
Sprawodzanie z pracy zespołu uczniowskiego nad częścią 
projektu „Woda paliwem przyszłości”.

Zagadnienie X – zanieczyszczenia.

Po  zaznajomieniu  się  z  celem  projektu  zespół  uczniów  uczestniczących  w  zajęciach 
fakultetu chemicznego oraz ich opiekun, nauczyciel chemii, w następującej kolejności przystąpił do 
jego realizacji:

1. Stworzenie koncepcji badań:
a) ustalenie typu zanieczyszczeń, które chcemy i możemy badać oraz jakiego rodzaju wodę 
poddamy badaniom:

Po  konsultacji  z  pracownikami  Zakładu  Inżynierii  Środowiska  „Eko-Projekt” 
w Pszczynie postanowiliśmy, że badaniom poddamy:
– wodę pitną z ujęcia powierzchniowego i ujęcia głębinowego na zawartość metali: 

Mn,  Fe;  jonów:  NO2
-,  NO3

-;  oraz  określenie  wartości  pH  i  przewodnictwa 
elektrycznego. Badanie zostało wykonane w 10 próbach.

– deszczówkę w dwóch różnych miejscach Pszczyny na zawartość jonów: NO2
-, NO3

-, 
SO4

2- oraz określenie wartości pH i przewodnictwa elektrycznego. Badanie zostało 
wykonane 2 raz po 3 próby.

– wody z  rzeki  Pszczynki  u  jej  źródła  w Jastrzębiu  Zdroju  i  w mieście  Pszczyna 
w Zagrodzie Wsi  Pszczyńskiej  na zawartość jonów: NO2

-,  NO3
-,  NH4

+,  fosforu P, 
oraz  określenie  wartości  pH  i  przewodnictwa  elektrycznego.  Badanie  zostało 
wykonane 2 razy po 3 próby.

b) skompletowanie odpowiedniego sprzętu i odczynników:
Otrzymaliśmy  możliwość  skorzystania  ze  spektrofotometru,  do  którego  zakupiliśmy 
odczynniki  w  niemieckiej  firmie  Hach  Lange.  Przed  zakupem  testów  kuwetowych 
musieliśmy się dowiedzieć w jakich zakresach będą badane przez nas zanieczyszczenia. 
To wymagało przeanalizowania norm dotyczących jakości wody, które są tłumaczeniem 
bez jakichkolwiek zmian angielskiej normy wersji europejskiej EN ISO 5667-3:2003, 
wersja  skorygowana  w  2003r.   Następnie  musieliśmy  zostać  przeszkoleni  przez 
pracownika  firmy  Hach  Lange  w  obsłudze  urządzenia.  Zakupiliśmy  również 
konduktometr, pH-metr, 150 pojemników na pobór wody do analizy.

2. Przesłanie do pozostałych uczestników projektu naszych ustaleń.
3. Przed pobieraniem próbek wody zapoznaliśmy się z wytycznymi dotyczącymi utrwalania 

i postępowania z próbkami wody wg wyżej wymienionych norm.
4. W  październiku  przystąpiliśmy  do  analizy  wody.  Otrzymane  wyniki  nanosiliśmy  do 

wcześniej sporządzonych tabel.
5. W  listopadzie  szukaliśmy  dopuszczalnych  zawartości  badanych  zanieczyszczeń 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. i Dziennika Ustaw Nr 61 poz. 
417 dla wody pitnej oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r. 
i Dziennika Ustaw Nr 162 poz. 1008 dla wód powierzchniowych.

6. Czekamy na wyniki pozostałych państw w celu ich porównania i opracowania w formie 
ulotki.



Szkolenie uczestników programu przez pracownika firmy Hach Lange.

Pobieranie pojemników do badania wody.



Rozpoczęcie analizy.


