
ENERGIA
GEOTERMALNA

UNIEJÓW
(woj. łódzkie)

Potencjalnie korzystne warunki geologiczne dla wód geotermalnych występują w Polsce na obszarze
ponad 250 tys. km2. W rejonach tych, stanowiących łącznie trzecią część powierzchni kraju, z głębo-
kości 1–3 km można uzyskać wody o temperaturze od 20 do ponad 100 ◦C.
W Uniejowie wody geotermalne zostały odkryte w 1978 r. Znajdują się one na głębokości około 2 km
w piaskowcach dolnej kredy. We wrześniu 2001 r. rozpoczęto ich eksploatację w celu wykorzystania
zawartego w nich ciepła w systemie grzewczym.

MIASTO
Miasto Uniejów leży w północno-zachodniej
części województwa łódzkiego nad rzeką
Wartą. Liczy 3 200 mieszkańców i zaj-
muje wraz z gminą Uniejów powierzch-
nię 129 km2. Region ten stanowi obszar
o typowo rolniczym charakterze. Główne
szlaki komunikacyjno-drogowe to połącze-
nia z Łodzią (56 km), Turkiem (22 km)
i Koninem (51 km).

TŁO PROJEKTU

„Geotermia Uniejów” Sp. z o.o. została po-
wołana w trzecim kwartale 1999 r. w celu
gospodarczego wykorzystania wód geoter-
malnych w ciepłownictwie. Budowa zakładu geotermalnego rozpoczęła się z początkiem
2000 r. Dostawa czystego ekologicznie ciepła geotermanego do mieszkańców rozpoczęła
się w sezonie grzewczym 2000/2001.

Budowę zakładu ciepłowniczego bazującego na cieple wód geotermalnych wraz ze szczy-
tową kotłownią olejową dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi. Dla potrzeb inwestycji konieczna była rekonstrukcja otworu chłon-
nego. Wykonano ją w końcu 2000 r. dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wyniku rekonstrukcji uzyskano korzystne tech-
nologicznie i ekonomicznie zadawalające ciśnienia zatłaczania wody geotermalnej do po-
ziomu skał zbiornikowych.

OPIS PROJEKTU

Zasoby wód geotermalnych w regionie Uniejowa związane są z piaskowcami dolnej kredy,
położonymi na głębokości rzędu 2000 m. Temperatura wody na wypływie z odwiertów docho-
dzi do 70 ◦C. Strumień objętości wody w warunkach samowypływu wynosi około 70 m3/godz.
Są to wody chlorkowo-sodowe z zawartością fluoru i boru, o mineralizacji 6,8–8,8 g/dm3.
Pierwszy odwiert wykonano w 1978 r., a dwa pozostałe w latach 1990–1991.
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Eksploatacja wody geotermalnej
do celów ciepłowniczych odbywa się
w systemie zamkniętym. Woda wydo-
bywana jest przez otwór produkcyjny
Uniejów PIG/AGH-2 z wydajnością
ok. 68 m3/godz. i temperaturze 68 ◦C.
Mineralizacja wynosi 8 g/dm3. Złoże
posiada warunki artezyjskie, a ciśnie-
nie samowypływu wynosi 2,6 atm.
Po przejściu przez układ filtracyjny
woda podziemna dostaje się do ze-
stawu pięciu pomp firmy Grundfos
o łącznej wydajności 120 m3/godz.
Następnie tłoczona jest do wymienni-
ków centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej. Po oddaniu ciepła
w wymiennikach, woda schłodzona

Testowanie otworu geotermalnego Uniejów
PIG/AGH-1

do temperatury 40–45 ◦C kierowana jest poprzez otwór chłonny Uniejów PIG/AGH-1 do tej
samej warstwy wodonośnej. Ze względu na skład chemiczny i mineralizację, woda geo-
termalna nie może uczestniczyć w obiegu sieciowym centralnego ogrzewania, stąd zaist-
niała konieczność zainstalowania wymiennika jako urządzenia pośredniczącego w wymianie
ciepła. Stosowanie zamkniętego systemu odbioru ciepła z wody geotermalnej umożliwia
utrzymanie na stałym poziomie takich parametrów złożowych jak wydajność, temperatura
i ciśnienie. Ponadto, w trakcie oddawania ciepła wodzie obiegowej, woda geotermalna nie
ma kontaktu z powietrzem atmosferycznym, dzięki czemu zachowana zostaje równowaga
chemiczna i w konsekwencji warunki panujące w złożu wodonośnym. W zastosowanym du-
blecie geotermalnym woda złożowa traktowana jest jedynie jako nośnik energii, stąd też jej
zasoby nie są sczerpywane.

Prace nad budową geotermalnego systemu ciepłowniczego w Uniejowie rozpoczęły się
na początku 2000 r. i trwały do końca 2001 r. W ramach zadania obejmującego budowę
geotermalnej sieci ciepłowniczej położono blisko 10 km ciepłociągu z rur preizolowanych
wraz z przyłączami do budynków. Geotermalna sieć ciepłownicza objęła budynki użyteczno-
ści publicznej, w tym m.in. szkołę, dom nauczyciela, przedszkole, Gminny Ośrodek Kultury,
kościół, plebanię, budynek „Geotermii Uniejów” Spółka z o.o., ośrodek zdrowia, aptekę oraz
komunalne i spółdzielcze bloki i budynki domów jednorodzinnych obejmujące dwa osiedla.
Wykonano w sumie około 170 przyłączy.

Wybudowana została centrala ciepłownicza wykorzystującą energię cieplną wód geotermal-
nych o mocy 3,4 MW. W ciepłowni zainstalowane zostały również opalane olejem kotły
o mocy 2,2 MW, stanowiące szczytowe źródło ciepła.

W skład podstawowych urządzeń ciepłowni wchodzą:
• zestaw pomp zatłaczających wodę geotermalną do otworu chłonnego (5 pomp firmy

Grundfos o łącznej wydajności 120 m3/godz. ),
• wymienniki centralnego ogrzewania (2 szt. o łącznej mocy 2,8 MW),
• wymienniki ciepłej wody użytkowej (2 szt. o łącznej mocy 0,4 MW),
• szczytowe kotły olejowe (2 szt. o łącznej mocy 2,4 MW),
• stacja uzdatniania wody obiegowej,
• zestaw pomp wody obiegowej (3 pompy firmy Grundfos o łącznej wydajności

180 m3/godz.),
• zestaw pomp ciepłej wody użytkowej (2 szt. o łącznej wydajności 10 m3/godz.).
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Schemat ideowy systemu grzewczego

Moc uzyskiwana z ciepła wody geotermalnej wynosi 3,2 MW. W związku z tym, że zapotrze-
bowanie na ciepło przez odbiorców podłączonych do sieci jest większe, zainstalowano dwa
olejowe kotły szczytowe marki Viessmann, których łączna moc wynosi 2,4 MW. Kotły te mają
za zadanie podgrzewać wodę obiegową do żądanej temperatury, ponieważ ciepło uzyskane
w wymiennikach z wody geotermalnej wystarcza do ogrzania budynków przy temperaturze
zewnętrznej do –2◦C. Uzyskana w ten sposób moc 5,6 MW pozwala na wyprodukowanie cie-
pła w ilości 38 000 GJ rocznie, potrzebnego do ogrzania wymienionych uprzednio budynków
użyteczności publicznej oraz mieszkalnych. Woda obiegowa dostarczana jest do odbiorców
przy pomocy zespołu trzech pomp typu CR firmy Grundfos. Pompy te pracują w systemie
ciągłej regulacji. Dodatkowo do zasilania odbiorców w ciepłą wodę użytkową przewidziano
zestaw dwóch odpowiednio mniej-
szych pomp. Maksymalną produkcję
ciepłej wody użytkowej określa łączna
moc znamionowa dwóch płytowych
wymienników ciepła. Jej wartość wy-
nosi 400 kW. Produkcja ciepła wynio-
sła w pierwszym sezonie grzewczym
około 20 000 GJ, a Spółka sprzedała
także około 2 700 m3 ciepłej wody
użytkowej.

Całość systemu grzewczego jest ste-
rowana i monitorowana przez zin-
tegrowany system komputerowy uła-
twiający pracę i zmniejszający straty
energii. Uniejów – ciepłownia geotermalna ze szczytowymi

kotłami olejowymi
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OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Przed rozpoczęciem budowy geotermalnej sieci ciepłowniczej Miasto Uniejów nie posiadało
scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Ciepło dostarczane było z kilkunastu małych
kotłowni. Większość jednorodzinnych budynków ogrzewana była indywidualnymi źródłami
ciepła, przede wszystkim piecami na węgiel kamienny lub miał węglowy. Roczne zużycie
węgla w 10 lokalnych kotłowniach i 160 piecach w domach jednorodzinnych wynosiło około
3 000 ton. Większość kotłów starej generacji w budynkach użyteczności publicznej było
przewymiarowanych. Posiadały one niską sprawność wahającą się w granicach 45–67%.
Średnie temperatury zasilania i powrotu w instalacjach centralnego ogrzewania w sezonie
grzewczym wynosiły około 75/70 ◦C. Żadna z kotłowni nie posiadała urządzeń odpylających.

Budowa ciepłowni geotermalnej pozwoliła znacznie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń pyło-
wych i gazowych emitowanych do atmosfery w Uniejowie. Po uruchomieniu centrali geoter-
malnej zanieczyszczenia pochodzą jedynie ze spalania oleju opałowego w kotłowni szczyto-
wej pracującej przy niskich temperaturach zewnętrznych. Efekt ekologiczny będzie propor-
cjonalny do ilości odbiorców, którzy w danym sezonie korzystać będą z ciepła dostarczanego
przez geotermalny system ciepłowniczy. W tabeli przedstawiono wielkości emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery przed i po wykonaniu ciepłowni geotermalnej w Uniejowie, odniesione
do ilości zastąpionych tradycyjnych kotłowni i sprzedanego w ciągu roku ciepła.

Uniejów – wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery przed i po zastąpieniu rozproszo-
nych, tradycyjnych kotłowni węglowych przez geotermalną centralę ciepłowniczą:

Element zanieczyszczenia CO2 SO2 NOx CO Pył Benzapi-
ren

Jednostka tony/rok

Emisja zanieczyszcze ń przed
budową zakładu geotermalnego 5 500 38,2 3,0 300,0 135,0 0,06

Emisja zanieczyszcze ń
po zako ńczeniu prac nad
budową zakładu geotermalnego

180 0,14 0,5 0,05 0,28 0

Biorąc pod uwagę skład chemiczny uniejowskiej wody geotermalnej oraz planowany wzrost
jej wykorzystania dla potrzeb zakładu balneologicznego, rozpatruje się uruchomienie trze-
ciego odwiertu o nazwie Uniejów IG-1 wykonanego w 1978 r. (który aktualnie nie pracuje)
jako dodatkowego odwiertu chłon-
nego. Jest on położony w pobliżu
obecnie pracującego odwiertu chłon-
nego.

Badania wody geotermalnej z Unie-
jowa pod kątem określenia jej właści-
wości leczniczych wykazały, że od-
działuje ona korzystnie na zdrowie
i może być z powodzeniem stosowana
w rekreacji i balneoterapii. Woda
geotermalna zalecana jest do kąpieli
w następujących schorzeniach:

Uniejów – gabinet balneoterapeutyczny stosujący
wodę geotermalną
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• choroby reumatyczne,
• choroby ortopedyczno – urazowe

i stany po zabiegach operacyjnych
narządów ruchu,

• choroby układu nerwowego (prze-
wlekłe zapalenie nerwów obwodo-
wych, nerwobóle, dyskopatie, ner-
wice),

• choroby naczyń kończyn dolnych
przebiegających z przewlekłym
niedokrwieniem.

Badania te przyczyniły się do roz-
poczęcia terapii wodnych, które dają
nadzieję na realizację planów z prze-
szłości, które zakładały uruchomienie
w Uniejowie uzdrowiska. Jest to
o tyle istotne, że w tym regionie Polski

Wizualizacja planowanego ośrodka rekreacyjno –
balneologicznego w Uniejowie

istnieje deficyt miejscowości uzdrowiskowych (w województwie łódzkim nie ma żadnego
uzdrowiska). Plany te mają tym większe szanse powodzenia, że piękne położenie Unie-
jowa w dolinie Warty wsparte jest obecnie, dzięki wprowadzeniu ogrzewania geotermalnego,
czystym powietrzem.

WIĘCEJ INFORMACJI

Józef Kaczmarek
Burmistrz
Urząd Miasta i Gminy Uniejów
99-210 Uniejów, ul. Bogumiły 13
tel/fax: (63) 28 81 92
e-mail: urzad@uniejow.pl

Jacek Kurpik
Prezes
„Geotermia Uniejów” Sp. zo.o.
99-210 Uniejów, ul. Kościelnicka 44
tel/fax: (63) 28 82 86
e-mail: geotermia@uniejow.pl
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Materiały Międzynarodowego Seminarium „Rola energii geotermalnej w zrównoważo-
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Fotografie: Aneta Sapińska – Śliwa

Opracowanie zostało przygotowane przez Anetę POLSKA SIE Ć

Sapińską–Śliwa, Jarosława Kotyzę (Polska Geotermalna
Asocjacja) we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Uniejów
oraz „Geotermia Uniejów” Sp. z o.o. w ramach projektu
pt. „Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów
lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej” realizowanego przez
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Środki finansowe pozyskano z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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