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1.

Wstęp
Opracowanie niniejsze dokumentuje wyniki badań geo izycznych wykonanych na zlecenie

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. [ZGK Sp. z o.o] w Swiętej Katarzynie w celu rozpoznania
warunkow
́ hydrogeologicznych oraz stwierdzenia moż liwosć i zlokalizowania dodatkowej studni na
terenie ujęcia wod
́ podziemnych w Łukaszowicach.Badania zrealizowano zgodnie z przedstawioną
ofertą z dn. 12.03.2020 i zleceniem [ZGK Sp. z o.o].
W badaniach zastosowano metodę sondowań geoelektrycznych

-elektroporowych (SGE)

powszechnie wykorzystywanych w Polsce i na ś wiecie przy rozwiązywaniu podobnych zagadnień
hydrogeologicznych. Metoda SGE pozwala na wykrywanie warstw wodonosn
́ ych, ktoŕ e
charakteryzują się wyrazn
́ ie wyż szymi oporami elektrycznymi niż nieprzepuszczalne gliny i iły.
Okresĺ a miąż szosć ,́ sposob
́
wykształcenia, zasięg

i głębokosć ́ zalegania

struktur

hydrogeologicznych. Badania metodą SGE minimalizują ryzyko poszukiwań wody, stwarzają
podstawę do optymalnej lokalizacji i głębokosć i otworow
́
studziennych

w miejscach

zapewniających maksymalne zasoby i korzystne warunki spływu wod
́ .

3.

Wyniki badań i wnioski

Uzyskane z pomiarow
́ terenowych dane, czyli tzw. krzywe SGE, poddano procedurze
interpretacyjnej ukierunkowanej na wyeksponowanie istotnych elementow
́
budowy
geologicznej i warunkow
́ hydrogeologicznych ba danego terenu.
Efektem tej interpretacji jest przekroj́

geoelektryczny

I-I’ (zał. nr 2)

skonstruowany na podstawie komputerowego modelowania kr zywych pomiarowych SGE.
Obrazuje on zaleganie warstw o przyporządkowanych wartosć iach elektrycznego oporu
własć iwego,

wyraż onych

w

jednostkach

zwanych

omometrami

(tzw.

warstw

geoelektrycznych), do głębokosć i 110m.
W nawiązaniu charakterystyki
okolic

Wrocławia

przedstawiono

geoelektrycznych wydzielając

oporowej utworow
́ geologicznych wschodnich
identy ikację

hydrogeologiczną

warstw

w szczegoĺ nosć i perspektywiczny kompleks piaszczysto -
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ilasty trzeciorzędu odzwierciedlający się jako warstwa geoelektryczna o sŕ edniej wartosć i
oporu elektrycznego 80 omometrow
́ . Taka wartosć ́ oporu sygnalizuje dominujący udział
materiału piaszczystego i wysokie prawdopodobienś two wystąpienia przewarstwień
zawodnionych piaskow
́ . Pod tym względem trzeciorzędowy poziom wodonosn
́ y w rejonie
Łukaszowic prezentuje się podobnie jak w tych okolicach Wrocławia, gdzie został ujęty
wielu s tudniach. Jak wynika z opracowanego przekroju miąż szosć ́ perspektywicznej serii
kształtuje się w granicach 30m. Liczne otwory studzienne przewiercające ten kompleks (w
tym Studnia 1A )

wykazują, ż e występujące w nim warstwy wodonosn
́ e pojawiają się w

roź ̇ nych interwałach głębokosć i, w stropie, spągu bądź w centrum. Oznacza to, ż e w
każ dym przypadku otwoŕ studzienny powinien być poprzedzony otworem pilotowym,
ktoŕ y usć isĺ a rzeczywisty interwał zalegania warstwy wodonosn
́ ej. Należ y row
́ nież dodac,́
ż e os tatnio wykonane wiercenia hydrogeologiczne ukierunkowane na rozpoznanie tego
poziomu wodonosn
́ ego wykazały bardzo zroź ̇ nicowane jego wykształcenie, nawet przy
niewielkich odległosć iach pomiędzy otworami.

Podsumowując uzyskane wyniki badań w aspekcie postawionego przed geo izyką
zadania należ y stwierdzic:́

1. Warunki hydrogeologiczne w obrębie działki nr 92/11 w Łukaszowicach
stwarzają perspektywę rozbudowy ujęcia na bazie trzeciorzędowego poziomu
wodonosn
́ ego, ktoŕ ego występowanie i

kontynuację (szczegoĺ nie w kierunku

południowym) potwierdza opracowany przekroj́ geoelektryczny. Zachowanie
ciągłosć i perspektywicznego kompleksu na przebadanym 200m odcinku stwarza
korzystne warunki zasilania ujęcia.
2. Uzyskane wyniki badań uzasadniają podjęcie prac projektowych na
otworu studziennego o głębokosć i 77 - 85m.

wykonanie

Wskazane byłoby, aby w

opinii

autorow
́ otwoŕ , studzienny był poprzedzony wierceniem pilotowym, ktoŕ e usć isĺ i
interwał zalegania najbardziej zasobnej warstwy wodonosn
́ ej w obrębie
perspektywicznego kompleksu, ktoŕ ego strop powinien być zarejestrowany na
głębokosć i około 75m
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Szkic lokalizacyjny wykonanych pomiarów SGE
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- iły
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- wyżejoporowa warstwa geoelektryczna
korelowana z warstwą wodonośną w studni 1A

- jednorodne iły/mułki

- gliny zapiaszczone z możliwymi przewarstwieniami zawodnionych piasków

- gliny lekko zapiaszczone

- gliny jednorodne

IDENTYFIKACJA HYDROGEOLOGICZNA WYDZIELONYCH WARSTW GEOELEKTRYCZNYCH :

Wydzielenia litologiczne w proﬁlu studni 1A :

- warstwy geoelektryczne wydzielone na podstawie komputerowego
modelowania danych pomiarowych SGE
z wartościami elektrycznego oporu właściwego w omometrach

- stanowiska pomiarowe (SGE)
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WYKONANYCH W CELU ROZPOZNANIA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH I STWIERDZENIA MOŻLIWOŚCI BUDOWY DODATKOWEJ STUDNI
NA TERENIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH W ŁUKASZOWICACH
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