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Ustalanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych
przy u¿yciu Generatora Poboru Wirtualnego – mechanizm i wyniki
Lech Œmietañski1, El¿bieta Przytu³a1, S³awomir Filar1, Aneta Staroœciak1
The assessment of the available groundwater resources in the catchment areas using the Virtual Wells Generator – mechanism
and results. Prz. Geol., 65: 1159–1162.
A b s t r a c t. The available groundwater resources assessment in Poland is now the biggest hydrogeological project run by the Polish
Hydrogeological Survey with the use of the numerical modelling based on the Modflow groundwater flow simulator standard. All
the presently used Modflow-based graphic environments are the tools designed to simulate the wells hydrodynamic impact but not
the groundwater resources on the regional scale. This paper presents the tool generating data allowing for the simulation of the
groundwater regional withdrawal leading to the assessment of the groundwater resources in the area of a given catchment. This tool
called the Virtual Wells Generator is based on the constant volume transformation concept and is compatible with one of the popular
groundwater flow modelling environments. The results of the groundwater resources assessment calculations with the use of this generator illustrate the method.
Keywords: groundwater resources, numerical model, catchment, constant volume transformation, Virtual Wells Generator

Ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych
w obszarach bilansowych to najwiêksze aktualnie przedsiêwziêcie hydrogeologiczne realizowane w Polsce przez
pañstwow¹ s³u¿bê hydrogeologiczn¹ (PSH). Narzêdziem,
które s³u¿y do wykonania tego przedsiêwziêcia, jest
modelowanie matematyczne przep³ywu wód podziemnych
w tych obszarach.
Stosowane w kraju do iloœciowej oceny zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych œrodowiska graficzne
oparte na symulatorze Modflow nie s¹ narzêdziami zaprojektowanymi do ustalania regionalnych zasobów wód podziemnych, a jedynie do modelowania pracy ujêæ wód
podziemnych i tym samym do oceny ich zasobów eksploatacyjnych. Tymczasem zasoby dyspozycyjne s¹ inn¹ kategori¹ zasobów i s¹ ustalane dla okreœlonych obszarów,
jakimi s¹ obszary bilansowe, a nie dla pojedynczych ujêæ,
dla których s¹ ustalane zasoby eksploatacyjne.
Autorzy dokumentacji zasobowych stosuj¹ symulator
Modflow do iloœciowej oceny regionalnych zasobów wód
podziemnych, jakimi s¹ zasoby dyspozycyjne, staraj¹c siê
odwzorowaæ pobór tych zasobów przez „rêczne” wprowadzanie do modelu ujêæ wirtualnych w granicach obszaru
bilansowego.
Dla efektywnego operowania na modelu matematycznym obszarowym poborem wirtualnym w pañstwowej
s³u¿bie hydrogeologicznej opracowano Generator Poboru
Wirtualnego nazywany w dalszej czêœci artyku³u Generatorem. Kod Ÿród³owy Generatora zosta³ napisany
w jêzyku Fortran 95 przez jednego z autorów artyku³u.
Celem artyku³u jest przedstawienie mechanizmu oraz
wyników dzia³ania tego narzêdzia w postaci ustalonych
zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych dla dwóch
obszarów bilansowych.

o równaniu z = H(x, y) w ten sposób, ¿e objêtoœæ VM bry³y
ograniczonej powierzchni¹ M równa siê objêtoœci VH bry³y
ograniczonej powierzchni¹ H. Objêtoœæ jest wiêc niezmiennikiem tego przekszta³cenia. Z zachowania objêtoœci
wynika, ¿e œrednia wartoœæ funkcji z = M(x, y) w obszarze
równa siê œredniej wartoœci funkcji z = H(x, y) w tym
obszarze, czyli Mœr = Hœr.
Sterowanie zmian¹ kszta³tu powierzchni jest realizowane przy u¿yciu czynników wagowych Wi, maj¹cych
postaæ funkcyjn¹ z = Wi(x, y), gdzie i to indeks i-tego czynnika wagowego. Ogóln¹ postaæ przekszta³cenia sta³oobjêtoœciowego przedstawia równanie [1] (Œmietañski, 2010).
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Ca³kuj¹c w obszarze obie strony równania [1], otrzymuje siê równanie [2]:

ò H(x, y) = ò M (x, y)
W

[2]

W

czyli VH = VM.
Powierzchnie M i H reprezentuj¹ tu rozk³ad poboru
wirtualnego wód podziemnych w okreœlonym obszarze.
Rozk³ad ten jest sterowany zdefiniowanymi czynnikami
wagowymi Wi.

PODSTAWA TEORETYCZNA GENERATORA

ZARYS PROCEDURY USTALANIA ZASOBÓW
DYSPOZYCYJNYCH WÓD PODZIEMNYCH PRZY
U¯YCIU GENERATORA

Generator jest oparty na teorii przekszta³cenia
sta³oobjêtoœciowego (Œmietañski, 2010; Œmietañski i in.,
2014). W sensie matematycznym przekszta³cenie to zmienia dan¹ powierzchniê M opisan¹ w zdefiniowanym
obszarze równaniem z = M(x, y) na now¹ powierzchniê H

Ustalanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
w obszarze bilansowym z zastosowaniem Generatora
odbywa siê na bazie modelu przep³ywu wód podziemnych,
obejmuj¹cego ten obszar, zbudowanego w standardzie
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Modflow 96. Budowê modeli w tym standardzie umo¿liwia popularne wœród modeluj¹cych hydrogeologów
œrodowisko graficzne Groundwater Vistas.
Procedura ustalania zasobów dyspozycyjnych polega
na okreœleniu metod¹ kolejnych przybli¿eñ czêœci zasobów
odnawialnych danego obszaru przeznaczonej na rezerwê
zasobów dyspozycyjnych, nastêpnie na wyznaczeniu proporcji podzia³u rezerwy zasobów dyspozycyjnych na poszczególne warstwy modelu oraz na okreœleniu rozk³adu tej
rezerwy w poszczególnych warstwach modelu w oparciu
o zdefiniowane czynniki wagowe. Generator oblicza dla
ka¿dej warstwy bie¿¹cy wariant rozk³adu poboru wirtualnego, który nastêpnie po wczytaniu do œrodowiska graficznego modelu pozwala na symulacjê tego poboru.
Wynik symulacji umo¿liwia stwierdzenie w jakim stopniu
s¹ spe³nione kryteria przyjête dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych. Proces ustalania rezerwy zasobów dyspozycyjnych koñczy siê po okreœleniu maksymalnej
wielkoœci poboru wirtualnego spe³niaj¹cej te kryteria. Tak
ustalona wielkoœæ poboru wirtualnego ma sens rezerwy
zasobów dyspozycyjnych. Proces ten przypomina wiêc
kalibracjê samego modelu. Suma aktualnego poboru i rezerwy jest wielkoœci¹ zasobów dyspozycyjnych.
Danymi wejœciowymi dla Generatora s¹ pliki utworzone przez œrodowisko graficzne Groundwater Vistas
i sk³adaj¹ce siê ma model przep³ywu wód podziemnych. S¹
to pliki o nastêpuj¹cych rozszerzeniach:
– BAS – plik definiuj¹cy rozdzielczoœæ modelu, jego
kszta³t, bloki aktywne i nieaktywne, bloki
z ewentualnym warunkiem I rodzaju oraz startowe
wartoœci wysokoœci hydraulicznej;
– HDS – plik z obliczonymi przez skalibrowany model
wartoœciami wysokoœci hydraulicznej;
– RCH – plik z efektywnym zasilaniem infiltracyjnym
uto¿samianym z zasobami odnawialnymi (ZO);
– WEL – plik z aktualnym poborem wód podziemnych.
Danymi wejœciowymi s¹ tak¿e czynniki wagowe Wi,
steruj¹ce rozk³adem poboru wirtualnego w przestrzeni
domeny modelu. Czynniki wagowe s¹ definiowane
w œrodowisku graficznym programu Groundwater Vistas
i zapisane przez ten program do plików z rozszerzeniem
BCF. Czynnikiem wagowym jest rozk³ad wartoœci
przewodnoœci hydraulicznej lub rozk³ad obszarów chronionych w granicach obszaru bilansowego z wartoœci¹
wagi 0, przypisan¹ do obszaru chronionego i wartoœci¹
wagi 1 poza tym obszarem.
Do zbioru danych wejœciowych dla Generatora nale¿y
bie¿¹ca wartoœæ mno¿nika m okreœlaj¹cego wielkoœæ
poboru wirtualnego (PW) w stosunku do zasobów odnawialnych (ZO) obszaru bilansowego wg zale¿noœci [3].
PW = m ´ ZO

Po zakoñczeniu obliczeñ Generator zapisuje bie¿¹cy
rozk³ad poboru wirtualnego w poszczególnych warstwach
modelu w formacie umo¿liwiaj¹cym symulacjê tego
poboru w œrodowisku Groundwater Vistas.
PZYK£ADY USTALENIA ZASOBÓW
DYSPOZYCYJNYCH WÓD PODZIEMNYCH W
OBSZARACH BILANSOWYCH PRZY U¯YCIU
GENERATORA
Poni¿ej przedstawiono wyniki zastosowania Generatora
do ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
na przyk³adzie dwóch obszarów bilansowych (ryc. 1):
1. Zlewnia Orzyca, Omulwi i Orza,
2. Zlewnia Radomki i Zago¿d¿onki.
Zasoby dyspozycyjne dla tych obszarów zosta³y ustalone w dokumentacjach hydrogeologicznych wykonanych
przez przedsiêbiorstwa geologiczne. Materia³y te zosta³y
przyjête przez Komisjê Dokumentacji Hydrogeologicznych. Zdefiniowane w nich kryteria dla ograniczenia
œrodowiskowych skutków poboru zasobów dyspozycyjnych to:
– depresja regionalna w obrêbie obszarów chronionych
zale¿nych od wód podziemnych nie wiêksza ni¿
dopuszczalna dla tych obszarów wartoœæ obni¿enia
zwierciad³a wody podziemnej;
– zachowanie przep³ywu nienaruszalnego w ciekach;
– niedopuszczenie do nadmiernej zmiany struktury
bilansu przep³ywu wód podziemnych;
– zapewnienie niezak³óconej pracy istniej¹cym ujêciom.
Przyk³ad 1: Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych
zlewni Orzyca, Omulwi i Orza
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalaj¹ca zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Orzyca, Omulwi
zosta³a opracowana przez Hydroconsult Sp. z o.o. (Sobolewska i in., 2016) (ryc. 1).

[3]

gdzie:
0£m³1
W zbiorze danych wejœciowych jest tak¿e bie¿¹ca proporcja podzia³u poboru wirtualnego (PW) pomiêdzy warstwy modelu wg wzoru [4]. W zapisie tym indeksy I, II, III,
…, N oznaczaj¹ numery warstw modelu.
PI : PII : PIII :...: PN
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Ryc. 1. Po³o¿enie przyk³adowych obszarów bilansowych:
1 – zlewnia Orzyca, Omulwi i Orza, 2 – zlewnia Radomki
i Zago¿d¿onki
Fig. 1. Location of the example areas: 1 – the Orzyc, Omulew and
Orz catchment, 2 – the Radomka and Zago¿d¿onka catchment
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Tab. 1. Litostratygrafia warstw odwzorowanych na modelu
Table 1. The lithostratygraphy of the model layers
Nr warstwy
Layer No.

Litostratygrafia
Lithostratigraphy

I

piaski drobno- i œrednioziarniste zlodowacenia œrodkowopolskiego i pó³nocnopolskiego
fine- and medium-grained sands of the Middle and North Polish glaciations

II

piaski ró¿noziarniste z domieszk¹ ¿wirów i otoczaków zlodowacenia œrodkowopolskiego oraz piaski drobno i œrednioziarniste
z domieszk¹ mu³ków interglacja³u mazowieckiego
various grained sands with gravels and pebbles of the Middle Polish Glaciation and fine- and medium-grained sands with mud
of the Mazovian Interglacial

III

piaski ró¿noziarniste poprzedzielane mu³kami i i³ami zlodowacenia po³udniowopolskiego
various grained sands interlayered with mud and clays of the South Polish Glaciation

IV

piaski pylaste i drobnoziarniste miocenu
Miocene silt and fine sands
piaski pylaste i drobnoziarniste oligocenu
Oligocene silt and fine sands

Tab. 2. Zasoby odnawialne, rezerwa zasobów, pobór aktualny i zasoby dyspozycyjne wód podziemnych
Table 2. The renewable resources, resources reserve, current withdrawal and available groundwater resources
Zasoby odnawialne
Renewable resources
[m3/d]

Rezerwa zasobów
Resources reserve
[m3/d]

Pobór aktualny
Current withdrawal
[m3/d]

Zasoby dyspozycyjne
Available resources
[m3/d]

1 646 156,5

576 154,8

56 512,0

632 666,8

Obszar bilansowy – warstwa I modelu
Catchment area – model layer I

28 807,7

5 820,8

34 628,6

Obszar bilansowy – warstwa II modelu
Catchment area – model layer II

334 169,8

30 352,0

364 521,8

Obszar bilansowy – warstwa III modelu
Catchment area – model layer III

207 415,7

19 723,8

227 139,5

Obszar bilansowy – warstwa IV modelu
Catchment area – model layer IV

5 761,5

615,3

6 376,9

Obszar bilansowy
Catchment area

Piêtra wodonoœne objête ustalaniem zasobów to piêtro
czwartorzêdowe i neogeñsko-paleogeñskie. Obszar dokumentowany wynosi 6571,1 km2.
Teren objêty badaniami modelowymi ma powierzchniê
11 391,5 km2. W procesie schematyzacji wydzielono cztery warstwy modelowe. W tabeli 1 przedstawiono litostratygrafiê warstw wodonoœnych odwzorowanych na modelu
(Sobolewska i in., 2016).
Warstwy rozdzielaj¹ce s³abo przepuszczalne I/II, II/III
i III/IV uwzglêdniono na modelu w postaci miêdzywarstwowej przewodnoœci pionowej. Tworz¹ je czwartorzêdowe gliny zwa³owe, i³y i mu³ki oraz neogeñskie i³y,
mu³ki i py³y.
W procesie ustalania rezerwy zasobów dyspozycyjnych
okreœlono wartoœæ mno¿nika m na m = 0,35. Tym samym
rezerwê zasobów ustalono na 35% zasobów odnawialnych.
Proporcjê podzia³u rezerwy pomiêdzy warstwy modelu
okreœlono na PI : PII : PIII : PIV = 5 : 58 : 36 : 1. Do obliczenia
w poszczególnych warstwach modelu, przy u¿yciu Generatora, wielkoœci i rozk³adu rezerwy zasobów zdefiniowano
piêæ czynników wagowych. Wynik obliczeñ wielkoœci
zasobów przedstawiono w tabeli 2 (Sobolewska i in., 2016).
Z zamieszczonych w niej rezultatów obliczeñ wynika,
¿e stopieñ wykorzystania zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych w obszarze bilansowym zlewni Orzyca,
Omulwi i Orza wynosi 8,9%. Procentowy podzia³ rezerwy
zasobów dyspozycyjnych pomiêdzy warstwy modelu
wynosi: warstwa I – 5%, II – 58%, III – 36%, IV – 1%.

Tab. 3. Litologia i wiek utworów tworz¹cych warstwy modelu
Table 3. The lithology and age of sediments making the model
layers
Nr warstwy
Layer No.

Litostratygrafia
Lithostratigraphy

I

piaski czwartorzêdowe na wysoczyznach
i w dolinach rzecznych
Quarternary sands on the uplands and in river valleys
piaskowce jury
Jurassic sandstones

II

gliny i i³y czwartorzêdowe
Quarternary tills and clays
mu³ki i i³y neogenu i paleogenu
Neogene and Paleogene muds and clays
piaskowce i wapienie margliste jury
Jurassic sandstones and lime marls

III

piaski czwartorzêdowe dolin kopalnych
Quarternary sands of the buried valleys
piaski i py³y neogenu i paleogenu
Paleogene sands and silts
margle kredy
Cretaceous marls
piaskowce i wapienie margliste jury
Jurassic sandstones and marl limestones

IV

margle kredy
Cretaceous marls
piaskowce i wapienie margliste jury
Jurassic sandstones and marl limestones

V

margle kredy
Cretaceous marls
piaskowce i wapienie margliste jury
Jurassic sandstones and marl limestones
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Tab. 4. Zasoby odnawialne, rezerwa zasobów, pobór aktualny i zasoby dyspozycyjne wód podziemnych
Table 4. The renewable resources, resources reserve, current withdrawal and available groundwater resources
Zasoby odnawialne
Renewable resources
[m3/d]

Rezerwa zasobów
Resources reserve
[m3/d]

Pobór aktualny
Current withdrawal
[m3/d]

Zasoby dyspozycyjne
Available resources
[m3/d]

571 750,2

308 745,1

68 764,0

377 509,1

44 106,4

3 242,8

47 349,2

0,0

88,0

88,0

Obszar bilansowy – warstwa III modelu
Catchment area – model layer III

88 212,9

18 813,7

107 026,6

Obszar bilansowy – warstwa IV modelu
Catchment area – model layer IV

0,0

363,4

363,4

176 425,8

46 256,1

222 681,9

Obszar bilansowy
Catchment area

Obszar bilansowy – warstwa I modelu
Catchment area – model layer I
Obszar bilansowy – warstwa II modelu
Catchment area – model layer II

Obszar bilansowy – warstwa V modelu
Catchment area – model layer V

Przyk³ad 2: Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych
zlewni Radomki i zlewni Zago¿dzonki
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalaj¹ca zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Radomki ze zlewni¹ Zago¿d¿onki zosta³a opracowana przez konsorcjum
firm: Przedsiêbiorstwo Geologiczne Polgeol S.A. i Hydroeko – Biuro Poszukiwañ i Ochrony Wód Andrzej
Rodzoch (Rodzoch i in., 2016) (ryc. 1).
Piêtra wodonoœne objête ustalaniem zasobów to piêtro
czwartorzêdowe, neogeñsko-paleogeñskie, kredowe i jurajskie. Obszar dokumentowany wynosi 2763,2 km2,
natomiast objêty badaniami modelowymi 3329,7 km2.
W procesie schematyzacji wydzielono piêæ warstw modelowych. W tabeli 3 przedstawiono litostratygrafiê utworów
tworz¹cych warstwy modelu (Rodzoch i in., 2016).
W procesie ustalania rezerwy zasobów dyspozycyjnych
okreœlono wartoœæ mno¿nika m = 0,54. Tym samym rezerwê
zasobów ustalono na 54% zasobów odnawialnych. Proporcjê podzia³u rezerwy pomiêdzy warstwy modelu okreœlono
na PI : PII : PIII : PIV : PV = 1 : 0 : 2 : 0 : 4. Warstwy II i IV
zosta³y tu wy³¹czone z alokacji rezerwy zasobów, gdy¿
tworz¹ je utwory s³abo przepuszczalne. Dla obliczenia
w poszczególnych warstwach modelu, przy u¿yciu Generatora, wielkoœci i rozk³adu rezerwy zasobów zdefiniowano
szeœæ czynników wagowych. Wynik obliczeñ wielkoœci zasobów przedstawia tabela 4 (Rodzoch i in., 2016).
Z zamieszczonych w niej rezultatów obliczeñ wynika, ¿e
stopieñ wykorzystania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarze bilansowym zlewni Radomki
i Zago¿d¿onki wynosi 18,2%. Procentowy podzia³ rezerwy
zasobów dyspozycyjnych pomiêdzy warstwy modelu
wynosi: warstwa I –14,3%, II – 0%, III – 28,6%, IV – 0%,
V – 57,1%.
PODSUMOWANIE
Opracowany w pañstwowej s³u¿bie hydrogeologicznej
Generator Poboru Wirtualnego zosta³ w praktyce zastoso-
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wany przez przedsiêbiorstwa geologiczne do ustalenia
zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach
bilansowych w ramach sporz¹dzanych przez te
przedsiêbiorstwa dokumentacji hydrogeologicznych.
Warunkiem koniecznym dla zastosowania tego narzêdzia jest uprzednie opracowanie modelu matematycznego
przep³ywu wód podziemnych obejmuj¹cego obszar
bilansowy dla którego s¹ ustalane zasoby dyspozycyjne
wód podziemnych.
W procesie ustalania zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych przy u¿yciu Generatora u¿ytkownik operuje
na modelu obszarowym poborem wirtualnym, którego
rozk³ad jest obliczany na podstawie teori przekszta³cenia
sta³oobjêtoœciowego.
Autorzy dziêkuj¹ Prof. dr hab. A. Sadurskiemu za wnikliw¹
recenzjê i cenne uwagi uwzglêdnione w treœci artyku³u.
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