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zanieczySzczenie wody gruntowej  
zwiĄzkami organicznymi 

Streszczenie. Przedmiotem pracy jest określenie stężenia substancji ekstrahującej się eterem nafto-
wym w wybranych wodach gruntowych województwa podlaskiego. Próbki wody pobierano w wyty-
powanych 8 punktach stanowiących studnie znajdujące się w pobliżu dróg i na terenie gospodarstw. 
Próbkę do badań pobierano dwukrotnie w miesiącu czerwcu i listopadzie. W wodzie oznaczono do-
datkowo pH, przewodność, chlorki, zawiesinę. 
W wyniku przeprowadzonych badań w 4 próbkach stwierdzono znaczną zawartość substancji eks-
trahującej się eterem naftowym. Stwierdzona zawartość substancji sygnalizuje, iż badania należy 
kontynuować oraz rozpoznać warunki ich migracji oraz podać analizę jakościową i ilościową. 

Słowa kluczowe: woda gruntowa, substancje ekstrahujące się eterem naftowym.

WPROWADZENIE

Wpływ czynników antropogenicznych na zmianę składu chemicznego wód 
podziemnych nie zawsze jest zauważany[1]. Dotyczy to zwłaszcza przypadków gdzie 
wzrost stężenia substancji rozpuszczonych w wodzie nie prowadzi do przekroczenia 
przyjętych norm jakości. W takiej sytuacji często przyjmuję się, że wody podziemne 
nie podlegają niekorzystnym wpływom, a działania prewencyjne, które mogłyby  
w przyszłości zapobiec degradacji wód, nie są podejmowane [1,2].

Rozwój techniki spowodował, że człowiek coraz częściej ingeruje w środowi-
sko naturalne, nie zwracając uwagi na wynikające z tego powodu zagrożenia, dlate-
go też rośnie liczba odpadów niebezpiecznych, a ilość miejsc skażonych wzbudza, 
nie bez uzasadnionych podstaw, obawy. Często nie zdajemy sobie sprawy, że ze 
wszystkich awarii i wypadków prowadzących do zanieczyszczenia gleby i gruntu,  
a w konsekwencji zanieczyszczenia wód gruntowych niemal 40%, to zdarzenia  
z węglowodorami ropopochodnymi, czyli benzyny, paliwa lotnicze, oleje opałowe  
i napędowe oraz inne pochodne ropy naftowej. Stopień zmian i degradacji warun-
ków przyrodniczych wywołanych przez substancje ropopochodne (węglowodorowe) 
jest ściśle skorelowany z poziomem potencjału procesu urbanizacyjnego [2]. Nasile-
nie się procesów urbanizacyjnych wiąże się z rozwojem przemysłu, motoryzacji,  
z rozbudową szlaków komunikacyjnych i sieci dystrybutorów paliw. Oprócz zmian 
jakości wód inwestycje drogowe mogą także spowodować zmiany ilościowe wód 
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podziemnych. Obiekty drogowe liniowe są w wielu przypadkach przyczyną zmian 
warunków hydrogeologicznych i gruntowo-wodnych. Dawniej nie prowadzono na 
szerszą skalę badań zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami 
ropopochodnymi. Jedynie w wyjątkowych przypadkach np. w rejonach awaryjnych 
wycieków, mających charakter klęsk ekologicznych prowadzono obserwacje oraz 
działania oczyszczające. Dopiero stwierdzenie wysokich stężeń substancji ropopo-
chodnych nie tylko w wodach powierzchniowych ale i w niektórych ujęciach wód 
podziemnych spowodowało kompleksowe badania stopnia zanieczyszczenia grun-
tów i zbiorników wód podziemnych [4,5,6]. Powszechne przekonanie, że wody pod-
ziemne są w wystarczającym stopniu chronione przed napływem zanieczyszczeń, 
musi zostać zweryfikowane. 

Przedmiotem pracy jest określenie stanu zanieczyszczenia wybranych wód grun-
towych w województwie podlaskim substancjami ekstrahującymi się eterem nafto-
wym. Metoda pozwala w szybki sposób oznaczyć tłuszcze, oleje mineralne i mydła, 
smoły i ciężkie frakcje węglowodorów.

 

Rys. 1. Schemat migracji substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym [źródło: 5] 
Fig. 2. Scheme of oil derivative substances in soil-water environment

Transport stwarza szereg potencjalnych i rzeczywistych ognisk zanieczyszczeń 
wynikających z ruchu pojazdów, przesyłania rurociągami paliw płynnych i ich ma-
gazynowania oraz dystrybucji, funkcjonowaniem punktów obsługi pojazdów oraz 
związanych z ruchem kołowym. W rejonach szlaków komunikacyjnych mogą prze-
nikać również do wód: 
• związki nieorganiczne stosowane do zimowego utrzymania dróg, sole rozmraża-

jące (NH4C1, CaCl2, MgCl2), środki przeciwkorozyjne, metale ciężkie;
• substancje organiczne, różnego rodzaju pozostałości po spalaniu materiałów pęd-

nych (w tym rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), oleje, 
smary, środki oczyszczające, konserwujące, silikony, detergenty, smoły i wiele 
innych [1,3,4]
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Obecność substancji ropopochodnych w środowisku, w podwyższonych stęże-
niach, jest źródłem poważnego zanieczyszczenia i stanowi bezpośrednie zagrożenie 
wszystkich żywych organizmów zasiedlających skażony teren. Toksyczność substancji 
ropopochodnych wynika zarówno z własności fizycznych jak i chemicznych. Badane 
związki są słabo rozpuszczalne w wodzie lecz ta ilość wystarcza na skażenie wód.

Metodyka badań

Miejsca poboru próbek były na terenach użytkowanych przez ludność, często 
położone w pobliżu tras komunikacyjnych jak i pól uprawnych. Do badań wybrano  
8 miejscowości w województwie podlaskim. W każdej z nich znaleziono punkt po-
boru w postaci studni kopanej, która umożliwiła dostęp do wody podziemnej. Prze-
prowadzono dwie serie badań w odstępie czterech miesięcy, pierwsze badania jak  
i pobór próbek nastąpił w miesiącu czerwcu i listopadzie. 

Rys. 2. Studnia w Sokółce
Fig. 2. Well in Sokółka

Zamieszczone w pracy wyniki badań stanowią średnią z co najmniej trzech 
oznaczeń wykonywanych jednocześnie.

W pobranych próbkach wody podziemnej oznaczono:
• odczyn, przewodność, zawiesina ogólna, OWO (ogólny węgiel organiczny) i sub-

stancji ekstrahującej się eterem naftowym metodą ekstrakcji dokonane w apara-
cie Soxhleta, po oddzieleniu się fazy eterowej od wodnej pozostałość oznaczono 
wagowo – w pracy przedstawione jako substancje ropopochodne.
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Oznaczenia wykonywano według obowiązujących norm lub na podstawie po-
wszechnie uznawanych i zalecanych przez literaturę naukową metodyk analitycz-
nych.

wyniki badań i dySkuSja

Na podstawie przeprowadzonych badań w próbkach wody podziemnej stwier-
dzono znaczą zawartość substancji ekstrahującej się eterem naftowym (rys. 3 i 4). 

Rys. 3.  Zawartości zawiesiny ogólnej i substancje ekstrahujace się eterem naftowym w pobranych 
próbach wód (czerwiec)

Fig. 3.  Content of general suspension and etheric-extractable substances in taken water samples 
(June)

Otrzymane dane na rys. 3 i 4 zawiesiny i substancji ekstrahujacej się eterem 
naftowym nie wskazują na proporcjonalną zależność pomiędzy badanymi parame-
trami. W wodzie podziemnej stwierdzono minimalną ilość zawiesiny. Zawartość za-
wiesiny w próbach może wynikać ze słabego przykrycia studni bądź jego braku. 
Duże znaczenie ma także wnętrze studni i jakości materiału z jakiego jest wykonana 
jej obudowa

Substancje ekstarhujace się eterem naftowym to nie tylko substancje ropopo-
chodne, ale również tłuszcze i mydła  nie zaobserwowano jednak istotnych zmian 
Wyższe stężenia substancji organicznych w punkcie 2,3,4,5 i 6 w okresie letnim mo-
że wynikać ze zwiększonej ilości prac w gospodarstwach wykonywanych na po-
dwórku i polu oraz większe natężenie ilości i jakości pojazdów poruszających się na 
pobliskich drogach.
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Rys. 4.  Zestawienie zawartości zawiesiny ogólnej i substancje ekstarhujace się eterem naftowym  
w pobranych próbach wód (listopad)

Fig. 4.  Content of general suspension and etheric-extractable substances in taken water samples 
(November)

tabela 1.  Wyników przeprowadzonych badań na pobranych próbach w okresie badawczym (miesiąc 
czerwiec/listopad). N=8 

table 1. Results of researches made on taken samples in research term (month June/November)

Nr próby
Sample number

pH
Chlorki

chlorides
[mg/l]

Przewodność
conductance

[µS/cm3]

1 7,12/7,38 8,20/9,9 880/820 

2 7,53/7,41 4,3/7 720/650

3 7,57/7,51 0,00/3 665/560

4 7,40/7,40 2,5/5,7 600/550

5 7,62/6,89 75/65 2470/2270

6 7,57/7,48 15,6/29 580/520

7 7,27/7,15 1,6/1,9 356/330

8 7,24/7,44 24/43 1024/940

Wartość odczynu , chlorków i przewodności waha się nieznacznie z tendencją 
wzrostową w listopadzie. 
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Rys. 5.  Zestawienie wyników otrzymanych podczas badania zawartości substancji ekstrahujących 
się eterem naftowym

Fig. 5. Summary of resaults recived during etheric-extractable substance examine

W badanej wodzie, największą substancji organicznych (1,368 mg/l), (rys. 5) 
wykryto w próbie nr 4 – miejscowość Kraśniany (miesiąc – czerwiec). Na terenie 
tego gospodarstwa znajduje się zakład naprawy pojazdów mechanicznych i zanie-
czyszczenie które pojawiają się podczas naprawy pojazdów infiltrują do wody pod-
ziemnej. Próby nr 2 (0,888 mg/l ) i 3 (0,836 mg/l) także posiadają duża zawartość 
zanieczyszczenia. W listopadzie najmniejsze zawartości substancji ropopochodnych 
posiadają próby nr 1,7 i 8. Największa zawartością opisywanego zanieczyszczenia  
w listopadzie charakteryzuje również próba nr 4 (0,898 mg/l) kolejnymi próbami 
okazały się numery 5 i 6. Wykonane wyniki badań wskazują na to iż w listopadzie 
przeważał spadek zawartości substancji ropopochodnych w badanych próbkach. Je-
dynie w próbach numer 1, 7 i 8 zauważono wzrost badanego zanieczyszczenia. War-
tość graniczna zawartości substancji ropopochodnych wg Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 
podziemnych wynosząca 0 – 0,3 mg/l wskazuje w próbka nr 2, 3, 4 i 6 (miesiąc czer-
wiec) na słaby stan chemiczny wody. W miesiącu listopadzie wartość graniczna 
została przekroczona  tylko w próbce nr 4.

PODSumOWANIE

Dokonana w niniejszej pracy analiza wyników badań oraz zestawienie ich  
z dwóch, różnych okresów poboru próbek dowiodła, że studnie znajdujące się w po-
bliżu dróg i ulic, są narażone na zanieczyszczenie substancjami ekstrahującymi się 
eterem. Jednak największe spływy zanieczyszczeń z wód roztopowych występują na 
wiosnę i maleją z upływem miesięcy, do momentu kompletnego stopnienia się lodu  
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i śniegu [2,5], co skłania do weryfikacji i uszczegółowienia dalszych badań w kie-
runku oszacowania zmian jakościowych i ilościowych zanieczyszczeń organicznych 
pochodzenie naftowego. W przypadku wystąpienia nadmiernego opadu atmosfe-
rycznego substancje ropopochodne a w szczególności lekkie frakcje ropy częściowo 
powracają do głębszych poziomów, a częściowo wypływają wraz z wodą na po-
wierzchnię ziemi i utrzymują się na wodzie [3,5,7]. 

Działalność gospodarcza człowieka stwarza duże zagrożenie, dlatego istotne 
jest śledzenie zmian jakości wód podziemnych, określenie trendów i dynamiki 
zmian [6,8,9].

Tak usytuowane badane studnie nie powinny być wykorzystywane przez go-
spodarstwa domowe. Stwierdzona zawartość związków organicznych nie we wszyst-
kich próbkach była znacząco podwyższona, ale świadczy to o możliwości dalszego 
zanieczyszczania wód i zwiększania się stężenia zanieczyszczeń. W studni nr 4 przy 
przekroczonej ilości substancji ekstrahującej się eterem w chwili obecnej i prawdo-
podobnie w najbliższym czasie ilość tego rodzaju zanieczyszczeń nie będzie malała.

WNIOSkI

Przeprowadzone badania pozwalają sformułować następujące wnioski:
1.  Stwierdzone stężenia ropopochodnych w badanej wodzie gruntowej wymagają 

monitorowania jakości i ilości tych zanieczyszczeń oraz prowadzenia badań  
w kierunku powstałych produktów ich rozpadu. 

2. Zawartość substancji ekstrahującej się eterem w badanych studniach jest propor-
cjonalny do odległości drogi. 
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organic pollution in ground water

Summary. Subject if this work is to determine the concentration of etheric-extractable substances 
in chosen ground water in Podlasie province. Water samples were taken in 8 selected points which 
are wells near roads and on a farms. Samples were taken twice, in June, and November. In water ad-
ditionally pH, conductivity, suspension, chlorides and general organic carbon were marked.
As a result of made researches in 4 samples significant content of etheric-extractable substance was 
found. Content of the substance signalize that researches should be continued and its migration con-
ditions should be examined.
keywords: ground water, oil derivative substance, etheric extract.




