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1.

WPROWADZENIE

Realnym zagro¿eniem dla rodowiska naturalnego mog¹ byæ ró¿norodne zwi¹zki organiczne pochodzenia antropogenicznego  a wród nich te o charakterze zanieczyszczeñ trwa³ych (TZO). Do tej grupy zwi¹zków zaliczyæ mo¿na ró¿nego przeznaczenia pestycydy, stosowane w przesz³oci powszechnie i nadmiernie g³ównie do zwalczania niepo¿¹danych szkodników w produkcji rolnej. Wykorzystuj¹c gospodarczo ich niew¹tpliwie po¿¹dan¹ cechê, jak¹
w zamierzeniu jest selektywna toksycznoæ zró¿nicowanej pod wzglêdem chemicznym du¿ej
grupy zwi¹zków organicznych  nale¿y równie¿ mieæ na uwadze negatywne skutki dla rodowiska, a w szczególnoci dla ludzi. Wynikaj¹ one z naturalnej mobilnoci tych toksycznych
zwi¹zków, regulowanej obiegiem wód w obszarze zlewni. Przemieszczaj¹ce siê pomiêdzy ró¿nymi sk³adnikami rodowiska pestycydy podlegaj¹ biokoncentracji i bywaj¹ sk³adnikami ³añcucha pokarmowego ró¿nych organizmów  w tym cz³owieka [5, 7, 11, 12, 14, 16].
Pestycydy produkowane i stosowane w przesz³oci charakteryzowa³y siê bardzo du¿¹
trwa³oci¹  ich czas rozk³adu (przemian chemicznych) szacowany by³ na kilka do kilkudziesiêciu lat i wynosi³ na przyk³ad dla DDT (azotoksu), γ-HCH i dieldryny oko³o 1030 lat. Niezale¿nie od tego, ¿e obecnie dopuszczane s¹ do stosowania pestycydy ulegaj¹ce degradacji
w czasie liczonym w miesi¹cach  w wyniku kilkudziesiêcioletniej, spontanicznej biodegradacji biocydów starszej generacji mog³y i mog¹ w dalszym ci¹gu powstawaæ metabolity o nieokrelonej, w tym wy¿szej toksycznoci.
Na terenie Polski znajduje siê obecnie oko³o 120 mogilników (z ponad 300 funkcjonuj¹cych w przesz³oci), gromadz¹cych ³adunek 5÷7 Mt poprodukcyjnych odpadów pestycydowych i przeterminowanych rodków ochrony rolin, z których na skutek korozji konstrukcji
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mo¿e nastêpowaæ niekontrolowana migracja substancji toksycznych. Problem utylizacji odpadów pestycydowych ma wymiar powszechny  dlatego te¿ niezale¿nie od praktyki d³ugoterminowego, bezpiecznego sk³adowania [19] prowadzone s¹ badania nad doborem i skutecznoci¹ metod bezwarunkowego unieszkodliwiania [3, 4, 8, 15], ponadto poszukuje siê nowych
proekologicznych mo¿liwoci w zakresie ochrony rolin [18]. Przedmiotem badañ toksykologicznych jest równie¿ ska¿one rodowisko wodne: ze wzglêdu na kontrolê i ocenê zagro¿enia
przy wykorzystaniu bioindykatorów oraz usuwanie biocydów [9, 11, 12, 20].
Kryterium oceny prawid³owego funkcjonowania ka¿dego obiektu, w którym deponowane s¹ odpady niebezpieczne  w tym pestycydy  w systemie podziemnym i naziemnym
(mogilniki i sk³adowiska przyzak³adowe) powinny byæ pozytywne wyniki prowadzonego monitoringu wód podziemnych [6, 10, 13]. Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e w latach 20002005
nast¹pi³a w Polsce pewna poprawa stanu wód w zakresie tych o najni¿szej jakoci, jednak
w dalszym ci¹gu oko³o 20% badanych próbek wód podziemnych mieci siê w zakresie najni¿szej V klasy jakoci [17].
2.

PODSTAWY TECHNICZNO-METODOLOGICZNE

Ocena jakoci wód podziemnych migruj¹cych w obszarze sk³adowania m. in. toksycznych odpadów organicznych, a w szczególnoci pestycydowych  zosta³a dokonana na
przyk³adzie jednego ze l¹skich zak³adów chemicznych. Na przestrzeni 90 lat dzia³alnoci
Zak³adu produktami b¹d substratami w ró¿nych okresach czasu by³y: DDT ((1,1,1-trichloro2,2-bis(4-chlorofenylo)-etan)), HCB (heksachlorobenzen), HCH (izomery 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksanu), a w szczególnoci: lindan (γ-HCH), fenitrotion (o,o-dimetylotiono-fosforan-3-metylo-4-nitro-fenylu)), dichlorfos (2,2-dichlorowinyl-dimetylo-fosforan), chlorfenwinfos (o,o-dietylo-fosforan(2,4-dichlorofenylo)-winylu)), metoksychlor ((1,1,1-trichloro-2,2-bis(4,-metoksy-fenylo)-etan)), atrazyna (2-chloro-4-etylo-amino-6-izopropyolo-amino-1,3,5-triazyna), tetradifon (4-chlorofenyl-2,4,5-trichlorofenylosufonian), aldryna (1,2,3,4,10-heksachloro-1,4,5.8,-heksahydro-egzo-1,4-endo-5,8,-dimetanonaftalen).
Odpady poprodukcyjne (posyntezowe) zawieraj¹ce wymienione zwi¹zki organiczne
bêd¹ce substancjami aktywnymi pestycydów, a tak¿e produkty ich rozk³adu gromadzone s¹
od dziesiêcioleci na terenie centralnego sk³adowiska odpadów, zajmuj¹cego obszar 10÷20 ha.
Szacuje siê, ¿e globalna iloæ zdeponowanych do tej pory odpadów wynosi oko³o 160 Mt 
wród nich wiêcej ni¿ po³owê: 88 Mt stanowi¹ te niebezpieczne pochodzenia organicznego.
Centralne sk³adowisko odpadów organicznych sk³ada siê z siedmiu kwater, przy czym
dwie z nich zosta³y ju¿ wype³nione odpadami i zrekultywowane. Sukcesywnie rekultywuje siê
pozosta³e wype³nione ju¿ nastêpne trzy kwatery. W chwili obecnej odpady z bie¿¹cej produkcji deponowane s¹ bezpiecznie w ¿elbetonowych dwóch komorach. W ewentualnym ska¿eniu
rodowiska poszczególne piêæ obiektów mo¿e mieæ zatem ró¿ny udzia³ jakociowy i ilociowy.
Dane ilociowe na temat depozytów wszystkich potencjalnie aktywnych piêciu obiektów
zestawiono w tabeli 1.
Obszar sk³adowiska umiejscowiony jest w zlewni potoku, reprezentowanej g³ównie przez
utwory czwartorzêdowe, wykszta³cone jako piaski o ró¿nej granulacji, o mi¹¿szoci 2,3÷16,8 m.
Z tymi przepuszczalnymi utworami zwi¹zane s¹ dwa zasadnicze kompleksy wodonone, przynale¿ne do karboñskiego g³ównego zbiornika wód podziemnych, o typie szczelinowo-poro442

wym. Przep³yw wód czwartorzêdowych odbywa siê w kierunku doliny potoku. Warstwy piaskowcowe podcielane s¹ nieprzepuszczalnymi glinami lub i³ami, o zró¿nicowanej mi¹¿szoci
0÷24,7 m [2].
Tabela 1
Globalne obci¹¿enie aktywnych obiektów IIVI sk³adowiska
ze wzglêdu na rodzaj deponowanych odpadów
Specyfikacja odpadów poprodukcyjnych:
Obiekt

odpady niebezpieczne
[%]

odpady neutralne
[%]

udzia³ odpadów
niebezpiecznych
[%]

II

84,36

24,25

77,67

III

0,29

1,39

17,26

IV

0,00

1,68

0,00

V

3,30

72,68

4,34

VI

12,05

0,00

100

100

100

Ze wzglêdu na stopieñ szkodliwoci produkcji i deponowanych odpadów  Zak³ad
w ostatnim czasie przeprowadzi³ ró¿norodne i skuteczne dzia³ania proekologiczne, w tym
zastosowano odpowiednie zabezpieczenia techniczne, a skutecznoæ zabezpieczeñ jest oceniana poprzez system monitoringu wód podziemnych. Sieæ otworów obserwacyjnych sk³adaj¹ca siê z kilkunastu piezometrów uwzglêdnia topografiê sk³adowiska i znaczenie rodowiskowe wszystkich obiektów, budowê hydrogeologiczn¹ zlewni oraz zasiêg migracji zanieczyszczeñ  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tej dziedzinie zasadami [1].

3.

METODYKA BADAÑ RODOWISKOWYCH I WYNIKI

Przedmiotem badañ by³y wody podziemne infiltruj¹ce w rejonie sk³adowiska odpadów
chemicznych, a w szczególnoci ich zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi, dokonane na
podstawie wskanika ChZT i BZT5 oraz koncentracji wybranych pestycydów, którymi by³y:
DDT, HCH, metoksychlor, chlorfenwinfos, fenitrotion, dichlorfos atrazyna tetradifon. Próbki
wód podziemnych reprezentowa³y wybrane otwory piezometryczne sieci sk³adaj¹cej siê
z kilkunastu obiektów P-1 ÷ P-18, a w szczególnoci: P-2, P-4, P-5, P-9, P-13 i P-14. Piezometr
P-14 umiejscowiony by³ bezporednio w obrêbie sk³adowiska obok obecnie zape³nianych
odpadami dwóch komór ¿elbetonowych, natomiast pozosta³e piezometry zlokalizowane by³y
zgodnie ze sp³ywem wód podziemnych Ze wzglêdu na wymienione wskaniki zanalizowano
wyniki wieloletnich badañ chemicznych próbek wód podziemnych. Podstawowa charakterystyka wybranych piezometrów oraz stwierdzone najwy¿sze wartoci wystêpuj¹cych w wodach podziemnych zanieczyszczeñ przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2
Zestawienie najwy¿szych wartoci zanieczyszczeñ wód podziemnych
w wieloletnim cyklu monitorowania rejonu sk³adowania odpadów organicznych
Wskaniki zanieczyszczeñ
[g/dm3]

Poziom lustra [m]

ChZT

BZT5

DDT

HCH+ izomery

Metoksychlor

Chlorfenwinfos

Fenitrotion

Dichlorfos

Atrazyna

P-2

9,45

3,30

450

33,1

3,6

14,5

180

27,2

25,2

17,8

11,3

2,3

P-4

9,45

5,75

853

32,4

6,9

25,0

31

24,0

29,1

7,9

20,2

2,0

P-5

9,45

6,25

345

15,3

2,4

13,1

28

69,0

26,5

7,1

19,5

0,5

P-9

9,20

7,35

200

21,1

2,6

6,3

43

25,0

23,2

2,5

p,o,

0,9

P-13

9,20

6,50

112

28,2

5,8

14,1

20

16,7

20,0

p,o,

p,o,

0,5

P-14

15,0

5,00

77

–

5,4

65,9

5

56,4

4,6

138,8

23,0

7,0

4.

Tetradifon

G³êbokoæ [m]

[μg/dm3]

Nazwa

Dane techniczne
piezometru

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAÑ RODOWISKOWYCH

Od kilkudziesiêciu lat Zak³ady Chemiczne deponuj¹ oko³o 160 Mt ton odpadów. Wiêkszoæ z nich zalicza siê do odpadów niebezpiecznych. Toksyczny charakter wykazuj¹ przede
wszystkim zwi¹zki pochodzenia organicznego, a w szczególnoci pestycydy. W potencjalnym ska¿eniu rodowiska mog¹ mieæ znacz¹cy udzia³ stare obiekty obecnie ju¿ nie eksploatowane, a wród nich obiekt II (tab. 1) , charakteryzuj¹cy siê najwy¿szym ³adunkiem odpadów
niebezpiecznych.
Na przyk³adzie wybranych piezometrów: P-2, P-4, P-5, P-9, P-13 i P-14 dokonano d³ugookresowej oceny stanu wód podziemnych (tab. 2). Podstaw¹ oceny by³a obecnoæ i koncentracja sk³adników organicznych, specyficznych dla profilu produkcji Zak³adu. Ogóln¹
zawartoæ substancji organicznych scharakteryzowano poprzez wskaniki ChZT i BZT5.
Szczególnej ocenie poddano wytwarzane w Zak³adzie na przestrzeni lat pestycydy, w tym
równie¿ te, których produkcji ju¿ zaprzestano, a to ze wzglêdu na d³ugi czas ich pó³trwania
(DDT  8 lat). Uzyskane wyniki porównano z wartociami wskaników okrelaj¹cymi jakoæ
wód podziemnych w klasach IV (zgodnie z w dalszym ci¹gu obowi¹zuj¹cym w Polsce Rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska z dn. 11.02.2004).
W wodach podziemnych stwierdzono nieregularne wystêpowanie wszystkich wytypowanych sk³adników szkodliwych, a ich zakres stê¿eñ podlega³ znacznym wahaniom: od spora444

dycznie minimalnych iloci charakterystycznych dla wody I klasy jakoci, do najczêciej
wystêpuj¹cych wartoci dla jakoci V klasy.
Obecnoæ w wodach podziemnych zwi¹zków organicznych porednio sygnalizowa³y
podwy¿szone wartoci ChZT: do 853 mg O2/dm3, oraz BZT5: do 33,1 mg O2/dm3. Z porównania tych wartoci wynika, ¿e wystêpuj¹ce zwi¹zki organiczne trudno ulegaj¹ biodegradacji.
Wskaniki te nie wystêpuje wprawdzie w charakterystyce badanych wód, jednak wody powierzchniowe o podobnych parametrach nale¿¹ do V klasy jakoci. Niezale¿nie zatem od
wartoci ChZT zanalizowano wystêpowanie w wodach podziemnych okrelonych pestycydów, których wyst¹pienie nale¿a³o braæ pod uwagê ze wzglêdu na depozyt sk³adowiska.
Stwierdzane ich zawartoci zmienia³y siê w szerokich granicach, na przestrzeni lat nie zaobserwowano zmian systemowych.
Najwy¿sze koncentracje zanieczyszczeñ pestycydowych stwierdzone w wodach podziemnych przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
DDT  6,9 μg/dm3,
HCH – 65,9,
metoksychlor – 180,
chlorfenwisfos – 69,
fenitrotion – 29,1,
dichlorfos – 138,8,
atrazyna – 23,0,
tetradifon – 7,0 μg/dm3.
Obowi¹zuj¹ce Rozporz¹dzenie M nie obejmuje wprawdzie tak szerokiej specyfikacji
pestycydów, ale ze wzglêdu na charakter produkcji Zak³adu takie podejcie jest w pe³ni uzasadnione.
5.

PODSUMOWANIE

D³ugoterminowe sk³adowanie poprodukcyjnych odpadów pestycydowych stwarza
mo¿liwoæ przedostawania siê tych toksycznych substancji do rodowiska, a w szczególnoci do wód podziemnych. Obiekty starszej generacji nie mog¹ stanowiæ skutecznego zabezpieczenia zarówno ze wzglêdu na jakoæ ówczenie u¿ytych materia³ów i wykonanie, a tak¿e
na postêpuj¹cy proces niszczenia. Odnosiæ siê to mo¿e zarówno do istniej¹cych jeszcze mogilników, jak i do omawianego przyzak³adowego sk³adowiska.
Na podstawie wyników badañ chemizmu wód podziemnych migruj¹cych w rejonie deponowania odpadów pestycydowych mo¿na stwierdziæ, ¿e koncentracje szkodliwych sk³adników zmienia³y siê w szerokim zakresie: przyjmuj¹c przejciowo dla poszczególnych pestycydów wartoci dla wód III klasy, chocia¿ najwy¿sze wartoci wszystkich sk³adników deklasowa³y j¹ do najni¿szej  V klasy jakoci, wiadcz¹cej o nasileniu siê w tym rejonie swoistych
oddzia³ywañ antropogenicznych. Zanieczyszczenia pochodzenia organicznego migruj¹
w sposób dynamiczny: rodzaj zanieczyszczenia oraz kierunek jego rozprzestrzenienia siê
w terenie nie jest mo¿liwy do przewidzenia. W ochronie wód podziemnych skuteczny byæ
mo¿e wy³¹cznie system zabezpieczeñ uniemo¿liwiaj¹cy przedostawanie siê toksykantów poza
jakikolwiek obiekt magazynuj¹cy, tak, jak to ma miejsce w przypadku dwóch kwater, w których
aktualnie deponuje siê odpady poprodukcyjne.
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