
 
   

    
Adres:   ul.  Jagie l lońska 76,   03-301  Warszawa ,  t .  + 22  486 41 00; f .  + 22  486 40 46;  e -mail:  pbg@pbg.com.pl;   www.pbg.com.pl  
NIP: 525 000 23 56; REGON: 000644128; KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  XIII Wydzial Gospodarczy KRS: 0000295363; Kapital zakładowy: 1000000zł 
Bank: PKO BP S.A., ul.  Nowogrodzka  35/41,  Warszawa; konto;  65 1020 1026 0000 1302 0202 4974;  Certyfikaty: ISO 9001; ISO 14001; PN-N 18001;  AQAP 2110 

 

 

Zleceniodawca : 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna   
 

 
 

 

 

 
Sprawozdanie z  badań geofizycznych 

wykonanych w celu stwierdzenia możliwości budowy ujęcia wód 

podziemnych na terenie działek nr 540/12, 542/178 i 542/180 w 

Siechnicach oraz nr 35/2 w Groblicach. 
 

 

 
 

 

Gmina : Święta Katarzyna 
Powiat :  wrocławski 
Województwo : dolnośląskie 

 

 

 

 

 

 
                    Opracował : 

                           mgr Stanisław Mżyk 

              (nr upr. geof. kat.X-120175) 

                                                                        
                                                                                            Weryfikował: 

                                                                                                                          mgr inż. Jan Farbisz 

                       (upr. geof. kat. X- nr 120 110) 

                   
                                                              

 

Wrocław,  2017  r. 



 
P rzeds ięb io r s two  Badań  Geo f i zycznych  S p .  z  o .o .        2
  

    
Adres:   ul.  Jagie l lońska 76,   03-301  Warszawa ,  t .  + 22  486 41 00; f .  + 22  486 40 46;  e -mail:  pbg@pbg.com.pl;   www.pbg.com.pl  
NIP: 525 000 23 56; REGON: 000644128; KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  XIII Wydzial Gospodarczy KRS: 0000295363; Kapital zakładow y: 1000000zł 
Bank: PKO BP S.A., ul.  Nowogrodzka  35/41,  Warszawa; konto;  65 1020 1026 0000 1302 0202 4974;  Certyfikaty: ISO 9001; ISO 14001; PN-N 18001;  AQAP 2110 
 

 

 
 

 

 

Spis treści 

 
                 Str. 

1. Wstęp.........................................................................................................3 

 

2. Metodyka i zakres wykonanych  badań .................................................3 

  

3. Wyniki badań i wnioski………………………………………………...4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki graficzne : 

 

 
 

Zał. nr 1 - Mapa dokumentacyjna wykonanych badań geoelektrycznych 

      Rejon Siechnice   

 

Zał. nr 2 - Mapa dokumentacyjna wykonanych badań geoelektrycznych 

      Rejon Groblice   

 

Zał. nr 3  - Przekrój geoelektryczny I-I’    -   rejon Siechnice 

Zał. nr 4  - Przekrój geoelektryczny II-II’   -   rejon Groblice  

 

Zał. nr 5  - Przekrój izoomów I-I’   -   rejon Siechnice  

Zał. nr 6  - Przekrój izoomów II-II’   -   rejon Groblice  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
P rzeds ięb io r s two  Badań  Geo f i zycznych  S p .  z  o .o .        3
  

    
Adres:   ul.  Jagie l lońska 76,   03-301  Warszawa ,  t .  + 22  486 41 00; f .  + 22  486 40 46;  e -mail:  pbg@pbg.com.pl;   www.pbg.com.pl  
NIP: 525 000 23 56; REGON: 000644128; KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  XIII Wydzial Gospodarczy KRS: 0000295363; Kapital zakładow y: 1000000zł 
Bank: PKO BP S.A., ul.  Nowogrodzka  35/41,  Warszawa; konto;  65 1020 1026 0000 1302 0202 4974;  Certyfikaty: ISO 9001; ISO 14001; PN-N 18001;  AQAP 2110 
 

 

1. Wstęp. 
 
 

Opracowanie niniejsze dokumentuje wyniki badań geofizycznych wykonanych na 
zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie, 
w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych w obrębie działek nr nr 540/12, 
542/178 i 542/180 w Siechnicach oraz działki nr 35/2 w Groblicach,  stwierdzenia 
możliwości  budowy nowego ujęcia wody na terenie działek Siechnicach oraz dodatkowej 
studni w Groblicach. 
 
 W badaniach zastosowano metodę sondowań geoelektrycznych-elektroporowych 
(SGE) powszechnie wykorzystywanych w Polsce i na świecie przy rozwiązywaniu 
podobnych zagadnień hydrogeologicznych. Sondowania wykonano w miejscach wstępnie 
wyznaczonych przez Zleceniodawcę do wykonania wierceń studziennych. 
Pomiary SGE ukierunkowano na rozpoznanie trzeciorzędowego poziomu wodonośnego, 
który wg danych hydrogeologicznych zalega na  terenie gminy Święta Katarzyna w 
interwale głębokości rzędu  50-90 m.  
 

Przeanalizowano pod tym kątem również wyniki archiwalnych prac 
geoelektrycznych wykonanych w tej części Wrocławia a także informacje  
hydrogeologiczne z Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 (Arkuszu Wrocław 
764) z których wynika, że obszary badań leży w zasięgu trzeciorzędowego poziomu 
wodonośnego. Dane z okolicznych wierceń  wskazują jednak, że poziom ten cechuje się 
zróżnicowanym wykształceniem co rzutuje na wydajność studni. 

 
W tym kontekście przeprowadzone badania geofizyczne miały dać odpowiedź czy 

w wytypowanych miejscach  trzeciorzędowa warstwa wodonośna zachowuje dobre 
parametry  umożliwiające uzyskanie zadowalających wydajności.  

 
Wyniki interpretacji wykonanych pomiarów SGE, udokumentowano przekrojami 

geoelektrycznymi w dwóch wersjach : ilościowej i jakościowej. Stwarzają one miarodajną 
podstawę do oceny warunków hydrogeologicznych przebadanych  terenów 

 
                                     

3.  Metodyka i zakres wykonanych  badań. 

 
 

Zastosowana w przeprowadzonych badaniach metoda sondowań   
geoelektrycznych elektrooporowych (SGE) jest powszechnie od lat wykorzystywana w 
Polsce i na świecie w poszukiwaniach wód podziemnych. Metoda ta pozwala na 
wykrywanie piaszczysto-żwirowych warstw wodonośnych, które charakteryzują się  
wyraźnie wyższymi  oporami  elektrycznymi w stosunku do  nieprzepuszczalnych glin, iłów 
i mułków. Na podstawie interpretacji SGE określa się  miąższość, sposób wykształcenia, 
zasięg i głębokość zalegania potencjalnych struktur hydrogeologicznych. Zróżnicowanie 
oporów elektrycznych o obrębie warstw wodonośnych na ogół odzwierciedla ich 
wykształcenie facjalne. Wyższe opory wskazują na przewagę frakcji gruboziarnistej – 
żwirowej o lepszych parametrach hydrogeologicznych, niższe opory wskazują na 
zwiększony udział frakcji drobnoziarnistej oraz przewarstwień glin, iłów bądź pyłów. 
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Badania metodą SGE minimalizują ryzyko poszukiwań wody, stwarzają podstawę 
do optymalnej lokalizacji i głębokości otworów studziennych, w miejscach zapewniających 
maksymalne zasoby i korzystne warunki spływu wód. 

 

Krzywe pomiarowe wykonanych sondowań rejestrowano do rozstawów linii 
prądowych AB = 400 m, niezbędnych dla osiągnięcia wymaganej głębokości penetracji, 
rzędu 120 m ppt. 
 
 

4.  Wyniki badań i wnioski. 
 
 

Wyniki wykonanych badań oparto na jakościowej i ilościowej interpretacji krzywych 
pomiarowych SGE.  
 
 Zgodnie z przyjętą dla tego typu opracowań procedurą interpretacyjną, w pierwszej 
kolejności wykonano interpretację jakościową krzywych SGE sporządzając przekrój 

izoomów transformowanego oporu pozornego
T
 (zał. nr 5 i 6). Przekroje tego typu, 

wykonane techniką komputerową przy pomocy programu Surfer z pakietu Golden 
Software dają obiektywny obraz rozkładu oporów w płaszczyźnie pionowej, informując o 
zasięgu przestrzennym zróżnicowanych oporowo kompleksów geologicznych. Skalę 
głębokościową przekrojów odniesiono do ¼ rozstawu elektrod AB, co pozwala na 
zachowanie przybliżonych proporcji geometrycznych obrazu jakościowego w stosunku do 
przekrojów geoelektrycznych  w rzeczywistej skali głębokościowej. Analiza opracowanych 
przekrojów jakościowych wykazuje na obecność charakterystycznych form 
odzwierciedlających trzeciorzędowy kompleks wodonośny w postaci izolinii oporów o 
wartościach powyżej 20-30 omm pojawiających się w przedziale głębokości ca 50 – 90 m. 
Przekroje izoomów traktowane są jako materiał pomocniczy przy opracowaniu przekrojów 
geoelektrycznych.      
 

Podstawowym materiałem wynikowym niniejszego opracowania są przekroje 
geoelektryczne I-I’ i II-II’’ (zał. nr 3 i 4). Prezentują on zaleganie warstw o 
przyporządkowanych wartościach elektrycznego oporu właściwego, wyrażonych w 
omometrach czyli tzw. warstw geoelektrycznych, do wymaganej głębokości około 100 m. 

  
Przekroje geoelektryczne opracowano na podstawie modelowania komputerowego 

krzywych pomiarowych (czyli tzw. interpretacji ilościowej) przeprowadzonego przy pomocy 
specjalistycznego programu "IPI2Win". Wymodelowane warstwy geoelektryczne 
korelowano na zasadzie podobieństwa typów krzywych i wartości oporów właściwych.  
 

W nawiązaniu do profili litologicznych otworów archiwalnych oraz  charakterystyki 
oporowej utworów geologicznych wschodnich okolic Wrocławia przedstawiono na 
przekrojach identyfikację hydrogeologiczną warstw geoelektrycznych wydzielając w 
szczególności: 

 

 utwory przypowierzchniowe o oporach powyżej 100 omm – piaski i gliny 
odwodnione w partiach przypowierzchniowych i piaski zawodnione występujące 
nieco głębiej  
 

 40-70 omm - gliny zapiaszczone  
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 25-45 omm - iły/mułki zapiaszczone   lub kompleksy ilasto-piaszczyste z  drobnymi 
przewarstwieniami zawodnionych piasków 

 

 64-86 omm- wyżej oporową warstwę, zalegającą w interwale głębokości od  około  
50 do 90 m korelowaną z trzeciorzędowym poziomem wodonośnym  

 

 7-20 omm - niskooporowy kompleks nieprzepuszczalnych trzeciorzędowych iłów i 
mułków ewentualnie  jednorodnych glin w utworach czwartorzędowych. 

 
Opracowane przekroje stwarza podstawę do oceny  warunków hydrogeologicznych 

w opiniowanych lokalizacjach.  
 

Rejon Siechnice 
 
Sytuację geologiczną  w miejscach typowanych pod wiercenie studzienne na 

działkach nr  542/180 – SGE 1, 542/178 – SGE 2  i 540/12 – SGE 3 przedstawia przekrój 
I-I’ (zał. nr 3 i 5). 

Trzeciorzędowy poziom wodonośny odzwierciedla się tu w postaci warstwy 
geoelektrycznej o oporach 64-74 omm zalegającej w przedziale głębokości ca 45-90 m.  
Najkorzystniej  warstwa ta wykształcona jest w miejscu SGE nr 3, gdzie osiąga największą 
miąższość wynoszącą około 30 m. Najprawdopodobniej obejmuje ona  kompleks dwóch 
warstw piaszczystych (górnej i dolnej) rozdzielonych pakietem iłów.  

W miejscu tym proponuje się wykonanie otworu studziennego o głębokości  około 
85 m. 

 

Rejon Groblice 
 

 Opracowany przekrój geoelektryczny II-II’ (zał. nr 4 i 6) odzwierciedla warunki 
hydrogeologiczne opiniowanej działki na tle jej szerszego otoczenia, co jest bardzo istotne 
dla oceny warunków zasilania. Trzeciorzędowy poziom wodonośny odzwierciedla  na 
przekroju wyżejoporowa warstwa geoelektryczna (64-86 omm) występująca  w przedziale 
głębokości 60-95 m. W miejscu rozważanej lokalizacji dodatkowej studni (punkt SGE 1a) 
warstwa ta zachowuje dobre parametry (84 omm) zbliżone do stwierdzonych w 
wykonanym otworze studziennym. Uzyskane wyniki badań uzasadniają tym samym 
realizację planowanego przedsięwzięcia. Z opracowanego przekroju wynika, że   należy 
projektować  głębokość wiercenia studziennego do około 95 z założeniem przewiercenia 
perspektywicznego kompleksu w interwale głębokości 63-90 m. 

 
 
 
 

 


