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Lista skrótów
BTEX		

benzen, toluen, ksylen, etylobenzen

CHC		

węglowodory chlorowane

CMD		

chemiczna destrukcja katalizowana miedzią

CSO		
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DCE		
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DDE		
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DDT		

dichlorodifenylotrichloroetan

FCHC		

fluoro-chlorowane węglowodory

GIS		

System Informacji Geograficznej

HCH		

heksachlorocykloheksan

IPT		

zintegrowane pompowania badawcze

MNA		

monitorowane naturalne samoczyszczanie

NAPLs		

niewodna faza ciekła

PCE		

perchloroeten

POPs		

trwałe zanieczyszczenia organiczne

P&T		

pump & treat

SF6		

heksafluorek siarki

TCE		

trichloroetylen

VC		

chlorek winylu

1. Wstęp
FOKS to akronim projektu „Kluczowe źródła zagrożeń
środowiskowych”. Dotyczy on zagadnień związanych
z ochroną zasobów wodnych, głównie wód podziemnych. W krajach Unii Europejskiej uznano, że wody podziemne są skarbem, który należy chronić dla przyszłych
pokoleń. Stało się to przyczyną przyjęcia w 2000 r. Ramowej Dyrektywy Wodnej, a następnie w 2006 r. Dyrektywy „córki” w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. Celem
obu dyrektyw jest poprawa stanu wód do roku 2015.
Największym wyzwaniem jest osiągnięcie tego celu
na terenach przemysłowych, na których zazwyczaj istnieje wiele potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód
podziemnych. Koszt natychmiastowej likwidacji wszystkich potencjalnych źródeł jest zwykle zbyt wysoki dla odpowiedzialnych za to podmiotów, a w wielu przypadkach
jest to nawet technicznie niemożliwe.

Bydzov jest jednym z mniejszych miast w Czechach.
W 2007 r. u osoby mieszkającej w okolicy zniszczonego i zamkniętego zakładu KOVOPLAST stwierdzono
poważne dolegliwości zdrowotne po wypiciu zanieczyszczonej wody z gospodarskiej studni. W tym rejonie
poziom zanieczyszczenia wody chlorowcopochodnymi
węglowodorów alifatycznych sięga tysięcy mikrogramów
na litr. Realizacja projektu FOKS stanowiła dużą pomoc
dla Novego Bydzova w zakresie identyfikacji, klasyfikacji
oraz usuwania zanieczyszczeń wód podziemnych.
Mediolan to jeden z najbardziej zaludnionych obszarów
metropolitalnych we Włoszech oraz w Europie. Jedynym
zasobem wody do spożycia dla Mediolanu jest zbiornik
wód podziemnych, w którym z północy, w głąb miasta
przesuwa się kilka smug zanieczyszczeń. Główne substancje zanieczyszczające to chrom, freon i chlorowcopochodne węglowodorów. Realizacja projektu umożliwiła przetestowania metodologii FOKS w zbiorniku wód
podziemnych o dużej miąższości oraz w dużym mieście,
w którym prowadzenie odwiertów i prac badawczych
w terenie jest utrudnione.

Intensywne wykorzystanie terenów na potrzeby przemysłu, szczególnie w XIX i XX wieku oraz wynikające
z tego zanieczyszczenie środowiska to jedne z charakterystycznych cech obszarów przemysłowych Europy Środkowej. Dotyczy to również państw reprezentowanych przez partnerów projektu FOKS i terenów
wybranych do badań pilotażowych. Na obszarach tych
występują różne formy zanieczyszczenia wód podziemnych, w tym zanieczyszczenia takimi substancjami jak
chlorowcopochodne węglowodorów, trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) oraz metale ciężkie. Głównym
celem projektu FOKS było skoncentrowanie działań
remediacyjnych w miejscach zanieczyszczonych na kluczowych źródłach zanieczyszczeń.

Drugim miejscem badawczym we Włoszech jest Arcade (prowincja Treviso), położone na aluwialnej równinie Veneto. W tym rejonie główne zagrożenie stanowi
tetrachloroetylen (PCE), który wykryto w latach 80. XX
wieku w pojedynczej studni wykorzystywanej do monitorowania wód podziemnych. Pojawiające się tu trudności
w prowadzeniu badań nie wynikają ze skomplikowanych
warunków hydrochemicznych czy złożonych warunków
hydrologicznych, lecz z konieczności zbadania głębokiego zbiornika o wysokiej przewodności hydraulicznej.

Jaworzno - miasto wybrane do badań pilotażowych
w Polsce, położone jest na granicy województwa śląskiego, najbardziej zaludnionego regionu kraju. Obszar
badawczy obejmuje Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT oraz pobliskie składowisko odpadów. Teren
został zanieczyszczony w wyniku rozwoju przemysłu
chemicznego, którego początki sięgają czasów I wojny światowej, a największe nasilenie przypada na lata
60. - 80. XX wieku. Obszar ten uznano za jedno z siedmiu najbardziej zanieczyszczonych miejsc w basenie
Morza Bałtyckiego - tzw. hot spots (zgodnie z listą Komisji Helsińskiej). Wśród składowanych tam niebezpiecznych odpadów przemysłowych znajduje się bardzo duża
liczba trwałych zanieczyszczeń organicznych takich jak:
pestycydy, ich półprodukty oraz produkty częściowego
rozkładu.

Stuttgart, stolica kraju związkowego Badenia-Winterbergia, położony jest w środkowej części gęsto zaludnionego regionu południowo-zachodnich Niemiec. Obszar
badawczy znajduje się w dolinie Potoku Feuerbach. Jak
w przypadku innych dzielnic Stuttgartu również w dzielnicy Feuerbach obserwuje się silne zanieczyszczenie
gleb i wód podziemnych będące skutkiem trwającej tam
od dziesięcioleci działalności przemysłowej i handlowej.
Zidentyfikowano około trzystu zanieczyszczonych miejsc
stanowiących potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych ze względu na obecność chlorowcopochodnych
węglowodorów, które charakteryzują się tworzeniem
długich smug. Ze względu na bliskie sąsiedztwo wielu
źródeł oraz nakładanie się różnych smug identyfikacja
podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczenie jest
zadaniem bardzo trudnym. Dodatkowo, zlokalizowanie
szkód w wodach podziemnych utrudniają złożone warunki hydrogeologiczne na tym obszarze.

Novy Bydzov to kolejne miejsce badawcze leżące
we Wschodniej Bohemii (Republika Czeska). Novy
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Jednym z głównych zadań projektu FOKS było zademonstrowanie i zastosowanie innowacyjnych narzędzi
do zarządzania ryzykiem zanieczyszczenia wód podziemnych w celu ukierunkowania na kluczowe źródła
zanieczyszczenia działań remediacyjnych zmierzających do zmniejszenia tego ryzyka. Narzędzia te zostały
opisane szczegółowo przez Ertela i in. (2011). W tej publikacji przedstawiono sposób w jaki wykorzystano narzędzia w miejscach badawczych projektu FOKS oraz
jak przyczyniły się one do rozwiązania problemu zanieczyszczenia wód podziemnych w tych rejonach.
Narzędzia
Opróbowanie
pasywne (Passive
sampling)
Zintegrowane Pompowania Badawcze
(Integral Pumping
Tests – IPT)
Fingerprinting
Ocena ryzyka (Risk-based approach)
Podejście gnostyczne (Gnostics)
Modelowanie /
Metoda śledzenia
wstecznego (Modeling / Backtracking)

Narzędzia projektu FOKS zastosowano w pięciu
miejscach badawczych, w czterech krajach: Jaworzno w województwie śląskim (Polska), Novy
Bydzov w regionie Severovychod (Republika Czeska), Feuerbach w Stuttgarcie (Niemcy), Gorla
w Mediolanie (Włochy) oraz Arcade w prowincji
Treviso (Włochy). W zależności od warunków lokalnych w każdym z tych miejsc zastosowano odpowiedni zestaw narzędzi - Tabela 1.1.

Miejsca badawcze

Zakres zastosowania

Jaworzno Stuttgart Mediolan Treviso

Charakterystyka ogólna

X

Charakterystyka pionowa

Novy
Bydzov
X

X

Charakterystyka ogólna

X

X

X

X

X

Ocena przepływu masy zanieczyszczeń

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

Charakterystyka hydrogeologiczna
Zależność źródło - smuga zanieczyszczenia
Zdefiniowanie głównych parametrów
Ocena ryzyka środowiskowego
Ocena ryzyka zdrowotnego
Sprawdzenie danych historycznych
Zapewnienie jakości podczas poboru prób
i analiz
Ocena ryzyka
Interpretacja IPT oraz innych testów
Mapowanie smug zanieczyszczenia
Zależność źródło - smuga zanieczyszczenia
Przewidywania i prognozy

Tab. 1.1. Narzędzia i miejsca badawcze projektu FOKS
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X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

2. Miejsce badawcze Jaworzno
Miasto Jaworzno leży na południu Polski, na granicy województwa śląskiego, najbardziej zaludnionego regionu kraju.
Miejsce badawcze obejmuje obszar Zakładów Chemicznych
ORGANIKA-AZOT oraz pobliskiego centralnego składowiska odpadów (CSO) w dolinie Potoku Wąwolnica (wraz z terenem po dawnym wyrobisku piasku Rudna Góra) - Rys. 2.1.
Teren został zanieczyszczony w wyniku rozwoju przemysłu chemicznego, którego początki sięgają czasów I wojny światowej,
a największe jego nasilenie przypadało na lata 60. - 80. XX wieku.
Obszar ten uznano za jeden z siedmiu najbardziej zanieczyszczonych w basenie Morza Bałtyckiego, tzw. hot spots (zgodnie z listą
Komisji Helsińskiej). Do chwili obecnej stwierdzono obecność około
200 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych, a ich negatywny wpływ
na środowisko, zwłaszcza gleby, wody podziemne i powierzchniowe, został potwierdzony. Wśród składowanych odpadów
znajduje się bardzo duża liczba trwałych zanieczyszczeń organicznych m. in. pestycydy, ich półprodukty oraz produkty częściowego

rozkładu. Substancje takie jak: DDT, DDE, DDD, dieldryna, endryna, α-HCH, β-HCH, γ-HCH ze względu na szczególne zagrożenie
dla środowiska zostały ujęte na liście trwałych zanieczyszczeń organicznych ogłoszonej przez Konwencję Sztokholmską. Niektóre
ze składowanych substancji – pestycydy, lotne fenole oraz wolne
cyjanki – są szczególnie niebezpieczne dla środowiska wodnego.
Mimo, że część zanieczyszczeń przechwytywana jest przez
system rowów zbudowany na dnie dawnego wyrobiska
piasku, zanieczyszczenia przenikają do wód podziemnych.
Stężenia zanieczyszczeń mierzone w wodach podziemnych
są często od kilkuset do kilku tysięcy razy wyższe od wartości dopuszczalnych. W badaniach wcześniej prowadzonych
na tym terenie nie udało się opisać kluczowych źródeł zanieczyszczenia oraz ich wzajemnych relacji. Dlatego w ramach
projektu FOKS zastosowano w Jaworznie zestaw nowoczesnych narzędzi badawczych do identyfikacji zanieczyszczeń.

Rys. 2.1. Miejsce badawcze Jaworzno
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Głównym narzędziem badawczym było modelowanie transportu zanieczyszczeń. Pozostałe narzędzia takie jak: zintegrowane badanie wód podziemnych (integral groundwater investigation),
metoda fingerprintingu (fingerprinting), przetwarzanie i analiza danych (data treatment and analysis), opróbowanie pasywne (passive sampling)
oraz ocena ryzyka (risk-based approach) dostarczyły informacji potrzebnych do identyfikacji
modelu, jego kalibracji i weryfikacji. Następnie
opracowano koncepcję remediacji miejsca badawczego, w której ważną rolę odegrały prognozy
otrzymane z modelowania (Rys. 2.2).
Warunki hydrogeologiczne na terenie dawnego
wyrobiska piasku i zakładów chemicznych są stosunkowo proste (Rys. 2.3). Zbiornik wód podziemnych w Jaworznie zbudowany jest z warstwy
piasków czwartorzędowych o miąższości od kilku
do ponad 10 m. Formację tę stanowi dawna dolina polodowcowa Potoku Wąwolnica. Przewodność hydrauliczna wynosi około 10 –4 m/s. Spąg
warstwy wodonośnej stanowią iły. Miąższość tej
warstwy iłów jest różna, jednak na badanym obszarze wydaje się ona być ciągła, co potwierdzają
dotychczasowe pomiary we wszystkich studniach.
Pewne zaburzenie kierunku przepływu wód podziemnych powoduje powierzchniowy system odwodnienia. Mimo to pole filtracji w zbiorniku jest
dość jednolite, a przepływ wód podziemnych
odbywa się w kierunku południowo-zachodnim,
głównie – wzdłuż Potoku Wąwolnica.

Rys. 2.2. Schemat logiczny zastosowania
narzędzi FOKS w Jaworznie

Rys. 2.3. Model koncepcyjny miejsca badawczego w Jaworznie
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Początkowo wydawało się, że centralne składowisko odpadów (CSO) oraz Pole K – Rys. 2.4, obszary nr 1 i 2) to dwa
główne źródła zanieczyszczenia wód podziemnych. CSO
stanowi kilkumetrowa warstwa odpadów, składających się
przeważnie z izomerów HCH. To usytuowane na dnie dawnego wyrobiska piasku składowisko, jest nieuszczelnione
zarówno od dołu, jak i od góry. W związku z tym wody opadowe mogą przenikać w głąb, a zanieczyszczenia przedostają się do wód podziemnych. Dno składowiska znajduje
się poniżej zwierciadła wód podziemnych, co wzmaga proces wymywania zanieczyszczeń. CSO nie zajmuje całej
powierzchni dawnego wyrobiska piasku. Obszar najbardziej
wysunięty na wschód zajmuje Pole K, wypełnione odpadami
nieznanego pochodzenia. Prawdopodobnie pewna ich ilość
pochodzi z produkcji pestycydów. Północny fragment Pola K
zajmują głównie odpady pogórnicze, wśród których można
zidentyfikować odpady z produkcji pestycydów.

W celu oceny przepływu masy zanieczyszczeń oraz
średniego stężenia substancji zanieczyszczających
w wodach podziemnych odpływających z badanego obszaru zastosowano zintegrowane badanie wód podziemnych. W przekroju badawczym prostopadłym do kierunku przepływu wód podziemnych, poniżej potencjalnego
obszaru źródłowego, przeprowadzono zintegrowane
pompowania badawcze (IPT) – Rys. 2.4.
Liczba studni potrzebna do pokrycia wyżej wymienionego przekroju badawczego, wymagana wydajność pomp,
czas całkowity pompowań oraz harmonogram poboru
próbek wód podziemnych zostały zaprojektowane za pomocą oprogramowania MAGIC, opisanego i dostepnego
na stronie internetowej: www.magic-cadses.com. Wczesną wiosną 2010 r. odwiercono siedemnaście studni.
W okresie wiosna – lato przeprowadzono zintegrowane
pompowania badawcze. W trakcie pompowań pobrano
próbki wód podziemnych, które następnie przeanalizowano w laboratorium Instytutu Zdrowia Publicznego
w Ostrawie (Republika Czeska) pod kątem obecności
pestycydów i rozpuszczalników organicznych.

Na dnie dawnego wyrobiska piasku zbudowano system rowów w celu odwodnienia obszaru i przechwycenia odcieku
zanieczyszczeń z CSO oraz Pola K. Znaczna część wymywanych zanieczyszczeń nie zostaje jednak przechwycona
przez system rowów odwadniających. Zanieczyszczenia
migrują więc w zbiorniku czwartorzędowym zgodnie z kierunkiem przepływu wód podziemnych. Również wyniki opróbowania pasywnego oraz oceny ryzyka środowiskowego
Potoku Wąwolnica i rzeki Przemszy (do której uchodzi Wąwolnica) potwierdziły negatywny wpływ miejsca badawczego na wody powierzchniowe.

Zintegrowane pompowania badawcze wykonano
w dwóch etapach w celu uniknięcia interferencji pomiędzy sąsiednimi studniami. W celu obliczenia przepływu
masy zanieczyszczeń oraz średniego stężenia w przekroju badawczym do interpretacji wyników wykorzystano
oprogramowanie MAGIC.

Rys. 2.4. Zastosowanie zintegrowanych pompowań badawczych (IPT)
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Rys. 2.5. Smugi HCH

Rys. 2.6. Smuga rozpuszczalników
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Uzyskane wyniki wskazują, że z badanego obszaru wraz
z wodami podziemnymi, przez przekrój badawczy zbiornika, odpływa znaczna masa zanieczyszczeń. W większości
studni średnie stężenia HCH w wodach podziemnych przekraczają wartości dopuszczalne. Wykryto dwie oddzielne
smugi HCH (Rys. 2.5).

Smuga południowa, która jest najważniejszą smugą na badanym obszarze, może być kojarzona z CSO i północną
częścią Pola K (Rys 2.5, patrz również Rys. 2.4, obszar
nr 3). Najwyższe stężenia w wodach podziemnych odnotowano powyżej CSO, co świadczy o tym, że CSO nie może
być jedynym źródłem smugi południowej. Zastosowanie
oceny ryzyka potwierdziło także, że najwyższe ryzyko
zanieczyszczenia wód podziemnych pochodzi prawdopodobnie ze źródła znajdującego się powyżej CSO. Wyniki
analiz próbek wód powierzchniowych oraz zastosowania
opróbowania pasywnego, na wodach powierzchniowych
(łącznie z rowami drenażowymi) również wskazywały
wyraźnie, że znaczna część zanieczyszczenia pochodzi
z terenu powyżej CSO. Jednak północny fragment Pola K
jest kilkaset razy mniej zanieczyszczony niż CSO. Oczywiste zatem jest, że północna część Pola K nie może być
jedynym kluczowym źródłem zanieczyszczenia. Należało
więc powtórnie przeanalizować model koncepcyjny miejsca badawczego oraz przeprowadzić dodatkowe badania
powyżej Pola K. W wyniku tych badań wykryto potencjalnie
istotne źródło HCH na obszarze składowania tych produktów, powyżej Pola K (Rys. 2.5, obszar nr 5). Ponadto, kolejne bardzo ważne źródło rozpuszczalników organicznych
wykryto powyżej Pola K na terenie gdzie ciecze niewodne
(NAPL) nagromadziły się w formie skupiska powyżej zwierciadła wód podziemnych (Rys. 2.6, patrz również Rys. 2.5,
obszar nr 6). Jest to zgodne z wynikami otrzymanymi
w analizie ryzyka, która wykazała znaczne zanieczyszczenie chlorobenzenami, na obszarze powyżej CSO.

Pierwszą, o stężeniach w zakresie 10 – 100 µg HCH/l,
zaobserwowano na prawym (północnym) brzegu Potoku
Wąwolnica. Drugą smugę, o znacznie wyższych wartościach, wykryto na południe od potoku, gdzie w większości studni stężenie HCH przekraczało 100 µg HCH/l.
Całkowity przepływ masy HCH w całym przekroju badawczym (suma z 17 studni, w których prowadzono
zintegrowane pompowania badawcze) wynosi około
40 gramów dziennie, co stanowi około 15 kilogramów
rocznie. Większa część masy HCH (około 95%) migruje
w obrębie smugi południowej.
W Jaworznie priorytetowym zadaniem, a jednocześnie
największym wyzwaniem badawczym, było ustalenie zależności źródło – smuga. Rozpoznanie kluczowych źródeł
odpowiedzialnych za powstanie głównych smug zanieczyszczeń wód podziemnych jest niezbędne do opracowania przyszłej koncepcji remediacji.
Celem modelowania było zidentyfikowanie źródeł zanieczyszczenia wykrytego w przekroju badawczym, na którym prowadzono zintegrowane pompowania badawcze.
Po kalibracji modelu przeprowadzono symulację transportu zanieczyszczeń z zastosowaniem programu MT3DMS.
Otrzymane wyniki potwierdziły istnienie dwóch smug zanieczyszczeń wód podziemnych. Jednak CSO oraz Pole
K nie mogą być odpowiedzialne za smugę północną, gdyż
wyklucza to określony w badaniach modelowych kierunek
przepływu wód podziemnych oraz wyniki fingerprintingu.
Chemiczny fingerprint zanieczyszczeń w smudze północnej jest zupełnie inny od fingerprintu w smudze południowej. Potwierdziła to również analiza danych w podejściu
gnostycznym. Z tych powodów model koncepcyjny miejsca badawczego musiał zostać zmodyfikowany w celu
uwzględnienia dodatkowego źródła znajdującego się
na terenie zakładów chemicznych, najprawdopodobniej
w ich zachodniej części. Na podstawie relacji pracowników zakładów można przypuszczać, że istnieje tam stare składowisko odpadów, przykryte tylko powierzchniową
warstwą gleby, i przekształcone obecnie w teren zielony.
Najwyraźniej zanieczyszczenia pozostające w głębszych
warstwach gruntu powodują znaczne zanieczyszczenie wód podziemnych na północ od Potoku Wąwolnica
(Rys. 2.5, patrz również Rys. 2.4, obszar nr 4). Zależność
źródło – smuga wydaje się być już rozpoznana, jednak dokładna lokalizacja i zasięg tego źródła muszą zostać określone w najbliższej przyszłości.

W ostatecznym modelu koncepcyjnym przyjęto, że obecność rozpuszczalników odpowiada za zanieczyszczenie
wód podziemnych w Jaworznie. Rozpuszczalniki organiczne występujące w tych wodach powodują znaczne
wymywanie zanieczyszczenia z terenu byłego magazynu HCH, z północnej części Pola K, jak również z CSO.
Biorąc to pod uwagę, najpierw przeprowadzono symulację smugi rozpuszczalników organicznych celem identyfikacji obszaru, na którym zachodzi wzmożone wymywanie HCH. Następnie na modelu odwzorowano północną
oraz południową smugę HCH i uznano, że udało się
zidentyfikować kluczowe źródła zanieczyszczenia odpowiedzialne za obie smugi.
W wyniku badań przeprowadzonych w Jaworznie zidentyfikowano następujące kluczowe źródła zanieczyszczenia:
- centralne składowisko odpadów (CSO) — najwyższy
priorytet,
- nagromadzenie cieczy niewodnych (NAPL) — najwyższy priorytet,
- teren dawnego magazynu HCH — najwyższy priorytet,
- północna część Pola K — wysoki priorytet,
- wewnętrzne składowisko w zachodniej części zakładów chemicznych – wysoki priorytet.
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3. Miejsce badawcze Severovychod – Novy Bydzov
mysłowe, takie jak: zakłady maszynowe, zakłady
obróbki metali, odlewnie, zakłady chemicznej
obróbki metali, itp. były porozrzucane po całym
mieście, a wiele z nich zlokalizowano w pobliżu
terenów mieszkalnych. W latach 90. XX wieku
przedsiębiorstwa państwowe sprywatyzowano.
Część zakładów przemysłowych została później
opuszczona lub zamknięta z powodu upadłości
lub niewydolności ekonomicznej.
Niewłaściwa gospodarka substancjami niebezpiecznymi w okresie komunizmu przyczyniła się
do niekontrolowanego zanieczyszczenia czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych takimi
substancjami jak chlorowcopochodne węglowodorów, oleje mineralne itp. Zbiornik czwartorzędowy
jest płytki, o miąższości około 4 – 5 m, zbudowany z piasków i żwirów o przewodności hydraulicznej 10 –4 m/s, jego spąg wyznacza nieprzepuszczalna warstwa mezozoiczna o miąższości 400 m.
Do większości gospodarstw w Novym Bydzovie
wodę do spożycia dostarczają miejskie wodociągi,
jednak w niektórych gospodarstwach również studnie są używane jako źródła wody do picia, bądź
do podlewania ogrodów.

Fot. 3.1. Novy Bydzov - centrum miasta
Novy Bydzov (Fot. 3.1) leżący we Wschodniej
Bohemii to jedno z mniejszych miast Republiki
Czeskiej (około 7200 mieszkańców, powierzchnia
3,524 ha). Novy Bydzov został założony w 1305 r.,
początkowo jako miasto królewskie, był ważnym
centrum administracyjnym regionu Cidlina. Przemysł rozwinął się tam w XIX wieku. Zakłady prze-

Rys. 3.2. Mapa zanieczyszczenia wód podziemnych w okolicy dawnego zakładu KOVOPLAST
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W 2007 r. u osoby mieszkającej w okolicy zniszczonego i zamkniętego zakładu KOVOPLAST stwierdzono poważne zagrożenie zdrowia po wypiciu
zanieczyszczonej wody z gospodarskiej studni.
W tym rejonie poziom zanieczyszczenia wody chlorowcopochodnymi węglowodorów alifatycznych
sięga tysięcy mikrogramów na litr (Rys. 3.2).

Potencjalne ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych wynika również z uwarunkowań historycznych oraz rozmieszczenia zakładów
przemysłowych na terenie miasta. Oprócz zidentyfikowanego źródła w Novym Bydzovie są inne
miejsca stanowiące poważne zagrożenie dla jakości wód podziemnych oraz zdrowia (tzw. hot
spots). Potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia
chlorowcopochodnymi węglowodorów są: huta
szkła zlokalizowana w sąsiedztwie komunalnego
ujęcia wody, dawna garbarnia położona nad rzeką Cidlina, pralnia chemiczna, w której stosowano
chlorowcopochodne węglowodorów jako detergenty, dawna stacja benzynowa, itp.

Gmina Novy Bydzov podjęła już działania mające
na celu ochronę zdrowia. Na terenie wokół zakładu
zabroniono eksploatacji wód podziemnych z prywatnych studni. Równocześnie gmina rozpoczęła badania wód podziemnych w celu dokładnego
określenia źródła zanieczyszczenia i jego zasięgu.

Rys. 3.3. Mapa zanieczyszczenia zbiornika czwartorzędowego tetrachloroetylenem - sierpień 2009 r.
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Identyfikacja miejsc o szczególnym zagrożeniu
oraz ocena ryzyka środowiskowego i zdrowotnego wynikającego z zanieczyszczenia wód podziemnych są sprawą priorytetową dla gminy Novy
Bydzov. Projekt FOKS stanowił ogromną pomoc
dla Novego Bydzova w zakresie identyfikacji, klasyfikacji oraz usuwania zanieczyszczenia wód
podziemnych.
W ramach projektu od kwietnia 2009 do grudnia
2010 r. wykonano następujące zadania:
– ocenę ryzyka zdrowotnego związanego z wcześniej zidentyfikowanym zanieczyszczeniem
wód podziemnych na terenie byłego zakładu
KOVOPLAST (Studium przypadku nr 1 – Analiza ryzyka – KOVOPLAST),
– identyfikację innych potencjalnych, lokalnych
ognisk zanieczyszczenia wód podziemnych
na terenie miasta, wraz z ich weryfikacją i oceną uwzględniającą możliwe skutki zdrowotne,
wpływ na źródła wody do spożycia oraz inne
aspekty środowiskowe (Studium przypadku nr
2 – Identyfikacja potencjalnych źródeł zanieczyszczenia na terenie miasta).
W trakcie badań nad Studium przypadku nr 1
(Analiza ryzyka – KOVOPLAST) wywiercono dzie-

więć płytkich studni w celu pobrania próbek gleby, powietrza glebowego oraz wód podziemnych
z rozpoznanego źródła zanieczyszczenia. Zgodnie z harmonogramem monitoringu próbki wód
podziemnych pobrano w trzech seriach. Zbadano
również powietrze wewnątrz budynków znajdujących się na obszarze powyżej smugi zanieczyszczenia wód podziemnych chlorowcopochodnymi
węglowodorów.
Zakres działań prowadzonych w ramach zadania
„Identyfikacja potencjalnych źródeł zanieczyszczenia na terenie miasta” obejmował:
– realizację kompleksowych badań i analiz danych geologicznych oraz hydrogeologicznych
na terenie Novego Bydzova, wraz z kontrolą
wcześniejszych wyników badań zanieczyszczenia wód podziemnych i gleb,
– opracowanie innowacyjnych narzędzi do zintegrowanych badań wód podziemnych,
– zidentyfikowanie i określenie potencjalnych
źródeł zanieczyszczenia,
– wywiercenie dwunastu studni IPT,
– wykonanie zintegrowanych pompowań badawczych,
– ocenę wyników i opracowanie koncepcji
remediacji.

Rys. 3.4. Rozmieszczenie punktów poboru próbek
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Cis-1,2-dichloroeten
Numer
identyfikacyjny
próbki
HV-1 (4,0
m.o.p)
HV-1 (6,5
m.o.p)

Metoda pasywKlasyczna metoda poboru próbek
nego próbkoTermin poboru
Średnie
wania w czasie
stężenie
18.8.2010
6.9.2010
20.9.2010
zintegrowanym
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
90

30,3

45

56,5

44

180

11,5

221

410

214

Studnia nr 2

1810

5750

1600

1100

2817

Studnia nr 3

91

58,7

63

73,2

65

Studnia nr 4

132

182

91

65,4

113

Studnia nr 5

<40

0,7

1,7

1,5

1,3

Tetrachloroeten
Numer
identyfikacyjny
próbki
HV-1 (4,0
m.o.p)
HV-1 (6,5
m.o.p)

Metoda pasywKlasyczna metoda poboru próbek
nego próbkoTermin poboru
Średnie
wania w czasie
stężenie
18.8.2010
6.9.2010
20.9.2010
zintegrowanym
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
3210

5180

6980

975

4378

3500

1140

9680

12700

7840

Studnia nr 2

5400

15200

7180

3290

8557

Studnia nr 3

510

844

775

1220

946

Studnia nr 4

380

969

479

411

620

Studnia nr 5

<70

12,3

12,6

15,4
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Trichloroeten
Numer
identyfikacyjny
próbki
HV-1 (4,0
m.o.p)
HV-1 (6,5
m.o.p)
Studnia nr 2
Studnia nr 3
Studnia nr 4
Studnia nr 5

Metoda pasywKlasyczna metoda poboru próbek
nego próbkoTermin poboru
Średnie
wania w czasie
stężenie
18.8.2010
6.9.2010
20.9.2010
zintegrowanym

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

130

54,5

50

40,1

48

110

24,9

226

299

183

420
43
42
<30

2260
37,6
83,4
3,4

539
30,9
31,5
4,2

293
35,2
22,7
4,1

1031
35
46
3,9

Tab. 3.1.Stężenia chlorowcopochodnych węglowodorów w próbnikach pasywnych i próbach
chwilowych
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W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano główne źródło zanieczyszczenia terenu dawnego zakładu KOVOPLAST
– budynek odlewni. Na podstawie badania
wód podziemnych obejmującego trzy serie
poboru prób stworzono mapę smugi tetrachloroetylenu w zbiorniku czwartorzędowym (Rys. 3.3, str. 9).
Wysoki stopień zanieczyszczenia płytkiego zbiornika lotnymi związkami organicznymi stanowi zagrożenie zdrowia osób
przebywających w jego pobliżu ze względu na uwalnianie zanieczyszczeń do powietrza i ich akumulację w zamkniętych
przestrzeniach budynków (piwnicach,
itp.). Stężenia PCE w poszczególnych
miejscach wynosiły: 364, 511, 187, 332,
196 µg/m 3 i przekroczyły dopuszczalne
normy sanitarne jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.
W trakcie szczegółowych badań terenowych na obszarze dawnego zakładu KOVOPLAST przetestowano opróbowanie
pasywne – innowacyjne narzędzie do badania wód podziemnych. Opróbowanie
pasywne umożliwiło określenie średniego stężenia CHC w zbiorniku czwartorzędowym, charakteryzującym się dużą
zmiennością składu chemicznego w zależności od sezonowego oddziaływania
rzeki Cidliny.
Dwa próbniki pasywne – ceramiczne dozymetry – przetestowano w sześciu studniach monitoringowych w celu wyznaczenia zintegrowanych w czasie stężeń
chlorowcopochodnych
węglowodorów.
Studnie do monitorowania wód podziemnych wybrano tak, aby zapewnić różne
poziomy stężeń tych substancji podczas
badań – wysoki poziom sumy CHC powyżej 1000 µg/l, poziom średni (suma CHC
od 100 do 1000 µg/l), niski poziom stężeń
(poniżej 100 µg/l). Rozmieszczenie badanych studni przedstawiono na Rys. 3.4.
Ceramiczne dozymetry zainstalowano
w studniach na jeden miesiąc. Pompy niskociśnieniowe (MPP) umieszczono w tych
samych miejscach, co dozymetry. Przeprowadzono trzy serie poboru prób (na początku, w środku i pod koniec pomiarów

Rys. 3.5. Zintegrowane w czasie stężenia chlorowcopochodnych węglowodorów w próbach
chwilowych

Rys. 3.6. Potencjalne źródła zanieczyszczenia wód podziemnych
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próbnikami pasywnymi), stosując tradycyjne metody poboru próbek wody za pomocą pomp niskociśnieniowych. Wyniki oznaczenia chlorowcopochodnych węglowodorów w próbnikach pasywnych
oraz próbach chwilowych przedstawiono w Tab.
3.1 (str. 11). Stężenia zintegrowane w czasie
z próbników pasywnych oraz średnie stężenia
otrzymane z poszczególnych prób chwilowych
przedstawia Rys. 3.5.
Podczas gdy wartości stężeń zintegrowanych
w czasie, otrzymane przy zastosowaniu próbników
pasywnych, były porównywalne do średnich stężeń
trzech osobnych prób chwilowych, to poszczególne stężenia chlorowcopochodnych węglowodorów
uzyskane z prób chwilowych zmieniały się znacząco w trakcie całego okresu badawczego.
Wykres na Rys. 3.5 przedstawia zmiany zanieczyszczenia w zbiorniku czwartorzędowym w stosunkowo krótkim okresie oraz potencjalne trudności
w ocenie monitorowanych zjawisk spowodowane
małą częstotliwością wykonywanych prób.
Badania potwierdziły stosunkowo dużą zgodność
stężeń zintegrowanych w czasie, otrzymanych
w wyniku opróbowania pasywnego, ze średnimi
stężeniami obliczonymi na podstawie trzech osobnych prób chwilowych pobranych w okresie pomiarowym. Przeprowadzone testy wykazały korzyści
płynące z zastosowania opróbowania pasywnego,
a zwłaszcza możliwość zmniejszenia liczby pobieranych próbek, w bardzo zmiennym środowisku,
bez drastycznego pogarszania jakości danych.
W trakcie badania Studium przypadku nr 2 zidentyfikowano potencjalne źródła zanieczyszczenia
w mieście. Zgodnie z zasadami zarządzania zasobami wód podziemnych zdefiniowanymi w projekcie MAGIC (2005–2008) działania wstępne
rozpoczęły się od kompleksowej analizy wyników
kontroli geologicznej i zidentyfikowania potencjalnych źródeł zanieczyszczenia na terenie Novego
Bydzova. Na podstawie tych badań zidentyfikowano trzynaście potencjalnych źródeł zanieczyszczeń
(Rys. 3.6).
Władze administracyjne Novego Bydzova odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wód podziemnych wybrały do dalszych badań sześć kluczowych
źródeł zanieczyszczenia, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko dla zdrowia człowieka, ochronę wód
podziemnych oraz dalszy rozwój miasta.

W celu przeprowadzenia zintegrowanych pompowań badawczych w okolicy sześciu potencjalnych
źródeł zanieczyszczenia wywiercono dwanaście
studni obejmujących całą miąższość czwartorzędowego zbiornika. Studnie usytuowane zostały
poniżej tych źródeł zgodnie z kierunkiem przepływu wód podziemnych. Lokalizację studni IPT
przedstawiono na Rys. 3.7.
Zintegrowane pompowania badawcze przeprowadzono w ciągu pięciu dni. Otrzymane wyniki
oceniono z wykorzystaniem oprogramowania MAGIC, a drogi dopływu zanieczyszczeń do studni
IPT zinterpretowano stosując numeryczny model
przepływu. Szeregi czasowe stężeń otrzymane
w wyniku zintegrowanych pompowań badawczych w studniach nr 3 oraz 10 przedstawiono
na Rys. 3.8.
Zastosowanie zintegrowanych pompowań badawczych potwierdziło istnienie trzech źródeł
zanieczyszczenia (Rys. 3.7), zamiast sześciu zidentyfikowanych na początku:
− dawna baza transportowa – zanieczyszczenie
wód podziemnych substancjami ropopochodnymi,
− Huta Szkła Sklárny Bohemia – zanieczyszczenie wód podziemnych chlorowcopochodnymi węglowodorów,
− pralnia chemiczna – zanieczyszczenie wód
podziemnych chlorowcopochodnymi węglowodorów.
Wykonanie zintegrowanych pompowań badawczych pozwoliło skrócić czas i zmniejszyć koszty
związane z identyfikacją oraz wstępnym rankingiem potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód
podziemnych na terenie miasta. Dzięki zastosowaniu zintegrowanych badań wód podziemnych
wystarczyło wywiercić dwanaście nowych studni zamiast dwudziestu czterech (cztery studnie
dla każdego z sześciu źródeł), jakie musiałyby
być wywiercone w przypadku podejścia zindywidualizowanego (case by case approach).
Wiadomo, że dla tych trzech źródeł zanieczyszczeń konieczne będą dalsze badania, to jednak
oszczędności wynikające z ograniczenia zakresu
prac wiertniczych, poboru prób i analiz, a także
skrócenia czasu poświęconego w pierwszym etapie na ustalenie zasięgu strefy zanieczyszczeń,
są bez wątpienia bardzo znaczące.
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Rys. 3.7. Źródła zanieczyszczenia w Novym Bydzovie

Rys. 3.8. Szeregi czasowe stężeń otrzymane w wyniku zintegrowanych pompowań badawczych w studniach nr 3 oraz 10

14

4. Miejsce badawcze Mediolan – Gorla
Miasto Mediolan znajduje się pod wpływem oddziaływania
dawnego, bardzo rozległego obszaru przemysłowego zlokalizowanego w dzielnicach północnych, jak również kilku
starych i nowych obiektów przemysłowych skupionych
na obrzeżach miasta i prowincji. Mediolan to jeden z najbardziej zaludnionych obszarów metropolitalnych we Włoszech
oraz Europie. Jedynym zasobem wody do spożycia dla Mediolanu jest zbiornik wód podziemnych, w którym z północy
w głąb miasta przesuwa się kilka smug zanieczyszczeń. Lokalna administracja publiczna (Biuro ds. planów rekultywacyjnych), która jest odpowiedzialna za zatwierdzanie działań
remediacyjnych dotyczących gleb, gruntów oraz wód podziemnych została włączona do projektu FOKS.
Wielootworowe ujęcie wód podziemnych Gorla (8807 m3/d)
jest jednym z 31 ujęć zasilających miejską sieć wodociągową. Miejsce badawcze o powierzchni około 5 ha (Rys. 4.1)
zostało wybrane ze względu na północne położenie oraz
narażenie na napływające zanieczyszczenia. Powodem
zamykania studni w ujęciach wód na tym obszarze jest zanieczyszczenie chromem VI, freonem 141, PCE oraz TCE.
Na obszarze badawczym, który obejmuje kilka północno-wschodnich dzielnic miasta, znajdują się również inne
studnie należące do różnych ujęć oraz studnie miejskiej
sieci monitoringowej. Spośród nich Gorla jest ujęciem wód
podziemnych najbardziej narażonym na zanieczyszczenia.
Parametry zbiornika w miejscu badawczym umożliwiły przetestowanie narzędzi projektu FOKS w warunkach dużej
miąższości i średniej wartości przewodności hydraulicznej.
Ten aluwialny zbiornik zbudowany jest głównie ze żwirów
i piasków, a warstwa iłów znajdująca się wokół ujęcia Gorla

oddziela zbiornik A (warstwa wodonośna o zwierciadle napiętym) od zbiornika B (warstwa wodonośna o zwierciadle
swobodnym) – Rys. 4.2.
Na przedstawionej mapie kolor biały oznacza strefę, w której
nie występuje warstwa iłów i nie ma podziału między zbiornikiem A i B. Linią czerwoną oznaczono przekroje badawcze. Głębokość spągu zbiornika B waha się od 80 do 100 m
p.p.m. (kolor turkusowy), zaś głębokość spągu zbiornika
o zwierciadle napiętym wynosi około 30 – 35 m p.p.m. (kolor żółty). Przewodność hydrauliczna w obu zbiornikach,
oszacowana za pomocą pompowań badawczych, jest dość
zbliżona i wynosi od 7,5•10–3 do 7•10–4 m/s, podczas gdy
przewodność warstwy ilastej to około 5•10–6 m/s.
Celem projektu FOKS było zbadanie rozkładu smug oraz
ocena wielkości zanieczyszczenia, tj. sporządzenie listy najbardziej prawdopodobnych źródeł, zredukowanie obszaru
na którym niezbędne są dokładniejsze badania oraz wybranie działań zmierzających do ochrony ujęć wody.
Realizacja projektu w Mediolanie miała na celu nie tylko przetestowanie metodologii w zbiornikach o znacznej
miąższości, ale także wewnątrz dużego miasta, w którym
wykonywanie odwiertów, prowadzanie badań w terenie
oraz kierowanie tymi pracami jest dość trudne. Kolejne
istotne aspekty to szansa na zmniejszenie kosztów oraz
problemów logistycznych przez zastosowanie metodologii
zintegrowanych pompowań badawczych z wykorzystaniem
istniejących studni publicznych w celu uniknięcia wiercenia
nowych otworów. Pierwszy etap realizacji projektu obejmował analizę danych hydrogeologicznych i hydrochemicznych zebranych w latach ubiegłych oraz identyfikację terenów przemysłowych znajdujących
się powyżej miejsca badawczego.
W drugim etapie określono kierunki
przepływu wód podziemnych oraz
przepływu masy zanieczyszczeń
i opracowano model koncepcyjny
oraz model numeryczny zbiornika,
na podstawie zebranych danych.

Wykorzystując model numeryczny
oraz dostępne dane dotyczące miejsca badawczego Gorla zaprojektowano dwie serie zintegrowanych
pompowań badawczych. Pierwsza
seria przeprowadzona została wiosną 2010 r., druga jesienią 2011 r.
celem weryfikacji wyników badań
we wschodniej części miejsca baRys. 4.1. Gorla – lokalizacja obszaru badawczego w Mediolanie dawczego. Wyniki IPT, ocenione
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za pomocą oprogramowania MAGIC, pozwoliły na oszacowanie profili stężeń oraz przepływu masy każdego z zanieczyszczeń w przekrojach badawczych (prostopadłych
do kierunku przepływu wód podziemnych). Informacja
ta była bardzo istotna dla zidentyfikowania smug przecinających obecnie studnie ujęcia Gorla. Następnie stosując metodę śledzenia wstecznego (backtracking) zidentyfikowano
potencjalne źródła zanieczyszczenia.
Model koncepcyjny opracowano na bazie danych zebranych z kilku otworów wiertniczych (stratygrafia publicznych
i gospodarskich studni oraz piezometrów), a także historycznych danych hydrochemicznych pochodzących z instytucji
publicznych i innych podmiotów.
Następnie, aby lepiej oszacować rzeczywisty zasięg
warstwy ilastej znajdującej się pomiędzy zbiornikami A
i B zebrano szczegółowe informacje o warunkach hydrogeologicznych otoczenia terenu, na którym miały być
prowadzone zintegrowane pompowania badawcze. Pompowania badawcze przeprowadzono w celu określenia
miejscowych zmian przewodności hydraulicznej i parametrów warstwy ilastej.
Na podstawie modelu koncepcyjnego wdrożono model
numeryczny wykorzystując program Modflow do zaprojektowania zintegrowanych pompowań badawczych oraz

określenia dopływu do ujęcia Gorla zanieczyszczeń z potencjalnych źródeł zlokalizowanych powyżej tego obszaru. Zastosowany model został opracowany na podstawie
szerszego modelu stworzonego przez Albertiego i in.
(2001), a zmodyfikowany przez powiększenie badanego
fragmentu i zagęszczenie siatki (za pomocą TMR -Telescopic Mesh Refinement). Zagęszczenie siatki wykonano
na powierzchni rzędu 25 km2. Wybrana siatka modelowa
została zagęszczona na całej powierzchni (10 m x 10 m),
ze szczególnym uwzględnieniem terenu wokół studni
ujęcia wód Gorla (1 m x 1 m), w celu zapewnienia prawidłowych obliczeń numerycznych. Ponieważ miała być
przeprowadzona tylko symulacja tradycyjnego zbiornika
dyskretyzacja pionowa objęła trzy warstwy reprezentujące
odpowiednio: zbiornik A, oddzielającą warstwę iłów (warstwa słabo przepuszczalna) oraz zbiornik B. Pierwsza seria zintegrowanych pompowań badawczych (maj – lipiec
2010 r.) została przeprowadzona w przekroju badawczym
(o długości około 1 km), składającym się z siedmiu studni
ujęcia Gorla, ułożonych prostopadle do średniego kierunku
przepływu wód podziemnych. Studnie te są zwykle używane do zasilania w wodę północno-wschodniej części Mediolanu. Biorąc pod uwagę kwestie zaopatrzenia w wodę
mieszkańców i konieczność zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania ujęcia wód podziemnych, wszystkie studnie zostały uruchomione w tym samym czasie i z każdej
z nich pobrano piętnaście próbek.

Rys. 4.2. Model koncepcyjny miejsca badawczego Gorla
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Ponieważ pierwsza seria pompowań badawczych wykazała niepewności w zakresie rozmieszczenia zanieczyszczeń
we wschodniej części przekroju badawczego, drugą serię IPT
zaprojektowano i wykonano tak, by lepiej rozpoznać położenie
smugi chromu VI i PCE oraz by wypełnić luki pomiędzy studniami P1, P2 i P4. W tym celu od listopada do grudnia 2011 r.
zebrano nowe dane (10 próbek) wykonując 22-dniowe zintegrowane pompowania badawcze w studniach P15 oraz P16.
W trakcie prowadzonych pompowań IPT monitorowano następujące substancje: TCE, PCE, chrom VI oraz freon 141b.
Stężenia otrzymane w wyniku pomiarów w trakcie pompowań IPT przeliczono na stężenia w stosunku do odległości
od pompowanej studni stosując oprogramowanie MAGIC,
co umożliwiło przedstawienie rozkładu stężeń czterech związków w wodach podziemnych oraz określenie położenia smug
w przekroju badawczym.
Backtracking umożliwił śledzenie wsteczne drogi migracji
substancji zanieczyszczającej powyżej przekroju badawczego zaraz po zidentyfikowaniu głównej smugi. W ten sposób udało się rozpoznać źródła freonu 141b oraz zredukować o ok. 80% liczbę potencjalnych źródeł zanieczyszczenia
chromem VI. W rezultacie, zredukowano także znacznie obszar wymagający dalszych, bardziej szczegółowych, badań
w celu zidentyfikowania podmiotów odpowiedzialnych za zanieczyszczenie oraz zaplanowania działań zmierzających
do ochrony ujęć wody. Do kalibracji modelu matematycznego używanego do projektowania zintegrowanych pompowań badawczych, symulacji oraz analizy backtrackingowej
zastosowano dwie grupy studni: studnie do badań zbiornika
B oraz studnie do monitorowania wód podziemnych w zbiorniku A (razem 22). Średni błąd resztkowy modelu dla ustalonych warunków wynosi 0,14 m, a punkty układają się wzdłuż
linii 45°, co wskazuje na dużą zgodność modelu numerycz-

Freon 141b

Cr VI

PCE

TCE

Substancja

Parametry ilościowe

nego z zaobserwowanymi wartościami; natomiast błąd bilansu wodnego to około 0,3%.
Studnie IPT zostały odtworzone na modelu matematycznym
w celu identyfikacji stref spływu wody do ujęcia w studniach
oraz oceny rozkładu zanieczyszczeń. Niestety, strefy spływu
wody do ujęcia w pierwszej serii zintegrowanych pompowań
badawczych nie były kompletne ponieważ wydajności podczas pompowania studni były mniejsze niż zaprojektowano.
Stosując oprogramowanie MAGIC, stężenie zintegrowane
w czasie zostało przekształcone na stężenie zależne od strefy spływu wody do ujęcia, i tak otrzymane stężenia, zostały
przedstawione na mapie w skali barwnej, osobno dla każdej
substancji – Rys. 4.3 oraz Rys. 4.4.
Freon 141b, został jednoznacznie rozpoznany w zachodniej
części przekroju badawczego, a wartości jego stężeń sięgały
130 µg/l (Tab. 4.1). Natomiast linia środkowa smugi wydawała się biec pomiędzy studniami P11 i P18. Stosując numeryczną analizę backtrackingową cząsteczek zanieczyszczeń rozpoczynając od przekroju badawczego wybrano szesnaście
terenów potencjalnie odpowiedzialnych za zanieczyszczenie
(Rys. 4.5). Biorąc pod uwagę historię prowadzonej produkcji, a także wyniki analiz substancji chemicznych, wykrytych
w przeciągu ostatnich pięciu lat przez miejską sieć monitoringu wód podziemnych, rozpoznano dwa obszary jako źródła
odpowiedzialne za zanieczyszczenie freonem 141b.
Wszystkie zaobserwowane wartości stężeń TCE były niższe
od 5 µg/l (Tab. 4.1), co można uznać za wartość tła dla Mediolanu. W związku z tym, stosując podejście zintegrowane,
można było stwierdzić brak smug TCE na tym obszarze.
Można więc przyjąć, że zanieczyszczenie TCE to zanieczyszczenie rozproszone (przepływ masy 2,14 g/d przy
100 m szerokości zbiornika).

P18

P11

P12

P1

P3

P4

P5

P15

P16

Średnie stężenie [µg/l]

3,2

3,2

2,4

1,8

2,1

2,1

3,3

2,0

2,0

Maksymalne stężenie [µg/l]

3,6

4,2

3,2

2,6

2,4

2,5

4,1

2,0

2,9

Σ
21,4

Przepływ masy zanieczyszczeń [g/d]

4,1

4,6

2,5

1,5

1,3

1,3

2,3

2,0

1,8

Średnie stężenie [µg/l]

9,0

14,4

13,5

15,6

12,4

11,8

9,7

9,8

10,5

Maksymalne stężenie [µg/l]

14,8

26,7

17,2

20,2

14,1

13,0

11,1

11,0

12,5

Σ
99,9

Przepływ masy zanieczyszczeń [g/d]

11,5

20,7

13,5

13,1

8,0

7,2

6,7

9,8

9,4

Średnie stężenie [µg/l]

5,9

6,0

8,0

11,8

16,2

20,4

11,2

15,2

41,0

Maksymalne stężenie [µg/l]

8,9

15,7

14,4

17,6

29,3

40,1

14,6

17,7

84,2

Σ

Przepływ masy zanieczyszczeń [g/d]

7,5

8,6

8,0

9,9

8,1

12,5

7,7

15,3

36,9

114,5

Średnie stężenie [µg/l]

73,2

92,0

57,9

31,7

8,3

-

-

-

-

Maksymalne stężenie [µg/l]

94,3

120,8

74,0

50,5

15,3

-

-

-

-

Σ

Przepływ masy zanieczyszczeń [g/d]

93,5

133,8

59,1

26,7

5,4

-

-

-

-

318,5

Tab. 4.1. Wyniki zintegrowanych pompowań badawczych (IPT)
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masy – 20,7 g/d (Tab. 4.1). Rozkład stężeń PCE w przekroju
badawczym był wystarczający by jednoznacznie rozpoznać
linię centralną smugi. Ponadto wykyrto jeszcze jedną, dość
dużą smugę pomiędzy studniami P11 a P14. Liczne wykryte
„pasma” powinny sugerować, że małe smugi, pochodzące
z różnych źródeł prawdopodobnie nakładają się na siebie
w różnych strefach.

Rys 4.3. Stężenia freonu 141b i identyfikacja
smugi

Rys 4.4. Stężenia Cr VI i identyfikacja smugi
Najwyższe wartości stężeń chromu VI odnotowano
we wschodniej części przekroju badawczego między studniami P1 i P5 natomiast środek smugi zlokalizowano w studni P16 (Rys. 4.4). Stężenie 5 g/l jest wartością progową według przepisów włoskich. Pomarańczową linią przerywaną
zaznaczono środek smugi.
Stosując numeryczną analizę śledzenia wstecznego cząsteczek i rozpoczynając od przekroju badawczego wybrano dziewięć terenów jako potencjalnie odpowiedzialnych
za zanieczyszczenie (Rys. 4.5). Ze względu na ich lokalizację oraz rozwój produkcji w przeszłości i w chwili obecnej
te dziewięć obszarów dodano do listy rankingowej celem
dokładniejszego zbadania i zlokalizowania źródła/źródeł
odpowiedzialnych za zanieczyszczenie. Na Rys. 4.5 linie
fioletowe pokazują śledzenie wsteczne cząsteczek w przypadku studni P11 i P16, w których odnotowano najwyższe
przepływy masy dla freonu 141b i Cr VI.
Wysokie stężenia PCE zaobserwowano w zachodniej części przekroju badawczego, z wartością najwyższą w studni P11, w której stwierdzono również najwyższy przepływ

Północna część Mediolanu nie była najbardziej odpowiednia do zastosowania metodologii zintegrowanych pompowań badawczych, ze względu na dużą miąższość zbiornika
i wysoką przewodność hydrauliczną. W takich warunkach
hydrogeologicznych stosowanie IPT jest kosztochłonne,
a interpretacja wyników w kontekście pionowej zmienności stężeń – niepewna. Pomimo tego, zdecydowano się
na zastosowanie IPT, ze względu na możliwość uzyskania
nowych danych o jakości wody w studniach służących zaopatrzeniu ludności w wodę.
Korzyści płynące z takiej decyzji były następujące:
– pompowanie dużej ilości wody oraz pokrycie opróbowaniem długich przekrojów badawczych,
– brak konieczności wiercenia nowych studni o głębokości
około 100 m - zmniejszenie kosztów,
– skierowanie zanieczyszczonej wody do miejskiej
oczyszczalni ścieków, uniknięcie przesyłu wody na duże
odległości,
– nieograniczona możliwość korzystania z przestrzeni publicznej,
– możliwość powtórzenia zintegrowanych pompowań badawczych w każdym z 31 ujęć wód podziemnych w Mediolanie.
Głównym wyzwaniem było więc rozwiązanie problemów logistycznych oraz podporządkowanie zarządzania wodociągową stacją pomp do potrzeb IPT oraz harmonogramu badań.
Wymagało to dużego zaangażowania inżynierów i pracowników wodociągów miejskich w zaprojektowanie zintegrowanych pompowań badawczych. Jednak skutkiem tego były
wyższe koszty niż pierwotnie przewidywano. Ponadto, żeby
uwzględnić dzienne zapotrzebowanie na wodę znaleziono kilka rozwiązań kompromisowych w zakresie zastosowania metodologii: nie można było wyłączyć wszystkich studni w ujęciu
Gorla przed pierwszą serią pompowań badawczych. Studnie
P15 oraz P16, zlokalizowane powyżej przekroju badawczego,
pompowały dzień i noc ze stałą prędkością przez cały czas
trwania pompowań. Te dwie studnie oczywiście zmniejszyły
przepływ masy zanieczyszczeń w przekroju badawczym,
co utrudniło interpretację wyników. Z tego też powodu w studniach P15 i P16 wykonano drugą serię pompowań IPT. Biorąc
pod uwagę zmniejszenie kosztów wierceń użycie istniejących
studni do przeprowadzenia zintegrowanych pompowań badawczych było jak najbardziej właściwe i racjonalne, w warunkach tak złożonego systemu, jakim jest miasto.
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Rys. 4.5. Śledzenie wsteczne cząsteczek i
zanieczyszczenia freonem 141b i Cr VI
Pomimo, że zastosowanie zintegrowanych pompowań
badawczych nie było rygorystyczne interpretacja wyników dostarczyła ważnych informacji na temat rozmieszczenia smug w rejonie ujęcia Gorla. Ponadto, badania
w Mediolanie udowodniły, że metoda ta nadaje się
również do zbiorników o dużej miąższości i przepuszczalności. Na podstawie pompowań IPT oraz wyników
śledzenia wstecznego (backtracking) freonu 141b zaproponowano wprowadzenie bariery hydraulicznej poniżej
tych dwóch źródeł w celu odcięcia smugi zanieczyszczenia. Pozwoli to zapobiec zanieczyszczeniu ujęcia wód
freonem 141b migrującym od strony zachodniej. Szacuje się, że spadek stężeń w P11 nastąpi za dwa lata.
Ze względu na brak dokładnych parametrów potencjalnych źródeł zanieczyszczenia niemożliwe było zaproponowanie działań remediacyjnych dla tego terenu.
W przypadku Cr VI w dalszym ciągu nie udało się dokładnie zlokalizować źródła/źródeł zanieczyszczenia
wód podziemnych. Tym niemniej, jest już jasne, że źródło
(lub źródła) zanieczyszczeń powiązane jest/są z cząstkowymi smugami zanieczyszczenia biorącymi początek
z rejonu studni P15, P16 i P4. By określić źródło zanieczyszczenia Cr VI konieczne jest przeprowadzenie

wyodrębnienie

potencjalnych

źródeł

nowych badań – na znacznie mniejszym obszarze niż
obszar pilotażowy. Po przeanalizowaniu smug biegnących od strony studni P16, a następnie dróg migracji wychodzących ze studni P15 i P4, sporządzono rankingową
listę źródeł zanieczyszczenia wymagających dokładniejszego rozpoznania. Po dodaniu do istniejących studni
gospodarskich jeszcze dwóch nowych studni do monitorowania wód podziemnych możliwe będzie dokładniejsze
zlokalizowanie głównego źródła. Podsumowując, warunkiem stosowalności IPT w przestrzeni miejskiej jest
bardzo dobre ich zaplanowanie. Należy pamiętać, że interferencja między pompowaniami w poszczególnych
studniach może utrudnić prawidłową analizę danych.
W przypadku Mediolanu uzyskano dość przejrzyste
wyniki dla związków wykazujących najwyższe wartości stężeń (Freon 141b) oraz dla Cr VI, natomiast
w dalszym ciągu pozostają pewne niejasności w odniesieniu do PCE.
Generalnie, w znacznej mierze udane wdrożenie narzędzi FOKS w Mediolanie umożliwia identyfikację najbardziej istotnych źródeł zanieczyszczenia, a to, oczywiście,
jest pierwszym krokiem do opracowania strategii remediacji dostosowanej do miejsca badawczego.
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5. Miejsce badawcze Treviso – Arcade
W miejscu badawczym Arcade zidentyfikowaną substancją
zanieczyszczającą jest PCE. Arcade leży na północy Włoch,
na aluwialnej równinie Veneto charakteryzującej się obecnością osadów piaszczystych i żwirowych tworzących zbiornik
wód podziemnych o dużej przewodności hydraulicznej i zwierciadle swobodnym na głębokości 20 - 30 m poniżej powierzchni terenu (Rys. 5.1). Spąg zbiornika stanowi scementowana
warstwa żwirów na głębokości 50 m.

-

-

monitorowanie poziomu wód podziemnych za pomocą elektronicznych rejestratorów danych w wybranych
studniach w celu obserwacji sezonowych zmian zwierciadła w zależności od wielkości zasilania zbiornika wodami opadowymi,
wyznaczenie krzywej kalibracyjnej do interpretacji wyników pomiarów w studniach na różnych poziomach
głębokości (temperatura, pH, przewodność elektrolityczna, tlen rozpuszczony, potencjał redoks),
określenie parametrów hydrochemicznych na podstawie kilku kampanii pomiarowych, rozpoczynając
od szerokich badań we wszystkich dostępnych studniach, a skończywszy na bardziej szczegółowych analizach ukierunkowanych na teren zanieczyszczony.

W Arcade zanieczyszczenia wykryto w latach 80. XX wieku
w wyniku analiz prowadzonych przez podmioty publiczne
w pojedynczej studni do monitorowania wód podziemnych
(AR3). Zarejestrowane wówczas stężenie PCE wahało się
między 25 - 40 µg/l.

-

W tym miejscu badawczym trudności nie były spowodowane
złożonymi warunkami hydrochemicznymi czy budową hydrogeologiczną, lecz koniecznością zbadania zbiornika o dużej
przewodności hydraulicznej (od 8,8•10–3 do 1,4•10–2 m/s), stanowiącego źródło wody do spożycia. Prace koordynowała Prowincja Treviso, a ich celem było zaplanowanie oraz wykonanie
badań geologicznych i środowiskowych w latach 2009-2012.
W celu określenia warunków hydrogeologicznych miejsca badawczego konieczne było:
- wywiercenie nowych studni do monitorowania wód podziemnych, zorganizowanie sieci piezometrów do monitoringu wód oraz wykonanie badań chemicznych w celu
uzyskania nowych informacji na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych, a także udoskonalenie
modelu koncepcyjnego,
- przeprowadzenie kilku kampanii pomiarowych zwierciadła
wody w celu ustalenia gradientu hydraulicznego oraz kierunku przepływu wód podziemnych,

Badania te były niezbędne, ponieważ na początku zbiór danych do analiz był ograniczony do stężenia w studni AR3 bez
wystarczających informacji o kontekście hydrogeologicznym. Po wstępnych pomiarach opracowano model koncepcyjny stosując dwa narzędzia FOKS – zintegrowane pompowania badawcze i opróbowanie pasywne. Przeprowadzono
również wstępną analizę ryzyka z użyciem oprogramowania
RBCA Toolkit 2.5, wykorzystując nowe informacje umożliwiające ocenę stanu środowiska na tym terenie.
Pierwsze zintegrowane pompowania badawcze wykonano w pojedynczej studni otrzymując eksperymentalną
wartość przewodności hydraulicznej. Określono rozkład
zanieczyszczeń w strefie spływu wody do ujęcia i w konsekwencji położenie smugi. Otrzymane wyniki zostały
scalone z charakterystyką hydrochemiczną miejsca badawczego, a następnie zaplanowano dalsze, bardziej
szczegółowe badania.

Rys. 5.1. Przekrój geologiczny miejsca badawczego
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Etap drugi rozpoczął się od wywiercenia trzech studni o dużej średnicy (P1, P2 i P3), umieszczonych wzdłuż przekroju
prostopadłego do kierunku przepływu wód podziemnych
na północ od studni AR3. Celem pompowań przeprowadzonych w tych studniach było zweryfikowanie wyników otrzymanych w pierwszej serii pompowań (AR3) oraz bardziej
precyzyjne wyznaczenie drogi migracji smugi PCE, jaką
zaobserwowano po pierwszej serii IPT.
Każdy test obejmował 73 godziny ciągłego pompowania
(prędkość pompowania 60 – 90 l/s) z 14 krotnym opróbowaniem. Rys. 5.2 przedstawia końcową interpretację
z uwzględnieniem wszystkich wyników zintegrowanych
pompowań badawczych oraz analiz chemicznych próbek
wody (średnie stężenie PCE).
Linia środkowa prawdopodobnej smugi zanieczyszczeń
(zaznaczona na Rys. 5.2 kolorem fioletowym) zbiega się
z osią biegnącą przez studnie AR11 – MW2 – P2 – MW1
– AR3. Udało się dokładniej określić obszar, na którym
zlokalizowane jest źródło (w pobliżu najbardziej prawdopodobnej pozycji smugi). W tym rejonie zidentyfikowano
wszystkie tereny przemysłowe, na których w cyklu produkcyjnym stosuje się PCE, co umożliwiło wyłączenie
niektórych z nich i skoncentrowanie badań na bardziej
ograniczonym obszarze. W dalszej kolejności wywier-

cono kolejną studnię (MW5) w celu określenia stężenia
PCE powyżej pola wód podziemnych. Analiza chemiczna
wykazała wysokie stężenie PCE, co sugeruje, że zbliżono
się do potencjalnego źródła zanieczyszczenia.
Następnym krokiem było wdrożenie kampanii opróbowań
wielopoziomowymi próbnikami pasywnymi w ośmiu strategicznych studniach monitoringowych w celu przedstawienia trójwymiarowego rozkładu zanieczyszczeń w zbiorniku.
W technice tej umieszcza się w studni badawczej, na różnych głębokościach, próbniki PDB (water-filled Passive Diffusion Bag samplers). Próbniki pozostają na miejscu do momentu osiągnięcia równowagi z wodami podziemnymi.
W przypadku Arcade, w którym substancją zanieczyszczającą przepływającą przez studnie jest PCE wystarczyły 2 – 3
tygodnie. W Arcade zastosowano łącznie próbniki pasywne
i próbniki aktywne. Umieszczono je na tych samych poziomach wodonośnych i połączono za pomocą mini rur z pompami niskociśnieniowymi (MPP) w celu pobrania prób wód
podziemnych przy niskim przepływie, i porównania dwóch
różnych interpretacji wyników analiz chemicznych.
Próbniki umieszczono w czterech przedziałach głębokości
licząc od góry piezometru: pierwszy na głębokości około
29 – 33 m (co odpowiadało poziomowi zwierciadła wód),
a pozostałe w odstępach 4 – 4,5 m (Rys. 5.3).

Rys. 5.2. Końcowa interpretacja wyników IPT
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Wyniki szczegółowej charakterystyki przedstawiono
na Rys. 5.4, na którym pokazano trójwymiarowy rozkład PCE w analizowanych studniach. Każdy wykres
ilustruje stężenie PCE zmierzone w próbce pobranej
z zastosowaniem dwóch różnych metod poboru prób.
Wyższe stężenia potwierdziły się w studniach MW1,
MW2 i P2, natomiast ślady PCE zaobserwowano
w studniach P1 i P3, przy czym poziomy stężeń oka-

Wyższe stężenia zaobserwowano w centralnej części filtra
pomiędzy 35 a 40 m głębokości; wyniki te sugerują, że źródło prawdopodobnie nie znajduje się w pobliżu obszaru
P1-P2-P3, lecz w pewnej odległości powyżej studni MW2.
W przeciwnym wypadku, przy takich warunkach hydrogeologicznych, większe stężenia musiałyby wystąpić na mniejszej
głębokości. W tym przypadku nowa studnia monitoringowa
(MW5) nie potwierdziła obecności PCE w kolumnie wodnej
wewnątrz piezometra, niezależnie od zastosowanej techniki
poboru prób (Rys. 5.4). Taką konfigurację chemiczną również
można wytłumaczyć rotacją kierunku przepływu zaś dalsze
badania na obszarze powyżej pozwoliłyby na dokładniejsze
określenie położenia źródła.
Dane doświadczalne posłużyły do oceny ryzyka zdrowotnego na podstawie poziomów przesiewowych (SLRA - Screening Level Risk Assessment). W tym celu wykorzystano
oprogramowanie RBCA Toolkit 2.5, które jest nie tylko jednym
z najbardziej rozpowszechnionych programów, ale również
narzędziem uznawanym przez władze ustawodawcze Włoch
i innych krajów. Doskonale pasuje ono do mechanizmów
transportu zanieczyszczeń i dróg narażenia jakie występują
w tym miejscu badawczym, zwłaszcza do procesu ulatniania
się zanieczyszczeń ze źródła, którym w tym przypadku jest
smuga zanieczyszczenia.

Rys. 5.3. Konfiguracja i wygląd próbników
pasywnych
zały się znacznie niższe. Analiza pionowego rozkładu
stężeń nie wykazała większych zmian (z wyjątkiem
studni P2, w której wykryto nietypowe stężenie). W
studni MW2 stężenie mierzone za pomocą próbników
pasywnych było wyższe, natomiast w MW1 stężenie
było wyższe w przypadku poboru prób przy niskim
przepływie. Tą rozbieżność wyników można wytłumaczyć zmianami kierunku przepływu wód: w przypadku opróbowania pasywnego średnie stężenie CHC
uzyskuje się w okresie równowagi, podczas gdy przy
poborze prób przy niskim przepływie otrzymuje się
stężenie chwilowe. Jeśli w okresie pomiarowym następuje rotacja przepływu i w konsekwencji tego zmiany
stężenia, wyniki uzyskane w przypadku zastosowania
tych dwóch metod mogą się różnić.

Stężenie przy źródle ustalono na 100 µg/l, co jest najwyższym stężeniem zaobserwowanym w próbkach
wody zgodnie z zapisem Instytutu Ochrony i Badań Środowiska (ISPRA). Dla analizy ryzyka część parametrów
została określona w trakcie badań, część zaś przyjęto
jako wartości domyślne. Te zapobiegawczo przyjęte wartości domyślne zastosowano głównie do ustalenia przepływu par wewnątrz pomieszczeń, i dlatego też można
było przeprowadzić tylko szacunkową ocenę. Bardziej
szczegółowa ocena możliwa byłaby po przeprowadzeniu kompleksowych badań.
Aktywnymi mechanizmami narażenia są ulatnianie się zanieczyszczeń z wód podziemnych i ich rozproszenie w atmosferze. Narażenie może zatem być wynikiem wdychania
powietrza na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Jako grupę narażoną przyjęto dzieci ze względu
na ich większą podatność na tego rodzaju zagrożenia.
Spożycie wody podziemnej nie było brane pod uwagę,
ponieważ zgodnie z włoskim prawem analizę ryzyka prowadzi się jedynie w kontekście standardowych poziomów
narażenia (Rys. 5.5, str. 24).
Przeprowadzona analiza ryzyka wykazała, że poziomy ryzyka
wewnątrz pomieszczeń przekroczyły dopuszczalne limity. Należy jednak zaznaczyć, że parametry zostały w tym przypadku
ustalone na podstawie wartości domyślnych, a zatem nie mogą
być traktowane jako charakterystyczne dla danego miejsca.

22

Rys. 5.4. Wyniki uzyskane przy zastosowaniu metody niskiego przepływu i opróbowania pasywnego
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Biorąc pod uwagę wyniki otrzymane z wprowadzenia parametrów zapobiegawczych nie można wykluczyć sytuacji zagrożenia
dla człowieka, należy zatem podjąć odpowiednie kroki zaradcze
lub przeprowadzić stosowne badania.
Po dokonaniu szczegółowych badań tego miejsca zostanie przeprowadzona dodatkowa analiza ryzyka i zaplanowane zostaną
odpowiednie działania remediacyjne w celu osiągnięcia poziomów remediacyjnych wyznaczonych na podstawie kryterium
ryzyka zdrowotnego.
Dokładne badania, a w szczególności wdrożenie narzędzi FOKS
było niezwykle ważne przy określaniu warunków hydrogeologicznych i środowiskowych zanieczyszczenia. Pomimo trudnych
uwarunkowań hydrogeologicznych uzyskano dokładniejszą lokalizację źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych. Jeśli wziąć
pod uwagę relację korzyści do kosztów, narzędzia badawcze
FOKS okazały się skuteczniejsze od tradycyjnych.

Wobec powyższego, mając na uwadze planowane w przyszłości badania, wykonano analizę kosztów, porównując dwa różne
podejścia:
- tradycyjne – koszty mogłyby wynieść nawet 400.000 euro,
zakładając wykonanie 50 - 80 studni monitoringowych, pomiary zwierciadła wody, badania screeningowe oraz pompowania badawcze w celu opracowania charakterystyki
zbiornika,
- innowacyjne – wdrożenie narzędzi opracowanych w ramach projektu FOKS, koszty ograniczone do około
100.000 euro; badania zastosowane w tym przypadku to:
wykonanie pięciu studni monitoringowych, trzech studni
o dużej średnicy, pomiary zwierciadła wody, badania screeningowe, opróbowanie pasywne i zintegrowane pompowania badawcze.
Chociaż obliczenia te są tylko szacunkowe, różnica w kosztach
jest ewidentna.

Bazując na analizie ograniczonego zbioru danych, opróbowanie
pasywne oraz zintegrowane pompowania badawcze umożliwiły
określenie trójwymiarowego rozkładu smugi oraz przeprowadzenie wstępnej oceny ryzyka. Opróbowanie pasywne okazało się
szczególnie przydatne do ustalenia pionowego zasięgu smugi
wykazując, że zanieczyszczenie dotyczy wszystkich poziomów
zbiornika. Badania dostarczyły informacji o wielkości i wahaniach
stężeń, na podstawie których można było wywnioskować, że źródło jest bardzo silne i stałe oraz, że istnieje zagrożenie dla ludności.
W Arcade smuga jest bardzo wąska, a zatem trudna do wykrycia. Liczba studni monitoringowych potrzebnych do osiągnięcia
takich wyników tradycyjnymi metodami byłaby bardzo duża,
a biorąc pod uwagę głębokość zwierciadła (30 m), długość smugi
oraz rodzaj skał (żwir, scementowany żwir) również koszt badań
byłby bardzo wysoki.

W związku z tym następne możliwe kroki to:
- badania terenu w celu identyfikacji źródła zanieczyszczenia, ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczenie,
- środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń np. metoda P&T polegająca na pompowaniu zanieczyszczonej wody i odprowadzaniu do urządzeń oczyszczających,
- remediacja skoncentrowana zarówno na strefie saturacji,
jak i strefie nienasyconej, monitorowanie procesu samooczyszczania (Monitored Natural Attenuation),
- monitoring: konieczny do kontroli stężeń i trendów, pozwalający ocenić możliwości podjęcia dalszych działań
naprawczych oraz efektywność metod zapobiegania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i remediacji.

Rys. 5.5. Aktywne mechanizmy narażenia w przypadku przesiewowej oceny ryzyka zdrowotnego
(SLRA) w Arcade (zrzut z ekranu)
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6. Miejsce badawcze Stuttgart – Feuerbach

Fot. 6.1. Dzielnica miasta Stuttgart - Feuerbach
Stuttgart, stolica kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, położony jest w środkowej części gęsto zaludnionego
regionu w południowo-zachodnich Niemczech. Obszar badawczy o powierzchni 533 ha usytuowany jest na północ
od centrum miasta, w dolinie Potoku Feuerbach (Rys. 6.1).
Jak w przypadku innych dzielnic Stuttgartu, również
w dzielnicy Feuerbach obserwuje się silne zanieczyszczenie gleb i wód podziemnych będące skutkiem działalności

przemysłowej i handlowej prowadzonej tam od dziesięcioleci. W wyniku zmian strukturalnych wiele dawnych terenów przemysłowych przekształcono w tereny mieszkalne
lub usługowe. Od 1984 r. w dzielnicy Feuerbach zrealizowano szereg działań badawczych i remediacyjnych.
Zidentyfikowano 300 miejsc zanieczyszczonych, z których
193 zanieczyszcza lub stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych, ze względu na obecność
chlorowcopochodnych węglowodorów (CHC), których cechą charakterystyczną jest tworzenie długich smug zanieczyszczenia. Dla zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych działania remediacyjne, wykorzystujące metodę
P&T, są w dalszym ciągu prowadzone w Feuerbach przez
podmioty prywatne i publiczne. Ponieważ nie wszystkie
źródła zanieczyszczeń udało się już zidentyfikować, działania remediacyjne podejmowane na smugach są często
nieskuteczne i długotrwałe.
Ze względu na bliskie sąsiedztwo źródeł oraz nakładanie
się smug, identyfikacja podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczenie jest trudna. Ustalenie szkód w wodach podziemnych komplikują warunki hydrogeologiczne badanego
obszaru - zbiornik składa się z warstw piaskowców, łupków

Rys. 6.2. Złożona struktura geologiczna z wieloma poziomami wodonośnymi
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i gipsu (Rys. 6.2). Ponadto, kierunek przepływu wód podziemnych zmienia się lokalnie o około 90°, w zależności
od okresowego podnoszenia się lub obniżania poziomu
wody. Mimo, że wody podziemne w dzielnicy Feuerbach nie
są źródłem wody do spożycia, to istnieje ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do głębiej
położonych warstw wodonośnych oraz Potoku Feuerbach.
W takich przypadkach badanie poszczególnych miejsc zanieczyszczonych może być nieskuteczne.
W projekcie MAGIC, INTERREG IIIB CADSES (Ertel i Schollenberger, 2008, Gzyl i Gzyl, 2008), poprzedzającym projekt
FOKS, wykonano dla dzielnicy Feuerbach model koncepcyjny
na podstawie danych z około 900 studni, a następnie model
numeryczny całościowo ilustrujący rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na różnych poziomach wodonośnych. Jednakże,
utworzona w ten sposób mapa źródeł i smug zanieczyszczenia
pozostawała nadal niekompletna. Dalsze analizy modelu numerycznego wykazały, że dla uzyskania prawdziwego obrazu
rozmieszczenia źródeł i migracji zanieczyszczeń należałoby
uwzględnić dodatkowo proces degradacji mikrobiologicznej.

Cele projektu FOKS dla dzielnicy Feuerbach były następujące:
– rzetelne zidentyfikowanie i zlokalizowanie kluczowych
źródeł zanieczyszczenia oraz wyjaśnienie luk w charakterystyce terenu,
– ocenienie skutków degradacji mikrobiologicznej CHC
oraz uwzględnienie ich w istniejącym modelu numerycznym,
– opracowanie zasady zintegrowanego zarządzania ryzykiem zanieczyszczenia wód podziemnych oraz strategii remediacyjnej dla całej dzielnicy.
Numeryczny model transportu zanieczyszczeń powinien
być podstawą zintegrowanego zarządzania ryzykiem
zanieczyszczenia wód podziemnych. Rys. 6.3 przedstawia cały badany obszar oraz strukturę zanieczyszczenia, jakie uwzględniono przy opracowywaniu strategii
zarządzania ryzykiem, a także lokalizację dwóch miejsc
wymagających dalszego rozpoznania. Badania prowadzone w ramach Studium przypadku nr 1 koncentrowały
się na ocenie naturalnych procesów samooczyszczania.

Rys. 6.3. Miejsce badawcze Stuttgart Feuerbach: mapa po lewej pokazuje strukturę smugi zanieczyszczeń w miejscu badawczym (kolor żółty i czerwony); przekroje po prawej dotyczą
przypadków badanych w ramach projektu FOKS
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W Studium przypadku nr 2 /P954/ mamy do czynienia
ze złożoną strukturą zanieczyszczenia w postaci olbrzymiej smugi CHC, której źródło jest nieznane.
Każdy przypadek badano szczegółowo w latach 20092010 (Schollenberger, Spitzberg, 2010) Przeanalizowano
wszystkie dostępne od lat 80. XX wieku dane dotyczące
otaczającego obszaru. Praca badawcza polegała na stopniowej eliminacji potencjalnych źródeł zanieczyszczenia
na podstawie porównania składu substancji zanieczyszczających obecnych w smugach z miejscowymi danymi
pomiarowymi. Wyniki analiz posłużyły opracowaniu koncepcji dalszych badań dla każdego miejsca badawczego.
W celu zebrania dodatkowych informacji przeprowadzono
dwie badawcze kampanie terenowe (Tab. 6.1).
W studium przypadku nr 1 (Schollenberger i Spitzberg,
2011a) zidentyfikowano naturalne procesy samooczyszczania z trójchloroetylenu (TCE) w złożonych warunkach
nakładania się smug ze znanych źródeł - obiektów przemysłowych. Badania polegały głównie na analizie szeregów
czasowych stężeń zanieczyszczeń, opisaniu parametrów
redoks oraz zastosowaniu fingerprintingu, głównie na podstawie struktury rozmieszczenia składu smugi. Stwierdzono, że procesy degradacji aerobowej (tj. warunkowane
obecnością tlenu) doprowadziły do znacznego zmniejszenia całkowitych przepływów masy zanieczyszczeń.
Szerokie smugi CHC pochodzące z kilku źródeł, początkowo z przewagą TCE wewnątrz dużego zakładu przemysłowego, były już przez wiele lat badane i częściowo
oczyszczane (Rys. 6.4). Kolorowe segmenty danego schematu kołowego przedstawiają udział molowy różnych CHC
w stężeniach całkowitych. Wielkość koła ilustruje sumę
stężeń CHC, co umożliwia porównanie z ustalonymi wartościami progowymi (wyjaśnienia - patrz również Rys. 6.6).
W porównaniu z danymi historycznymi o zanieczyszczeniu terenu, należy odnotować znaczną poprawę stanu
środowiska. W poszczególnych studniach zaobserwowano znacznie niższe stężenia CHC i jest to logicznym
następstwem licznych operacji P&T wykonywanych już
od 1985 r. Do poprawy jakości wody przyczyniły się zapewne także procesy degradacji mikrobiologicznej. Z porównania z danymi historycznymi wynika także, że znaczącej zmianie uległ udział poszczególnych zanieczyszczeń.

Rys. 6.4. Rozkład i stężenia CHC: wartości średnie z lat 1990-1999 w porównaniu do
wartości z lat 2000-2009

Kampania 2010

Kampania 2011

-

-

-

wywiercenie pięciu studni do monitorowania wód podziemnych
przeprowadzenie pięciu zintegrowanych pompowań badawczych
izotopowe, wskaźnikowe i standardowe analizy laboratoryjne wód
podziemnych
uzyskanie danych referencyjnych dotyczących poziomu wód
podziemnych

-

wywiercenie dwóch studni do monitorowania wód podziemnych
przeprowadzenie trzech zintegrowanych pompowań badawczych
izotopowe, wskaźnikowe i standardowe analizy laboratoryjne wód
podziemnych
uzyskanie danych referencyjnych dotyczących poziomu wód
podziemnych

Tab. 6.1. Prace wykonane w ramach kampanii w terenie
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Poza tym, obecnie, w środkowej i południowej części terenu Studium przypadku nr 1, zanieczyszczeniem dominującym wydaje się być PCE, które zastąpiło przeważające
w poprzednich dziesięcioleciach TCE.
Rys. 6.5 ilustruje wzrost udziału PCE w porównaniu z TCE
w studni B11 działającej od 1985 r. Cześć górna wyników pokazuje udziały molowe poszczególnych substancji, natomiast część dolna – stężenia w µmol/l. Udziały
PCE i cDCE, początkowo zdominowane przez ponad
95 Mol-% TCE stopniowo wzrastały, i obecnie osiągają
prawie 40 Mol-%. W tym samym czasie całkowite stężenia CHC malały. To spowodowało wzrost udział PCE, który
utrzymywał się na tym samym poziomie podczas, gdy wartości stężeń TCE malały.

Rys. 6.5. Skład i stężenia CHC w studni
B 11 (47011)
Przykładowo, na terenie opisanym w Studium przypadku
nr 1 (ISAS 4508) dominował TCE, lecz obecnie występuje
także cisDCE oraz lotne związki organiczne. Taka zmiana
wskazuje na procesy dehalogenacji. Z drugiej strony, środowisko utleniające, panujące w wodach podziemnych, nie
pozwala na całkowitą degradację, dla której konieczne jest
środowisko o właściwościach silnie redukcyjnych.

Rozważania dotyczące degradacji lepiej prowadzić opierając
się na stężeniach molowych (µmol/l), a nie stężeniach wagowych (µg/l), które to zwykle stosuje się do otrzymania aktualnego bilansu masy (Rys. 6.6). Stężenie molowe 1 µmol/l
PCE odpowiada stężeniu wagowemu 166 µg/l; 1 µmol/l TCE
odpowiednio 131 µg/l, 1 µmol/l cDCE - 97 µg/l a 1 µmol/l
LZO - 62 µg/l. Interpretacja oparta na wartościach stężeń wagowych zawyżyłaby wyniki dotyczące procesów degradacji.

Rys. 6.6. Procentowy rozkład stężeń masowych w porównaniu do rozkładu stężeń molowych
chlorowcopochodnych węglowodorów
Wzrost udziału PCE z upływem czasu wynika z jego
mniejszej rozpuszczalności w wodzie (prawie dziesięciokrotnie) w porównaniu z TCE.

Rys. 6.7. Biodegradacja chloroetenu (Thiem
i Schmidt, 2011)

TCE, jako substancja bardziej rozpuszczalna w wodzie,
jest skutecznej niż PCE odpompowywana ze źródła zanieczyszczenia wód podziemnych, a zatem – po długotrwałym pompowaniu pozostanie więcej PCE niż TCE.
Ponadto, należy wziąć również pod uwagę mikrobiologiczną degradację TCE, cDCE i chlorku winylu (VC)
w warunkach tlenowych. Rys. 6.7 przedstawia ścieżki
tlenowej i beztlenowej degradacji chlorowcopochodnych węglowodorów. Ponieważ degradacja PCE w warunkach tlenowych jest niemożliwa, może to prowadzić
do jego akumulacji.

28

Rys.6.8. Schematyczne przedstawienie różnych terminów używanych do opisu warunków
redoks w środowisku (Bradley i Chapelle, 2010)
W jaki sposób ocenić wybiórczą degradację TCE, cDCE
i VC w warunkach tlenowych? I w jakim stopniu występuje dehalogenacja redukcyjna? Można to ocenic analizując
zmiany tradycyjnych parametrów oksydoredukcyjnych
wody podziemnej w zestawieniu z danymi o żyjących tam
mikroorganizmach. Na Rys. 6.8 przedstawiono związki
pomiędzy warunkami oksydoredukcyjnymi, a parametrami
wskaźnikowymi dla mikroorganizmów.
Mapowanie parametrów redoks, takich jak na przykład
stężenie azotu i Fe (III) na badanym obszarze oraz wokół
niego, pozwoliło stwierdzić, że na dużych obszarach Feuerbach panują warunki umożliwiające mikrobiologiczną
degradację TCE, cDCE oraz VC w środowisku tlenowym
(degradacja aerobowa) lub w środowisku o ograniczonej
zawartości tlenu (warunki anoksyczne).
Procesy mikrobiologiczne powinny w długim okresie skutkować znaczącym rozkładem tlenowym DCE i VC do prostych związków mineralnych. Biorąc pod uwagę jedynie
akumulację produktów redukcyjnego (beztlenowego) odchlorowania można bardzo niedoszacować całość procesów biodegradacyjnych. W rzeczywistości, zmniejszenie
zanieczyszczenia wód podziemnych może być rezultatem
zbiegu następujących okoliczności:
– skutecznych działań remediacyjnych typu P&T,
– dobrych warunków do rozkładu tlenowego panujących
w rozległych obszarach zbiornika wód podziemnych,

– odchlorowania redukcyjnego tylko w niektórych specyficznych obszarach źródłowych zanieczyszczenia
a także na szlaku spływu zanieczyszczenia BTEX
z dawnego magazynu paliw.
Obecność procesów degradacji aerobowej nie jest przeciwwskazaniem do stosowania P&T. Jednakże, wraz
z planowanym wdrażaniem systemu zarządzania ryzykiem oraz wdrażaniem planu remediacyjnego dla dzielnicy
Feuerbach należałoby również rozważyć podjęcie dodatkowych działań umożliwiających dalszą redukcję PCE.
W Studium przypadku nr 2 (Schollenberger i Spitzberg,
2011) celem nadrzędnym było zidentyfikowanie i zlokalizowanie obszaru źródłowego dużej smugi w skomplikowanym układzie terenów zanieczyszczonych. Struktura
rozkładu smugi CHC jest zróżnicowana na tym terenie.
Szczegółowe badania wód podziemnych prowadzone
na mniejszą skalę, z wykorzystaniem różnych podejść
oraz parametrów do fingerprintingu, pozwoliły wreszcie
jednoznacznie ustalić lokalizację źródła zanieczyszczenia
wód podziemnych. W studni P954 od wielu lat prowadzono działania remediacyjne z zastosowaniem metody P&T.
Wokół tego miejsca znajduje się wiele innych zanieczyszczonych studni, jak również wiele źródeł zanieczyszczenia.
Jednak, jak dotąd, żadne z miejsc ani źródeł punktowych
nie zostało rozpoznane na tyle, by można je było uznać
za źródło smugi oczyszczanej w P954. Na Rys. 6.9 przed-
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Rys. 6.9. Stan w P954. Po lewej - rozmieszczenie zanieczyszczeń i przepływ wód podziemnych
wg badań FOKS w roku 2011, po prawej – zmienne warunki przepływu wód podziemnych
w zależności od położenia poziomu wód
stawiono ogólny obraz sytuacji na badanym terenie. W interpretacji rezultatów należy brać pod uwagę zależność
pomiędzy warunkami przepływu i ogólnymi warunkami
wodno-gruntowymi.
Badania prowadzone w ramach Studium przypadku nr 2
(obszar P954) wskazują, że regionalny model przepływu
może okazać się niewystarczająco szczegółowy dla rozwiązania konkretnego problemu lokalnego. W tym konkretnym przypadku należało także wziąć pod uwagę lokalne
składowe przepływu pionowego, gdyż mają one poważny
wpływ na wynikowy, poziomy kierunek przepływu. Nie
oznacza to, że regionalny model przepływu nie znajduje
zastosowania w badaniu niewielkich obszarów; oznacza
natomiast, że powinien on zostać uzupełniony o model
lokalny.
Zrozumienie relacji pomiędzy różnymi skalami badań jest
ważnym warunkiem wstępnym właściwego prowadzenia
analiz oraz podjęcia skutecznych działań remediacyjnych.
Ocena istniejących danych i informacji historycznej o rejonie Steinhauser doprowadziła do wniosku, że należy przeprowadzić dalsze badania polegające na zastosowaniu IPT
w południowej i przyległej, zachodniej części (stacja benzynowa) – patrz Rys. 6.10.
W obu przekrojach udało się wykryć smugi zanieczyszczeń.
W celu ustalenia zależności źródło – smuga przeanalizowano:
– wiarygodność dostępnych danych historycznych,

– warunki przepływu,
– całkowite stężenie CHC i szacunkowy przepływ masy,
– wzorce rozkładu CHC i FCHC,
– długotrwałe zmiany stężeń,
– oznaczenia izotopowe 13C.
Parametry te przedstawiono na Rys. 6.10. Ocenę dostępnych informacji z użyciem matrycy przedstawia
Tab. 6.2, (str. 33).
Pozwalało to wywnioskować, że choć wiele potencjalnych
obszarów źródłowych zostało już rozpoznanych, to największy udział w zanieczyszczeniu usuwanym metodą
P&T w obszarze P954 ma wyciek nieznanego pochodzenia, zaobserwowany wzdłuż dawnego traktu transportu
przemysłowego biegnącego na południe od studni P954.
Ocena naturalnych procesów samooczyszczania
(Studium przypadku nr 1 – Stuttgart) wyraźnie wykazała skuteczność degradacji mikrobiologicznej CHC
w dzielnicy Feuerbach. W związku z tym, transport zanieczyszczeń, początkowo modelowany jako zwykły
transport adwekcyjny PCE, TCE, cDCE oraz VC został przedefiniowany i opracowano reaktywny model
transportu obejmujący degradację (Schäfer, 2011).
Obszar modelowy, przekroje badawcze wykorzystane do obliczenia przepływu masy oraz cztery głównie
obszary źródłowe (duże tereny przemysłowe) zostały przedstawione na Rys. 6.11 łącznie z dobowymi
przepływami masy zanieczyszczeń. Obszar mode-
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Rys. 6.10. Kluczowe parametry oceny zastosowane przy identyfikacji źródeł zanieczyszczenia
lowy, z pięcioma poziomami wodonośnymi, zajmuje
powierzchnię prawie 9 ha (patrz Rys. 6.2, str. 25).
Dyskretyzacja pozioma wykonywana jest na kwadracie 10 m x 10 m.
Model transportu został wzbogacony o nowy parametr,
jakim jest zanik całkowitego CHC z okresem półtrwania dwa lata, uwarunkowany mikrobiologiczną degradacją tej substancji. W przypadku tak niespecyficznej
degradacji nie ma potrzeby określania poszczególnych
procesów. Biorąc to pod uwagę przeliczono wartości
przepływów masowych w przekrojach badawczych
i porównano z wartościami przepływów otrzymanymi
w wyniku zintegrowanych pompowań badawczych.
Po uwzględnieniu degradacji kalibracja modelu umożliwiła znacznie lepsze przedstawienie aktualnych wartości stężeń w przekrojach badawczych oddalonych
od źródła, nie powodując niedoszacowania wartości
stężeń w przekrojach znajdujących się bliżej źródeł.
Świadczy to o tym, że dokładność modelu spełnia wa-

runki wstępne do modelowania scenariusza działań remediacyjnych, które będzie następnym krokiem.
Wyniki otrzymane dla poszczególnych miejsc badawczych
w Stuttgarcie, poza przydatnością do remediacji prowadzonej lokalnie, pokazują ważne aspekty metodologiczne
i prowadzą do opracowania bardziej ogólnych wskazówek
dotyczących powszechnego stosowania podejścia polegającego na zintegrowanym zarządzaniu ryzykiem zanieczyszczenia wód podziemnych.
– Należy zawsze rozpoczynać od charakterystyki
wzoru rozmieszczenia „tradycyjnych” parametrów
(np. całkowite stężenie substancji, parametry redoks) w czasie i przestrzeni.
– Chlorowcopochodne węglowodorów zwykle
tworzą wąskie smugi w wodach podziemnych,
co należy brać pod uwagę przy planowaniu badań, np. harmonogramu poboru prób w przypadku zintegrowanych pompowań badawczych.
Jednak, zmienne w czasie warunki przepływu
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Rys. 6.11. Obszar modelu Stuttgart - Feuerbach z głównymi źródłami zanieczyszczenia

Rys 6.12. Wzory rozmieszczenia CHC w dwóch scenariuszach: bez degradacji – po lewej
i z uwzględnieniem degradacji – po prawej
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Potencjalne obszary źródłowe odpowiedzialne za
powstanie smugi zanieczyszczeń usuwanych metodą P&T w studni P954
Czy obszar jest położony w strefie spływu wody do
studni P954 przy średnich warunkach przepływu?
Czy stężenia i przepływy masy zanieczyszczeń są
wystarczające do utworzenia smugi?
Czy wzór rozmieszczenia składowej smugi jest
przypadkowy?
Czy inne składowe CHC oprócz PCE, TCE i cisDCE
zidentyfikowano np. jako: 1,1,1-TCE, t-DCE, 1,1-DCE?
Czy freon (F12, F11, F113) zidentyfikowano
w podobnych stężeniach i o podobnym wzorcu
rozmieszczenia?
Czy całkowite stężenia CHC nie wykazują dużych
zmian w czasie?
Czy wyniki oznaczenia izotopowego 13C dla PCE
są zbieżne z oznaczeniem w P954 (± 1‰)?
Czy wyniki pomiaru stężenia SF6 (± 0,5 mol/l) są
zbieżne z oznaczeniem w P954?
Czy dane historyczne są wiarygodne?
Suma punktów
Punktacja jeśli wymienione kryterium jest:
- spełnione całkowicie - 1 punkt
- spełnione częściowo - 0,5 punktu
- niespełnione - 0 punktów

Obszar
2430

Waga

AS Steinhäuser

ARAL

ehem.
TEXACO

Tory
kolejowe

Przyznane punkty
3

1,5

3

1,5

3

3

3

1,5

1,5

0

0

3

2

0

0

1

0

2

2

0

0

2

1

2

2

0

0

0

0

2

1

0,5

0

0,5

0

0,5

1

0

0

0

0,5

1

1

0

0

0,5

0,5

0

0
5

0,5
14

1

1
1
0,5
4,5
5,5
6
Waga (znaczenie kryterium):
- duże znaczenie dla interpretacji – x 3
- znaczenie średnie – x 2
- ważne, ale mniej istotne – x 1

Tab. 6.2. Matryca identyfikacji źródeł

wód podziemnych (Studium przypadku nr 2) czy
historycznie bardzo różne formy odprowadzenia wód i sposobów ich wykorzystania (Studium
przypadku nr 3) mogą prowadzić do powstania
szerszych smug, a nawet do bardziej rozproszonego rozmieszczenia zanieczyszczeń w wodach podziemnych.
– Mimo, że degradacja w warunkach beztlenowych
uważana jest za dominujący mechanizm rozkładu
CHC w wodach podziemnych, procesy degradacji
tlenowej również mogą odgrywać ważną rolę (Studium przypadku nr 1). Tlenowe lub ograniczone warunki tlenowe są bardzo powszechne w wodach podziemnych Europy i tworzą środowisko sprzyjające
mikrobiologicznej degradacji TCE a jeszcze lepsze
środowisko - dla mniej chlorowanych komponentów.
Dla zrozumienia i opisania procesów mikrobiologicznego samooczyszczania danego miejsca trzeba
znać, oprócz map potencjału redoks, także przestrzenne i czasowe profile rozmieszczenia CHC.

– Szczególnie ważne jest zrozumienie, jakie czynniki decydują o losach i migracji zanieczyszczeń
na danym terenie. Rozpoznanie powinno opierać
się na modelowaniu koncepcyjnym. W bardziej
skomplikowanych przypadkach bardzo przydatnym narzędziem okazał się numeryczny model
przepływów wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń. Model ten umożliwia weryfikację hipotez o przebiegu zjawisk warunkujących
losy zanieczyszczeń oraz o wpływie tych zjawisk
na stan wód podziemnych w danym miejscu
i w danej chwili.
– Dla opracowania kompletnej i spójnej charakterystyki terenu oraz właściwej oceny procesów
zachodzących w wodach podziemnych należy
korzystać z szerokiej gamy narzędzi badawczych. Jest to szczególnie ważne w przypadkach
o znacznej złożoności, takich jak w Stuttgarcie.
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7. Koncepcja remediacji
Koncepcje remediacji poszczególnych miejsc badawczych
opracowano wykorzystując narzędzia badawcze FOKS.
W przypadku Jaworzna w opracowaniu koncepcji wykorzystano również wyniki pilotażowych działań remediacyjnych.
Tło dla przedstawionych poniżej koncepcji remediacji stanowią informacje z rozdziału drugiego (Jaworzno), rozdziału
piątego (Treviso) i rozdziału szóstego (Stuttgart).
Jaworzno
Dla miejsca badawczego w Jaworznie przygotowano ogólną
koncepcję remediacji (Tab. 7.1). Stanowi ona punkt wyjścia
dla przyszłego programu remediacyjnego i szczegółowych
planów działań. Koncepcję remediacji opracowano na podstawie wyników modelowania, śledzenia wstecznego (backtracking), IPT, a także wniosków z efektów pilotażowych
działań remediacyjnych. Dokonano wnikliwej selekcji potencjalnych technologii remediacyjnych biorąc pod uwagę ich
stosowalność w odniesieniu do konkretnych zanieczyszczeń,
stopień dojrzałości (technologia skomercjalizowana; tuż
przed komercjalizacją; obiecująca), zasady lokalizacji procesu (in situ, ex situ), stosowalność w odniesieniu do kluczowych ognisk zanieczyszczeń, smug, przydatność w eliminacji
zanieczyszczeń rozproszonych, poziom ryzyka środowiskowego i zdrowotnego związanego z zastosowaniem technologii, a także koszty instalacji do remediacji, jej eksploatacji
i konserwacji.
Opracowując koncepcję remediacji brano pod uwagę oczekiwania dotyczące zabezpieczenia składowiska odpadów
(CSO) w Jaworznie, sformułowane w Krajowym Planie
Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej. Zgodnie z tym dokumentem, w przypadku centralnego składowiska odpadów
(CSO) należy zapewnić zabezpieczenie bryły odpadów
Kluczowe źródła
zanieczyszczenia

przed kontaktem z wodami podziemnymi i opadowymi nie
ingerując przy tym w samą bryłę.
Koncepcja remediacji spełnia następujące cele strategiczne:
A. Możliwie najszybsza, trwała likwidacja emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych;
B. Możliwie najszybsze zmniejszenie ryzyka środowiskowego i zdrowotnego;
C. Przywrócenie - w rozsądnych ramach czasowych oraz
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa środowiskowego
- form użytkowania terenu określonych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem terenów zielonych, przemysłowych i przeznaczonych pod usługi.
Działania dla osiągnięcia dwóch pierwszych celów (A, B)
sprowadzą się do:
– przechwytywania i oczyszczania całości zanieczyszczonej wody wypływającej z miejsca badawczego,
– skutecznego zaizolowania kluczowych źródeł: centralnego składowiska odpadów (CSO), obszaru nagromadzenia cieczy niewodnych (NAPL), północnej części Pola K
oraz terenu dawnego magazynu HCH.
Oba rodzaje działań powinny być podjęte możliwie jak najszybciej i realizowane równolegle, a prace inwestycyjne nie
powinny trwać dłużej niż rok. Trzeci cel (C ) zostanie osiągnięty dzięki likwidacji źródeł emisji zanieczyszczeń.
Koncepcję zapobiegania rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń przedstawiono na Rys. 7.1. Dla przerwania migracji
zanieczyszczonych wód w czwartorzędowym poziomie
wodonośnym wdrożony zostanie system pompowania
i oczyszczania (P&T). System studni i pomp zajmie całą
szerokość doliny Wąwolnicy w profilu zamykającym odpływ
wód przez zachodnią granicę miejsca badawczego. Całość

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń

Eliminacja rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń z kluczowych źródeł
emisji
– Pionowa bariera nieprzepuszczalna, aż do naturalnej izolacji
w podłożu, wokół terenu na
którym znajdują się źródła
Najwyższy priorytet:
o najwyższym priorytecie: CSO,
źródła smugi połunagromadzenie NAPL, teren
dniowej
dawnego magazynu HCH i północna części Pola K,
– Przykrycie powierzchni terenu
(capping)
Wysoki priorytet:
Wewnętrzne składowisko odpadów
źródło smugi
i smuga

Odcięcie drogi migracji
zanieczyszczeń

Eliminacja źródeł emisji

Metoda P&T
– instalacja systemu
studni i pomp w
Dolinie Wąwolnicy
– oczyszczanie w
istniejącej oczyszczalni ścieków

– CSO: fizykochemiczne metody
usuwania zanieczyszczeń inne
niż spalanie, stosowane na
miejscu (on site)
– nagromadzenie NAPL oraz
teren dawnego magazynu HCH:
metoda P&T
– północna część Pola K: oczyszczanie na miejscu (in situ);
fitoremediacja, bioremediacja

Metoda P&T
– instalacja systemu

Podjęcie działań dopiero po dokładnym rozpoznaniu

Tab. 7.1. Ogólna koncepcja remediacji dla Jaworzna
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wód wymagających oczyszczania kierowana będzie do zakładowej oczyszczalni ścieków, wykorzystywanej obecnie
do oczyszczania zanieczyszczonej wody pochodzącej z rowów opaskowych. Stosowana technologia nadaje się także
do oczyszczania wód podziemnych odpływających z miejsca
badawczego, jednakże konieczne będzie zwiększenie przepustowości oczyszczalni o około 30%.
Dla pełnego i trwałego powstrzymania emisji zanieczyszczeń
z rejonu kluczowych źródeł, zastosowane zostaną rozwiązania typowe dla składowisk odpadów niebezpiecznych. Dla
zapobieżenia penetracji bryły odpadów przez wody opadowe
wprowadzone zostanie przykrycie (capping) całej powierzchni terenu z wykorzystaniem m.in. nieprzepuszczalnej warstwy
mineralnej (geomembrana). Dla odizolowania bryły odpadów
od wód podziemnych zbudowana zostanie nieprzepuszczalna pionowa bariera bentonitowa.
Do likwidacji kluczowych źródeł zanieczyszczeń wykorzystane zostaną technologie unieszkodliwiania trwałych zanieczyszczeń organicznych inne niż spalanie. W przypadku składowiska CSO przewidywana jest destrukcja zanieczyszczeń
na miejscu (on site) metodą chemiczną. Dostępnych jest już
kilka sprawdzonych technologii: zasadowego rozkładu katalitycznego (BCD - Base Catalysed Decomposition), witryfikacji
(zeszkliwiania) GEOMELT, redukcji chemicznej w fazie gazowej (GPCR – Gas Phase Chemical Reduction). W ramach
projektu FOKS przetestowano w Jaworznie stosunkowo
nową technologię chemicznej redukcji katalizowanej miedzią
(CMD - Copper Mediated Destruction). Wyniki zastosowania
tej metody okazały się bardzo obiecujące (zob. opis pilotażo-

wych działań remediacyjnych). Należy pamiętać, że z uwagi
na ogromną ilość nagromadzonych odpadów i silnie zanieczyszczonego gruntu, oczyszczanie terenu, z wykorzystaniem którejkolwiek z wymienionych metod potrwa kilka lat.
Remediacja gruntu w rejonie dawnego magazynu HCH oraz
w rejonie nagromadzenia cieczy niewodnych (NAPL) powinna zostać przeprowadzona z miejscowym wykorzystaniem
metody P&T. W północnej części Pola K proponowane jest
oczyszczenie gruntu z zastosowaniem metod biologicznych
in situ - bioremediacji lub fitoremediacji.
Rezultatem uruchomienia instalacji P&T (zob. także Rys. 7.1)
będzie przecięcie drogi napływu zanieczyszczeń od strony
wewnętrznego składowiska odpadów będącego źródłem
smugi północnej. Przed podjęciem decyzji o metodach ostatecznej likwidacji tego źródła konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań terenowych, które dadzą odpowiedzi na pytania o dokładną lokalizację i ilość odpadów oraz
o przybliżony czas zaniku smugi w przypadku odcięcia źródła.
Do remediacji gleby i gruntu na terenach mniej zanieczyszczonych preferowane będą techniki fitoremediacyjne i bioremediacyjne. Termin rozpoczęcia tych działań zależeć będzie
od postępów w likwidacji źródeł kluczowych.
W granicach miejsca badawczego nadal możliwe będzie
ujawnienie się lokalnych, jak dotąd nierozpoznanych źródeł
zanieczyszczenia, których likwidacja będzie konieczna. Doświadczenia z pilotażowych działań remediacyjnych projektu
FOKS pokazują, że w takich przypadkach dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie mobilnych instalacji do che-

Rys. 7.1. Koncepcja zapobiegania rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń: źródła o najwyższym
priorytecie i smuga południowa
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micznego unieszkodliwiania zanieczyszczeń.
Dla niektórych technologii, wymienionych w Tab. 7.1, wykonano oceny ryzyka zdrowotnego (HRA). Analizowano ryzyko
jakie może wystąpić na wszystkich etapach – od przygotowania terenu, aż po zagospodarowanie produktów ubocznych
remediacji. Wzięto pod uwagę różne drogi narażenia takich
grup populacji jak pracownicy oraz osoby mieszkające w sąsiedztwie zanieczyszczonego terenu.
Pilotażowe działania remediacyjne
w Jaworznie: CMD

Głównym działaniem w ramach pilotażowej remediacji terenu
składowiska CSO w Jaworznie było zastosowanie do wstępnej dehalogenacji skoncentrowanych pestycydów technologii CMD (Copper Mediated Destruction). Technologia CMD
została opracowana w latach 2000-2003 przez naukowców
czeskich i opatentowana jako metoda usuwania trwałych
zanieczyszczeń organicznych, w tym takich związków jak
np. hexachlorobenzen (HCB), polichlorowane bifenyle
(PCB), polichlorowane dibenzo-p-dioksyny (PCDD), dibenzofurany (PCDF) z wykorzystaniem miedzi jako katalizatora
(Bures i in., 2003; Pekarek i in., 2003; Pekarek i in., 2006; Pekarek i in., 2007). Zaproponowano ją jako jedną z opcji kompleksowej procedury remediacyjnej dla miasta Jaworzna.
System został zainstalowany w Zakładach Chemicznych
ORGANIKA-AZOT jako pełnowymiarowa jednostka mobilna wraz z integralnym wyposażeniem laboratoryjnym,
systemem usuwania produktów ubocznych, systemem
oczyszczania instalacji oraz zapleczem biurowym (Fot. 7.2).
Przeprowadzono testy pilotażowe technologii CMD polegające na dehalogenacji wieloskładnikowych zanieczyszczeń
z dominującym udziałem pestycydów: HCH i DDT oraz ich
metabolitów. Aby zbadać skuteczność dehalogenacji wykorzystano integralne wyposażenie laboratoryjne jednostki mobilnej. Szczegółowe cele badania były następujące: (i) sprawdzenie skuteczności unieszkodliwiania różnych kombinacji

Fot. 7.2. Pełnowymiarowa instalacja pilotażowa
w Jaworznie

substancji zanieczyszczających (ii) optymalizacja warunków
reakcji oraz pracy reaktora w kontekście maksymalnego bezpieczeństwa pracy całego systemu (iii) sprawdzenie różnych
efektów matrycowych, tj. przydatności metody w różnych
aplikacjach, np. gdy jednym z rodzajów substratów jest popiół
lotny (iv) weryfikacja i porównanie tej metody z innymi technologiami unieszkodliwiania zgodnie z przyjętymi kryteriami
i normami. Skuteczność dehalogenacji zanieczyszczeń w doświadczeniach przeprowadzonych w ramach projektu FOKS
wyniosła ponad 99,99%.
Główne zalety tej metody, odróżniające ją od większości metod alternatywnych, to:
– bezpieczne środowisko reakcji – proces zachodzi przy
ciśnieniu równym atmosferycznemu,
– niezależność skuteczności procesu od stopnia chlorowania substratu (łatwa optymalizacja od eksperymentów
laboratoryjnych do jednostki pełnowymiarowej),
– wyjątkowa, wysoka przydatność do rozkładu chlorowanych pochodnych benzenu, fenoli i innych substancji
mogących działać jako prekursory wysoko związków
szczególnie toksycznych, jak np. dioksyn,
– występowanie jedynie śladowej ilości reaktywnych produktów końcowych takich jak zasady lub kwasy,
– brak wybuchowych półproduktów lub produktów reakcji,
– brak reakcji kondensacji.
Wiele wskazuje, że jest to nowatorska technologia o cechach
BAT, czyli „najlepszej dostępnej techniki”. W chwili obecnej
jest ona już dostępna na rynku. Zarówno instalacja mobilna,
jak stacjonarna wykonywane są w kilku skalach wielkości.
Szacuje się, że w praktyce maksymalna a zarazem wystarczająca objętość robocza instalacji, przy równoległej pracy
jednostek, wynosi 10 m3.
Pilotażowe działania remediacyjne w Jaworznie:
fitoremediacja i bartiery reaktywne

Głównym celem obu doświadczeń była ocena skuteczności
instalacji do usuwania chlorocykloheksanu (HCH) i innych
zanieczyszczeń chloroorganicznych z wody w kontekście
zapobiegania zanieczyszczeniu dolin rzek Wąwolnicy i Przemszy. Wstępne wyniki oceny ich skuteczności są bardzo
obiecujące.

Złoże fitoremediacyjne (Fot. 7.3) skonstruowano do oczyszczania wód powierzchniowych. Zlokalizowano je w rejonie
smugi południowej, na powierzchni około 480 m2, w pobliżu
rowów opaskowych zbierających zanieczyszczoną wodę
z obszaru kluczowych źródeł zanieczyszczeń. Zasada działania złoża jest typowa dla mokradła: system z przepływem
powierzchniowym i podpowierzchniowym, oraz szczelnym
dnem, przejmuje zanieczyszczoną wodę z rowu opaskowego. Woda przenika przez strefę dopływu wypełnioną materiałem dolomitowym (odczyn zasadowy), następnie przez strefę
sorpcji utworzoną z torfów (odczyn kwaśny), by w końcu do-
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strefie aeracji, jak i strefie saturacji. Dla strefy aeracji, sugeruje się przeprowadzenie oceny technologii wentylacyjnych
(np. ekstrakcji par z gleby / desorpcji próżniowej (SVA – Soil
Vapour Extraction) w celu usunięcia źródła emisji zanieczyszczenia w gruncie.
Ponadto istnieje wiele dostępnych technologii wykorzystujących biologiczne, chemiczne lub fizyczne procesy
zachodzące w zbiorniku wód podziemnych. Zgodnie z modelem koncepcyjnym miejsca badawczego najbardziej skuteczną technologią może być chemiczne utlenianie in situ
(ISCO - In Situ Chemical Oxidation).
Fot. 7.3. Jaworzno, złoże
strefa dopływu

fitoremediacyjne,

trzeć do strefy odpływu zbudowanej z piasków (odczyn obojętny). Strefa sorpcji pokryta jest roślinami o dużej tolerancji
na zanieczyszczenia i znacznej zdolności do ich przechwytywania, natomiast strefa odpływu – roślinami wskaźnikowymi
o znacznej wrażliwości na zanieczyszczenia. Podstawą oceny skuteczności remediacji jest porównanie sumy ładunków
zanieczyszczeń w wodzie napływowej i odpływowej części
mokradła, a do pomiaru wykorzystano próbniki pasywne.
Doświadczenia z firoremediacją kontynuowane będą po zakończeniu projektu FOKS.
Przepuszczalne bariery reaktywne (PRB) skonstruowano
w celu zbadania możliwości zapobiegania migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych z rejonu kluczowych
źródeł do Doliny Wąwolnicy. Bariery umieszczono w rejonie smugi południowej, w pobliżu centralnego składowiska
odpadów (CSO), w trzech studniach badawczych. Materiał
reaktywny wypełniający poszczególne studnie przygotowano
w trzech wersjach: nano-żelazo, granulowany węgiel aktywny i opiłki żelaza. Konstrukcja umożliwiła opróbowanie i przeprowadzenie pomiarów bez konieczności demontowania
bariery czy wstrzymywania eksperymentu. Studnie tworzą
linię prostopadłą do kierunku przepływu wód podziemnych.
Wyniki unieszkodliwiania zanieczyszczeń są porównywane
w zależności od zastosowanego materiału reaktywnego.
Treviso
Konieczne jest dokładne zbadanie rejonu źródeł zanieczyszczeń i wprowadzenie adekwatnych działań zapobiegających
uwalnianiu zanieczyszczeń oraz ograniczających ich rozprzestrzenianie się. Dopiero wówczas będzie można przystąpić do
zasadniczych prac remediacyjnych. Badania przeprowadzone w ramach projektu FOKS doprowadziły do rozpoznania
rejonu uwalniania zanieczyszczeń. Dla ustalenia dokładnego
położenia źródeł zanieczyszczenia konieczna będzie współpraca z organami nadzoru i monitoringu środowiskowego.
Działania naprawcze powinny koncentrować się zarówno na

Korzyści płynące z zastosowania tej technologii to: umiarkowane koszty, szybkość procesu, kompatybilność z biologicznymi metodami oczyszczania (np. MNA). Może ona okazać
się bardziej skuteczna niż metoda skraplania z wykorzystaniem powietrza jako nośnika gazowego (Air Sparging), która
w przypadku rozpuszczalników jest często stosowana razem
z desorpcją próżniową (Soil Vapour Extraction) ze względu
na głębokość i miąższość zbiornika.
W niektórych przypadkach monitorowane naturalne samooczyszczanie (MNA) może stanowić realną alternatywę,
zarówno technicznie, jak i ekonomicznie konkurencyjną
w stosunku do innych metod remediacji. Metoda ta pozwala
na sprawdzenie, czy warunki panujące w zbiorniku sprzyjają samoczynnym procesom degradacji mikrobiologicznej.
Na podstawie otrzymanych wyników konieczne będzie ustalenie planu monitoringu, który umożliwi zlokalizowanie źródła,
określenie ram czasowych oraz metod monitorowania i poboru próbek. Monitoring pozwoli na zweryfikowanie hipotezy
o naturalnym samooczyszczaniu, a także na sprawdzenie,
czy na badanym terenie nie zachodzą zmiany uwarunkowań
środowiskowych, i czy spełnione są cele remediacji.
Główne zalety tej metody to stosunkowo niskie koszty oraz
brak znaczącej ingerencji w procesy samooczyszczania zachodzące na badanym terenie. MNA uważana jest często
za metodę zbyt powolną, szczególnie w przypadku nagromadzenia się na danym poziomie gęstych cieczy niewodnych (DNAPL), lub jeśli na danym terenie uprzednio nie
prowadzono aktywnych działań remediacyjnych. Zgodnie
z zaleceniami Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska
(US EPA) MNA może być łączone z działaniami remediacyjnymi zmierzającymi do unieszkodliwienia lub odcięcia źródła
zanieczyszczenia.
Stuttgart
Dla miejsca badawczego Stuttgart opracowano wstępny plan
zarządzania ryzykiem zanieczyszczenia wód podziemnych,
łącznie ze strategią remediacji wód podziemnych i strategią
zarządzania ryzykiem. W tym celu konieczne było dokładne
zidentyfikowanie źródeł, dróg migracji zanieczyszczeń oraz
receptorów. Ilustruje to model koncepcyjny oraz przekroje ba-
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dawcze przedstawione na Rys. 7.4.
Korzystając z modelu koncepcyjnego określono trzy główne
cele remediacyjne w zależności od poziomu ryzyka w rejonie
Feuerbach.
Priorytet 1 Głębsze warstwy wodonośne DA

Zapobieganie przenikaniu i migracji zanieczyszczeń do głębszych warstw wodonośnych. Głębsze warstwy wodonośne
mają być zabezpieczone przed dopływem zanieczyszczeń.
Priorytet 2 Wody powierzchniowe SW

Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do Potoku
Feuerbach.
Priorytet 3 Zbiornik czwartorzędowy QA

Ograniczenie ilości zanieczyszczeń uwalnianych do zbiornika czwartorzędowego do poziomu poniżej 20 g/dziennie.
Ogólnym celem jest zlikwidowanie zanieczyszczenia w perspektywie średnioterminowej.
Jako potencjalnie docelowe miejsca działań remediacyjnych
wybrano w dzielnicy Feuerbach cztery rejony (Rys. 6.11), z których uwalniają się największe ilości CHC. Całkowite przepływy
masy zanieczyszczeń z tych obszarów zostały skalkulowane
jako ekwiwalent PCE wyrażany w gramach na dobę, na podstawie stężeń molowych, o których mowa w rozdziale szóstym.
W dzielnicy Feuerbach działa kilka instalacji typu P&T

i można już zaobserwować znaczne zmniejszenie większości smug. Niemniej jednak, opracowując kompleksową,
kosztowo efektywną, niezależną od wcześniejszych uwarunkowań i optymalną strategię, należało te efekty pominąć. W związku z tym najpierw sytuację bieżącą porównano ze scenariuszem, w którym nie działają żadne instalacje
pompujące. Otrzymane wielkości uwalnianych mas zanieczyszczeń z uwzględnieniem poszczególnych dróg migracji
przedstawiono w Tab. 7.2 (kolumna druga).
Następnie przeprowadzono kalkulacje dla czterech głównych rejonów źródeł zanieczyszczenia, stanowiących około
7% powierzchni modelowanego obszaru. Według wyników
modelowania, z tych miejsc uwalnianych jest do wód podziemnych ponad 89% zanieczyszczeń. Zatem odpowiednie ukierunkowanie działań remediacyjnych będzie miało
wpływ na jakość wód podziemnych w dzielnicy Feuerbach.
W Tab. 7.2 przedstawiono ilości uwalnianych zanieczyszczeń z czterech głównych obszarów źródłowych, które
znacznie różnią się od siebie, pod względem potencjalnego zagrożenia dla wód powierzchniowych (Potok Feuerbach) oraz głębszych zbiorników wód podziemnych.
Tabela ilustruje hipotetyczną redukcję dobowej emisji zanieczyszczeń, jaka zostałaby osiągnięta w przypadku pełnej „remediacja u źródła”.
Najbardziej znaczącym źródłem, z emisją 387 g/d PE (72%)

Rys. 7.4. Stuttgart, cele remediacji w dzielnicy Feuerbach
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Tab. 7.2.Skalkulowany efekt remediacji głównego źródła [w gramach PCE/dobę]
jest bardzo duży obszar ISAS 4508 z licznymi podobszarami źródłowymi. Ich usunięcie w dużym stopniu poprawiłoby
jakość wód podziemnych w górnych warstwach. Jednakże,
nie należy spodziewać się pozytywnych skutków remediacji
w głębszych warstwach wodonośnych.
Skoncentrowanie działań remediacyjnych właśnie na tych
czterech źródłach (spośród 193) zmniejszyłoby wpływ zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych o prawie 90%.
Te cztery obszary należy zatem uznać za kluczowe źródła
zanieczyszczenia w Feuerbach.
Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki, zaleca się aby przyszłe działania skoncentrowano na: zaplanowaniu remediacji uwzględniającej specyfikę miejsca badawczego, propozycjach udoskonalenia istniejących instalacji P&T oraz
poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań służących likwidacji źródeł zanieczyszczenia. Należy również poszukiwać
rozwiązań, które zwiększą skuteczność procesów naturalnej degradacji zanieczyszczeń zachodzących w zbiorniku
wód podziemnych.
Severovychod - Novy Bydzov
Zgodnie z ogólnymi rekomendacjami dotyczącymi remediacji wód gruntowych, sformułowanymi przez władze miasta,
na dużym obszarze w okolicy Novego Bydzova, wszelkie
przedsięwzięcia remediacyjne powinny być poprzedzone
przez:
– szczegółowe rozpoznanie źródeł zanieczyszczenia,
– rozpoznanie ekspozycji mieszkańców miasta na zanieczyszczenia wody pochodzące z różnych źródeł,
– analizę ryzyka powodowanego przez źródła zanieczyszczenia wód podziemnych.
Zgodnie z tymi rekomendacjami opracowano koncepcję remediacji dla rejonu zakładu KOVOPLAST. Na podstawie tej
koncepcji miasto Novy Bydzov wystąpiło do Programu Operacyjnego EU – Środowisko o finansowe wsparcie wstępnych prac remediacyjnych. Pozytywna ocena rezultatów tych

prac, dokonana przez Ministerstwo Środowiska Republiki
Czeskiej była podstawą do sfinansowania dalszych działań
przez Narodowy Fundusz Środowiska. Prace remediacyjne
rozpoczęto w lutym 2012 r. Ich zakończenie przewidywane
jest na 2015 r. Remediację zaplanowano jako proces dwuetapowy.

Etap 1 - Szczegółowe badania na rzecz optymalnego przygotowania do zasadniczych prac

Celem badań jest pogłębione rozpoznanie miejscowych
uwarunkowań geologicznych i hydrogeologicznych, w tym
diagnoza stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych oraz
rozmieszczenia i dróg migracji zanieczyszczeń. Jest to niezbędne do prawidłowego rozmieszczenia studni służących
do testowania rezultatów remediacji oraz do monitoringu
wód podziemnych. Zanim zastosowane zostaną innowacyjne techniki remediacji, planuje się przeprowadzenie
następujących badań: badania geofizyczne, sondowanie
membranowe (Membrane Interphase Probe), budowa
studni monitoringowych, oznaczenie wyjściowego poziomu
zanieczyszczeń.
Etap 2 - Testowanie alternatywnych technologii
likwidacji źródeł zanieczyszczenia

Na podstawie spodziewanej wysokiej skuteczności do testowania zarekomendowano dwie innowacyjne technologie
rozkładu chlorowcopochodnych węglowodorów: redukcja
chemiczna in situ (ISCO) oraz biologicznie wspomagana
dehalogenacja redukcyjna (BRD). Zastosowanie tych technologii wymaga jednak uprzedniego przetestowania ich
przydatności w różnych warunkach hydrogeologicznych
oraz optymalizacji parametrów operacyjnych. Instalacje
skonstruowane na potrzeby testów badawczych będą następnie wykorzystane w zasadniczych pracach remediacyjnych. Ważnym źródłem danych do oceny rezultatów remediacji będzie monitoring powietrza wewnątrz budynków
oraz wód podziemnych w rejonie smug zanieczyszczeń.
Rezultaty monitoringu mogą wpływać na bieżącą modyfikację szczegółowych planów prac remediacyjnych.
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8. System wspomagania decyzji
Grupą docelową projektu FOKS oraz jego pośrednimi beneficjentami są głównie jednostki administracji publicznej zajmujące się problemem zanieczyszczenia gleb i wód podziemnych w krajach Europy
Środkowej. Jednostki te potrzebują odpowiedniego
systemu wspomagania decyzji oraz wytycznych
odnośnie wdrażania Dyrektywy dotyczącej wód
podziemnych na terenach zdegradowanych, takich
jak tereny zanieczyszczone chemicznie czy tereny
poprzemysłowe.
Jednym z rezultatów projektu FOKS jest opracowanie strategicznych podstaw zarządzania i oceny
ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych. Ich
zastosowanie w badaniach pilotażowych pozwoliło
na zdefiniowanie architektury i zawartości systemu
wspomagania decyzji (DSS), który należy do klasy
komputerowych systemów informacyjnych bazujących na wiedzy. Nadrzędnym celem DSS jest wspomaganie decydentów w podejmowaniu skutecznych decyzji przez zidentyfikowanie działań, które
należy podjąć oraz zagwarantowanie, że oceniane
kryteria są odpowiednie, logiczne i jasne.
System wspomagania decyzji opracowany w ramach projektu FOKS ma wspomóc osoby podejmujące decyzje w procesie oceny jakości wód podziemnych i zarządzania tymi zasobami. Można go
scharakteryzować jako system danych pasywnych
oparty na wiedzy. Jego zadaniem jest przetworzenie olbrzymiej liczby danych w oparciu o racjonalne
i logiczne podstawy oraz wiedzę, a także przeprowadzenie przejrzystej i rzetelnej oceny potencjalnego ryzyka.
Ramy koncepcyjne opracowanego systemu są ściśle związane z paradygmatem źródło - droga migracji – receptor, na którym opiera się wdrażana
metodologia.
Na początku oceny następuje identyfikacja jej składowych, a następnie oszacowanie punktacji dla
każdej składowej oceny ryzyka (np. ryzyko ze strony źródła, wrażliwość receptora, droga migracji).
Wartości punktowe są najpierw normalizowane

względem wartości maksymalnej (tzn. sprowadzane do układu jednorodnego), a następnie agregowane za pomocą metody MCDA, czyli wielokryterialnej analizy problemu decyzyjnego (Multi-Criteria
Decision Analysis) w celu ustalenia poziomu ryzyka
w przypadku każdego z ocenianych źródeł zanieczyszczenia.
Ze względu na funkcjonalności i zastosowanie
opracowany w ramach projektu FOKS system DSS
jest adresowany do dwóch grup użytkowników:
osób podejmujących decyzje i ekspertów. Decydent to podmiot (osoba, instytucja) dokonujący
wyboru ostatecznego wariantu decyzji, przy czym
podmiot ten niekoniecznie reprezentuje środowisko
eksperckie. Oznacza to, że działania, które mogą
być podjęte przez tego typu użytkowników nie
mogą obejmować specjalistycznej kompleksowej
oceny środowiska. To drugi typ użytkowników, czyli eksperci w zakresie zarządzania zasobami wód
podziemnych, są w stanie dostarczyć decydentowi
właściwych informacji dotyczących technicznych
aspektów oceny.
Struktura techniczna systemu DSS opiera się
na wzajemnych powiązaniach logicznych. Moduły pełniące określoną rolę, współdziałają ze sobą
tworząc architekturę umożliwiającą przeprowadzenie całego procesu oceny. Struktura programu
obejmuje sześć głównych interaktywnych modułów:
Centralnego Zarządzania, Zarządzania Danymi,
Wizualizacji GIS, Normalizacji, Oceny Jednostek
i Oceny Ryzyka. W przygotowaniu narzędzia informatycznego do oceny ryzyka należy wziąć pod
uwagę wyniki badań uzyskanych z pomocą narzędzi FOKS. Generalnie, informacje, które mogą być
importowane do systemu DSS dotyczą źródeł, receptorów i dróg migracji.
Podsumowując, system wspomagania decyzji opracowany w ramach projektu FOKS jest bardzo przydatnym instrumentem, który może być stosowany
do oceny ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych przez priorytetyzację źródeł, a w konsekwencji – pomóc w opracowaniu koncepcji remediacji.
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9. Wnioski na przyszłość
Projekt FOKS umożliwił wdrożenie innowacyjnych
narzędzi służących do badań, oceny i remediacji
wód podziemnych w pięciu miejscach badawczych,
w czterech krajach Europy Środkowej. Miejsca te
charakteryzują się różnymi warunkami hydrogeologicznymi oraz różnym poziomem zanieczyszczenia wód podziemnych. Dało to możliwość przetestowania narzędzi FOKS w różnych warunkach.
Warunki te, czasami dość ekstremalne, sprawiły,
że zastosowanie narzędzi było wielkim wyzwaniem.
Z drugiej strony, pozwoliły zdobyć doświadczenia
praktyczne ważne z punktu widzenia przyszłych
użytkowników tych narzędzi. Wnioski przedstawiono poniżej, rozpoczynając od tych, które uznano
za najważniejsze.
Dokładne

zidentyfikowanie sił sprawczych
i dróg rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń jest niezwykle ważne. Na przykładzie Jaworz-

na i Stuttgartu pokazano, że wymaga to skutecznego połączenia różnych narzędzi. Spośród nich
należy wybrać jedno lub dwa narzędzia podstawowe. W miejscu badawczym Jaworzno, podstawowym narzędziem było modelowanie wspomagane
głównie zintegrowanymi pompowaniami badawczymi. Pozostałe narzędzia dostarczyły informacji
niezbędnych do identyfikacji, kalibracji i weryfikacji modelu przepływu wód podziemnych oraz transportu zanieczyszczeń.
Dzięki takiemu podejściu w Jaworznie odkryto nowe
źródło rozpuszczalników organicznych. Obecność
rozpuszczalników okazała się być główną siłą
sprawczą powodująca rozprzestrzenianie się pestycydów w wodach podziemnych.
Opróbowanie pasywne jest narzędziem umożliwiającym trójwymiarowe przedstawienie smugi
zanieczyszczeń. Zapewnia również integrację danych w czasie, co jest szczególnie ważne w przypadku znacznych zmian kierunku przepływu wód
podziemnych oraz stężeń substancji zanieczyszczających, jak miało to miejsce w miastach Arcade
i Novy Bydzov.

Pełna ocena ryzyka zdrowotnego i środowiskowego jest odpowiednim narzędziem w przypadku potencjalnego wpływu zanieczyszczenia
wód podziemnych na zdrowie człowieka i stan środowiska. Należy tu wziąć pod uwagę zarówno za-

nieczyszczenie wody do spożycia, jak i zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń. Wyniki
oceny ryzyka wykonano dla czterech miejsc badawczych: Jaworzno, Novy Bydzov, Treviso i Mediolan.
Metoda fingerprintingu jest zaawansowanym

narzędziem przydatnym w dochodzeniach ustalajacych sprawców szkód środowiskowych. Stosując
to narzędzie należy brać pod uwagę podstawowe
właściwości chemiczne, i zawsze rozpoczynać
od charakterystyki rozmieszczenia „tradycyjnych”
parametrów w czasie i przestrzeni (np. całkowite
stężenie substancji, parametry redoks), a dopiero
w dalszej kolejności korzystać z zaawansowanych
metod, takich jak oznaczenia izotopowe. Ważne
jest również właściwe oszacowanie degradacji
anaerobowej CHC, która może mieć duży wpływ
na procesy samooczyszczania.
Narzędzia zastosowane w projekcie FOKS można wykorzystywać z powodzeniem w przypadkach skomplikowanego obrazu zanieczyszczenia,
co wykazano na przykładzie Jaworzna. Są one
również niezwykle przydatne w skomplikowanych
warunkach hydrogeologicznych, czego przykładem jest Stuttgart (ze złożonym wielowarstwowym
systemem przepływu wód podziemnych) oraz miejsca badawcze we Włoszech – Mediolan i Arcade,
w których mamy do czynienia ze zbiornikiem o dużej miąższości i wysokiej przewodności hydraulicznej. W Mediolanie pokazano, że wiarygodne
wyniki IPT można otrzymać również wykorzystując
istniejące publiczne ujęcia wody do picia. Powoduje to wprawdzie pewne komplikacje logistyczne,
niemniej jednak daje duże oszczędności finansowe, ponieważ pozwala uniknąć kosztów wiercenia
nowych studni.

Stosując zintegrowane pompowania badawcze możemy zaoszczędzić czas i zmniejszyć kosz-

ty również w procesie identyfikacji i priorytetyzacji
potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych, co zostało pokazane w przypadku Treviso, Novego Bydzova oraz Stuttgartu. W Stuttgarcie,
zastosowanie narzędzi FOKS pokazało, że skoncentrowanie działań remediacyjnych na czterech
kluczowych źródłach, wskazanych spośród 193 potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, zmniejszyłoby
ich negatywne oddziaływanie na wody podziemne
o około 90%.
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