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ANALIZA PORÓWNAWCZA SKŁADU FIZYKOCHEMICZNEGO
WÓD OPADOWYCH, POROWYCH I GRUNTOWYCH

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICOCHEMICAL COMPOSITION
OF RAIN, CAVITY AND GROUND WATER

W artykule omówiono skład fIzykochemiczny opadów atmosferycznych, wód gruntowych
i roztworów porowych. Wody (roztwory) porowe uzyskano za pomocą metody ciśnieniowej
z prób gruntów gliniasto-piaszczystych i piaszczystych, pobranych w regionie łódzkim i beł-
chatowskim. Ustalenie składu jonowego wód pozwoliło na określenieich typów hydrochemicznych
oraz wzajemnych związków między poszczególnymi rodzajami wód. Wskazano również na
czynniki antropogeniczne wpływającena zmiany składu wód opadowych, porowych i gruntowych.

WSTĘP

W Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej UL, a obecnie w Pracowni
Kształtowania i Ochrony Środowiska UL, prowadzone są badania fizyko-
chemiczne wód opadowych (opadów atmosferycznych) i wód gruntowych,
mające na celu między innymi określenie związków jakie zachodzą między
tymi rodzajami wód na obszarze środkowej Polski. Badania te obejmują
region łódzki i bełchatowski (Burchard 1990, Burchard, Dubanie-
wicz 1987).

Stopień mineralizacji wód gruntowych jest w stosunku do stopnia
mineralizacji wód opadowych relatywnie wysoki i mieści się w granicach
od 13 : 1 do 20 : 1. Typ hydrochemiczny obu rodzajów wód jest w niektórych
przypadkach zbliżony do siebie (wody typu: HC03 - S04 - Ca), ale
występują też istotne różnice w procentowym udziale poszczególnych jonów,
np.: woda opadowa typu: S04 - RC03 - Ca zaś woda gruntowa: RC03

- S04 - Ca - K.
Na odmienne kształtowanie się chemizmu wód opadowych i gruntowych

wpływają nie tylko lokalne źródła zanieczyszczeń, lecz również określony
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skład fizykochemiczny warstwy gruntu, przez którą woda opadowa infiltruje.
Jednym z czynników warunkujących skład fizykochemiczny wód gruntowych
są tzw. wody (roztwory) porowe.

Pod pojęciem roztworów (wód) porowych rozumie się wody nasycające
pory skał, kapilary, mikroszczeliny i przestrzenie międzyziarniste, utrzymywane
w skałach zarówno w zamkniętych systemach jam, jak i poprzez siły przyciąga-
nia międzycząsteczkowego (Bogomolov, Kudelskij, Matveeva 1971).
W porach międzyziarnistych występują dwa rodzaje wód porowych: woda
wolna i związana. J. Szczepańska i A. Szczepański (1980) - za
Z. P a z d r o, B. K o z e r s k im (1990) - podają, że aczkolwiek w piaskach
i żwirach występują obydwa rodzaje, to jednak woda związana stanowi tu
zaledwie kilka procent; w tym typie skał dominuje woda wolna. Inaczej jest
w przypadku iłów i iłowców, w których obecna jest jedynie woda związana,
nie podlegająca sile grawitacji. E. M y ś l i ń s k a (1980 a), porządkując rodzaje
wód zawartych w gruntach, spośród wód związanych wyróżnia dwa ich typy:
wodę silnie związaną i wodę słabo związaną. Kryterium tego podziału oparte
jest na różnicach energetycznych w wiązaniu wody z cząstkami mineralnymi.
Woda słabo związana, jako bliższa swoimi własnościami wodzie wolnej, może
być wydzielona z gruntu przy ciśnieniu 20-50 MPa (200-500 atm).

W odróżnieniu od wód związanych, wody porowe wolne aktywnie
uczestniczą w procesach geochemicznych przebiegających w systemie: ska-
ła +2 woda +2 substancja organiczna +2 gaz, stając się z jednej strony
aktywnym rozpuszczalnikiem, z drugiej zaś stanowiąc środowisko akumulacji
pierwotnej i dystrybucji związków chemicznych (B o g o m o l o v, K u d e l s kij,
M a t ve e v a 1971). Z tego też powodu znajomość składu chemicznego wód
porowych ma duże znaczenie w rozwiązywaniu próDrcmów dotyczących
kształtowania chemizmu wód podziemnych. /

METODYKA BADAŃ

Próbą oceny wielkości wpływu chemizmu wód porowych na skład
chemiczny wód gruntowych było oznaczenie niektórych cech fizycznych
i składu jonowego wód porowych w wybranych profilach pionowych
gruntu, w obrębie utworów czwartorzędowych. W 1990 r. pobrano próby
z różnych głębokości (od powierzchni terenu do głębokości 3,0 m p.p.t.,
co 0,5 m), dokonując takiego wyboru profili, aby reprezentowały one
odmienne warunki infiltracyjne, charakterystyczne dla badanego obszaru
środkowej Polski (profile: gliniasto-piaszczysty - pkt I Rypuhowice, leżący
między Łodzią a Pabianicami, i piaszczysty - pkt II Kałduny, położony na
północ od Bełchatowa). Ze względów technicznych nie było możliwe uwzględ-
nienie większej liczby punktów badawczych (rys. 1).







Analiza porównawcza składu fizykochemicznego wód opadowych... 111

N

t
I.RYPUŁTOW/C£ Oe~

(2Lib' .
Pa ~al'l!ce

ILKAtDUNY Oe~ Sl<m-----..
o

BeTchat6w

IoJidl1wlca

Oa
eb

2 ~!ill
~)~\'.li.

el. "8eTchatdwI"

e
POR/\]

Rys. 1. Lokalizacja punktów badawczych
l - miejsca poboru wód do analiz fizykochemicznych: a - opadów atmosferycznych, b - wód
gruntowych; dane z punktów zlokalizowanychw Stanisławowiei Poraju nie zostały uwzględnione
w niniejszym opracowaniu; 2 - miejsca poboru prób gruntu przeznaczonych do odsączenia

z nich wód porpwych;, 3 - główna sieć rzeczna; 4 - miasta
Fig. l. Localization of research sites

l - sites of taken water to physicochemical analysis: a - rain water, b - ground water; results
from Stanisławów and Poraj are not demonstrated in present paper; 2 - sites of taken ground

sample destine to extraction of cavity water of its; 3 - main river network; 4 - cities

Próby gruntu dostarczone zostały w hermetycznych pojemnikach do
Mińska, do Laboratorium Hydrogeologii Instytutu Nauk Geologicznych
Białoruskiej Akademii Nauk, kierowanego przez prof. dra A. W. Kudelskiego,
gdzie A. A. Pietrowicz za pomocą pras hydraulicznych typu PSU - 10
i PSU - 50 oraz przy użyciu prasy według konstrukcji P. A. Kriukowa
uzyskał wody (roztwory) porowe. W procesie "obróbki" hydraulicznej prób
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gruntu, w elementach konstrukcyjnych stykających się bezpośrednio z próbami,
zastosowano szkło organiczne i inne materiały neutralne z punktu widzenia
ich ewentualnego wpływu na kształtowanie się zawartości mikroelementów
w odsączanych wodach.

W zależności od rodzaju gruntu poddawanego "obróbce" hydraulicznej
i jego naturalnej wilgotności, wydzielanie roztworu rozpoczynało się przy
ciśnieniu od 25,4 do 127,3 kg . cm-2 (ciśnienia minimalne), a kończyło, po
uzyskaniu dostatecznej ilości roztworu, przy ciśnieniu maksymalnym od
50,9 do 178,3 kg' cm-2 (tab. 1). Próby gliniaste charakteryzowały się
znacznie wyższą wilgotnością naturalną niż piaski, osiągając wielkości
dochodzące Ido 31%. Wilgotność końcowa (po odsączeniu) w żadnej z ba-
danych próbek nie była niższa od higroskopijnej. Znaczy to, że składniki
mineralne związane z wodą higroskopijną nie miały wpływu na skład
chemiczny odsączonych wód porowych. Ponadto, uwzględniając maksymalne
ciśnienia, przy jakich odsączano roztwory porowe (maksimum 178,3 kg . cm-2),
zauważyć należy, że nie został przekroczony próg ciśnienia (200 atm), przy
jakim mogłaby być wydzielona z gruntu woda słabo związana; można więc
założyć, że w roztworach porowych znalazła się wyłącznie woda wolna.

W Laboratorium Hydrogeologii ING BAN wykonano również mikro-
analizy wód porowych, określając każdorazowo ich odczyn (PH), zawartość
głównych anionów (HC03-, SOl-, CI-, NOn i kationów (Ca2+, Mg2+, Na+,
K +) oraz mineralizację ogólną (tab. 1, rys. 2 i 3).

Analizy fizykochemiczne wód opadowych oraz wód gruntowych wykonane
zostały przez U. HereŹDiak-Ciotową i M. Wach w laboratorium Zakładu
Hydrologii i Gospodarki Wodnej UL oraz przez E. Serafina w Laboratorium
Nauk Biologicznych UL. Uzyskane wyniki zestawiono w tab. 2, konfrontując
je ze składem wód porowych odsączonych z prób gruntu pobranych na
głębokości 3,0 m p.p.t. Różnice w składzie chemicznym poszczególnych
rodzajów wód (wody opadowe, gruntowe i porowe) prześledzić można także
na rys. 4 i 5.

CHARAKTERYSTYKA }<'IZYKOCHEMICZNA

MINERALIZACJA OGÓLNA

Spośród wymienionych rodzajów wód najwyższe wartości mineralizacji
ogólnej stwierdzono w wodach porowych. Stopień mineralizacji wód opa-
dowych, w stosunku do wód gruntowych i porowych, jest relatywnie niski
i wynosi odpowiednio: 1: 20 : 35 (Rypułtowice) i 1 : 13 : 20 (Kałduny);
w przypadku wód porowych uwzględniono wartości maksymalne
(w mg . dm-3), jakie określone zostały w wymienionych promach badawczych.
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Rys. 2. Fizykochemiczna charakterystyka wód porowych i gruntowych - profil pionowy w Rypultowicach; stan z października 1990 r.
p.d. - piasek drobnoziarnisty, g.sp. - glina spiaszczona, gl. - glina, p. - piasek, żw. - żwir; rodzaje wód: o - opadowa, g - gruntowa, p - porowa

Fig. 2. Physicochemical characteristic of ground and cavity water - soil profile in Rypulowice; October 1990
p.d. - fine-grained sand, g.sp. - sandy clay, gl. - clay, p. - sand, żw. - gravel; kind of water: o - rain, g - ground, p - cavity
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Rys. 3. Fizykochemiczna charakterystyka wód porowych i gruntowych - profil pionowy w Kałdunach; stan z października 1990 r.
p.d. - piasek drobnoziarnisty, p.,gł. - piasek z głazikami, p.śr. - piasek średnioziarnisty, żw. - żwir; rodzaje wód: o - opadowa, g - gruntowa,

p - porowa

Fig. 3. Physicochemical characteristic of ground and cavity water - soil profile in Kałduny; October 1990
p.d. - fine-grained sand, p.,gl. - sand with pebbles, p.śr. - medium-grained sand, żw. - gravel; kind of water: o - rain, g - ground, p - cavity
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Rys. 4. Skład jonowy wód porowych (P), gruntowych (g) i opadowych (o); Rypuhowice - stan
z października 1990 r.; sporządzono na siatce półlogarytmicznej (wykres Schoellera)

Fig. 4. Ions composition of cavity (P), ground (g) and rain water (o); Rypuhowice - October
1990; chart in half - logarithmic scale (Schoeller chart)
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Rys. 5. Skład jonowy wód porowych (P), gruntowych (g) i opadowych (o); Rypułtowice - stan
z października 1990 r.; sporządzono na siatce półlogarytmicznej (wykres Schoellera)

Fig. 4. Ions composition of cavity (P), ground (g) and rain water (o); Rypułtowice - October
1990; chart in half - logarithmic scale (Schoeller chart)
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Maksymalne wartości mineralizacji ogólnej wód porowych pochodzących
z glin tłustych mieszczą się w granicach 853-1 059 mg . dm-3 (próby z głęboko-
ści 1,5 i 1,0 m p.p.t. w Rypuhowicach). Stopień mineralizacji wód porowych
uzyskanych z piasków drobnoziarnistych osiąga zaś 772 mg . dm-3 (wartość
maksymalna na głębokości 1,0 m p.p.t., w Kałdunach). W obu profilach
zwraca uwagę stosunkowo wysoka mineralizacja wód porowych odsączonych
z gleby piaszczystej (1244 mg' dm-3 w Rypuhowicach i 722 mg' dm-3
w Kałdunach). Jej wysoki poziom determinowany jest tu zarówno przez
naturalne procesy chemiczne zachodzące w środowisku glebowym, jak
i czynniki antropogenne (np. nawozy mineralne, wapnowanie, imisja zanie-
czyszczeń przemysłowych itp.). Świadczyć o tym mogą znaczne ilości jonów
N03-, Ca2+, K + (Rypułtowice) oraz Na+, K + i N03- (Kałduny) - najwyższe,
z wyjątkiem N03- w Kałdunach, w rozpatrywanych profilach pionowych
(tab. 1, rys. 2 i 3). Po przesyceniu gleby wodą, powyżej polowej pojemności
wodnej, roztwory (wody) glebowe przesiąkają w głąb, odprowadzając w ten
sposób zawarte w nich substancje często aż do wód gruntowych (P o k o j s k a,
P r u s in k ie w ic z 1982).

W profilu gliniasto-piaszczystym (Rypułtowice) mineralizacja ogólna wód
porowych, w miarę wzrostu głębokości, wykazuje ogólną tendencję malejącą·
Zakłócenie tej tendencji (in plus) obserwuje się jedynie na głębokości 1,0 m
p.p.t. (rys. 2), co można zapewne wiązać z wykazywanym w literaturze
zjawiskiem wzrostu procentowego udziału związków węglanowych, np. CaC03

występującego w postaci agregatów i tzw. "laleczek" w utworach gliniastych
w tej właśnie strefie głębokości (M y ś l i ń s k a 1980 b, N a l e waj k o 1982).

Odmiennie kształtuje się mineralizacja wód porowych w profilu piasz-
czystym (Kałduny), wykazująca zmienność w powtarzającym się cyklu: in
plus - in minus. Stopniowe "wygaszanie" tej tendencji obserwowane jest
poniżej 2,0 m p.p.t.

W Rypułtowicach mineralizacja wód porowych z poziomu 3,0 m p.p.t.
wynosi 683 mg . dm-3 i ma podobną wartość jak woda gruntowa, występująca
tu na głębokości 3,2 m p.p.t. (rys. 2). W Kałdunach mineralizacja wód
porowych, na podobnej głębokości p.p.t., jest zdecydowanie wyższa (o
ponad 100 mg . dm-3) od mineralizacji ogólnej wody gruntowej i wynosi
603,5 mg . dm-3 (tab. 2, rys. 3).

oncZ¥N (PH)

Odczyn wód opadowych kształtujący się zarówno w Rypułtowicach jak
i Kałdunach na poziomie 4,1-3,9 jest zdecydowanie niższy od pH wód
porowych i gruntowych. pH wód porowych waha się w granicach 6,4-8,3
(Rypułtowice) i 6,6-8,4 (Kałduny), zaś pH wody gruntowej wynosi od-
powiednio: 7,8 i 7,1 (tab. 1, 2, rys. 2, 3). Warstwa gruntu, przez którą
infiltruje woda opadowa, stanowi swego rodzaju bufor, który dzięki związkom
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węglanowym powoduje zmianę jej odczynu na obojętny lub lekko zasadowy.
W obu przypadkach można stwierdzić, że naturalny potencjał obronny
gruntu jest na tyle wysoki, iż skutecznie koryguje odczyn wód infiltrujących,
mimo kwaśnego charakteru wód opadowych występujących w tej części Polski.

ANIONY

Analiza zawartości głównych anionów w wodach porowych, uzyskanych
z prób gruntu w Rypułtowicach i Kałdunach (tab. 1, 2, rys. 2, 3), wykazała
istnienie znacznych różnic między wymienionymi profilami, tak pod względem
zawartości anionów na różnych głębokościach p.p.t., jak i ich wartości
bezwzględnych. W przypadku HC03-, SO/- i Cl- stwierdzono znacznie
wyższą ich zawartość w profilu gliniasto-piaszczystym (Rypułtowice) niż
w profilu piaszczystym (Kałduny). Można to tłumaczyć bogatszym składem
mineralno-petrograficznym glin oraz dłuższym niż w piaskach czasem
przebywania wody porowej w strukturach gliniastych i gliniasto-piaszczystych.

Szczególnie interesująco przedstawia się sprawa obecności azotanów
w obu profilach. Obecność warstwy gliny o miąższości 1 m w profilu
pionowym, jak to ma miejsce w przypadku Rypułtowic, powoduje, że
niezwykle wysoka zawartość N03- w warstwie przypowierzchniowej (595,2
mg . dm-3) ulega znacznemu zmniejszeniu, począwszy od pojawienia się
w profilu warstwy nieprzepuszczalnej. Można więc stwierdzić, że wkładki
skał nieprzepuszczalnych, nawet o niewielkiej miąższości, występujące ponad
poziomem wód gruntowych, mogą stanowić barierę utrudniającą migrację
zanieczyszczeń pochodzących z powierzchni terenu. Czasami w obrębie
płytko położonych glin występują jednak otwarte szczeliny sięgające na
głębokość ponad 1,0 m. J. N a l e waj k o (1982) uważa, że są to struktury
powstałe w wyniku procesów wysychania, a ulegają zanikowi lub znacznemu
zmniejszeniu w wilgotniejszych porach roku (pęcznienie osadu). Obecność
szczelin stwarza możliwość migracji wód w głąb profilu, ułatwiając tym
samym przenoszenie nie tylko drobnego materiału mineralnego, lecz również
zanieczyszczeń. Poziom glin, nawet pozbawiony szczelin, nie uchroni jednak
płytkich wód gruntowych przed zanieczyszczeniem pochodzącym z dołów
chłonnych lub nieszczelnych szamb, których głębokość przekracza zazwyczaj
2 m i stanowi na wielu obszarach środkowej Polski główne źródło zanieczysz-
czenia wód, szczególnie gdy wodociągowaniu wsi nie towarzyszą działania
techniczne mające na celu skuteczne unieszkodliwienie ścieków (B u r c h a r d
1990). Zjawisko to jest szczególnie niekorzystne na obszarach występowania
utworów łatwo przepuszczalnych, np. piaszczystych.

Należy zwrócić uwagę, że np. w profilu piaszczystym (Kałduny) ilość
azotanów, aczkolwiek zróżnicowana w pionie, z zaznaczającą się tendencją
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malejącą w miarę wzrostu głębokości p.p.t., układa się w ten sposób, iż
daje wrażenie "falowego" przemieszczania się N03- w dół profilu (rys. 3).

Analiza składu anionowego wód porowych, występujących w odmiennych
strukturach: gliniasto-piaszczystych (Rypułtowice) i piaszczystych (Kałduny),
znajduje swój wyraz w układzie dominujących anionów:

Rypuhowice: Cl - S04;
Kałduny: HC03 - S04 - CI.
W przypadku wód opadowych i gruntowych, zarówno w Rypułtowicach

jak i w Kałdunach, spośród głównych anionów dominują HC03- i SO/-.
Zawartość anionów we wszystkich trzech rodzajach wód można prześledzić

na rys. 4 i 5. W przypadku Kałdunów (rys. 5) zaznacza się duże podobieństwo
między składem jonowym wód opadowych, porowych i gruntowych (na rys.
4 i 5 podano skład jonowy wód porowych z głębokości 3,0 m p.p.t.);
podobny kształt krzywych na wykresie półlogarytmicznym świadczy o po-
winowactwie poszczególnych rodzajów wód. W Rypułtowicach natomiast
linie charakteryzujące skład anionowy poszczególnych rodzajów wód układają
się w sposób mniej zgodny (rys. 4). Mogłoby to świadczyć o większej niż
w poprzednim przypadku, modyfikującej skład chemiczny wody gruntowej,
roli utworów gliniasto-piaszczystych.

KATIONY

Analiza zawartości głównych kationów w wodach porowych, uzyskanych
z prób gruntu w Rypuhowicach i Kałdunach (tab. 1, 2, rys. 2, 3), wykazała
- podobnie jak w przypadku anionów - istnienie istotnych różnic między
wymienionymi profilami. W przypadku Ca2+, Mg2+, Na+ i K+ w wodach
porowych profilu gliniasto-piaszczystego (Rypułtowice) obserwuje się znacznie
wyższą ich zawartość niż w profilu piaszczystym (Kałduny). Sądzić należy,
że także w przypadku kationów znajdują zastosowanie argumenty tłumaczące
opisane tu różnice ilościowe, podobne do tych, jakie przytoczono interpretując
skład anionowy wód porowych.

Skład kationowy wód porowych występujących w omawianych strukturach
gruntu - gliniasto-piaszczystych i piaszczystych - znajduje swój wyraz
w układzie dominujących kationów, który w obu przypadkach jest identyczny:
Ca - Mg.

W wodach opadowych i gruntowych, zarówno w Rypułtowicach jak
i Kałdunach, dominuje kation Ca2+, z tym że w przypadku wód gruntowych
występujących w Kałdunach obok kationu Ca2+ występuje również K +.
Pojawienie się tego kationu, jako jednego z dwóch dominujących, może być
w tym przypadku sygnałem świadczącym o istnieniu przecieków z szamba,
odległego od studni o około 15 m. Tezę tę potwierdzałaby też nienaturalnie
wysoka ilość sodu występującego w wodzie gruntowej.
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Na rysunkach 4 i 5 przedstawiona została, w skali półlogarytmicznej,
zawartość kationów w wodach opadowych, porowych i gruntowych. Linie
wykresu w przypadku wód opadowych i gruntowych mają podobny przebieg
dla Rypuhowic, natomiast w Kałdunach pojawiają się rozbieżności między
zawartością kationów Na + i K + W poszczególnych rodzajach wód; niezgod-
ności te można wytłumaczyć czynnikami antropogenicznymi (przecieki
z szamba).

TYPY HYDROCHEMICZNE WÓD

Badania fizykochemiczne wód opadowych, gruntowych i porowych,
uwzględniające analizę składu jonowego, pozwoliły na określenie ich typów
hydrochemicznych. Zawartość poszczególnych jonów, wyrażona w % mval,
przedstawiona została według schematu formuły Kudowa w tab. 3 i 4,
natomiast porównanie typów hydrochemicznych trzech rodzajów wód zawarte
jest w tab. 5. Należy tu podkreślić, że skład jonowy wód porowych,
uwzględniony w tab. 3 i 4, dotyczy wód uzyskanych z prób gruntu
z głębokości 3,0 m p.p.t.

Tabela 3

Typy hydrochemiczne wód opadowych, porowych i gruntowych

Hydrochemical types of rain, cavity and ground water

I RYPULTOWICE

Opad atmosferyczny: HC03 - SO. - Ca

Woda porowa:
(3,0 m p.p.t.)

M 068 CI 48,7 SO. 35,8 HCO] 9,0 NO] 6,5
(22,32) Ca 53,8 Mg 35,8 Na+K 10,4

HC03 - SO. - Ca

M 0036 HC03 46,8 SO. 35,3 ~I 10,5 N03 7,4
(1,01) Ca 84,1 Mg 12,4 Na 3,1 K 0,4

Cl - SO. - Ca - Mg

Woda gruntowa:
(3,2 m p.p.t.)

M O72 HC03 56,1 SO. 32,4 CI 8,0 N03 3,5
(19,51) Ca 73,4 Mg 19,8 Na 5,9 K 0,9

M woda gruntowa = 20 O
woda opadowa '

Objaśnienia: M - mineralizacja ogólna, g . dm-3 (mval . dm-3); aniony i kationy wyrażone
w % mval.
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Tabela 4

Typy hydrochemiczne wód opadowych, porowych i gruntowych

Hydrochemical types of rain, cavity and ground water

IIKAŁDUNY

Opad atmosferyczny: SO. - HCO] - Ca

M 0038 SO. 45,0 HCO] 37,7 Cl 14,9 NO] 2,4
(1,08) Ca 71,1 Na 15,9 Mg 10,6 K 2,4

HCO] - SO. - Cl - Ca - Mg

Woda gruntowa:
(3,2 m p.p.t.)

M 050 HCOl 46,5 SO. 36,1 Cl 14,0 NO] 3,4
(12,72) Ca 41,1 K 31,2 Mg 17,3 Na 10,4

M woda gruntowa = 13 2
woda opadowa '

Objaśnienia: jak do tab. 3.

Tabela 5

Porównanie typów hydrochemicznych wód opadowych, porowych i gruntowych
w Rypułtowicach i Kałdunach

Comparison of hydrochemical types of rain, cavity and ground water at Rypułtowice and Kałduny

Rodzaje
Mineralizacja

Typ hydrochemicznyPunkt badawczy ogólna
wód (g. dm-l) (aniony i kationy w % mval)

I Rypułtowice opadowa 0,036 HCO] - SO. - Ca
IIKałduny opadowa 0,038 SO. - HCO] - Ca

I Rypułtowice porowa 0,68 Cl - SO. - Ca - Mg
II Kałduny porowa 0,60 HCO] - SO. - Cl - Ca - Mg

I Rypułtowice gruntowa 0,72 HCO] - S04 - Ca
II Kałduny gruntowa 0,50 HCO] - SO. - Ca - K

Generalnie można stwierdzić, że wody opadowe z Rypułtowic i Kałdunów
są wodami trzyjonowymi typu: HC03 - S04 - Ca, przy czym w przypadku
Kałdunów na pierwszym miejscu usytuowany jest jon SOl-o

Wody gruntowe w Rypułtowicach mają charakter trzyjonowy, zaś w Kał-
dunach czterojonowy. Zwraca uwagę fakt, że w odróżnieniu od typu
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hydrochemicznego wody: HC03 - S04 - Ca (Rypułtowice), w Kałdunach
pojawia się dodatkowo kation K +, co uznane zostało wcześniej za wynik
antropopresji (szambo). W obu przypadkach obserwuje się też wysoką pozycję
anionu SOl-, co także może być interpretowane jako wpływ czynników
zewnętrznych - antropogennych. Rypułtowice leżą w strefie przemysłowej
między Łodzią a Pabianicami, Kałduny zaś w odległości około 15 km na
północ od elektrowni "Bełchatów 1", w obu zaś przypadkach, w najbliższym
otoczeniu punktów pomiarowych chemizmu wód, znajduje się wiele niskich
emitorów (kominy gospodarstw domowych i przedsiębiorstw ogrodniczych).

Wody parowe mają najbardziej złożony skład jonowy, występują bowiem
cztero- i pięciojonowe, w Rypułtowicach typu: CI - S04 - Ca - Mg, zaś
w Kałdunach HC03 - S04 - CI - Ca - Mg. Oba typy hydrochemiczne
w istotny sposób różnią się więc od wód opadowych i gruntowych.

PODSUMOWANIE

1. Fizykochemiczna analiza opadów atmosferycznych, wód porowych
i gruntowych przeprowadzona została dla wybranych punktów badawczych
leżących na obszarze środkowej Polski (region łódzki i bełchatowski).
Wykazała ona, że spośród wymienionych rodzajów wód najwyższymi war-
tościami mineralizacji ogólnej charakteryzują się wody porowe. Stopień
mineralizacji wód opadowych w stosunku do wód gruntowych i porowych
jest relatywnie niski i wynosi odpowiednio: 1 : 20 : 35 (Rypułtowice - region
łódzki) oraz 1: 13 : 20 (Kałduny - region bełchatowski). Maksymalne
wartości mineralizacji ogólnej wód porowych dochodzą do 1059 mg . dm-3
(glina) i 1244 mg . dm-3 (gleba piaszczysta), podczas gdy opady atmosferyczne
cechuje mineralizacja rzędu 36--38 mg . dm-3•

2. Odczyn (PH) wód opadowych jest kwaśny i kształtuje się na poziomie
3,9-4,1. Warstwa gruntu, przez którą infiltruje woda opadowa, stanowi
swego rodzaju bufor, który dzięki obecności związków węglanowych powoduje
zmianę jej odczynu na obojętny lub lekko zasadowy; pH wód porowych
waha się w granicach 6,4-8,4, zaś gruntowych 7,1-7,8.

3. Analiza składu jonowego poszczególnych rodzajów wód wykazała, że
wody opadowe mają charakter trzy jonowy, typu: HC03 - S04 - Ca. Wody
gruntowe w jednym przypadku są trzyjonowe (HC03 - S04 - Ca), w drugim
czterojonowe (HC03 - S04 - Ca - K). Pojawienie się kationu K +, jako
jednego z dominujących w składzie jonowym wody, związane jest z czynnikami
antropogenicznymi. Wody porowe mają najbardziej złożony skład (cztero-
i pięciojonowe) i reprezentują dwa typy hydrochemiczne: CI - S04 - Ca
- Mg i HC03 - S04 - CI - Ca - Mg.
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4. Analiza wszystkich rodzajów wód, aczkolwiek pozwala na dostrzeżenie
wielu podobieństw w ich składzie jonowym, to jednak uwypukla także
istotne między nimi różnice, których na tym etapie badań nie daje się
wyjaśnić w sposób jednoznaczny. Jonami, które pojawiają się jako dominujące
we wszystkich rodzajach wód są HC03- (z jednym wyjątkiem), SO/- i Ca2+,
natomiast inne modyfikują w sposób znaczący skład i typ hydrochemiczny,
a należą do nich jony: CI-, K + i Mg2+ (tab. 3-5). Wydaje się, że takie
jony jak: SO/-, CI- i K + mają nienaturalnie wysoką pozycję w składzie
badanych wód, co może być wyjaśnione ich antropogennym pochodzeniem.
Najmniej wątpliwości budzi antropogenne pochodzenie kationu K + W wodach
gruntowych oraz anionu SO/- w opadach atmosferycznych, czemu dano
wyraz w poprzednich rozdziałach.

Pewne wątpliwości budzi jednak wysoka zawartość SO/- w wodach
porowych, znacznie wyższa niż w wodach gruntowych (tab. 1, 2). Tłumaczenie
tego stanu wyłącznie czynnikami antropogenicznymi wydaje się problematycz-
ne. Stosunkowo duża ilość SO/- w wodach porowych może być także
rezultatem rozkładu rozproszonych w gruncie siarczków - np. pirytu.

Wielu badaczy podkreśla, że zawartość siarczanów w wodach porowych,
bardzo znacząca i w wielu przypadkach przewyższająca ich koncentrację
w wodach podziemnych, może być także rezultatem przeprowadzanych
doświadczeń, tj. procesu odsączania za pomocą pras hydraulicznych. Wysoka
koncentracja SO/- to jedna z bardziej charakterystycznych osobliwości
sztucznie otrzymywanych roztworów porowych (B o g om o l o v i in. 1973).

Jak się wydaje, wysoka zawartość SO/- w wodach porowych jest
rezultatem nie jednego, a wielu czynników i to nie tylko antropogenicznych,
lecz również naturalnych. Sądzić należy, że obiektywizacja sądów w tej
kwestii wymaga przeprowadzenia dalszych badań, w tym składu mineralnego
gruntu, który poddawany jest obróbce ciśnieniowej.

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować Panom: prof. drowi
A. W. Kudelskiemu, drowi O. N. Szpakowowi i inż. A. A. Pietrowiczowi
z Laboratorium Hydrogeologii Instytutu Nauk Geologicznych Białoruskiej
Akademii Nauk w Mińsku za bezinteresowną pomoc, dzięki której możliwa
stała się realizacja tej pracy.
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SUMMARY

Physicochemical composition of rain, cavity and ground water is presented in this paper.
Cavity water (solutions) was extracted with the use of the pressure method from

clayey-sandyand sandy deposits taken from the Łódż region (Rypułtowice) and the Bełchatów
region (Kałduny) - Fig. 1.

The highest total mineralization was characteristic of cavity water. The lowest mineralization
was typical of rain water. Averager proportions of mineralization of rain, ground and cavity
water account for l : 20 : 35 (Rypułtowice) and l : 13 : 20 (Kałduny). Maximal total minera-
lization of cavity water reached 1059 mg . dm-J (till) and 1244 mg . dm-J (sandy soil), whereas
mineralization of rain water was about 36-38 -mg· dm-J.

The reaction of rain water was acidic and its pH was found to be 3,9--4,1. The top
ground layer which contains some carbonates acts as a buffer that changes the reaction of
infIltrating rain water to neutral or slightly alcaline. Cavity water pH was between 6,4-8,4
and ground water pH was 7,1-7,8.
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Rain water was triionic of the HCO) - SO. - Ca type and ground water was tri- and
tetraionic of the HCO) - SO. - Ca (Rypułtowice) and the HCO) - SO. - Ca - K type
(Kałduny), respectively. The most complex composition was characteristic of cavity water
(tetra- and pentaionic water) which represented two hydrochemical types: Cl - SO. - Ca - Mg
(Rypułtowice) and HCO) - SO. - Cl - Ca - Mg (Kałduny). HC01-, SOl-, Ca2+ predominated
in all types of water, whereas other ions, such as CI-, K + and Mg 2+ modyfied considerably
the water composition and hydrochemical type (Tabs 3-5). Unnaturally large amounts of
SO.2-, CI- and K + in the ground water were assumed to be associated with antropogenic
pollution, mainly from areał and point sources (e.g. from cesspit leakage in Kałduny). It is
interesting to observe the distribution of nitrates in cavity water. In Rypułtowice a one meter
thick till layer causes the decrease in a very high NO)- concentration of 595 mg . dm-l below
the top of the impermeable till (Fig. 2). The till layer acts as a barrier which hinders migration
of the pollution from the ground surface. The concentration of nitrates in the sandy soil in
Kałduny was different, and varied with a depth, with the tendency decrease, in a way that
gave an image of a wave of NO)- moving downwards (Fig. 3). Due to the lack of an isolating
layer, the pollution was able to migrate freely to ground water.
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