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1.

WSTÊP

Przedmiotowa stacja paliw zlokalizowana jest w Krakowie, na terenie ochrony poredniej ujêcia wód podziemnych, dlatego konieczne jest monitorowanie jej oddzia³ywania na
wody gruntowe [2, 3].
Teren stacji paliw sk³ada siê z dwóch dzia³ek nr 33/3 i 33/6, obr. 20. Charakteryzuje siê
p³ask¹, wyrównan¹ nasypami powierzchni¹ o deniwelacji rzêdu 0,5 m. Na przedmiotowych
dzia³kach stwierdzono wierceniami geologicznymi (2002 r.), ¿e pod warstw¹ nasypów
mi¹¿szoci 2,33,7 m wystêpuj¹ gliny pylaste o mi¹¿szoci nieprzewierconej 1,9 m i py³y
o mi¹¿szoci nieprzewierconej 0,31,5 m. Stwierdzono równie¿ wodê pochodz¹c¹ z s¹czeñ, któr¹ poddano badaniom laboratoryjnym w zakresie zawartoci wêglowodorów ropopochodnych [8].
Pod wzglêdem geomorfologicznym teren stacji paliw zlokalizowany jest na sk³onie
doliny Wis³y i stanowi fragment tzw. tarasu lessowego, który jest 23 km równin¹, opadaj¹c¹ ku Wile wyran¹ 810 m krawêdzi¹. Elementem morfologicznym w omawianym rejonie jest równie¿ dolina rzeki D³ubni.
2.

WARUNKI GEOLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE TERENU

2.1. Warunki geologiczne
Na podstawie archiwalnych materia³ów geologicznych mo¿na stwierdziæ, ¿e w budowie geologicznej rejonu stacji paliw udzia³ bior¹ utwory czwartorzêdu i trzeciorzêdu. Zale* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca wykonana w ramach badañ w³asnych  WWNiG AGH
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ganie trzeciorzêdowych i³ów mioceñskich na starszych utworach kredowych jest bardzo
nieregularne. Obserwacje terenowe wykazuj¹, ¿e i³ wykorzystywa³ deniwelacje w kredzie
najprawdopodobniej typu erozyjnego, przy czym ogólny charakter osadu jest trangresywny. Utwory miocenu wykszta³cone s¹ jako i³y, czasem pylaste lub piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej i pó³zwartej. Strop utworów miocenu na terenie stacji paliw stwierdzony zosta³ na g³êbokoci 29,7 m ppt, w otworze OW-4 (1989 r.) [5].
Nastêpnym, m³odszym stratygraficznie, kompleksem s¹ utwory czwartorzêdowe wykszta³cone w postaci piaszczysto-¿wirowej. Kompleks piaszczysto-¿wirowy podciela nie
tylko taras wysoki, ale równie¿ tworzy sp¹gowe warstwy pod tarasami niskimi. Kolejnym
poziomem stratygraficznym s¹ utwory tarasu wysokiego wykszta³cone w postaci glin pylastych i piaszczystych oraz py³ów.
Klasyfikuj¹c utwory piaszczysto-¿wirowe i gliny tarasowe odnonie do wieku, nale¿y je
przyporz¹dkowaæ nastêpuj¹co: sp¹gowe ¿wiry zaliczyæ nale¿y do pliocenu, a górne do plejstocenu, natomiast utwory lessopodobne s¹ postglacjalne. Utwory najm³odsze grupuj¹ siê na
niskich tarasach Wis³y, w dolinie D³ubni oraz we wciêciach erozyjnych tarasu wysokiego.
2.2. Warunki hydrogeologiczne
Analizuj¹c mapy hydroizohips rejonu lokalizacji stacji paliw [10], mo¿na stwierdziæ,
¿e czwartorzêdowy poziom wody gruntowej ma powierzchniê bardzo wyrównan¹, co
wiadczy o tym, ¿e warstwa wodonona w rejonie stacji paliw jest silnie przepuszczalna.
Wp³yw morfologii na tym terenie jest stosunkowo nieznaczny z wyj¹tkiem krawêdzi tarasowych, które ze wzglêdu na zmiany facjalne wywo³uj¹ nieco wiêksze zró¿nicowanie
w wysokoci po³o¿enia powierzchni zwierciad³a wody gruntowej. Zasilanie poziomu wód
w utworach czwartorzêdowych na tym terenie odbywa siê przez infiltracjê opadów atmosferycznych. Wielkoæ infiltracji opadów atmosferycznych na tym terenie uzale¿niona jest
od litologicznego wykszta³cenia i mi¹¿szoci utworów zalegaj¹cych w stropie warstwy wodononej. Stwierdzono na terenie stacji wystêpowanie naporowego czwartorzêdowego poziomu wodononego w otworze OW-4, który zosta³ nawiercony na g³êbokoci 21,9 m
a ustalony na g³êbokoci 20,5 m [5]. Sp³yw wód tego poziomu odbywa siê generalnie z N
na S w kierunku rzeki Wis³y. W rejonie lokalizacji stacji paliw dominuj¹cy wp³yw na kierunek ruchu wody podziemnej mo¿e mieæ ujêcie wody, dla którego ustanowiono strefê
ochronn¹.
3 . UWARUNKOWANIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
Stacja paliw zosta³a zlokalizowana na dzia³ce po³o¿onej w strefie ochronnej, na terenie
ochrony poredniej, ujêcia wód podziemnych, ustanowionej w 1997 r. decyzj¹ Dyrektora
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie. Decyzja ta by³a wydana zgodnie z obowi¹zuj¹cym wtedy rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Lenictwa w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych róde³
i ujêæ wód podziemnych (Dz.U. Nr 116, poz. 504.).
Obowi¹zuj¹ce wówczas przepisy rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 93, poz. 589) zalicza³y stacje paliw do
inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska. Z tego powodu dla terenu dzia³ek nr 33/3
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i 33/6 wykonano w 2002 r. dokumentacjê geologiczn¹ [8], okrelaj¹c¹ zgodnie z wymogami prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96) warunki hydrogeologiczne dla projektowanej stacji paliw p³ynnych.
W wyniku przeprowadzonych prac geologicznych na terenie dzia³ek 33/3 i 33/6
stwierdzono przekroczenia normatywów PIO [11] w zakresie dopuszczalnych zawartoci
wêglowodorów aromatycznych, olejów mineralnych oraz benzyn w gruntach i wodzie
gruntowej. Przekroczenia dopuszczalnych zawartoci stwierdzono bezporednio przed oddaniem stacji paliw do u¿ytkowania. Z powodu stwierdzonych zanieczyszczeñ wêglowodorowych w próbkach gruntu i wody gruntowej na terenie stacji, zalecono w dokumentacji [8]
okresowe pobieranie próbek wody z otworów monitoringowych oraz badania laboratoryjne, w celu kontroli jakoci wód gruntowych pochodz¹cych z s¹czeñ wystêpuj¹cych na terenie dzia³ek nr 33/3 i 33/6.
4.

PROCEDURA BADAÑ MONITORINGOWYCH

4.1. Zakres i czêstotliwoæ badañ monitoringowych
Na terenie stacji stwierdzono wierceniami geologicznymi (2002 r.) wodê pochodz¹c¹
z s¹czeñ, któr¹ ujmuj¹ otwory monitoringowe E2 i E3. Otwór E1 zosta³ zakwalifikowany
jako atmogeochemiczny otwór monitoringowy do badania jakoci powietrza gruntowego,
z powodu braku s¹czeñ wody. Otwór dla monitorowania jakoci wody, mog¹cej zawieraæ
zanieczyszczenia ropopochodne o gêstoci mniejszej od gêstoci wody, zosta³ zaprojektowany zgodnie z zasadami zawartymi w literaturze [4]. W zwi¹zku z tym czêæ perforowana
filtra obejmuje poziom najwy¿ej prognozowanego po³o¿enia zwierciad³a wody w otworze,
co umo¿liwia dop³yw fazy ciek³ej substancji ropopochodnych do otworu monitoringowego
i pobór reprezentatywnej próbki do badañ. Reprezentatywna próbka pobrana z otworu monitoringowego za pomoc¹ specjalistycznego próbnika umo¿liwia pomiar gruboci warstwy
substancji ropopochodnych zalegaj¹cej na zwierciadle wody.
Zakres badañ laboratoryjnych w odniesieniu do substancji ropopochodnych obejmuje
wêglowodory alifatyczne, wêglowodory aromatyczne, benzyny (C12-C35) i oleje mineralne
(C12-C35). Czêstotliwoæ badañ co 3 miesi¹ce w okresie 1 roku. Dopuszczono w dokumentacji geologicznej [8] mo¿liwoæ zmniejszenia czêstotliwoci badañ monitoringowych, pod
warunkiem braku przekroczeñ wartoci dopuszczalnych badanych parametrów. Poniewa¿
w badanych próbkach wody ci¹gle wystêpowa³y przekroczenia standardów ustalonych
w wytycznych PIO [11], utrzymano kwartalne okresy badawcze.
4.2. Metodyka badañ monitoringowych
W ramach badañ terenowych wykonywano kwartalne testy obecnoci substancji ropopochodnych w postaci wolnego produktu naftowego na zwierciadle wody gruntowej. Testy
te przeprowadzano za pomoc¹ specjalistycznego próbnika fazowego holenderskiej firmy
Ejkelkamp-Agrisearch Equipment [1].
W badaniach laboratoryjnych wykonywano kwartalne oznaczenia i analizy ilociowe zanieczyszczeñ wêglowodorowych w wodach gruntowych. Do badañ laboratoryjnych
zastosowano metodykê fourierowskiej spektroskopii w podczerwieni. Wykorzystywana
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aparatura to spektrometr FTS 165 firmy Bio-Rad Digilab Analytical Instruments z zastosowaniem metodyki badañ w oparciu o normê DIN 38409. Metodyka ta gwarantuje zachowanie nisko wrz¹cych sk³adników wêglowodorowych wystêpuj¹cych np. w benzynie. Polega
ona na ekstrakcji frakcji wêglowodorowych przy u¿yciu czterochloroetylenu, oczyszczeniu
ich ze ladowych iloci wody i polarnych wêglowodorów, a nastêpnie poddaniu ich promieniowaniu podczerwonemu. Do ilociowego ich oznaczania wykorzystuje siê absorpcjê
w po³¹czeniu z pomiarem intensywnoci pasm pochodz¹cych od drgañ walencyjnych poszczególnych grup wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych.
Graficznym efektem pracy spektrometru FTS jest widmo absorpcyjne ekstraktu wêglowodorowego wydzielonego z próbki wody, ³¹cznie z dok³adnymi oznaczeniami zawartoci frakcji o dominuj¹cym charakterze alifatycznym i aromatycznym. Przyk³adowe widmo ekstraktu wêglowodorowego wydzielonego z próbki wody pobranej z otworu E3 w lipcu 2002 r. przedstawiono na rysunku 1. Absorbancja (A) na osi rzêdnych wykresu jest
wielkoci¹ fizyczn¹ okrelaj¹c¹ iloci zaabsorbowanego promieniowania a liczba falowa na
osi odciêtych to wielkoæ fizyczna k = 1/λ, gdzie λ  d³ugoæ fali.

Rys. 1. Zale¿noæ absorbancji (A) od liczby falowej (1/l)

5.

ANALIZA WYNIKÓW BADAÑ MONITORINGOWYCH

5.1. Wyniki badañ terenowych
Kwartalne badania terenowe obecnoci substancji ropopochodnych w postaci wolnego
produktu naftowego na zwierciadle wody gruntowej przeprowadzane za pomoc¹ specjalistycznego próbnika fazowego w otworze monitoringowym, dawa³y ka¿dorazowo wynik
negatywny, dlatego wyniki tych badañ nie podlegaj¹ dalszej analizie.
5.2. Wyniki badañ laboratoryjnych
Kwartalne badania laboratoryjne wêglowodorów ropopochodnych w próbkach wody
wykazywa³y ich zmienn¹ zawartoæ, dlatego wymaga³y opracowania statystycznego. Do
analizy wyników badañ laboratoryjnych wykorzystano karty kontrolne Shewharta [6] wartoci redniej, skonstruowane w ten sposób, ¿e na wysokoci redniej mierzonego parametru wykrelono liniê centraln¹ CL oraz nad lini¹ centraln¹ umieszczono górn¹ zasadnicz¹
granicê kontroln¹ na poziomie ograniczeñ badanego parametru o wartoci 3σ (prawdopodobieñstwo P = 0,998), gdzie σ oznacza odchylenie standardowe. Pod górn¹ granic¹ kon322

troln¹, umieszczono równie¿ pomocnicz¹ liniê kontroln¹ okrelaj¹c¹ poziom wartoci równy 2σ (prawdopodobieñstwo P = 0,95), stanowi¹c¹ górn¹ granicê ostrzegawcz¹ [4, 9].
Do prezentacji na kartach kontrolnych wybrano wyniki badañ wody z najbardziej reprezentatywnego otworu monitoringowego E3, ze wzglêdu na jego lokalizacjê w najbardziej
zagro¿onym zanieczyszczeniem wêglowodorami rejonie stacji paliw. Karty kontrolne dotycz¹ce zawartoci wêglowodorów aromatycznych przedstawiono na rysunku 2, a wêglowodorów alifatycznych na rysunku 3. Na podstawie testu Q-Dixona [7,9] stwierdzono, ¿e wyniki badañ z marca 2007 r. s¹ obarczone b³êdem grubym, dlatego nie uwzglêdniono ich przy
obliczaniu redniej. Dwa punkty pomiarowe oznaczone na rysunku 2 znakiem + le¿¹
w przedziale pomiêdzy CL+2σ a CL+3σ, nale¿y wiêc traktowaæ je jako sygna³y alarmowe.
Obok kart kontrolnych przedstawiono czêstoci wystêpowania koncentracji, wykorzystuj¹c do tego celu jako odniesienie, odpowiednio osie rzêdnych karty kontrolnej.

Rys. 2. Karta kontrolna wyników badañ sumy wêglowodorów aromatycznych

Rys. 3. Karta kontrolna wyników badañ zawartoci wêglowodorów alifatycznych

W tabeli 1 przedstawiono wyniki analizy statystycznej, na której oparto konstrukcjê
kart kontrolnych oraz wnioskowanie. Dotyczy ona wyników z 22 kwartalnych serii pomiarowych.
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Tabela 1
Wyniki analizy statystycznej danych pomiarowych
Parametr/Wskanik statystyczny

Suma
wêglowodorów

Wêglowodory
alifatyczne

Wêglowodory
aromatyczne

Iloæ pomiarów

22

22

22

rednia arytmetyczna

0,181

0,157

0,025

Mediana

0,087

0,085

0,008

Rozstêp

0,572

0,443

0,126

Wspó³czynnik zmiennoci V
(Wzglêdne odchylenie standardowe)

101,27%

95,86%

151,56%

Klasa zmiennoci
(rozrzut)

bardzo du¿a

du¿a

skrajnie du¿a

5.3. Klasy jakoci wody
Na podstawie wyników badañ laboratoryjnych zawartoci wêglowodorów ropopochodnych mo¿na wyznaczyæ równie¿ klasy jakoci wody, w odniesieniu do zawartoci substancji ropopochodnych, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. z 2008r, Nr 143, poz. 896). Przepisy
tego rozporz¹dzenia stanowi¹, ¿e klasy jakoci wód podziemnych IIII oznaczaj¹ dobry
stan chemiczny, a klasy jakoci IVV oznaczaj¹ s³aby stan chemiczny. Wyniki przeprowadzonej klasyfikacji przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Charakterystyka jakoci wód ze wzglêdu na zawartoæ substancji ropopochodnych w mg/l

*

Lata

rednia arytm.
z pomiarów
rocznych

Klasa jakoci wód
podziemnych

Stan chemiczny
wody

2008

0,234

III

dobry

2007

0,067*

II

dobry

2006

0,157

III

dobry

2005

0,249

III

dobry

2004

0,212

III

dobry

2003

0,080

II

dobry

 rednia arytmetyczna po odrzuceniu wyniku pomiaru z I kwarta³u (b³¹d gruby)

Ocenê stanu chemicznego wód podziemnych przeprowadzono dla wód podziemnych
w odniesieniu do otworu E3, ustalaj¹c klasê ich jakoci przez porównanie wartoci sumy
wêglowodorów z wartociami granicznymi okrelonymi w za³¹czniku do rozporz¹dzenia
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Ministra rodowiska. Poniewa¿ analiza dotyczy wiêkszej liczby badañ monitoringowych
w ci¹gu piêciu lat, dlatego zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia do porównañ przyjêto wartoæ redniej arytmetycznej stê¿eñ uzyskanych z rocznych wyników badañ monitoringowych w punkcie monitoringowym E3.
6.

WNIOSKI

1) Wyniki badañ monitoringowych jakoci wody gruntowej na terenie stacji paliw zlokalizowanej na dzia³kach nr 33/3 i 33/6, obr. 20 wskazuj¹, ¿e wystêpuj¹ okresowe zmiany zawartoci wêglowodorów w monitorowanej wodzie.
2) W badaniach monitoringowych obserwowany jest cykliczny wzrost zawartoci wêglowodorów w próbkach wody gruntowej po okresie zimowym.
3) Przedmiotowa stacja paliw zlokalizowana jest na terenie ochrony ujêcia wód podziemnych, dlatego migracja zanieczyszczonych wód z s¹czeñ stanowi zagro¿enie u¿ytkowego poziomu wodononego.
4) Mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e wzrost koncentracji wêglowodorów w próbkach wody
po okresie zimowym, wynika z kumulacji wêglowodorów ropopochodnych w niegu
na terenie stacji paliw, a pochodz¹ce z niego roztopy infiltruj¹ i powoduj¹ istotne zanieczyszczenie monitorowanej wody w rejonie otworu E3.
5) Wyniki badañ monitoringowych wskazuj¹ na koniecznoæ sk³adowania niegu na terenie stacji wy³¹cznie na specjalnym sk³adowisku, które powinno charakteryzowaæ siê
szczelnym pod³o¿em oraz bezporednim odwodnieniem do kanalizacji opadowej, po³¹czonej z separatorem produktów naftowych.
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