
Stanis³aw Gruszczyñski, Krzysztof Urbañski: Zastosowanie
algorytmów interpolacji i sztucznych sieci neuronowych do
wyznaczania charakterystyki zawartoœci chromu w glebach �
In¿ynieria Œrodowiska 2005, t. 10, z. 1

Przeanalizowano ró¿ne podejœcia do ustalania trendu rozk³adu po-
ziomego chromu (Cr) w glebie w warunkach silnego zanieczyszczenia
tym pierwiastkiem. Zastosowano algorytmy regresji wielomianowej
(wielomiany I, II i III stopnia), algorytmy interpolacji (TIN, Kriging,
RST) oraz sztuczne sieci neuronowe (MLP, CANFIS, RBF, GRNN,
PNN, MDN). Wykorzystano dane pochodz¹ce z badañ terenowych
przeprowadzonych w otoczeniu Zak³adów Chemicznych ,,Alwernia”.
Ró¿nice miêdzy poszczególnymi podejœciami zaprezentowano w formie
graficznej oraz niektórych statystyk rozk³adu reszt. Badania rozk³adu
przestrzennego zanieczyszczenia gleb nasunê³y wniosek, i¿ wa¿nym
elementem staje siê okreœlenie precyzji informacji oraz granic b³êdu
przez akceptacjê jakiegoœ oszacowania zanieczyszczenia, natomiast na
dalszy plan schodzi wykrycie lub uwypuklenie regularnoœci zwi¹zanej
z mechanizmem zjawiska imisji. Wydaje siê, ¿e zmiennoœæ zawartoœci
chromu w glebach, zauwa¿alna nawet na bliskich dystansach, utrud-
nia akceptacjê metod interpolacji jako sposobu oceny rozk³adu zanie-
czyszczeñ. Z drugiej strony znacz¹ce nieliniowoœci utrudniaj¹ akcepta-
cjê modeli regresji. W tych warunkach mo¿liwoœci¹ wart¹ rozwa¿enia
jest modelowanie z u¿yciem sieci neuronowych, w tym tak¿e wykorzy-
stanie rozwi¹zañ hybrydowych (np. MDN), pozwalaj¹cych na pog³ê-
bion¹ analizê zmiennoœci koncentracji Cr w glebach.

Edeltrauda Helios-Rybicka, Agnieszka Ho³da, El¿bieta Jarosz:
Monitoring oraz ocena jakoœci wybranych parametrów fizyko-
chemicznych w systemie rzeki So³y, Polska po³udniowa �
In¿ynieria Œrodowiska 2005, t. 10, z. 1

Celem przeprowadzonych badañ by³ monitoring i ocena jakoœci sys-
temu rzeki So³y. Zim¹ 2001 r. oraz wiosn¹ 2002 r. pobrano próbki wody,
zawiesiny i osadów dennych z rzeki So³y, a tak¿e dodatkowe próbki
z Wis³y – powy¿ej i poni¿ej ujœcia So³y. Parametry fizyczne wody
rzecznej, takie jak: pH, temperatura, zawartoœæ tlenu, przewodnoœæ
w³aœciwa, by³y mierzone w terenie.

Koncentracjê pierwiastków œladowych w badanych próbkach wód,
zawiesiny oraz osadów dennych okreœlano metodami ICP-MS, AAS
(próbki zawiesiny i osadów by³y roztwarzane w wodzie królewskiej
w piecu mikrofalowym), natomiast zawartoœæ anionów w próbkach
wody rzecznej okreœlono metod¹ chromatografii jonowej.
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Otrzymane wyniki zawartoœci metali œladowych by³y porównane
z krajowymi i miêdzynarodowymi standardami jakoœci. W odniesieniu
do parametrów fizykochemicznych woda rzeki So³y wykazuje jakoœæ
odpowiadaj¹c¹ 1–3 klasie czystoœci wód powierzchniowych. Iloœæ metali
w zawiesinie (PSM) przewy¿sza wartoœci t³a geochemicznego, a zgod-
nie z niemieck¹ klasyfikacj¹ LAWA najwy¿sze koncentracje stwierdzo-
no dla kadmu i cynku. Koncentracja pierwiastków œladowych w prób-
kach zawiesiny waha siê w szerokich granicach: Pb 19,4÷124 mg/kg;
Zn 343÷1725 mg/kg; Cd 0,86÷5,78 mg/kg; Tl 0,087÷0,568 mg/kg; Cr
68,3÷176 mg/kg; Ni 52,5÷67,2 mg/kg; As 9,44÷32,1 mg/kg i Fe
22815÷54007 mg/kg. Zawartoœæ metali w osadach dennych jest ni¿sza
ni¿ stwierdzona w zawiesinie, a wed³ug niemieckiej klasyfikacji Igeo od-
powiada klasie I i I–II (osady nie zanieczyszczone do umiarkowanie
zanieczyszczonych).

Przeprowadzone testy kwaœnego wymywania metali z wybranych
próbek osadów i zawiesiny wykaza³y nisk¹ mobilnoœæ wiêkszoœci me-
tali. Najbardziej mobilnymi metalami s¹ nikiel w zawiesinie (wymy-
walnoœæ 97% Ni) oraz o³ów w osadzie (wymywalnoœæ 58% Pb).

Otrzymane wyniki pozwoli³y sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
— zmierzone wartoœci parametrów fizycznych badanych próbek wód

So³y odpowiadaj¹ klasie 1 i 2, a koncentracja metali nie przekracza
wartoœci 1 klasy czystoœci wód powierzchniowych wed³ug obowi¹-
zuj¹cej w Polsce klasyfikacji;

— stwierdzone zanieczyszczenia nie wykaza³y istotnego zró¿nicowa-
nia ich iloœci w próbkach pobranych wiosn¹ oraz zim¹, st¹d wyko-
nywanie badañ w ramach monitoringu chemicznego dwa razy
w ci¹gu roku wydaje siê wystarczaj¹ce;

— zawartoœæ metali œladowych w próbkach osadów dennych jest ni¿-
sza od stwierdzonej w zawiesinie rzecznej;

— autorzy proponuj¹ w³¹czenie do Pañstwowego Monitoringu Che-
micznego wód p³yn¹cych badanie zawiesiny rzecznej w miejsce
osadów, gdy¿ ³atwiejsze jest jej opróbowanie, jest bardziej homo-
genicznym materia³em w porównaniu z osadem, natomiast prace
laboratoryjne s¹ mniej czasoch³onne.

Tadeusz Go³da, Andrzej Ha³adus, Ryszard Kulma: Geosozolo-
giczne skutki likwidacji kopalñ siarki w rejonie Tarnobrzega
� In¿ynieria Œrodowiska 2005, t. 10, z. 1

Prognozy zmian stosunków wodnych w rejonie likwidowanych
kopalñ Tarnobrzeskiego Zag³êbia Siarkowego, wykonane na podsta-
wie wyników modelu hydrogeologicznego, wskazuj¹ na mo¿liwoœæ ujaw-
nienia siê negatywnych zmian w œrodowisku wodno-gruntowym po
wy³¹czeniu istniej¹cych systemów odwadniaj¹cych. W obrêbie kopalni
„Jeziórko” i w otoczeniu kopalni „Piaseczno” uregulowanie stosunków
wodnych ma podstawowe znaczenie dla dalszego kierunku zagospo-
darowania terenów pogórniczych. Artyku³ dokumentuje wp³yw odtwo-
rzonego zwierciad³a na produktywnoœæ gleb, stopieñ uszkodzenia
i g³ówne zagro¿enia, których usuniêcie wymagaæ bêdzie wykonania
specjalistycznych melioracji szczegó³owych.
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Robert Oleniacz: Emisja zanieczyszczeñ ze spalania odpadów
podestylacyjnych z produkcji witaminy C w piecu fluidalnym
� In¿ynieria Œrodowiska 2005, t. 10, z. 1

W pracy przedstawiono wyniki ci¹g³ych lub okresowych pomia-
rów stê¿eñ i strumieni masy wybranych zanieczyszczeñ powietrza
w gazach odlotowych ze spalania odpadów ciek³ych w piecu ze z³o-
¿em fluidalnym. Podczas badañ spalano pogony destylacyjne z pro-
dukcji witaminy C, tj. pozosta³oœci z regeneracji takich rozpuszczal-
ników, jak np.: chlorek etylenu, chloroform czy trójchloroetylen. W wy-
niku badañ okreœlono optymaln¹ temperaturê warstwy fluidalnej,
w jakiej powinien byæ prowadzony proces spalania tych odpadów
w celu zminimalizowania powstawania CO i NOx. Podano równie¿
wymagan¹ skutecznoœæ usuwania ze spalin HCl, zapewniaj¹c¹ dotrzy-
manie standardów emisyjnych. Zastosowane w analizowanej instalacji
alkaliczne absorbery fluidalne pracuj¹ce w uk³adzie równoleg³ym oka-
za³y siê w tym zakresie niewystarczaj¹ce.

Jan Macuda, Tadeusz Solecki: Zanieczyszczenie œrodowiska
gruntowo-wodnego wielopierœcieniowymi wêglowodorami aro-
matycznymi w rejonie rafinerii � In¿ynieria Œrodowiska 2005,
t. 10, z. 1

Rafinerie ropy naftowej nale¿¹ do tych zak³adów przemys³owych,
w których najczêœciej dochodzi do ska¿enia œrodowiska gruntowo-
-wodnego ró¿nego rodzaju wêglowodorami. Ska¿enie gleb i wód mo¿e
wyst¹piæ zarówno z powodu rozszczelnienia instalacji produkcyjnych,
jak i podczas magazynowania ropy naftowej oraz jej produktów.

Jednymi z bardziej toksycznych s¹ wielopierœcieniowe wêglowo-
dory aromatyczne (WWA), których znaczne iloœci powstaj¹ w przetwór-
stwie ropy naftowej i surowych olejów.

W artykule przedstawiono badania stanu jakoœciowego œrodowi-
ska gruntowo-wodnego w zakresie zawartoœci wielopierœcieniowych
wêglowodorów aromatycznych na terenie lokalizacji jednej z polskich
rafinerii nafty. Na podstawie porównania wyników badañ geochemicz-
nych i hydrochemicznych z wartoœciami progowymi w zakresie wyma-
ganych standardów jakoœciowych œrodowiska gruntowo-wodnego stwier-
dzono, ¿e zarówno grunty, jak i wody podziemne s¹ zanieczyszczone
WWA ponad ustalone standardy, co kwalifikuje je do remediacji.

Tadeusz Zbigniew Dworak, Maria Bonikowska: Teledetekcyjny
monitoring œrodowiska � In¿ynieria Œrodowiska 2005, t. 10, z. 1

W pracy podano pewne sugestie zastosowania metod teledetekcyj-
nych w monitoringu œrodowiska (przyrodniczego i antropogenicznego).
Przedstawiono równie¿ krótkie wprowadzenie historyczne do prob-
lemu monitoringu. Zestawiono podstawowe metody teledetekcyjne
(bierne i czynne). Opisano ponadto zasadnicze ró¿nice miêdzy monito-
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ringiem in situ a teledetekcyjnym wspomaganym technikami GPS i GIS.
Zwrócono uwagê na koniecznoœæ stosowania komplementarnych sys-
temów monitoringu w celu dok³adniejszej interpretacji pozyskiwanych
wyników obserwacji i pomiarów komponentów srodowiska. Okreœ-
lono trzy podstawowe, istotne komponenty œrodowiska: atmosferê,
hydrosferê i litosferê wraz z biosfer¹. Dla potrzeb monitoringu telede-
tekcyjnego – zw³aszcza dla zdjêæ lotniczych, zobrazowañ satelitarnych
i obserwacji radiometrycznych – wprowadzono pojêcie morfostruktur
antropogenicznych i przyrodniczych ekosystemów. Podkreœlono wa¿-
noœæ stosowania metod teledetekcyjnych w monitoringu œrodowiska
w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej.

Marta Wardas, Leokadia Budek, Agnieszka Kijas, Romana
Rembalska: Wp³yw powodzi z 1997 roku na rozprzestrzenie-
nie metali ciê¿kich w œrodowisku wód potoku Malinówka,
w rejonie wysypiska odpadów komunalnych w Baryczy ko³o
Krakowa � In¿ynieria Œrodowiska 2005, t. 10, z. 1

Prezentowana praca zawiera wyniki badañ œrodowiska rzecznego
potoku Malinówka, w którego zlewni znajduje siê wysypisko odpa-
dów komunalnych „Barycz”. Badania dotyczy³y rozmieszczenia metali
ciê¿kich: Cd, Cr, Cu, Pb i Zn, w wodzie oraz osadach dennych. Inter-
pretacjê dystrybucji metali ciê¿kich w œrodowisku wodnym przepro-
wadzono w oparciu o charakterystykê fizykochemiczn¹ wody rzecznej
poprzez okreœlenie jej pH, PEW (przewodnictwo elektrolityczne
w³aœciwe) oraz zawartoœci anionów: F–, Cl–, NO3

– , SO4
2– i PO4

3– . Stwier-
dzono, ¿e stê¿enia ponadnormatywne wykazuj¹ w wodzie Pb, Cu oraz
wszystkie aniony. Ze wzglêdu na stê¿enia Zn, Cd, Cr oraz pH woda
odpowiada standardom klasy I i II. Koncentracje Zn, Pb i Cd w osadach
rzecznych pozwalaj¹ j¹ zaliczyæ do grupy s³abo zanieczyszczonych
(klasa I), natomiast koncentracje Cu i Cr – do œrednio zanieczyszczo-
nych (klasa II). Otrzymane wyniki badañ porównano z rezultatami ana-
logicznych badañ wykonanych dla potoku przed powodzi¹ w 1997 roku.
Porównanie pozwoli³o stwierdziæ, i¿ w rezultacie powodzi zasz³y
w œrodowisku wodnym potoku Malinówka doœæ istotne zmiany: wzrost
pH i przewodnictwa, znaczny wzrost zasolenia – g³ównie Cl–, spadek
stê¿eñ metali ciê¿kich, tak w wodzie, jak i w osadzie rzecznym.

Teresa £ozowicka Stupnicka, Monika Talarczyk: Zastosowanie
modeli sieci neuronowych w ocenie i prognozowaniu jakoœci
powietrza � In¿ynieria Œrodowiska 2005, t. 10, z. 1

W artykule przedstawiono metodê oceny i prognozowania jakoœci
powietrza opart¹ na modelu sztucznej sieci neuronowej. Metoda ta ze
wzglêdu na dobre w³aœciwoœci uogólniaj¹ce i szybkie osi¹ganie wyni-
ków nadaje siê do rozwi¹zywania zadañ predykcyjnych, których przy-
k³adem jest prognozowanie sytuacji ostrzegawczych.
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Dla rozwi¹zania postawionego zadania zaproponowano czterowar-
stwow¹, jednokierunkow¹ sieæ neuronow¹. Sieæ tego typu jest obiecu-
j¹cym narzêdziem oceny i prognozowania powietrza, zw³aszcza w sy-
tuacjach podwy¿szonych stê¿eñ zanieczyszczeñ wp³ywaj¹cych nieko-
rzystnie na zdrowie ludzi i otaczaj¹ce œrodowisko.
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