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Stan zasobów wodnych Europy i wielu
krajów wiata oraz zapotrzebowanie wody
dla produkcji przemysowej i rolniczej
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Wstp
Istotne znaczenie ma te jako wody poniewa wpywa
decydujco na waciwoci reologiczne mas a zatem na
Mój Kolega – geolog zapyta mnie, dlaczego ja, jako
zdolno do formowania.
tribolog (osoba zajmujca si problemami tarcia, zuycia
Te uzasadnienia zadowoliy mojego Koleg i przesta si
i smarowania w technice) zajmuj si problemami wody.
dziwi dlaczego problem wody tak mnie zainteresowa.
Odpowied bya prosta. Odpowiedziaem mu tak: bo w wielu
Waciwie temat zrodzi si z innej przyczyny. Tak si
technologiach przemysowych, kiedy musimy chodzi uyzoyo, e byem w kilku krajach, gdzie braki wody czy te jej
wamy wody do chodzenia. Przykadów mona by mnoy.
nadmiary bardzo wpyny na stan gospodarczy krajów i na
Oto niektóre:
niektóre w tych krajach przedsiwzicia a midzy innymi;
1 - przy skrawaniu metali, aeby obniy zuycie ostrza
– w Australii pomimo oblanej wodami morskimi powstaj
noa skrawajcego (patrz Rys. 1), kiedy temperatura
bardzo czsto susze powodujce nie tylko niszczenie
dochodzi do 1000 K, uywany emulsji, na ogó jest to
fauny (wybija si w tedy masowo zwierzta domowe,
90% wody i 10% substancji smarujcych. Tymi substanktóre w okresach suszy nie maj wody do picia), ale te
cjami smarujcymi jest przewanie olej ze specjalnymi
powstaj poary, których nie mona ugasi ze wzgldu na
dodatkami. Woda spenia tu rol chodzc natomiast
braki wody (patrz Fot. 1). W czasie takich poarów byem
olej rol smarujc [1].
w Australii w okolicach Sydney i po przyjedzie moim
2 - w czasie walcowania rónych proﬁli np. szyn kolejowych,
do tego miasta spad wreszcie deszcz i ugasi poar [3].
uywamy te wody nie tylko dla chodzenia walców, obuSzczciem w nieszczciu jest to, e jak mi powiedziano,
dów oysk, ale i dla usuwania (zbijania z powierzchni
eukaliptusy (w lasach australijskich wystpuj przewanie
produktu) zgorzeliny powstaej w wyniku utlenienia si
takie drzewa) po poarze odradzaj si na wiosn.
stali, która po zawalcowaniu bardzo pogarsza jako
walcowanego produktu, a nawet go wybrakowuje.
3 - roztworami wodnymi chodzimy silniki
samochodowe, których w Polsce jest ju
ponad 15 mln.
4 - due iloci wody zuywamy w górnictwie, midzy innymi przy selektywnym
sortowaniu wgla z wodnych zawiesin
wgli energetycznych- to jest spalanych
w elektrowniach.
5 - due iloci wody zuywa przemys ceramiczny. Wiadomo dobrze, e proces
dokadnego rozdrabniania surowców na
drodze mielenia jest znacznie bardziej
efektywny w przypadku prowadzenia go
„na mokro” w postaci zawiesiny wodnej
w porównaniu do mielenia „na sucho”.
Woda jest równie niezbdna w przy przygotowywaniu wikszoci mas sucych
do formowania wyrobów o okrelonym,
Rys. 1. Schemat rozkadu si (a) napre (b) i temperatury (c) na ostrzu
noa tokarskiego w czasie toczenia
zazwyczaj skomplikowanym ksztacie.
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–

w Egipcie, gdzie dziki Nilowi powsta wzdu tej rzeki 30
km pas zieleni a poza nim „pikna?” bezkresna pustynia.
Ten 60-cio milionowy kraj musi zaspokaja si bardzo
maymi ilociami wody zdatnej do picia. Wybudowana
zapora wodna z elektrowni ma wspomóc zaspokojenie
zapotrzebowania. Na schematycznej mapie (Rys. 2)
przedstawione s obszary, gdzie mamy niedobory wody
pitnej.
– Las Vegas (Fot. 2), hazardowe miasto na pustyni Stanu
Nevada, pobudowano go w tym miejscu tylko dlatego, e
okoo 100 km od miasta jest rzeka Kolorado z elektrowni
wodn i zapor Hoovera (wysoko zapory 220 m moc
elektrowni ponad 600 MW. Fot. 3). Gdyby tej elektrowni
i rzeki nie byo, nigdy nie wybudowano by miasta Las
Vegas [3]. Elektrownia wodna dostarcza prd do miasta
i do pomp toczcych do niego wod.
– w latach 70-tych XX w. we wsi Szczawa w Gorcach
z jednego male kiego potoczku (rowu) jedna rodzina
braa wod do gotowania i picia. Mieszka cy korzystajcy
w czasie ycia z tej wody, yli ponad 80 lat. Obecnie jest
to niemoliwe a to dlatego, e do tego potoku w zimie
wyrzuca si popioy i inne odpady, aby na wiosn woda
je zabraa [2].
Bdc w tych miejscach pomylaem, dlaczego w Polsce
tak narzekamy, kiedy pada deszcz. Bez deszczu nie ma wody
Fot. 1. Obraz poaru lasu w Australii
i przy jej braku nie ma ycia. Organizm czowieka to ponad
80% wody. W kosmosie jednym z trudniejszych problemów
jest niedostateczna ilo wody, któr odzyskuje si nawet
z moczu. A jak mi powiedzia gówny inynier
wodocigów w Perth (Zachodnia Australia),
oczyszczanie cieków w ich miecie dla odzysku wody natraﬁa na due trudnoci, gdy w tej
wodzie znajduje si duo zwizków z hormonów, które zaywaj Panie a które podobno bardzo trudno w wodzie neutralizowa. Powstaje
zatem pytanie, co bdzie z ﬂor morsk, która
dostawa bdzie coraz wiksze porcje tych
zwizków, poniewa wod podobno nie mona
w tej sytuacji wprowadzi w obieg a tylko musz
wpuszcza do morza, gdzie oprócz ryb yj tam
rekiny i sdz wieloryby, gdy pozostaa baza
Rys. 2. Obszary (miejsca zaciemnione) gdzie wystpuj niedobory wody
(jako muzeum) w Albany (350 km od Perth), ich
pitnej na naszym globie
owienia, w czasach kiedy byo zezwolenie na
ich poów [4]. Na fotograﬁi 4 pokazane jest, jak
wyglda ziemia po duszej suszy - takiej jaka
panuje w wielu obszarach Australii.
Z drugiej strony wiata w wyniku ocieplenia, jakie jest
w tym i poprzednich latach, nie byo te jak w Polsce zimy
w Chinach, wic rozpoczo si topnienie niegu w górach
Tybetu. Na Fot. 5 pokazany jest obraz gór powyej 5000 m
npm bez onieenia (padziernik). Z tego powodu nastpuj
nage wzrosty wody w rzekach chi skich, które mog spowodowa powodzie na obszarach uprawy ryu. Eksperci przewiduj, e z tego powodu mog si znacznie obniy zbiory
ryu. óta Rzeka ma swoje róda w Tybecie w streﬁe, skd
obraz na zaczonej fotograﬁi [4]. Chiny nie przestrzegaj
ogranicze z wydalaniu ze spalinami olbrzymich pojemnoci
gazów CO2, podobnie jak Stany Zjednoczone.
Fot. 2. Ulica w Las Vegas (Hotel Venecja)
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Fot. 3. Górna cz zapory Elektrowni Hoovera

Zasoby wodne Europy i wiata
Jak podaj w rónych opracowaniach, w Europie nadmiar
wody maj tylko Bugaria i Austria, natomiast niedobór wody
ma Polska i Belgia co wida na przedstawionym Rys. 3.
Do krajów , które maj ograniczenia w gospodarce wodnej a ssiaduj z Polsk nale: Czechy i Sowacja (dawna
Czechosowacja), Niemcy. Poniewa nie ma danych na Rys.
3 o krajach za wschodni granic Polski, nie mog poda
odpowiednich danych. Ale sdzc z wasnych obserwacji,
kraje te te nie maj nadmiaru wody.
Na Rys. 4 przedstawione s miejsca, gdzie znajduje si
woda sodka i w jakich ilociach. Jak z przedstawionego
rysunku wynika, najwiksze iloci wody zgromadzone s
w lodowcach i niegach w okolicach biegunów, gdzie znajduje si 69% zasobów wody sodkiej. W rzekach i jeziorach
jest ich tylko 0,3 %. Jeeli prawd jest, e Jezioro Bajka ma
w tym 20% udzia, a Amazonka z dorzeczami niesie 15%
wody to znaczy, e na wszystkie inne kraje przypada okoo
65% zasobów wody pitnej [3]. Rzeki i jeziora Azji maj pono
36% zasobów wody pitnej wiata, ale na tym kontynencie
yje 60% ludnoci wiata. Jeeli chodzi o wody podziemne

Fot. 4. Obraz spkanej ziemi z braku wody

Fot. 5. Góry w Tybecie koo miasta La Branka

Rys. 4. Miejsca gdzie jest woda sodka na kuli ziemskiej [7]

Rys. 3. Stan zasobów wodnych w Europie wg Falkenmark’a
(1991)
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i tak zwane gruntowe, to naley stwierdzi, e te zasoby te malej. Dnia 8 marca 2007 r. Telewizja Polska
(kana krakowski) pokazaa przykady wysychania wody
w studniach w wielu wsiach Maopolski. Stan pogarsza
si z kadym rokiem.
Jeeli chodzi o wiat, to szczególnie w bardzo dobrej
sytuacji wodnej jest Syberia. Jezioro Bajka o powierzchni 31 500 km kwadratowych i gbokoci w niektórych
miejscach do 1620 m (jak podaj przewodniki geograﬁczne) gromadzi 1/5 zasobów wody sodkiej wiata i jest
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najgbszym jeziorem na wiecie [4]. Rzeki syberyjskie daj
Rosji olbrzymie iloci energii. Wystarczy poda, e na rzece
Jenisej, która dostarcza ponad 18 000 m3/s wody do morza
Karskiego, stoj dwie bardzo due elektrownie wodne. Jedna „Susumska” obok Minusi ska, o mocy okoo 5 000 MW
a druga „Krasnojarska” o mocy ponad 6 000 MW (te moce
elektrowni podano mnie w czasie ich zwiedzania - w literaturze s podawane inne wartoci) [8]. Gdybymy w Polsce
mieli te dwie elektrownie mielibymy z nich prawie poow
potrzebnej mocy elektrycznej. Dla wyobraenia, jakie iloci
musielibymy spali wgla w elektrowniach o takiej mocy
na wgiel kamienny lub brunatny podam nastpujce cyfry:
potrzebowalibymy dziennie 110 000 ton wgla kamiennego lub 330 000 ton wgla brunatnego. Elektrownie wodne
w budowie s bardzo drogie, natomiast w eksploatacji tanie.
Elektrownia o mocy okoo 2000 MW na wgiel brunatny
potrzebuje dziennie okoo 60 000 ton wgla, a elektrownia
na wgiel kamienny o mocy 2000 MW potrzebuje dziennie
okoo 20 000 ton wgla, czyli prawie 10 pocigów. Dla tej
elektrowni, gdy pracuje jak si mówi „pen par” wgiel dostarczy musz 3 kopalnie. Niezalenie od tego elektrownie
na wgiel musz lee w miejscach, gdzie jest dostp do
duej iloci wody, gdy jej potrzebuj dla pokrycia strat wody
w czasie eksploatacji turbin parowych. Elektrownia o mocy
2000 MW zuywa rocznie 2-3 mln. ton wody.
A zatem woda w tych olbrzymich rzekach syberyjskich
jest skarbem. A wic dobrze zagospodarowane rzeki mog
dawa nam wiele energii.

Rys. 5. Jako wód w 1993 r. (wg PIOP)

Zasoby wodne Polski i ich zanieczyszczenie
Powierzchnia wszystkich zbiorników wodnych powierzchniowych Polski wg danych z atlasów wynosi 428 000 ha
o pojemnoci okoo 6 400 000 000 m3.
Polska jest jednym z krajów europejskich z bardzo zanieczyszczonym rodowiskiem naturalnym, do którego naley
te woda, znajdujca si w rzekach, jeziorach i stawach. Najwiksze iloci wody nios gówne rzeki Polski; Wisa, Odra,
Bug i Warta. Woda, jak ju podaem wyej jest najlepszym
czynnikiem odprowadzajcym ciepo jak równie najlepszym
rozpuszczalnikiem i przez to rozpuszcza w sobie bardzo duo
zwizków chemicznych, w tym nawozów sztucznych oraz
pestycydów rozsiewanych na polach uprawnych. Do wody
dostaj si te zwizki trujce i rakotwórcze dostarczane
przez cieki komunalne. Jak podaj róda literaturowe,
65% polskich rzek niesie wody w których zaniko ycie
biologiczne [6].
Ociepla si te woda w Batyku, a z tym nastpuje nadmierny rozrost glonów pochaniajcych tlen, przez co maleje
populacja ledzi i szprotów. Batyk ma niewielk wymian
wody z morzami ze wzgldu na cieniny du skie. I to jest
dla Batyku wielk strat.
Jak wynika z danych podanych na wykresie Rys. 3 Polska ma nie tylko niedobór wody, ale oprócz tego znaczne
jej zanieczyszczenie. Zatem jej jako nie jest wysoka - co
przedstawiono na Rys. 5 na podstawie danych podanych
przez Pa stwow Inspekcj Ochrony rodowiska [5]. Na
podstawie Rys. 6 wida, e stan jakoci wód w Polsce
z kadym rokiem si pogarsza. Jednake z kadym rokiem
przybywa coraz wicej oczyszczalni cieków, jak chod
by w wymienianej wczeniej Szczawie, co gwarantuje, e

Rys. 6. Jako wód w Polsce w latach 1964-1993 (wg
PIOP)

rzeka górska Kamienica obniy stan zanieczyszcze przed
wpyniciem jej wód do rzeki Dunajec.
Te zanieczyszczenia nie tylko wpywaj na jako wód,
ale powoduj choroby ludzi a szczególnie choroby alergiczne, nowotworowe i skórne, co notuj statystyki medyczne.
Niektórzy medycy zajmujcy si tymi problemami stwierdzaj, e wkrótce bdziemy mieli wicej ludzi z chorobami
alergicznymi ni ludzi zdrowych. Nawet niektóre sprzedawane wody w sklepach, podobno maj te zanieczyszczenia
chemicznymi zwizkami. Popraw tego stanu mog da
instalowane w domach ﬁltry z wglem aktywnym (redukuj
chlor) i tak zwane membrany osmotyczne. Filtry z wglem
aktywnym mog by uywane maksimum do 6 miesicy,
gdy przy duszej eksploatacji rozwijaj si bakterie, które
je dyskwaliﬁkuj te ﬁltry.
Jak podaj dane statystyczne, rocznie w Polsce dociera
do rodowiska 25000 do 30000 ton fosforu, pochodzcego
z detergentów, czyli rodków myjcych i czyszczcych.
Samooczyszczanie si Batyku jest ju niemoliwe. Na
siedem krajów batyckich Polska jest jednym z krajów
w prowadzajcych ponad 3 km szecienne cieków rzekami
Wis i Odr .
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Zuycie wody przez przemys i rolnictwo

Skutki braku wody

Nie wiele osób zdaje sobie spraw, jak due jest zapotrzebowanie wody dla produkcji przemysowej, jak i rolnictwa.
Oczywicie bez wody nie ma rolnictwa, gdy na pustyni nie
wiele moe urosn. Wedug danych z literatury dla wyprodukowania 1 tony podanego niej produktu musimy zuy
nastpujce iloci wody:
1) stali i aluminium 20 ton,
2) stali walcowanej 100 ton,
3) kwasu azotowego 250 ton,
4) amoniaku okoo 1000 ton,
5) papieru okoo 1500 ton,
6) kauczuku syntetycznego okoo 2400 ton,
7) mki ziemniaczanej okoo 300 ton,
8) pszenicy 420 ton,
9) misa okoo 20000 ton.
Wedug tego zestawienia ilo wody potrzebna dla produkcji misa jest olbrzymia. Dla zobrazowania stanowi to
1000 cystern 20 tonowych czyli rednio biorc 25 pocigów
po 40 cystern. Jak naley sdzi, w obliczeniach zuycia
wody liczono, e ta woda jest potrzebna:
– aby wyprodukowa pasz dla zwierzt hodowanych na
miso,
– aby zuy j w czasie hodowli,
– aby wykorzysta j przy uboju i przerobie misa.
A dlaczego potrzeba a 100 ton wody dla wyprodukowania 1 tony stali walcowanej? Mianowicie woda jest potrzebna
dla chodzenia pieców przy wytopie stali a potem dla chodzenia walców, oysk oraz usuwania zgorzeliny a czsto
i smarowania z dodatkami olejowymi. Jakie wypywaj z
tych zestawie wnioski? Naley gdzie si da wykonywa
zamknite obiegi wody i dobre oczyszczalnie aby moga by
wielokrotnie wykorzystywana.
Woda jest niezwykle wanym i cennym surowcem w bardzo wielu dziaach technologii. Jednake ta rola jest czsto
niedoceniana. Dlatego niezbdne jest stae podnoszenie
wiadomoci ekologicznej w tym zakresie. Problematyka
zasobów wodnych, ich jakoci i koniecznoci oszczdnego
gospodarowania powinna by ujta przynajmniej w programach studiów wyszych uczelni zarówno technicznych jak
i rolniczych.

Wedug WHO w wyniku braku wody w wielu krajach
afryka skich wybuchaj epidemie chorób takich jak cholera
i tyfus, na które umiera bardzo duo ludzi. W innych krajach,
jak w Polsce, wzrasta ilo chorób alergicznych wynikajcych
z zanieczyszczenia wody chemikaliami.
Jeeli dalej bd si zmniejsza zasoby wodne, trzeba
bdzie budowa zakady odsalajce wod morsk, chocia
ten proces jest bardzo kosztowny. S nawet propozycje,
aeby z Arktyki przyciga przez holowniki olbrzymie góry
lodowe do krajów afryka skich i tam je topi. Jest jednak
problem z tym, e cz tego lodu ulegnie roztopieniu ju
w czasie transportu.
A moe kiedy atwo otrzymamy wodór z wody i bdziemy
go umieli magazynowa, to wtedy nadmorskie stacje przerobu wody na wod do picia napdzane bd silnikami na
wodór i bd pompowa wod ju oczyszczon do miast i
wsi afryka skich, a sole do kpieli poza morzem.
Na zako czenie wypada tylko autorowi tego artykuu
rzuci haso: „Woda dla czowieka to skarb – chromy
wod”
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Artyku zosta zaprezentowany w formie referatu na
konferencji p.t.”Woda i jej znaczenie” jako referat wprowadzajcy. Konferencja zostaa zorganizowana przez Akademi Inyniersk w Polsce – Zespó Polski Poudniowej oraz
Akademi Górniczo-Hutnicz. Odbya si w dniu 12 maja
2007 r. w Auli AGH. Prof. dr hab.in. Stanisaw Pytko by
jednym z inicjatorów powyszej konferencji.
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