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1.

WSTÊP

Przemys³ chemiczny, a zw³aszcza zak³ady azotowe produkuj¹ bardzo wiele ró¿nego
rodzaju substancji i produktów. Du¿e zró¿nicowanie asortymentu produkcji zwi¹zane jest
równie¿ z powstawaniem bardzo wielu rodzajów odpadów, które w istotnym stopniu ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹ sk³adem chemicznym i wynikaj¹c¹ z tego ró¿n¹ toksycznoci¹, zw³aszcza
dla rodowiska gruntowo-wodnego. Ze wzglêdu na prawny zakaz mieszania ró¿nego rodzaju odpadów miêdzy sob¹ i istniej¹ce ró¿nice ich w³aciwoci, zachodzi koniecznoæ ich
sk³adowania w specjalnie do tego celu wydzielonych kwaterach na sk³adowisku odpadów.
Taki sposób gospodarki odpadami na sk³adowisku powoduje równie¿ koniecznoæ stosowania ró¿nych technologii ich sk³adowania.
Aktualnie budowane sk³adowiska odpadów musz¹ mieæ odpowiednie zabezpieczenia
dna i skarp przed infiltracj¹ odcieków do gruntu i wód podziemnych. W zale¿noci od rodzaju i wielkoci sk³adowiska oraz budowy geologicznej pod³o¿a uszczelnienia te wykonywane
s¹ przy wykorzystaniu materia³ów mineralnych b¹d syntetycznych w postaci geomembran.
W Polsce starsze sk³adowiska nie posiadaj¹ jednak tego rodzaju zabezpieczeñ, a wrêcz
zlokalizowane s¹ w wiêkszoci przypadków w wyrobiskach po eksploatacji kruszyw mineralnych. Takie lokalizacje s¹ bardzo niebezpieczne dla rodowiska wodnego ze wzglêdu na ³atwe
rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ infiltruj¹cych ze z³o¿a odpadów do wód podziemnych.
W celu kontroli stopnia degradacji jakoci wód podziemnych odp³ywaj¹cych z rejonu
sk³adowisk przemys³owych nale¿y prowadziæ monitoring wód podziemnych. Prawid³owo
prowadzony monitoring pozwala na ledzenie zmian jakoci wód podziemnych w obrêbie
sk³adowiska i podjêcie szybkich dzia³añ ograniczaj¹cych migracjê zanieczyszczeñ. Do tego
celu mog¹ byæ wykorzystane ekrany przeciwfiltracyjne, które buduje siê z ró¿nego rodzaju
nieprzepuszczalnych tworzyw mineralnych lub syntetycznych.
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca wykonana w ramach badañ w³asnych WWNiG AGH
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2.

CHARAKTERYSTYKA SK£ADOWISKA

Sk³adowisko za rzek¹ Bia³¹ zosta³o zbudowane w latach 50. XX w. w starym meandrze
Bia³ej, który stanowi³ naturaln¹ nieckê obni¿on¹ o 3,5÷4,0 m. wzglêdem otaczaj¹cego terenu. Pod to sk³adowisko przejêto tak¿e przyleg³e tereny po eksploatacji kruszywa [3, 4].
W pierwszej fazie eksploatacji sk³adowiska odpady deponowano w wyrobiskach poeksploatacyjnych, a pod koniec lat 50. i na pocz¹tku lat 60. sk³adowano tu g³ównie popio³y i ¿u¿el
z elektrociep³owni oraz wapno po produkcji karbidu.
Rozbudowa istniej¹cych zak³adów azotowych poci¹gnê³a za sob¹ wzrost iloci i zró¿nicowanie jakociowe odpadów, co wymusi³o powiêkszenie pojemnoci sk³adowiska. Dodatkow¹ pojemnoæ sk³adowania uzyskiwano poprzez stopniowe zwiêkszenie wysokoci
sk³adowiska i jego powierzchni. Obecnie korona grobli zewnêtrznych, zbudowanych z deponowanych tu wczeniej popio³ów, wynosi od 195,80 do 197,35 i jest wyniesiona w stosunku do s¹siaduj¹cych terenów o oko³o 4,0÷7,0 m.
Du¿e zró¿nicowanie asortymentu sk³adowanych odpadów spowodowa³o koniecznoæ
wydzielenia w obrêbie sk³adowiska wiêkszej liczby sektorów, w których deponowane s¹
odpady o ró¿nym sk³adzie i konsystencji. Sk³adowisko Za Bia³¹ podzielone jest na
15 sektorów i sk³adowane s¹ w nich, m.in. takie odpady jak: popio³y z elektrociep³owni,
odpady materia³ów ceramicznych i budowlanych, szlamy i skratki z oczyszczalni cieków,
szlamy i odpady po oczyszczeniu solanki, odpad sadzy, popio³y po regeneracji rtêci, czêci
nierozpuszczalne z produkcji acetylenu, odpady z produkcji katalizatorów oraz odpady komunalne [3, 4]. Plan sk³adowiska z podzia³em na sektory przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Rozmieszczenie sektorów w sk³adowisku odpadów Za Bia³¹
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3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Obszar obejmuj¹cy tereny sk³adowiska za rzek¹ Bia³¹ charakteryzuje siê prostym typem budowy geologicznej. Nieprzepuszczalne utwory mioceñskie, wystêpuj¹ce na g³êbokoci 5÷12 m p.p.t., wykszta³cone s¹ w postaci i³ów, i³owców lub mu³owców. Powierzchnia
stropowa tych utworów wykazuje deniwelacje, byæ mo¿e zwi¹zane z przebiegiem kopalnym starorzeczy Dunajca i Bia³ej. W granicach istniej¹cego sk³adowiska deniwelacje te
ograniczaj¹ siê do oko³o 3 m.
W zalegaj¹cych bezporednio na nieprzepuszczalnych i³ach mioceñskich utworach
czwartorzêdowych wyró¿nia siê wyranie dwudzielnoæ. Wystêpuj¹ tu dwa kompleksy
utworów. Na doln¹ czêæ czwartorzêdu o mi¹¿szoci od 3 do 9,0 m sk³adaj¹ siê ¿wiry
z otoczkami i piaskiem. Natomiast w stropie czwartorzêdu wystêpuj¹ spoiste gliny, gliny
pylaste i piaszczyste oraz warstwa gleby i miejscami nasypy. Mi¹¿szoæ tych utworów wynosi od 0,3 do 2,8 m [3].
Powy¿szy uk³ad warstw bior¹cych udzia³ w budowie geologicznej warunkuje wystêpowanie jednego poziomu wodononego. Na przewa¿aj¹cej czêci terenu poziom ten ma
charakter swobodny, a tylko lokalnie zwierciad³o wody mo¿e mieæ charakter naporowy.
Przep³yw wody odbywa siê w utworach ¿wirowo-piaszczystych, których mi¹¿szoæ zamyka siê w przedziale od 4 do 10 m.
Czwartorzêdowy poziom wodonony zasilany jest w wodê na drodze bezporedniej
infiltracji opadów atmosferycznych. Ogólny przep³yw wód podziemnych odbywa siê ze
wschodu na zachód. Zwierciad³o wody wystêpuj¹ce na g³êbokoci od 1 do 6 m p.p.t. ulega
wahaniom i lokalnym zaburzeniom w zale¿noci od stanów wody w Dunajcu i Bia³ej oraz
infiltracji opadów atmosferycznych. Przep³yw wód podziemnych odbywa siê w kierunku
ww. rzek, które maj¹ charakter drenuj¹cy (rys. 2).

Rys. 2. Lokalizacja otworów monitoringowych w rejonie sk³adowiska Za Bia³¹
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Prêdkoæ przep³ywu wód podziemnych w rejonie sk³adowiska, oceniona w trakcie realizacji pracy [3], dla terenów zlokalizowanych pomiêdzy rzek¹ Bia³¹ a sk³adowiskiem wynosi k = 2,89×10–5 m/s, a pomiêdzy Dunajcem i sk³adowiskiem k = 1,27×10–5 m/s. Ró¿nica
prêdkoci wynika z ró¿nych spadków hydraulicznych na drodze przep³ywu wód podziemnych pomiêdzy sk³adowiskiem a obiema rzekami. Czas przep³ywu wód z rejonu sk³adowiska do rzeki Bia³a wynosi oko³o 80 dni, a do Dunajca oko³o 1350 dni.
4.

ZMIANY CHEMIZMU WÓD PODZIEMNYCH
ODP£YWAJ¥CYCH Z REJONU SK£ADOWISKA

W celu okrelenia zakresu i wielkoci negatywnego oddzia³ywania sk³adowiska Za
Bia³¹ na wody podziemne wykonano kilka prac badawczych [3]. Ich rezultatem by³o ustalenie g³ównych sk³adników zanieczyszczeñ w wodach podziemnych, które infiltruj¹ z omawianego sk³adowiska. Za najwa¿niejsze uznano pH, ChZT, chlorki, siarczany, amoniak
i azotany [3, 5].
Do oceny jakoci wód podziemnych w rejonie sk³adowiska wytypowano szeæ otworów obserwacyjnych, z których dwa s¹ zlokalizowane na kierunku dop³ywu wód w rejon
sk³adowiska (otw. 1 i 2) a pozosta³e cztery na kierunku ich odp³ywu (otw. 3÷6) (rys. 2).
Analizê trendów zmian jakoci wód podziemnych w roku 2006 wykonano opieraj¹c siê na
trzech najbardziej charakterystycznych wskanikach, tj: chlorkach, siarczanach i ChZT.
Trendy ich zmian w wodach podziemnych w rejonie ocenianego sk³adowiska przedstawiono na wykresach (rys. 38).

Rys. 3. Wykres zmian koncentracji chlorków w wodach
dop³ywaj¹cych w rejonu sk³adowiska w roku 2006

Z analizy wykresów zmian koncentracji chlorków w wodach podziemnych, przedstawionych na rysunkach 3 i 4 wynika, ¿e w ocenianym okresie wystêpowa³y istotne ró¿nice
ich zawartoci w badanych próbkach wód podziemnych dop³ywaj¹cych do sk³adowiska odpadów i odp³ywaj¹cych z ocenianego obszaru. W wodach dop³ywaj¹cych do sk³adowiska
koncentracje chlorków zawiera³y siê w przedziale od 36,3 do 52,8 mg/dm3, a w wodach
odp³ywaj¹cych od 47,2 do 768,4 mg/dm3. Porównuj¹c otrzymane koncentracje chlorków
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ze standardami zawartymi w Rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska w sprawie klasyfikacji
dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód [6], wody dop³ywaj¹ce do sk³adowiska nale¿y zakwalifikowaæ do wód II klasy (wody dobrej jakoci),
a wody odp³ywaj¹ce z tego terenu do III i IV klasy, tj. wody zadowalaj¹cej jakoci oraz
wody o niezadowalaj¹cej jakoci. W zwi¹zku z tym, ¿e ww. rozporz¹dzenie straci³o moc
prawn¹ 1 stycznia 2005 roku, a prace legislacyjne dotycz¹ce projektu rozporz¹dzenia z art.
38a ust. 1 znowelizowanej ustawy Prawo wodne w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych nie zosta³y jeszcze zakoñczone. G³ówny Inspektor Ochrony rodowiska w wytycznych z dnia 19.02.2007 r. ustali³, ¿e ocena stanu wód podziemnych mo¿e byæ
dokonana na podstawie poprzednio obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia, a po wejciu w ¿ycie
nowego aktu prawnego powinna zostaæ dokonana reinterpretacja wyników badañ.

Rys. 4. Wykres zmian koncentracji chlorków w wodach
odp³ywaj¹cych z rejonu sk³adowiska w roku 2006

Rozpatruj¹c koncentracje siarczanów w wodach podziemnych (rys. 5 i 6), równie¿
stwierdza siê ich istotny wzrost w wodach odp³ywaj¹cych z rejonu sk³adowiska odpadów
w porównaniu z wodami dop³ywaj¹cymi. W wodach dop³ywaj¹cych do sk³adowiska koncentracje siarczanów zawiera³y siê w przedziale od 86,5 do 194,4 mg/dm3, a w wodach
odp³ywaj¹cych od 187,1 do 618,3 mg/dm3. Oceniaj¹c jakoæ wód na podstawie zawartoci
w nich siarczanów, wody dop³ywaj¹ce do sk³adowiska nale¿y zaliczyæ do II klasy, a odp³ywaj¹ce z badanego rejonu do IV i V klasy (wody z³ej jakoci).
Wody podziemne pobrane do analizy chemicznej z piezometrów zlokalizowanych za
sk³adowiskiem równie¿ charakteryzowa³y siê wy¿szymi wartociami wskanika ChZTMn
w porównaniu z wodami dop³ywaj¹cymi do sk³adowiska (rys. 7 i 8). Wartoci wskanika ChZTMn w wodach dop³ywaj¹cych do sk³adowiska waha³y siê w przedziale od 9,6 do
19,2 mg O2/dm3, a w wodach odp³ywaj¹cych z rejonu sk³adowiska od 6,5 do 57,7 mg O2/dm3.
Wskazuje to na infiltracjê ze sk³adowiska do wód podziemnych odcieków zanieczyszczonych g³ównie substancjami organicznymi. Tak znaczny wzrost mo¿e byæ wynikiem uszkodzenia uszczelnienia w niektórych kwaterach, w których gromadzone s¹ szlamy i osady
z oczyszczalni cieków oraz odpady komunalne.
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Rys. 5. Wykres zmian koncentracji siarczanów w wodach
dop³ywaj¹cych w rejonu sk³adowiska w roku 2006

Rys. 6. Wykres zmian koncentracji siarczanów w wodach
odp³ywaj¹cych z rejonu sk³adowiska w roku 2006

Rys. 7. Wykres zmian wartoci wskanika ChZTMn w wodach
dop³ywaj¹cych w rejonu sk³adowiska w roku 2006
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Rys. 8. Wykres zmian wartoci wskanika ChZTMn w wodach
odp³ywaj¹cych z rejonu sk³adowiska w roku 2006

5.

PODSUMOWANIE

Na podstawie analizy koncentracji chlorków i siarczanów oraz wartoci wskanika
ChZTMn w wodach podziemnych w rejonie sk³adowiska Za Bia³¹ mo¿na jednoznacznie
stwierdziæ, ¿e wp³ywa ono w istotnym stopniu na degradacjê wód podziemnych odp³ywaj¹cych w kierunku Bia³ej. Najbardziej zanieczyszczone wody wystêpuj¹ w rejonie otworów
obserwacyjnych nr 3 i 4.
Na wzrost koncentracji chlorków w wodach podziemnych najwiêkszy wp³yw maj¹ odcieki infiltruj¹ce ze zdeponowanych na sk³adowisku szlamów i odpadów po oczyszczeniu
solanki, natomiast na podwy¿szenie zawartoci siarczanów wp³ywaj¹ pozostawione resztki
wapna po produkcji karbidu. Wzrost wskanika ChZTMn w wodach odp³ywaj¹cych z rejonu sk³adowiska wskazuje na infiltracjê ze sk³adowiska zanieczyszczeñ organicznych, pochodz¹cych g³ównie ze sk³adowanych szlamów i osadów z oczyszczalni cieków oraz odpadów komunalnych.
W celu zmniejszenia negatywnego wp³ywu sk³adowiska na wody podziemne nale¿y
rozwa¿yæ mo¿liwoæ wykonania ekranu przeciwfiltracyjnego na kierunku odp³ywu wód do
Bia³ej oraz w krótkim przedziale czasu podj¹æ prace rekultywacyjne w kwaterach w których koñczy siê sk³adowanie odpadów.
LITERATURA
[1] Macuda J.: Badanie zmian chemizmu wód podziemnych w rejonie sk³adowiska odpadów przemys³owych. Wiertnictwo Nafta Gaz (rocznik AGH), 22/1, 2005
[2] Macuda J.: Ocena zmian chemizmu wód podziemnych w rejonie sk³adowiska odpadów chemicznych. Wiertnictwo Nafta Gaz (pó³rocznik AGH), t 24, z 1, 2007
[3] Macuda J., Duda R.: Ocena zmian jakoci wód podziemnych wokó³ sk³adowiska Za
Bia³¹ w roku 2003. Kraków, PBU GEOFIX, 2003
481

[4] Materia³y ród³owe udostêpnione przez Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Mocicach S.A.
[5] Macioszczyk A., Dobrzyñski D.: Hydrogeochemia. Warszawa, Wyd. PWN 2002
[6] Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Dz. U. z 2004, Nr 32,
poz. 284

482

