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Streszczenie: Artykuł charakteryzuje właściwości fizykochemiczne oraz jakość wody dopływającej do Centralnej Pompowni Bolko 
w  Bytomiu  z  wyrobisk  zlikwidowanych  kopalń  rud  cynku  i  ołowiu.  Pracę  wykonano  na  podstawie  najnowszego  zbióru  analiz, 
przede wszystkim wskaźnikowych, wykonanych w latach 20122017. Wody dopływające ze zrobów zlokalizowanych w tzw. rejonie 
wschodnim dominują  ilościowo (około 94%) w sumarycznym dopływie do  rząpia centralnej pompowni. Surowe wody zbiorcze z 
rząpia  pompowni  są  słabo  zmineralizowanymi,  najczęściej  typu  SO4HCO3ClCaMgNa,  całkowicie  zdegradowanymi  oraz  złej 
jakości wodami podziemnymi, reprezentującymi poziom wodonośny wapienia muszlowego. Stosowany proces podczyszczania ma 
na  celu  obniżenie  stężeń  cynku  w  wodzie  zrzucanej  do  Brynicy. Autorzy  analizują  różne  aspekty  niedostatecznego  rozpoznania 
chemizmu  wspomnianych  wód,  które  powinny  być  uwzględnione  w  dalszych  badaniach  w  obszarze  spływu  wody  do 
zlikwidowanych kopalń rud.
Abstract:  The  article  describes  physicochemical  characteristics  and  the  quality  of  water  flowing  into  Bolko  Central  Pumping 
Station in Bytom from mine workings of liquidated ZnPb ore mines. Research was based on the latest set of analyses performed in 
the years 20122017. Water flowing from workings located in the socalled east region are predominant (ca. 94%) in the total inflow 
to  the sump of Central Pumping Station. Raw waters  from  the sump are weakly mineralized, mostly of SO4HCO3ClCaMgNa 
type; are totally degraded or of poor quality underground waters that represent Muschelkalk aquifer. The applied water pretreatment 
process is aimed at decreasing Zn content in water discharged to the Brynica River. Authors analyze various aspects of insufficient 
recognition  of  chemical  composition  of  the mentioned waters  that  should  be  considered  in  further  research  in  the  area  of water 
discharge to liquidated ore mines.
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WPROWADZENIE

Obszar  spływu  wody  podziemnej  do  zrobów 

porudnych  zlikwidowanych  kopalń  rud  cynku  i  ołowiu 

w  obszarze  triasowej  niecki  bytomskiej  o  powierzchni 

około  65,0  km2  (rys.  1)  charakteryzuje  się  wyjątkowym 

stopniem  skomplikowania  warunków  hydrologicznych 

(infiltracja  wody  z  cieków  powierzchniowych, 

naturalnych  i  sztucznych  zbiorników  wodnych  (Kropka 

i  in.  2018)),  hydrogeologicznych  (m.in.  (Baranowski 

1980;  Kropka  2003;  Kropka,  Wróbel  2018)),  a  także 

antropogenicznych  (niezidentyfikowane  zrzuty  wody  na 

powierzchni  obszaru,  ucieczki  wody  z  sieci 

wodociągowej  i  ścieków  z  sieci  kanalizacyjnej 

(Baranowski  1980;  Kropka  2002;    2006)).  Praca 

charakteryzuje właściwości  fizykochemiczne oraz  jakość 

wody  dopływającej  do  Centralnej  Pompowni  Bolko 

(CPB)  w  Bytomiu  ze  zrobów  porudnych  na  podstawie 

najnowszego  zbioru  analiz  wskaźnikowych,  podrzędnie 

ogólnych, wykonanych w  latach  20122017  (tab.  1). Od 

1998  r.  obszar  spływu wody  do  CPB  zmniejszył  się  do 

około  43,0  km2.  Omawiane  wody  reprezentują  poziom 

wodonośny  wapienia  muszlowego.  Od  1990  r.  badania 
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hydrochemiczne  omawianej  wody  możliwe  są 

w punktach, którymi są (rys. 1):

− wschodni chodnik wodny (w wieloleciu 20122017 

płynęła  nim woda  w  ilości  13,330,8 m3/min,  natomiast 

w  latach 20152016 − w  ilości 13,316,1 m3/min); wodę 

do  analizy pobierano z  chodnika wodnego na wysokości 

2,  3  lub  4  przecinki;  przecinkami  nazywane  są  krótkie, 

około  20metrowe  pochyłe  przekopy  łączące  chodnik 

wodny  z  przekopem  wschodnim,  o  numerze  kolejnym, 

licząc od rząpia pompowni;

−  zachodni  chodnik  wodny  (którym  w  omawianych 

wieloleciu  płynęła woda w  ilości  0,61,2 m3/min); wodę 

do  analizy pobierano z  chodnika wodnego na wysokości 

1 lub 2 przecinki;

− rząpie pompowni, gdzie dochodzi do mieszania się 

uprzednio wymienionych wód;

−  miejsce  zrzutu  wody  zbiorczej  do  Rowu  z  Orła 

Białego  (prawostronnego dopływu Brynicy); woda przed 

zrzutem przepływa przez instalację podczyszczania wody 

surowej.

W  obszarze  spływu  wody  do  CPB  brak  jest  studni 

wierconych  i  piezometrów  umożliwiających  monitoring 

ilościowy  lub  jakościowy  wód  poziomu  wapienia 

muszlowego.  Pojedyncze  punkty  hydrogeologiczne, 

w  których  w  przeszłości  dokumentowano  łączność 

hydrauliczną  wody  płynącej  w  zrobach  porudnych 

z  wyrobiskami  podziemnymi  kopalń  węgla  kamiennego, 

są  dzisiaj  niedostępne.  Publikacje  charakteryzujące 

w wąskim zakresie chemizm i  jakość wody omawianego 

poziomu  w  latach  19902017  wykorzystywały  analizy 

wskaźnikowe  lub  ogólne  (m.in.  (Kropka  1997a;    1997b; 

Kropka,  Witkowski  1994;  Kropka  i  in.  2018;  Rogoż, 

Posyłek  2000;  Różkowski,  Chmura  (red.)  1996))  lub 

wyjątkowo rozszerzone (Witkowski 2000).

ŹRÓDŁA, RODZAJ I ZAKRES ANALIZ WODY

Autorzy  wykorzystali  wyniki  analiz  chemicznych 

wody  wykonanych  na  zlecenie:  Centralnej  Pompowni 

Bolko  w  Bytomiu  (CPB),  spółki  Orzeł  Biały  S.A. 

w  Piekarach  Śląskich  (OB),  Bytomskiego 

Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Sp.  z  o.  o.  w  Bytomiu 

(BPK)  oraz  Głównego  Instytutu  Górnictwa 

w  Katowicach  (GIG).  Źródło,  rodzaj  analizy  i  okres 

badań  zestawiono  w  tabeli  1.  Zgromadzone  analizy 

wykonywane  były  w  akredytowanych  laboratoriach 

i miały zróżnicowany zakres oznaczeń (tab. 2 i 3).

CPB  pobierała  do  analizy  wody  surowe,  zbiorcze 

z  rząpia  pompowni  na  poziomie  124,9  m  oraz  (na 

powierzchni) w miejscu zrzutu wody podczyszczonej do 

Rowu  z  Orła  Białego.  Zakres  wykonywanych  oznaczeń 

wynikał  z  obowiązujących  zakład  zapisów  w  decyzji 

:5267

Tabela 1. Źródło, rodzaj analiz wody i okres badań
Table 1. Source, method of water analysis and period of research
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pozwolenie  wodnoprawne.  Na  zlecenie  OB  pobierane 

były wody zbiorcze z rząpia pompowni oraz dopływające 

wschodnim chodnikiem wodnym na wysokości przecinki 

2.  Zakres  wykonanych  oznaczeń  wynikał  z  obowiązku 

monitorowania  wpływu  powierzchniowych  ognisk 

zanieczyszczeń  związanych  z  historycznymi  już 

zwałowiskami  odpadów  pogórniczych  i  pohutniczych 

zlikwidowanego  Zakładu  GórniczoHutniczego  Orzeł 

Biały w Bytomiu. Zakres oznaczeń był identyczny w obu 

pobieranych wodach. Na potrzeby lokalnego monitoringu 

składowiska  odpadów  innych  niż  niebezpieczne 

i obojętne, zlokalizowanego w rejonie ulicy Brzezińskiej 

(w  dzielnicy  Bytomia  –  Rozbark)  i  należącego  do BPK, 

oznaczano jedynie przewodność elektryczną, ogólną ilość 

węgla  organicznego  i  stężenie  azotu  amonowego 

w  wodach  surowych  dopływających  wschodnim 

:5267

Tabela 4. Typy hydrochemiczne wody dopływającej wschodnim chodnikiem wodnym oraz wody zbiorczej w Centralnej Pompowni 
Bolko
Table 4. Hydrochemical types of water flowing through east water gallery and of aggregated water in Central Pumping Station
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chodnikiem  wodnym  na  wysokości  przecinki  2. 

W  ramach  projektu  badawczego  prowadzonego  przez 

GIG  (20142017),  oprócz  wody  zbiorczej,  pobierano 

także  wodę  dopływającą  wschodnim  chodnikiem 

wodnym  w  dwóch  punktach:  na  wysokości  przecinki  3 

i  4  oraz  zachodnim  chodnikiem wodnym,  na  wysokości 

przecinki 2.

W  podsumowaniu  artykułu    dokonano  porównania 

uzyskanych  wyników  z  wcześniejszymi,  archiwalnymi 

analizami  wody  pochodzącymi  z  monitoringu 

regionalnego  wód  podziemnych  prowadzonego  przez 

Katedrę  Hydrogeologii  i  Geologii  Inżynierskiej 

Uniwersytetu  Śląskiego  na  zlecenie  Regionalnego 

Zarządu  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  w  latach 

19932002  (m.in.  (Witkowski  2000))  oraz  badaniami 

prowadzonymi  w  latach  19911998  (Rogoż,  Posyłek 

2000).  W  ramach  tych  pierwszych  badań  analizowano 

wody pobrane na wysokości przecinki 2 ze wschodniego 

chodnika  oraz  z  przecinki  1  z  zachodniego  chodnika 

wodnego.  Lokalizację  miejsc  opróbowania  wody 

przedstawiono na rysunku 1.

Zebrane  analizy  umożliwiły  dokonanie  osobnej 

charakterystyki  składu  fizykochemicznego wody surowej 

dopływającej  wschodnim  (tab.  2)  i  zachodnim 

chodnikiem  wodnym,  wody  surowej,  zbiorczej  z  rząpia 

pomp  (tab.  3)  oraz  podczyszczonej  zrzucanej  do  Rowu 

z  Orła  Białego  (tab.  5).  Chemizm wód  został  określony 

na  podstawie  zmodyfikowanej  klasyfikacji 

SzczukariewaPrikłońskiego.  Za  makroskładniki 

określające  typ  hydrochemiczny  przyjęto  jony 

występujące w  ilości powyżej 17% sumy mvali anionów 

i  kationów,  zakładając  tolerancję  3%  w  stosunku  do 

przyjętej  20%  granicznej  wartości,  ze  względu  na 

ewentualne  błędy  analiz  (tab.  4).  Ocenę  jakości  wód 

podziemnych  przeprowadzono,  bazując  na  dwóch 

rozporządzeniach: Ministra  Środowiska  (Rozporządzenie 

Ministra  Środowiska  z  dnia  21  grudnia  2015  r.)  oraz 

Ministra  Zdrowia  (Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia 

z dnia 13 listopada 2015 r. …; tab. 6).

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE WODY 

SUROWEJ

Woda dopływająca wschodnim chodnikiem 

wodnym

W  ostatnich  kilkunastu  latach  wschodnim 

chodnikiem  wodnym  dopływa  do  pompowni  Bolko 

zdecydowana większość (około 94%) wód pochodzących 

z  odwadniania  nieczynnych  wyrobisk  porudnych 

z  obszarów  górniczych:  Piekary,  Bytom  i  Brzeziny 

(dawne  kopalnie  Waryński,  Orzeł  Biały  i  Dąbrówka; 

rys.  1).  Dlatego  też  w  tabeli  2  zestawiono  wartości 

ekstremalne  i  średnie  parametrów  fizykochemicznych 

wody  dopływającej  jedynie  wschodnim  chodnikiem 

wodnym.  Omawiane  wody  wykazują  odczyn  od  słabo 

kwaśnego  (pH  6,61)  do  słabo  zasadowego  (pH  7,5). 

Dominują  wody  o  pH  powyżej  7.  Przewodność 

elektryczna (mierzona w terenie) zmienia się od 2039 do 

3980  µS/cm.  Ogólna  ilość  substancji  rozpuszczonych 

w wodzie waha  się  od  1300,0  do  3480,0 mg/dm3.  Są  to 

wody  głównie  słabo  zmineralizowane  (sporadycznie 

średnio  zmineralizowane)  i  bardzo  twarde.  Zawartość 

wapnia  i  magnezu,  wyrażona  twardością  ogólną  wody, 

jest wysoka i zmienia się od 751,0 do 2000,0 mgCaCO3/

dm3.  Głównymi  jonami  decydującymi  o  wysokości 

mineralizacji i typie hydrogeochemicznym wód są przede 

Tabela 5. Ekstremalne i średnie wartości wybranych parametrów fizykochemicznych w wodzie zrzucanej do Rowu z Orła Białego 
(według danych CPB z okresu 02.201207.2017)
Table 5. Extreme and average values of particular physicochemical parameters in water discharged to the Trench from Orzeł Biały 
mine (acc. to data of Central Pumping Station in the period 02.201207.2017)
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wszystkim  siarczany,  w  mniejszym  stopniu 

wodorowęglany  i  chlorki,  a  wśród  kationów  są  wapń, 

magnez  oraz  w  dalszej  kolejności  sód.  Na  podstawie 

analiz wykonanych  przez GIG  i  spółkę OB  stwierdzono, 

iż  z  anionów  głównym  składnikiem  wód  są  siarczany 

(6072% udziału). Ich stężenia zmieniają się od 930,0 do 

1300,0  mg/dm3  (tab.  2;  rys.  2A).  Wodorowęglany 

występują  w  stężeniach  od  319,0  do  503,0  mg/dm3  (17

23% udziału), natomiast chlorki − od 130,0 do 220,0 mg/

dm3  (620%  udziału;  rys.  2B).  Spośród  kationów 

w  wodach  dopływających  chodnikiem  wschodnim 

dominuje  wapń  (4450%  udziału),  występujący 

w  stężeniach  od  157,0  do  471,0  mg/dm3.  Zawartość 

magnezu zmienia się od 87,3 do 199,0 mg/dm3, a sodu − 

od 53,6 do 163,0 mg/dm3, co stanowi od 32 do 43% i od 

6  do  20%  ich  udziału w  bilansie  jonowym  omawianych 

wód.  Potas  występuje  w  zmiennych  ilościach  od  3,7  do 

14,8  mg/dm3.  W  wodach  stwierdzono  także  obecność 

metali  w  następujących  stężeniach:  żelaza  ogólnego  − 

0,0812,13  mg/dm3,  manganu  −  0,241,47  mg/dm3, 

strontu − 0,971,29 mg/dm3,  baru − 0,0130,042 mg/dm3.

Cynk,  ołów,  kadm  i  miedź  były  oznaczane  jedynie 

w  wodach  pobieranych  przez  OB  w  okresie  od  lutego 

2015  r.  do  sierpnia  2017  r.  Cynk  występował 

w  stężeniach  od  4,83  do  16,7  mg/dm3  (rys.  2C), 

natomiast  ołów −  od  poniżej  0,01  do maksymalnie  0,02 

mg/dm3. Występowanie kadmu stwierdzono wielokrotnie, 

maksymalnie  do  0,012  mg/dm3.  Nie  stwierdzono 

występowania  miedzi  (poniżej  granicy  oznaczalności  – 

0,005 mg/dm3; tab. 2). Dodatkowo dysponowano również 

kilkoma  oznaczeniami  zawartości  ogólnego  węgla 

organicznego  (OWO)  i  azotu  amonowego  (z  okresu 

październik  2016  luty    2017),  wykonanymi  w  ramach 

monitoringu  składowiska  odpadów  komunalnych 

w Bytomiu.  Zawartość OWO  zmieniała  się  znacznie  od 

ilości  poniżej  granicy  oznaczalności  do  42,0  mg/dm3. 

Natomiast  stężenia  azotu  amonowego  zmieniały  się  od 

ilości nieoznaczanych stosowaną metodyką (0,05 mg/dm3) 

do 0,3 mg/dm3 (tab. 2).

Pod  względem  hydrochemicznym  są  to  wody 

wielojonowe.  Udział  56  jonów  w  składzie  wody 

świadczy  o  ich  antropogenicznym  przeobrażeniu. Wody 

dopływające  wschodnim  chodnikiem  wodnym 

reprezentują  najczęściej  typ  SO4HCO3ClCaMgNa, 

podrzędnie  SO4HCO3CaMg  oraz  SO4HCO3CaMg

Na (tab. 4).
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Tabela 5. Ekstremalne i średnie wartości wybranych parametrów fizykochemicznych w wodzie zrzucanej do Rowu z Orła Białego 
(według danych CPB z okresu 02.201207.2017)
Table 5. Extreme and average values of particular physicochemical parameters in water discharged to the Trench from Orzeł Biały 
mine (acc. to data of Central Pumping Station in the period 02.201207.2017)
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Rys.  2.  Zmiany  zawartości  siarczanów  (2A),  chlorków  (2B),  cynku  (2C)  i  kadmu  (2D)  w  wodzie  surowej  dopływającej  do 
pompowni Bolko oraz zrzucanej (po podczyszczeniu) do Rowu z Orła Białego
Fig. 2. Changes in contents of sulphates (2A), chlorides (2B), zinc (2C), cadmium (2D) in raw water flowing into Central Pumping 
Station and water discharged (after pretreatment) to the Trench from Orzeł Biały mine
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Oceniając  jakość  tych  wód  na  podstawie 

obowiązujących    do  2017  r.  przepisów  (Rozporządzenie 

Ministra  Środowiska  z  dnia  21  grudnia  2015  r.), 

stwierdza  się,  iż  w  zakresie  wykonanych  badań 

reprezentowały V  klasę  jakości.  Są  to wody  złej  jakości, 

w  których  zawartości  niektórych  elementów 

fizykochemicznych  potwierdzają  znaczne  zmiany 

antropogeniczne.  Natomiast  uwzględniając  aktualne 

wymagania  dotyczące  jakości  wody  przeznaczonej  do 

spożycia  przez  ludzi  (Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia 

z  dnia  13  listopada  2015  r.),  stwierdzono,  iż  w  zakresie 

wykonanych badań za każdym razem woda nie  spełniała 

tych wymagań (tab. 6).

Woda dopływająca zachodnim chodnikiem 

wodnym

Chodnikiem  zachodnim  do  pompowni  Bolko 

dopływają  wody  z  niewielkiej,  o  powierzchni 

przypuszczalnie  około  2,6  km2,  zlewni  położonej  po 

zachodniej  stronie  szybu  Bolko  (dawny  rejon  Nowy 

Dwór).  Ich  udział  w  sumarycznej  ilości  wody 

pompowanej  centralnym  systemem  odwadniania  jest 

znacznie mniejszy  i  od  kilkunastu  lat  wynosi  około  6%. 

Pozostałe  wody  dopływające  do  byłego  obszaru 

górniczego  Miechowice  „uciekają”  przez  spękane 

warstwy gogolińskie, poziom wodonośny retu oraz niższe 

ogniwa  pstrego  piaskowca  do  wyrobisk  likwidowanej 

KWK  Centrum  w  Bytomiu  (Kropka  i  in.  2018;  rys.  1). 

Wody  dopływające  z  rejonu  zachodniego  mają  nieco 

odmienny  charakter  fizykochemiczny  w  stosunku  do 

opisanych wcześniej. Wartości niektórych analizowanych 

parametrów  (np.  siarczany  i  chlorki)  wykazują  większą 

zmienność  niż  w  wodzie  płynącej  wschodnim 

chodnikiem.

Omawiane wody wykazują odczyn od słabo kwaśnego 

do słabo zasadowego (pH od 6,49 do 7,86). Przewodnictwo 

elektryczne zmienia się od 2111 do 2991 µS/cm, a ogólna 

ilość  substancji  rozpuszczonych  waha  się  od  1400,0  do 

1884,0  mg/dm3.  Wyższa  w  stosunku  do  wody 

dopływającej  wschodnim  chodnikiem  wodnym  jest 

również twardość ogólna wody. Zmienia się ona od 1530,0 

do 1940,0 mgCaCO3/dm
3.

W  składzie  jonowym  zdecydowanie  dominują 

siarczany  (6573% udziału)  oraz wapń  (4453% udziału) 

i  magnez  (3443%  udziału).  Siarczany  występują 

w  stężeniach  od  1200,0  do  1400,0  mg/dm3, 

wodorowęglany − od 393,0 do 485,0 mg/dm3, a chlorki − 

od  120,0  do180,0 mg/dm3. Wapń, magnez,  sód  i  potasu 

występują  w  badanych  wodach  w  następujących 

ilościach:  Ca  −  od  316,0  do  409,0  mg/dm3,  Mg  −  od 

159,0 do 223,0 mg/dm3, Na − od 84,0 do 103,0 mg/dm3, 

K  −  od  9,4  do  12,8  mg/dm3.  Pozostałe  oznaczone 

parametry:  żelazo  ogólne  (0,611,56  mg/dm3),  mangan 

(1,171,55  mg/dm3),  bar  (0,0130,031  mg/dm3)  i  stront 

(1,251,62  mg/dm3),  wykazują  większe  zróżnicowanie 

niż  w  wodzie  dopływającej  wschodnim  chodnikiem 

wodnym.

Pod  względem  chemicznym  są  to  głównie  wody 

czterojonowe typu SO4HCO3CaMg, a według ostatniej 

dostępnej  analizy  (19.05.2016),  na  której  podstawie 

możliwe  było  określenie  typu  wody  –  trzyjonowe  SO4

CaMg.  Siarczany  zdecydowanie  decydują  o  składzie 

tych wód, gdyż udział wodorowęglanów kształtuje się na 

poziomie  około  od  16  do  21%.  Wody  dopływające 

zachodnim  chodnikiem  wodnym,  podobnie  jak 

z  kierunku  wschodniego,  reprezentowały  najgorszą 

V  klasę  jakości  (w  zakresie  wykonanych  badań; 

Rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  21  grudnia 

2015  r.).  Wody  te  również  nie  spełniają  wymagań 

stawianych  wodom  pitnym  (Rozporządzenie  Ministra 

Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.; tab. 6).

Woda zbiorcza

W  systemie  centralnego  odwadniania  decydujący 

udział  (około  94%) mają wody  dopływające wschodnim 

chodnikiem  wodnym.  Fakt  ten  determinuje  więc  skład 

fizykochemiczny  wód  zbiorczych  dopływających  do 

chodników  wodnych  i  rząpia  pompowni,  a  następnie 

wypompowywanych  na  powierzchnię.  Autorzy 

dysponowali  zbiorem  analiz  pochodzących  z  trzech 

źródeł:  CPB,  GIG  oraz  OB  (tab.  1,  3).  Możliwa  była 

zatem analiza zmian niektórych parametrów oznaczanych 

w  wodzie  w  dłuższym  okresie.  Określenie  typu 

hydrochemicznego surowej wody zbiorczej możliwe było 

tylko  na  podstawie  jednej  zbilansowanej  analizy 

(22.10.2015;  tab.  4).  Wśród  anionów  zdecydowanie 

dominują  siarczany  (57,6%  udziału),  wśród  kationów  – 

wapń  i  magnez  (44,0  i  34,7%  udziału).  Pozostałe  jony 

główne:  wodorowęglany,  chlorki  i  sód,  stanowią  23,1; 

16,9  i  19,9%  udziału  w  bilansie  wody.  Pod  względem 

chemicznym  jest  to  więc  woda  pięciojonowa  typu  SO4

HCO3CaMgNa (tab. 4).
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Wody zbiorcze wykazują odczyn od słabo kwaśnego 

do  słabo  zasadowego  (pH  od  6,5  do  8,3;  tab.  3),  przy 

czym  dominują  wody  o  pH  powyżej  7.  Przewodność 

elektryczna zmienia się od 2118 do 3390 µS/cm, a ogólna 

ilość  substancji  rozpuszczonych  waha  się  od  1300,0  do 

3210,0 mg/dm3. Twardość ogólna badanych wód zmienia 

się w przedziale od 1200,0 do 1550,0 mgCaCO3/dm
3. Są 

to  wody  bardzo  twarde.  Siarczany  w  wodzie  zbiorczej 

występują w wysokich stężeniach, znacznie przekraczając 

wartości  dopuszczalne  dla wód  pitnych  (Rozporządzenie 

Ministra  Zdrowia  z  dnia  13  listopada  2015  r.). 

W  omawianym  okresie  6letnim  (20122017)  zmieniały 

się od 928,0 do 1233,0 mg/dm3, najczęściej występowały 

na  poziomie  1000,01100,0  mg/dm3,  nie  wykazując 

żadnego  wyraźnego  trendu  zmian.  Według  oznaczeń 

wykonanych  dla  spółki  OB  zawartości  siarczanów 

w wodach  zbiorczych  zmieniały  się w  niższym  zakresie 

od  740,0  do  1020,0 mg/dm3  (tab.  3;  rys.  2A). W  latach 

20122017  chlorki  występowały  w  zmiennych  ilościach 

od 146,0 do 242,0 mg/dm3, najczęściej od około 180,0 do 

220,0  mg/dm3  (według  CPB)  oraz  od  73,0  do  227,0 

mg/  dm3  w  latach  20152017  (według  spółki  OB),  nie 

przekraczając  wartości  dopuszczalnych  dla  wód  pitnych 

(Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  13  listopada 

2015  r.;  tab. 3;  rys. 2B). Podobne zawartości  siarczanów 

i  chlorków  oznaczone  w  surowej  wodzie  zbiorczej 

i  dopływającej  wschodnim  chodnikiem  wodnym 

potwierdzają  znaczny  udział  tych  drugich  w  wodzie 

zbiorczej  pompowni.  W  badanych  wodach  istotne  były 

oznaczenia  metali:  cynku,  ołowiu,  kadmu  i  miedzi. 

Stężenia cynku w  latach 20122017 zmieniały się od 0,2 

do 19,5 mg/dm3 (CPB)  lub w węższym zakresie od 8,98 

do 13,5 mg/dm3 (według spółki OB w latach 20152017; 

rys. 2C). Ołów występował w stężeniach maksymalnie do 

0,112  mg/dm3,  często  w  ilościach  przekraczających 

normę  dla  wód  pitnych  0,01  mg/dm3  (Rozporządzenie 

Ministra  Zdrowia  z  dnia  13  listopada  2015  r.). 

W  analizach  pochodzących  z  CPB  ołów  występował 

najczęściej  w  ilościach  poniżej  granicy  oznaczalności 

(0,2  lub  0,01  mg/dm3).  Obecność  kadmu  stwierdzono 

w  wodzie  zbiorczej  wielokrotnie.  Ponieważ 

w  analizowanym  okresie  badania  wody  wykonywały 

różne  laboratoria,  zmieniała  się  metodyka  i  dokładność 

oznaczeń  kadmu.  Prawie  w  połowie  oznaczeń 

wykonanych  w  latach  20122017  kadm  występował 

w  ilościach  poniżej  granicy  oznaczalności. 

W  pozostałych  analizach  zmieniał  się  od  0,0023  do 

0,03  mg/dm3,  na  ogół  przekraczając  wartości 

dopuszczalne  dla wód  pitnych  –  0,005 mg/dm3  (według 

danych CPB; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 

listopada 2015 r.; rys. 2D). Według danych pochodzących 

ze  spółki  OB  w  okresie  20152017  stężenia  kadmu 

dochodziły  do  0,0211  mg/dm3  (średnio  0,011  mg/dm3). 

Poza  pojedynczymi  oznaczeniami  w  zasadzie  nie 

stwierdzono  występowania  miedzi  w  surowej  wodzie 

zbiorczej. Ocenę jakości wody zbiorczej przeprowadzono 

w  na  podstawie  jednej  dostępnej,  zbilansowanej  analizy, 

a  także danych  z CPB  i  spółki OB w zakresie  oznaczeń 

metali:  cynku,  ołowiu,  kadmu  i  miedzi. Wody  zbiorcze, 

podobnie jak wody dopływające wschodnim i zachodnim 

chodnikiem  wodnym,  są  złej  jakości,  reprezentując 

V  klasę  jakości  (Rozporządzenie  Ministra  Środowiska 

z dnia 21 grudnia 2015 r.; tab. 6).

Wody zrzucane do Rowu z Orła Białego

Wody  dopływające  do  rząpia  centralnej  pompowni 

przy  szybie  Bolko  są  wypompowane  na  powierzchnię, 

a  następnie  tłoczone  rurociągiem  (rurociągami)  w  rejon 

osadników  wody  dołowej  zlokalizowanych  w  dzielnicy 

Piekar  Śląskich  –  Brzozowice  Kamień  (rys.  1).  Ze 

względu  na  ich  znaczne  zanieczyszczenie,  a  przede 

wszystkim  ze  względu  na  wysokie  stężenia  w  wodzie 

cynku,  surowe  wody  są  poddawane  procesowi 

podczyszczenia  mleczkiem  wapiennym,  będącym 

mieszaniną  wapna  pokarbidowego  i  wody,  w  instalacji 

zlokalizowanej  przed  ich  zrzutem  do  Rowu  z  Orła 

Białego. W tabeli 5 zestawiono zakresy i średnie wartości 

parametrów  fizykochemicznych  oznaczonych  w  wodach 

zrzucanych  do  Rowu  z  Orła  Białego.  W  procesie 

podczyszczenia  następuje  wytrącanie  metali,  głównie 

cynku  i  kadmu,  z  wody  surowej.  Zawartości  cynku 

w wodzie  surowej  (od 0,2  do 19,5 mg/dm3)  zmniejszają 

się  w  wodzie  podczyszczonej  do  wartości  od  poniżej 

granicy  oznaczalności  (0,02  mg/dm3)  do  1,61  mg/dm3. 

Kadm występował w latach 20122017 w surowej wodzie 

w stężeniach od poniżej 0,003 do 0,03 mg/dm3 (rys. 2D). 

W  omawianym  okresie  kadm  jedynie  trzykrotnie 

stwierdzono  w  wodzie  zrzucanej  do  wód 

powierzchniowych,  w  tym  raz  w  ilościach 

przekraczających  dopuszczalne  zawartości  dla  wód 

pitnych  (Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia
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13  listopada  2015  r.;  rys.  2D).  Pozostałe  metale 

oznaczane  w  wodzie  surowej  i  podczyszczonej:  ołów 

i  miedź,  w  zdecydowanej  większości  występowały 

poniżej granicy oznaczalności. Nie ma zatem możliwości 

stwierdzenia,  w  jakim  stopniu  wspomniany  proces 

podczyszczenia  wpływa  na  ewentualne  zmiany  ich 

zawartości.

Proces podczyszczania wody surowej nie  rozwiązuje 

problemu  wysokiej  zawartości  w  nich  siarczanów 

i  chlorków.  Stężenia  siarczanów  spadają  jedynie 

okresowo  i  to  w  sposób  mało  znaczący  dla  poprawy 

jakości  zrzucanej  wody.  W  wodzie  zrzucanej  do  Rowu 

z  Orła  Białego  nadal  notowane  są  bardzo  wysokie 

stężenia  siarczanów  dochodzące  do  1199  mg/dm3.  We 

wspomnianym  procesie  podczyszczenia  zwiększają  się 

natomiast  stężenia  chlorków,  w  kilku  przypadkach 

przekraczając  nawet  dopuszczalne  normy  dla  wód 

pitnych  (Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia

13 listopada 2015 r.; tab. 6; rys. 2A i 2B).

PODSUMOWANIE

W  pracy  scharakteryzowano  skład  fizykochemiczny 

wody  surowej  dopływającej  ze  zrobów  górniczych 

zlikwidowanych  kopalń  rud  cynku  i  ołowiu  w  obszarze 

triasowej niecki bytomskiej do CPB w Bytomiu. Wody te 

następnie,  po  procesie  podczyszczenia,  zrzucane  są  do 

Rowu z Orła Białego,  prawostronnego dopływu Brynicy. 

Wody  poziomu  wapienia  muszlowego  spływają  obecnie 

do CPB z obszaru o powierzchni około 43,0 km2 (rys. 1). 

Wspomnianej  charakterystyki  dokonano  na  podstawie 

wyniki  90.  wskaźnikowych  oraz  38.  ogólnych  analiz 

wykonanych  w  latach  20122017.  W  podsumowaniu 

pracy  dokonano  także  porównania  uzyskanych wyników 

z  wcześniejszymi,  archiwalnymi  analizami  wody 

uzyskanymi  z  monitoringu  regionalnego  wód 

podziemnych  prowadzonego  przez  Katedrę 

Hydrogeologii  i  Geologii  Inżynierskiej  Uniwersytetu 

Śląskiego  ramach  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki 

Wodnej  w  Katowicach  w  latach  19932002 

(m.in.  Witkowski  2000)  oraz  badań  prowadzonych 

w  latach  19911998  (Rogoż,  Posyłek  2000).  Od  1990  r. 

wodę  surową  do  analizy  chemicznej  można  pobierać  ze 

wschodniego  i  zachodniego  chodnika  wodnego  oraz 

z  rząpia  centralnej  pompowni,  natomiast  wodę 

podczyszczoną  −  w  miejscu  jej  zrzutu  do  Rowu  z  Orła 

Białego  (rys.  1).  Ze  względu  na  dominującą  ilościowo 

rolę  wody  dopływającej  z  rejonu  wschodniego  (około 

94%)  w  sumarycznym  dopływie  do  rząpia  pompowni 

w  tabelach  2  i  3  zestawiono  ekstremalne  i  średnie 

wartości  parametrów  fizykochemicznych  w  surowej 

wodzie  dopływającej  wschodnim  chodnikiem  wodnym 

oraz wodzie zbiorczej w rząpiu centralnej pompowni.

Surowe wody  zbiorcze  charakteryzują  się  odczynem 

słabo zasadowym o wartościach pH 6,58,3; średnio 7,15. 

Proces  podczyszczenia  wody  spowodował  wyraźny 

wzrost  pH  do  wartości  7,089,00,  średnio  8,38. 

Omawiane  wody  stały  się  zdecydowanie  wodami 

alkalicznymi. Zawartość  siarczanów wahała  się od 740,0 

do 1233,0 mg/dm3 i była nieznacznie wyższa niż w trakcie 

badań  monitoringowych  (700,01098,0  mg/dm3; 

m.in.  (Witkowski  2000)  oraz  niższa  od  wartości  z  lat 

19911998  (1000,01700,0  mg/dm3  (Rogoż,  Posyłek 

2000).  Stężenia  chlorków  w  surowej  wodzie  zbiorczej, 

wahające  się  od  73,0  do  242,0  mg/dm3,  są  nieznacznie 

niższe  od  wartości  121,0246,0  mg/dm3 

udokumentowanych w latach 19911998 oraz uzyskanych 

w  badaniach  monitoringowych  (121,0217,0  mg/dm3; 

tab.  3).  Zwraca  uwagę  wyraźny  wzrost  zawartości 

chlorków  (163,0253,0  mg/dm3,  średnio  200,6  mg/dm3) 

w  procesie  podczyszczania  wody.  W  analizowanym 

okresie  20122017  nie  stwierdzono  wzrostu  lub  spadku 

zawartości  siarczanów  i  chlorków  w  surowej  wodzie 

zbiorczej.

W  wieloleciu  19892017  średni  dopływ  wody  do 

centralnej  pompowni  wynosił  25,9  m3/min.  Jeżeli 

uwzględnimy  zmieniające  się  w  niewielkim  zakresie 

średnie  zawartości  chlorków  w  surowej  wodzie 

dopływającej  do  pompowni w  analizowanym wieloleciu 

(przyjęto  w  wysokości  175,0  mg/dm3),  to 

z szacunkowych obliczeń będzie wynikać, że sumaryczny 

ładunek chlorków wypompowany z wodami w wieloleciu 

19892017  wyniósł  około  69  100  ton  Cl. Wspomniane 

obliczenia  wskazują  na  wielką  i  niestety  nieznaną 

objętość  odpadów  skały  płonnej  zgromadzonych  na 

powierzchni  triasowej  niecki  bytomskiej.  Mimo  upływu 

trzydziestu    lat  od  powstania  pompowni  oraz  między 

innymi  trzech  okresów  z  intensywnymi  opadami 

atmosferycznymi  (II  kwartał  1996koniec  II  kwartału 

1998,  20002002,  20092010),  intensywność  procesu 

wyługiwania  chlorków  z  tych  odpadów  praktycznie  nie 

uległa zmianie. Należy pamiętać, że chlorki migrują także 
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przede  wszystkim  w  przepływie  pionowym  przez  strefę 

aeracji  do  poziomu  retu,  gdzie  są  istotnym  elementem 

zanieczyszczającym  wody  wspomnianego  poziomu 

wodonośnego.  Poziom  retu,  poza  swoimi  wychodniami, 

zalega poniżej zrobów zlikwidowanych kopalń rud.

Substancje  rozpuszczone  w  surowej  wodzie  wahały 

się w granicach 1300,03210,0 mg/dm3 wskazując,  że  są 

to wody słabo zmineralizowane. Mineralizacja  jest nieco 

niższa niż w latach 19911998 (23003200 mg/dm3) oraz 

w  badaniach  monitoringowych  (19722432  mg/dm3). 

Wody  dopływające  do  rząpia  pompowni  są  przede 

wszystkim  wodami  6jonowymi  SO4HCO3ClCaMg

Na,  czym  wyraźnie  się  różnią  od  tych  z  lat  19911998 

(SO4Ca,  SO4CaMg;  Rogoż  i  Posyłek  2000)  oraz  od 

wód  o  przeważającym  typie  SO4HCO3CaMg  (m.in. 

Witkowski 2000).

Zawartości cynku w wodzie surowej zmieniały się od 

0,2  do  19,5  mg/dm3  oraz  zmniejszały  się  w  wodzie 

podczyszczonej  do  wartości  od  poniżej  granicy 

oznaczalności  do  1,61  mg/dm3.  Ołów  występował 

w  wodzie  zbiorczej  w  stężeniach  maksymalnie  do 

0,112  mg/dm3,  natomiast  w  wodzie  podczyszczonej  − 

w  zdecydowanej  większości  poniżej  granicy 

oznaczalności.  Wyniki  analiz  chemicznych  wody  nie 

umożliwiają  stwierdzenia,  w  jakim  stopniu  proces 

podczyszczenia  wpływa  na  zmiany  (zmniejszenie) 

zawartości  ołowiu,  kadmu  i  miedzi  w  wodzie  zrzucanej 

do Rowu z Orła Białego.

Skład  fizykochemiczny  zbiorczych  wód 

dopływających  do  CPB  formują  wielorakie,  bardzo 

złożone  czynniki  od  co  najmniej  kilkudziesięciu  lat. 

Chemizm  wody  dopływającej  przede  wszystkim 

chodnikiem  wschodnim  do  systemu  centralnego 

odwadniania przy szybie Bolko od momentu zakończenia 

eksploatacji złóż jest wypadkową:

−  skomplikowanych  procesów  fizykochemicznych 

zachodzących  w  gęstej  sieci  wyrobisk  porudnych 

w  zupełnie  nieznanych  warunkach  utleniająco

redukcyjnych;

− przenikania do zawodnionych zrobów,  tj. poziomu 

wapienia muszlowego,  substancji  z  różnorodnych ognisk 

zanieczyszczeń  zlokalizowanych  na  powierzchni 

triasowej niecki bytomskiej, w tym głównie ze zwałowisk 

odpadów  górnictwa  węglowego;  źródłem  chlorków 

w  wodach  dołowych  mogą  być  tylko  płonne  skały 

karbońskie.

Zanieczyszczenia  migrujące  przede  wszystkim 

z ognisk zanieczyszczeń na powierzchni terenu dokonały 

tak  mocnej  transformacji  składu  chemicznego  wód 

dołowych,  że  nie  można  go  porównać  ze  składem 

chemicznym wód podziemnych z  innych rejonów śląsko

krakowskiego  obszaru  występowania  złóż  rud  cynku 

i ołowiu: olkuskiego i chrzanowskiego (Adamczyk, Wilk 

2003;  Szuwarzyński  2003).  Wody  dopływające  do 

nieczynnych  wyrobisk  porudnych  są  całkowicie 

zdegradowanymi,  złej  jakości  wodami  podziemnymi. 

Rozpoznanie  pod  względem  chemicznym  wody 

z  poziomu  wapienia  muszlowego  jest  niepełne  przede 

wszystkim z kilku powodów:

−  braku wspólnych  działań  trzech  podmiotów: CPB, 

spółki  OB  i  BPK,  w  zakresie  ujednolicenia  procedury 

poboru wody (między innymi terminów i miejsca poboru 

prób)  oraz  wykonywania  analiz  fizykochemicznych 

(między  innymi  metodyki  oznaczeń  parametrów 

wykonywanych  w  chodnikach  wodnych,  wyboru 

laboratoriów chemii wody);

−  braku  jednolitej  metodyki  oznaczania  metali: 

cynku,  ołowiu,  żelaza  ogólnego,  kadmu  i  miedzi; 

przykładowo  stosowane  przez  laboratoria  chemii  wody 

różne  metodyki  i  dokładności  oznaczania  kadmu  oraz 

przyjęte  trzy  różne  granice  jego  oznaczalności  w  latach 

20122017  (rys.  2D)  powodują  problemy  interpretacyjne 

przy opisie wyników analiz;

−  braku  rozszerzonych  (lub  szczegółowych)  analiz 

fizykochemicznych  surowej wody zbiorczej w całym 30

letnim  okresie  działalności  CPB;  wykonywana  raz 

w  roku  pełna  analiza  (zgodnie  z  Rozporządzeniem 

Ministra  Gospodarki  z  dnia  28  czerwca  2002  r.) 

charakteryzowałaby  w  sposób  wystarczający 

i  wiarygodny  chemizm  surowej  wody  zbiorczej 

dopływającej  aktualnie w  ilości  średnio  około  16,018,0 

m3/min z obszaru o powierzchni około 43,0 km2;

−  braku  dodatkowych  punktów  hydrogeologicznych 

(piezometrów)  na  obszarze  zlikwidowanych  kopalń  rud 

umożliwiających pobór wody do analizy z różnych partii 

zrobów,  również  z  rejonu  zachodniego  o  powierzchni 

około 22,0 km2, z którego wody „uciekają” do wyrobisk 

likwidowanej kopalni węgla kamiennego Centrum.

Z badań prowadzonych w obszarze przepływu wody 

podziemnej przez zroby zlikwidowanych kopalń rudnych 
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wynikają  infiltracyjne  pochodzenie  wody  podziemnej 

występującej  w  poziomie  wodonośnym  wapienia 

muszlowego  oraz  zróżnicowany  charakter  i  różne 

lokalizacje  ognisk  zanieczyszczeń  wód  podziemnych  na 

powierzchni triasowej niecki bytomskiej.

Nie znany jest wpływ na chemizm omawianych wód 

następujących czynników:

−  stopień  „zwietrzenia”  rud  siarczkowych 

i  utlenionych  oraz  występujących  w  górotworze  wielu 

form  przejściowych  między  tymi  dwoma  rodzajami  rud, 

a  także  współczesne  procesy  minerałotwórcze 

zachodzące  przede wszystkim w  zrobach  porudnych;  od 

ponad  dwudziestu  lat  surowa  woda  zbiorcza  dopływa 

głównie  z  rejonu  wschodniego,  gdzie  w  rejonach  Bolko 

(kopalnia  Waryński)  oraz  Marchlewski  (kopalnia  Orzeł 

Biały)  występowały  zarówno  złoża  siarczkowe,  jak 

i  utlenione  z  ilościową  przewagą  tego  pierwszego, 

natomiast w strefie wschodniej niecki  (rejon Orzeł Biały, 

kopalnie  Orzeł  Biały  i  Dąbrówka;  rys.  1)  niemal 

wyłącznie złoże utlenione;

−  zróżnicowane  głębokości  zalegania  złoża  rud  oraz 

poziomów wydobywczych kopalń;

−  zróżnicowane  warunki  przepływu  wody  przez 

zroby  rudne;  przypuszczalnie  nie  mniej  niż  3  główne 

„strumienie”  wody  płynącej  zrobami,  generalnie  ze 

wschodu na zachód, w kierunku chodnika wschodniego;

−  zróżnicowane  warunki  przepływu  wody  przez 

podziemne  zbiorniki  wodne;  nie  mniej  niż  kilkanaście 

podziemnych  zbiorników  wody,  o  różnej,  do  końca 

nieznanej  głębokości,  pojemności,  stopniu  wymiany 

retencjonowanej  w  zbiorniku  wody  na  trasie  jej 

przepływu;  np.  wody  „w  strumieniu  południowym” 

wykorzystują  przypuszczalnie  na  drodze  swojego 

przepływu  zbiornik  wodny  w  wyrobiskach  porudnych

W7 o największej pojemności wynoszącej 1638,0 tys. m3 

oraz  zbiornik  W3  o  przypuszczalnej  pojemności 

35,0 tys. m3 (Kropka 2003).

Nie  można  zatem  wykluczyć  sytuacji,  w  której 

badania  prowadzone  w  kilku  piezometrach  ujmujących 

wody w zrobach porudnych  stwierdziłyby występowanie 

strefowości  hydrogeochemicznej  obszarowej w poziomie 

wapienia  muszlowego  (rys.  1). Wspomniana  strefowość 

odnosiłaby  się  przypuszczalnie  do  kilku,  kilkunastu 

elementów  hydrogeochemicznych:  przewodnictwa 

elektrycznego,  pH,  twardości  ogólnej,  siarczanów, 

chlorków,  sodu,  potasu,  cynku,  ołowiu,  kadmu,  żelaza 

ogólnego oraz manganu.
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