdniaæ te uwarunkowania. Dodatkowym efektem realizacji inwestycji
tego rodzaju by³oby utworzenie wielu miejsc pracy zwi¹zanych z budow¹ i obs³ug¹
obiektów o charakterze wodoleczniczym, sportowym i wypoczynkowym. Wed³ug
autorki tego rozdzia³u najkorzystniejszym miejscem na lokalizacjê obiektów wykorzystuj¹cych ciep³o wód podziemnych by³aby okolica miejscowoci Kijany, Spiczyn i Zawieprzyce. Jest to obszar pomiêdzy liniami granicznymi parków krajobrazowych i jednoczenie teren o najwiêkszej koncentracji potencjalnych odbiorców, wród których
s¹ szko³y i obiekty administracji pañstwowej.

7. WNIOSKI
Obszar, w którego centrum le¿y Gmina Spiczyn posiada du¿e mo¿liwoci wydobycia i w sposób korzystny ekonomicznie zagospodarowania wód termalnych. Zasoby tej
bezodpadowej energii niezale¿nej od zmiennych warunków rodowiska na powierzchni
terenu, s¹ bardzo du¿e i wystarcz¹ zarówno na potrzeby energetyki cieplnej, jak i pr¹dowej, a tak¿e budowê i eksploatacjê obiektów rekreacyjno-sportowych i uzdrowiskowych. Zalet¹ istniej¹cych warunków jest to, ¿e w miarê stabilna i przewidywalna dotychczas, dynamika sejsmiczna rejonu Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego, w obszarze
którego le¿y gmina Spiczyn, nie ulegnie zmianom ani w stronê zwiêkszonej, ani zmniejszonej aktywnoci. Mo¿na wobec tego oczekiwaæ, ¿e parametry termiczne i hydrogeologiczne nie ulegn¹ znacznym zmianom. W przypadku zwiêkszonego zapotrzebowanie energetycznego, ewentualny niedostatek parametrów mo¿na uzupe³niæ przez zastosowanie pomp ciep³a. Wody posiadaj¹ce cechy wód cieplickich mog³yby zostaæ zagospodarowane bezporednio lub poprzez wymienniki ciep³a. Zale¿y to w du¿ej mierze od
sk³adu mineralnego i temperatury. Budowa obiektów wykorzystuj¹cych ciep³o Ziemi
podnios³aby atrakcyjnoæ gminy Spiczyn i walory turystyczne, a jednoczenie jako
inwestycja proekologiczna wpisywa³aby siê w ratyfikacjê ustaleñ konferencji w Rio de
Janeiro (1992) i Kioto (1997).
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GEOTHERMAL CONDITIONS OF THE CENTRAL AREA OF LUBLIN BASIN
AND POSSIBILITIES OF USING THEM AN EXAMPLE OF THE SPICZYN
COMMUNITY
Summary
Spiczyn community lies at the centre of Lublin Voivodship. This area characterizes
of high concentration of earth heat stream. Round the Spiczyn there are many interesting and being under protection places, such as reserves, national and view parks.
Quality and resources of thermal waters, in porous, fissuric and cavitic sand and limestone beds, let us to suggest of using them in recreation, building heat stations and
balneological treatment methods. Energy resources are about 193 000 000 GJ. It is
enough for many years and renewal exploitation. Area between the towns Kijany, Spiczyn and Zawieprzyce seems to be the best for building geothermal heat station.
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