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Badanie zanieczyszcze ń w wodach 
podziemnych

Klasyczne studnie piezometryczne
W punktach gdzie na podstawie sondowań 
stwierdzono jako zasadne ciągłe monitorowanie 
jakości i poziomu wód podziemnych
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Zainstalowane 
piezometry
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Badanie zanieczyszcze ń w wodach 
podziemnych

Kontrola stanu wód podziemnych

- Zawartość BTEX, benzyny (C6-C12), TOC

- Parametry fizykochemiczne: pH, ORP, DO, EC, T

- obecność wolnej fazy paliwowej

- Poziom zwierciadła wód podziemnych



Wyniki bada ń:
związki organiczne z grupy BTEX



Wyniki bada ń : 
suma BTEX i benzyna



Wyniki bada ń: 
parametry fizykochemiczne
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Badania gleby

Screeningowy pobór próbek gleby 
Analiza chemiczna zawartości BTEX, 
benzyn (C6-C12), TOC.
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Badania gleby - wyniki

Zawarto ść związków grupy BTEX w glebie 
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Dziękuję za uwagę

Mariusz Kalisz
Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych
ul Kossutha 6
40-844 Katowice
mkalisz@ietu.katowice.pl
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Wyzwania i kierunki dalszych działa ń

Identyfikacja i określenie kierunków przepływu wód gruntowych

Określenie podstawowych parametrów fizykochemicznych i ich zmian

Określenie możliwości samooczyszczania środowiska – procesy biologiczne i 
fizykochemiczne

Stężenie BTEX w wodach podziemnych
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Zainstalowane 
piezometry

Pomiary poziomu 

zwierciadła wód 

podziemnych

Pomiary parametrów 

fizykochemicznych w 

terenie

• Temp, pH, ORP

• EC, DO

Badania laboratoryjne 

próbek wody (BTEX, 

benzyna)
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Zanieczyszczenie terenu – diagnoza stanu 
obecnego

Różnorodność źródeł: 

Baza, punkty przeładunku i składy 

paliw, baza samochodowa 

warsztaty, płyta rozgrzewania 

samolotów, rurociągi

Zanieczyszczenie głównie związkami 

ropopochodnymi (nafta lotnicza). 

Nie wyklucza się występowania innych 

zanieczyszczeń np.: zw. chlorowcopochodnych 


