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Abstract: The influence o f distillery slops outflow on ground and surface waters quality was 
presented in the paper. Study was carried out in the stream valley, the slope of which was the 
target o f concentrated slops outflow. Worsening of ground water quality in a direct neighbor
hood o f the outflow was found. Contents o f ammonia, nitrites, total nitrogen, phosphates, iron 
and potassium mostly determined its degradation. Analyses o f ground water from valley’s 
bottom in a zone o f arable lands revealed the decrease o f potassium, ammonia, total nitrogen, 
iron levels, COD and specific conductivity. No impacts o f outflow on water quality in the stream 
were found.
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WSTĘP

Zakłady przetwórstwa spożywczego, w tym gorzelnie należą do najbardziej 
uciążliwych dla środowiska. Charakteryzują się one wytwarzaniem ścieków o bardzo 
wysokim ładunku substancji organicznej, które odprowadzone w stanie surowym do 
środowiska mogą powodować w nim poważne zakłócenia. W zakładach gorzelniczych 
w trakcie produkcji spirytusu jako produkt uboczny otrzymuje się wywar. Jego ilość, w 
zależności od jakości surowców i technologii, może przekraczać nawet kilkunastokrotnie 
ilość produkowanego spirytusu. Właściwe zagospodarowanie tak dużej ilości wywarów 
stanowi poważny problem branży spirytusowej [Milewski i in. 2001]. Ze względu na

*Praca naukowa finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2003-2005  
jako projekt badawczy nr 3P06S 026 25.



Wpływ wylewiska wywarów gorzełniczych na jakość wód 153

obecność wielu cennych substancji wywar wykorzystywany jest jako dodatek do pasz 
lub jako nawóz na użytkach rolnych [Łabętowicz i in. 2002; Milewski, Zalewska 2002]. 
Niestety nie są rzadkością przypadki odprowadzania wywaru do wód powierzchniowych 
i rowów melioracyjnych czy skoncentrowane zrzuty do gleby [Grzybowski, Stecka
1998]. Taki sposób zagospodarowania wywarów budzi wiele wątpliwości z uwagi na 
możliwość degradacji środowiska glebowego i wodnego.

Celem pracy jest ocena jakości wód gruntowych i powierzchniowych w sąsiedztwie 
wylewiska wywarów gorzełniczych. W pracy analizowano również wpływ bariery 
biologicznej w postaci trwałego użytku zielonego na ograniczenie migracji zanieczyszczeń 
zawartych w wywarze.

MATERIAŁ I METODY
Analizy jakości wód prowadzono w latach 2003-2005 w Gołębiu, około 16 km na 

północny zachód od Lubartowa. Obiekt leży na Wysoczyźnie Lubartowskiej. W 
zróżnicowanej rzeźbie terenu dominuje krajobraz niskofalisty i falisto pagórkowaty. W 
pokrywie powierzchniowej przeważają utwory akumulacji lodowcowej i wodno- 
lodowcowej, a skałę macierzystą stanowią głównie piaski gliniaste. Omawiany obszar 
leży w strefie oddziaływania klimatu przejściowego. Średnia temperatura wynosi tu 
7,5°C, zaś średnie roczne sumy opadów kształtują się na poziomie około 550 mm. 
Głównymi elementami sieci hydrologicznej są rzeki Wieprz i Minina.

Wytypowano fragment doliny cieku lewostronnego dopływu rzeki Mininy jako obiekt 
badawczy. Dno doliny na tym odcinku zajmuje użytek zielony. Zbocze i wierzchowina, 
znajdujące się pod uprawą płużną, w 2002 roku zostały przekształcone w nieużytek, a 
następnie w niekontrolowane wylewisko wywarów gorzełniczych. Wylewisko funkcjo
nowało do końca 2003 roku. W tym okresie gorący i nierozcieńczony wywar odprowa
dzano bezpośrednio do gruntu na powierzchni około 1 ha w dawkach często 
przekraczających 20 m3 na dobę. Określono wartość niektórych parametrów w 
wywarze: przewodność właściwa -  13,95 m Sxcnr1, pH -  4,84, N-N03 -  18,08 
mgxdnr3, N-N02 -  0,069 mgxdnr3, N-NH4 -  0,7 mgxdnr3, К -  940 mgxdnr3, S04 -  
1800 mgxdnr3, Fe -  38 mgxdnr3, Cl -  128 mgxdnr3, BZT5 -  7 200 mg 0 2xdnr3, 
ChZTCr -  18 200 mg 0 2xdnr3. Do celów badawczych w poprzek doliny, zgodnie ze 
spadkiem wyznaczono przekrój, na którym wytypowano dwa punkty poboru wód 
gruntowych: pierwszy -  na zboczu, w pobliżu granicy użytku zielonego z wylewiskiem 
wywarów (stanowisko I), drugi -  w dnie doliny, na łące (stanowisko II). Analizowano 
również jakość wód powierzchniowych w cieku wodnym. Próby wód do analiz pobierano 
w dwóch punktach -  powyżej oraz poniżej przecięcia linii wspomnianego przekroju z 
ciekiem. Badania wód powierzchniowych i gruntowych prowadzono sezonowo: wiosną, 
latem i jesienią. W sumie przeprowadzono 9 serii pomiarowych. Analizy i pomiary 
fizyczno-chemiczne wykonywano według powszechnie stosowanych metod: odczyn -  
potencjometrycznie, przewodność właściwą-konduktometrycznie, amoniak, azotyny, 
azotany, azot ogólny, fosforany, siarczany, żelazo, potas i chlorki -  fotometrycznie, 
ChZT-metodądwuchromianową. W wodach powierzchniowych dodatkowo badano 
zawartość tlenu, zawiesiny ogólne -  metodą wagową i BZT5 -  metodą rozcieńczeń.
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Wyniki analiz odnoszono do norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
[2004]. Ponadto po likwidacji wylewiska określono niektóre właściwości fizyczno- 
chemiczne gleb w punktach pokrywających się z punktami poboru wód gruntowych.

WYNIKI I DYSKUSJA

Wyniki badań wskazują na duże zróżnicowanie jakości wód na stanowiskach 
badawczych. W bezpośrednim sąsiedztwie wylewiska (stanowisko I) notowano 
przekroczenie dopuszczalnych norm dla większości wskaźników jakości. O degradacji 
jakości wód gruntowych w największym stopniu decydowała zawartość amoniaku, 
azotynów, azotu ogólnego, fosforanów, żelaza oraz potasu, a sporadycznie również 
wartość przewodności (tab. 1). Obecność tych związków, z wyjątkiem azotu amono
wego można łączyć ze składem chemicznym wywaru i przemieszczaniem go ze strefy 
aeracji do wód gruntowych. Azot amonowy został prawdopodobnie uwolniony w trakcie 
przemian związków organicznych wprowadzonych w znacznych ilościach z wywarem 
[Filipek, Skowron 1998]. Średnie wartości wspomnianych wskaźników odpowiadały 
IV bądź V klasie czystości. Z punktu widzenia zagrożenia eutrofizacją niepokojące 
wydają się przede wszystkim wysokie stężenia form azotu, fosforu i potasu. Badania 
wskazują również na podwyższenie zawartości potasu i azotu w glebie, szczególnie w 
wierzchniej warstwie. Ilość przyswajalnych form potasu wynosiła 87,5 mg х 100 g_1 

gleby, zaś azotu 2,07 g x kg- 1  gleby. Są to wartości ponadnormatywne dla gleb 
wytworzonych z piasku i mogą być wynikiem wprowadzania do gleby wywaru, który 
jak już wspomniano ma wysoką wartość nawozową. Zawartość przyswajalnych form 
fosforu odpowiadała niskiemu poziomowi dla tego rodzaju gleb (tab. 2 ).

Analizy wód na stanowisku II wskazują na poprawę jakości wody gruntowej w 
strefie użytku zielonego. Znacznie zmniejszyły się wartości następujących parametrów: 
przewodności właściwej oraz zawartości: potasu, amoniaku, azotu ogólnego, żelaza 
oraz wielkości ChZT. Jedynie stężenie fosforanów wzrosło ponad dwukrotnie w 
porównaniu ze stanowiskiem I (tab. 1). Może być to wynikiem niewielkiej miąższości 
strefy nienasyconej i większej wilgotności gleb w dnie doliny oraz nakładających się 
spływów wód opadowych powodujących dopływ ze stoku składników wywaru i 
produktów mineralizacji materii organicznej zawartej w wywarze [Komisarek 1998]. 
Na łące obniżyła się w porównaniu ze stanowiskiem I zawartość w glebie 
przyswajalnych form potasu (do 52 mg * 100 g- 1  gleby) i fosforu (do 0,88 mg x 100 g' 
1 gleby). W przypadku azotu zanotowano natomiast niewielki wzrost zawartości, co 
może być wynikiem migracji związków azotu z wodami opadowymi z obszaru wylewiska 
i gromadzeniem w dnie doliny. Wyniki analizy jakościowej wód gruntowych potwierdzają 
tezę o dużych możliwościach filtrów gruntowo-roślinnych w postaci trwałych użytków 
zielonych w ograniczaniu migracji niektórych zanieczyszczeń [Roman 1995; Orlik i in.
2001]. Stosowanie podobnych barier w otoczeniu naturalnych zbiorników i cieków 
wodnych może uchronić je przed degradacją, której przyczyną w dużej mierze są 
zanieczyszczenia obszarowe dopływające z terenu zlewni. Potwierdzają to również 
wyniki analizy wód w cieku. Poziom większości wskaźników odpowiadał I klasie 
czystości i nie wskazywał na oddziaływanie wylewiska na jakość wód powierzchnio-



TABELA 1. Minimalne, maksymalne oraz średnie wartości wybranych wskaźników jakości w wodach gruntowych i powierzchniowych w Gołębiu 
TABLE 1. Minimum, maximum and mean values o f selected indices o f ground and surface water quality in Gołąb

Wskaźniki jakości wody 
Indices of water quality

Stanowisko I / Stand I Stanowisko II / Stand II Ciek powyżej wylewiska 
Stream above outflow

Ciek poniżej wylewiska 
Stream below outflow

Min. Max. Średnia
Mean

Min. Max. Średnia
Mean

Min. Max. Średnia
Mean

Min. Max. Średnia
Mean

Przewodność / Conductivity jjsxcm 1 651 2921 1511 361 865 528 417 578 492 420 537 468

pH 6,64 7,17 - 6,92 7,34 - 6,97 8,18 - 6,93 8,20 -

Tlen rozpuszczony 
Dissolved oxygen

mg 0 2xdirf3 - - - - - - 6,89 9,96 8,81 7,26 9,97 8,98

BZT5 / BOD5 mg 0 2xdnf3 - - - - - - 0,50 3,45 1,60 0,90 2,50 1,63

ChZTCr / COD mg 0 2xdm-3 8 1130 382 1 96 36 1 17 10,5 3 15 9,8

Amoniak / Ammonium mg NH4xdm"3 1,29 10,6 4,66 0,42 5,21 1,68 0,03 0,51 0,18 0,05 0,33 0,14

Azotany / N itrates mg N 0 3xdm“3 0,5 6,4 2,46 0,6 2,4 0,92 0,5 11,5 3,91 0,5 14,2 4,35

Azotyny / N itrites mg N 0 2xdm"3 0,24 1,59 0,75 0,12 1,15 0,57 0,01 0,10 0,045 .0,03 0,09 0,036

Azot ogólny / Total nitrogen mg Nxdm“3 4,5 76 27,8 2 45 14,6 1 22 9,64 1,4 22 11,74

Fosforany / Phosphates mg P0 4xdm-3 0,2 14,1 4,67 0,4 31,9 11,78 0,2 3,5 1,23 0,4 3,9 1,18

Siarczany / Sulphates mg S0 4xdm-3 10 754 151,6 55 256 119,9 28 66 45,5 29 32 48,9

Żelazo / Iron mg Fex dm-3 0,2 20 6,8 0,2 2,0 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Potas / Potassium mg Kxdm-3 3,2 72 24,4 1,5 22 7,5 1,2 1,9 1,55 1,2 2,1 1,59

Chlorki / Chlorides mg Clxdnf3 3,2 35 21,5 5,3 28 12,4 7,7 13,9 9,9 7,6 13 9,3
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TABELA 2. Wybrane właściwości chemiczne gleb 
TABLE 2. Selcctcd chemical soil properties

Właściwości gleb Wylewisko wywarów 
Slops outflow

Użytek zielony 
Green land

Głębokość pobrania próbki -  Sampling depth [cm]

10-20 40-50 10-20 40-50

Zawartość azotu
Nitrogen content [gxkg_1]

2,072 0,21 2,422 0,224

Zawartość fosforu
Phosphorus content [mgxlOO g-1]

2,52 0,61 0,88 0,33

Zawartość potasu
Potassium content [mgxlOO g-1]

87,50 10,15 52,00 5,55

pH (H20 ) 7,09 7,62 6,68 7,54

wych (tab. 1). Wyjątek stanowiły podwyższone zawartości azotu ogólnego i fosforanów 
(IV i V klasa czystości), z tym że zarówno powyżej, jak i poniżej wylewiska były one 
zbliżone, w związku z tym należy je wiązać z innymi źródłami.

Opisany przypadek jest przykładem nagannego postępowania z odpadami przemysło
wymi. Zastrzeżenia budzi przede wszystkim lokalizacja wylewiska wywarów na 
wierzchowinie i zboczu. Sprzyja ona przemieszczaniu stężonych wywarów bądź 
zanieczyszczeń w nich zawartych na tereny przyległe, leżące poniżej strefy zęzutu. 
Może to prowadzić do ich degradacji, która objawia się skażeniem wód gruntowych, a 
w konsekwencji całkowitym zanikiem roślinności. Podobne skutki pojawiały się na 
użytku zielonym w omawianym przypadku, dopiero wstrzymanie zrzutów zahamowało 
proces degradacji. Zanik roślinności na łące z pewnością ograniczyłby jej funkcje 
ochronne. W tym świetle jeszcze większy sprzeciw wzbudza lokalizacja wylewiska w 
bliskim sąsiedztwie naturalnego cieku wodnego i realne niebezpieczeństwo jego skażenia 
w wyniku dopływu zanieczyszczeń z obszaru wylewiska. Skutki skażenia mogły mieć 
dużo szerszy zasięg, jako że ciek odprowadza swoje wody do rzeki Mininy, której 
dolina w dolnym biegu z uwagi na walory przyrodnicze została włączona w system 
obszarów chronionych.

WNIOSKI

1. Skoncentrowane zrzuty wywarów gorzelniczych spowodowały pogorszenie jako
ści wód gruntowych w sąsiedztwie wylewiska poprzez zwiększenie zawartości 
amoniaku, azotynów, potasu oraz wielkości ChZT i przewodności właściwej.

2. W strefie użytku zielonego obserwowano zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w 
wodzie gruntowej w szczególności potasu, amoniaku, żelaza, azotu ogólnego oraz 
wielkości ChZT i przewodności właściwej.



Wpływ wylewiska wywarów gorzelniczych na jakość wód 157

3. Dzięki obecności strefy buforowej w postaci użytku zielonego woda w cieku nie 
wykazywała cech zanieczyszczenia, które można by wiązać z bliskim sąsiedz
twem wylewiska wywarów gorzelniczych.

4. Wszelkie działania prowadzące do tworzenia wylewisk odpadów płynnych powin
ny być poprzedzone dokładnymi studiami celem ustalenia optymalnej lokalizacji, 
terminów eksploatacji, racjonalizacji dawek i oceny ewentualnych skutków ekolo
gicznych.
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