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ÚVOD Monitoring kontaminovanej podzemnej vody s vyššou mineralizáciou (množstvom rozpustených makrokontaminantov) má svoje špecifiká, ktoré je pre správnu interpretáciu znečistenia lokality dôležité zvažovať. Jedným z typických prejavov kontaminovaného zvodnenca makrokontaminantmi je chemická zonálnosť vo zvodnenci. Kontaminované priesaky s vysokým obsahom rozpustených látok – makrokontaminantov (chloridové ióny, sírany, amónne ióny, väčšina organických látok a pod.) po ich prieniku do zvodnenca obyčajne spôsobujú okrem ovplyvnenia prirodzeného chemického zloženia vody aj zvýšenie jej hustoty. Dochádza tak k poklesu kontaminovanej vody do nižších úrovní zvodnenca, čím sa vo zvodnenom prostredí vytvára chemická stratifikácia. V súlade s metodikou odberu vzorky podzemnej vody (STN EN ISO 5667-1) sa v praxi zaužíval striktný postup odberu po začerpaní vody do ustálenia parametrov meraných in-situ (merná elektrická vodivosť vody, teplota vody, redox poteciál, kyslík, pH) alebo tiež odčerpanie 3-násobku objemu vody v monitorovacom objekte. Takýto postup však neodhaľuje skutočné rozloženie znečistenia vo zvodnenci a skresluje namerané údaje o stave životného prostredia ovplyvneného znečistením (Witkowski, 2009). Príspevok má za cieľ poukázať na zásadné nezrovnalosti, ku ktorým pri takomto postupe v kontaminovanom zvodnenci s prejavom zonálnosti dochádza a tiež navrhnúť spôsoby získavania informácií o týchto prejavoch.   MONITORING OF CONTAMINATED AQUIFERS WITH VERTICAL CHEMICAL ZONATION  
Abstract: In aquifer impacted by contamination causing higher mineralization of water it is often possible to observe vertical chemical 
distribution. Concentrations of contaminants can sometimes vary in several magnitudes. Collecting samples from this kind of aquifer has to be done according the situation on specific locality. In practice it is often use only “classical” aproache when the water sample is taken just after stabilisating of in-situ parameters but in this case the information about distribution of cointamination spreading is neglected. Field experiences before the water sample collecting it is very useful to aply measuring of water conductivity directly in the whole water columne of monitoring borehole. Obtained information is very useful by considering real risk potential on site and selection of the best remediation technique.   
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  METODIKA 

Zisťovanie prejavov zonálnosti v kontaminovanom zvodnenci vychádzalo z teórie o šírení sa kontaminovaných prieskov zvodnencom (Freeze a Chery,1979 alebo Fetter, 1992). Ďalej tiež z údajov z monitorovania starých skládok, kde sa nachádzali viacúrovňové vrty (Vybíral et al., 2005). Samotné merania prebiahali najmä pomocou merania mernej elektrickej vodivosti vody priamo vo vrte pozdĺž vodného stĺpca v pravidelných intervaloch (0,5 – 1,0 m). Mernia sa realizovali v rámci rôznych prieskumných alebo monitorovacích aktivít, spolu cca na 30 lokalitách v rôznych časových intervaloch.  
 VÝSLEDKY 

Chemická zonálnosť vo zvodnencoch kontaminovaných makrokontaminantmi bola pozorovaná na väčšine sledovaných lokalít. Zo skúseností z praxe vyplynulo, že namerané koncentrácie jednotlivých kontaminantov môžu byť rádovo o jednotky až desiatky nižšie ako odber realizovaný z najviac znečistenej vrstvy nachádzajúci sa obyčajne pri dne zvodnenca (Mikita, 2008). 
Pre sledovanie opisovaného javu sa dobre osvedčilo aplikované meranie mernej elektrickej vodivosti vody vo vrte. Ide o jednoduchú a lacnú metódu, s dostatočným citlivým rozsahom pre väčšinu kontaminovaných zvodnencov (Mikita, 2010). 
Na zabezpečenie reprezentatívneho zisťovania stavu kvality (ovplyvnenia) vody kontaminantmi vyplynula z výsledkov potreba zabezpečiť správne vybudovanie vrtu a jeho vystrojenie. Ideálnym riešením v prípade 
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kontaminovaného zvodnenca s väčšou hrúbkou a vyššou priepustnosťou (napr. piesky, štrky v Poddunajskej nížine) je disponovať piezometrickými vrtmi s filtračnou časťou situovanou v rôznych hĺbkových úrovniach zvodnenca. Alternatívu predstavuje tiež odber vzoriek vody tzv. pakrovým systémom, kedy sa odber vykoná začerpaním vody v určitom úseku filtra jeho odizolovaním od ostatnej časti (Mikita, 2012).  
Konkrétne prejavy vertikálnej chemickej zonálnosti sú podmienené lokálnymi pomermi a vonkašími činiteľmi: priepustnosť zvodnenca, rýchlosť prúdenia podzemnej vody v jednotlivých vrstvách, charakter kontaminantov, chemické zloženie pozaďovej vody, režim prúdenia podzemnej vody, resp. povrchovej vody, kolísanie hladiny podzemnej vody, vplyv infiltrácie zrážok na voľnú hladinu podzemnej vody, vystrojenie vrtu  a pod.) Navyše v dôsledku komplexných procesov pri interakcii v systéme kontaminované priesaky – horninové prostredie – podzemná voda sa prejavy vertikálnej chemickej zonálnosti menia v priestore a čase. 
Z niektorých lokalít vznikol viacročný súbor pozorovaní, kde je možné sledovať napríklad trend vývoja zmien chemickej zonálnosti alebo prejavy zonálnosti v závislosti od pôsobenia vonkajších činiteľov (Obr. 1). 

 Obr. 1: Záznam z nameraných hodnôt vodivosti vody z vrchnej a spodnej úrovne vodného stĺpca za dlhšie časové obdobie.   
 Pri korelácii vodivosti s niektorým z makrokontaminantov bolo možné nepriamo vyhodnotiť aj skutočnú mieru koncentrácie daného kontaminantu v podzemnej vode (napr. chloridové ióny). Následne, po zistení rozloženia znečistenia vo zvodnenci, sa dal uskutočniť cielený odber vzorky vody z jeho najviac ovplyvnennej časti a čím sa získali reálnejšie hodnoty koncentrácii kontaminantov vo zvodnenci.  ZÁVER  

Informácie o koncetráciách kontaminantov vo zvodnenci sú kľúčové pre vyhodnotenie rizikovej analýzy a následného návrhu riešenia situácie na lokalite. Je preto vysoko žiadúce vedieť zvážiť optimálnu techniku vzorkovania, ktorá umožní tiež poznať distribúciu kontaminácie na lokalite a namerať reálne koncentrácie sledovaných kontaminantov v horninovom prostredí. Pri zaužívanom postupe odberu vzoriek vody v kontaminovanom zvodneci môže bez poznania prejavov vertikálnej chemickej zonálnosti dôjsť k zásadným nezrovnalostiam pri interpretovaní získaných výsledkov. 
Použitie merania mernej elektrickej vodivosti vody vo vodnom stĺpce vo vrte predstavuje vhodné a jednoduché riešenie ako nepriamo získať informácie o prejavoch chemickej vertikálnej distribúcii znečistenia vo zvodnenci. 
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