POLSKIE TOWARZYSTWO IN¯YNIERII EKOLOGICZNEJ
Prezes Zarz¹du G³ównego  prof. dr hab. Jan Siuta
tel. (0 22) 621 67 43, fax (0 22) 629 52 63, e-mail: siuta@ios.edu.pl

IN¯YNIERIA
EKOLOGICZNA NR 9

REKULTYWACYJNE I NAWOZOWE
U¯YTKOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH

Warszawa 2003

Rada Programowa:
prof. dr hab. Jan Siuta, przewodnicz¹cy
prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur
prof. dr hab. Jan Hupka
prof. dr hab. Józef Koc
prof. dr hab. Henryk Ko³oczek
prof. dr hab. Edward Krzywy
prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski
prof. dr hab. Krzysztof Nyc
prof. dr hab. Leszek Rogalski
prof. dr hab. Czes³awa Rosik-Dulewska
prof. dr hab. Jerzy Warych

Komitet Redakcyjny:
prof. dr hab. Jan Siuta
prof. dr hab. Janusz Ostrowski
mgr in¿. Bogus³aw ¯ukowski

© Copyright by Polskie Towarzystwo In¿ynierii Ekologicznej

ISBN 83-89263-09-2

Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski
20-060 Lublin, ul. Poniatowskiego 1
tel./fax 0-81 534 17 15, e-mail: redakcja@wngb.com.pl

REKULTYWACYJNE I NAWOZOWE U¯YTKOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH

SPIS TRECI
Jan Siuta
UWARUNKOWANIA I SPOSOBY PRZYRODNICZEGO U¯YTKOWANIA
OSADÓW CIEKOWYCH .......................................................................................

7

Jan Siuta
REKULTYWACJA TERENU LAGUN OSADOWYCH W OCZYSZCZALNI
CIEKÓW HAJDÓW ............................................................................................. 43
Jan Siuta
REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYSYPISKA
ODPADÓW KOMUNALNYCH W KAWÊCZYNIE .................................................... 67
Jan Siuta
PROBLEMY REKULTYWACJI I ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW
WYROBISKOWYCH NA PRZYK£ADZIE GMINY ZAWIDZ ..................................... 77
Zdzis³aw Cieæko, Marcin Harnisz, Miros³aw Wyszkowski, Tomasz Najmowicz
ZMIANY ZAWARTOCI MAGNEZU W OSADACH CIEKOWYCH PODCZAS
ICH KOMPOSTOWANIA Z DODATKIEM RÓ¯NYCH SUBSTANCJI ....................... 95
Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur
ZAWARTOÆ I SK£AD FRAKCYJNY PRÓCHNICY W GLEBIE NAWO¯ONEJ
OSADAMI CIEKOWYMI ........................................................................................ 102
Krzysztof Gondek
ZAWARTOCI METALI CIÊ¯KICH W GLEBIE NAWO¯ONEJ OSADAMI
GARBARSKIMI I KOMPOSTAMI TYCH Z OSADÓW .............................................. 112
Gra¿yna Wasiak, Monika Madej
JAKOÆ KOMPOSTÓW POLSKICH W WIETLE KRYTERIÓW UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH KRAJÓW ............................................................ 122
Liliana Kalisz, Jadwiga Sa³but
STOSOWANIE TRZCINY POSPOLITEJ W ODWADNIANIU OSADÓW
CIEKOWYCH STABILIZOWANYCH ..................................................................... 131
El¿bieta Jagie³³o
ZANIECZYSZCZENIA WÓD PODZIEMNYCH PRZEZ SK£ADOWISKO
ODPADÓW KOMUNALNYCH SWOJCZYCE .......................................................... 138
Jan Hupka, Trong Dang-Vu, Sebastian Wersocki
BADANIA OSADU CZYNNEGO JAKO SORBENTU OLEJU ................................... 145

5

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 9

Bogus³aw ¯ukowski
INFORMACJA O BAZIE DANYCH OBSZARY WIEJSKIE I GRUNTY ROLNE
W POLSCE 1988 .................................................................................................... 154
Witold Dadej, Danuta Bajer
GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI CIEKÓW HAJDÓW ................ 161
PPU Energoutech Kawêczyn
INFORMACJA O REKULTYWACYJNYM U¯YTKOWANIU POPIO£U
ELEKTROCIEP£OWNI WARSZAWSKICH ............................................................. 165

6

REKULTYWACYJNE I NAWOZOWE U¯YTKOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH

Jan Siuta

UWARUNKOWANIA I SPOSOBY PRZYRODNICZEGO
U¯YTKOWANIA OSADÓW CIEKOWYCH

Wprowadzenie
Osady z biologicznego oczyszczania cieków bytowo-gospodarczych (komunalnych) i zak³adów przetwórstwa rolno-spo¿ywczego maj¹ bardzo du¿¹ wartoæ glebotwórcz¹ i nawozow¹ [1]. Zawieraj¹ one du¿e iloci wszystkich (oprócz potasu) sk³adników pokarmowych niezbêdnych dla rolin. Fizyczne (koloidalne) i chemiczne w³aciwoci tych osadów s¹ bliskie próchnicy glebowej, która w gruntach mineralnych stanowi
o ¿yznoci (urodzajnoci) gleby. Wprowadzenie odpowiedniej iloci osadu ciekowego do bezglebowego (martwego) gruntu tworzy od zaraz warunki do intensywnego
wzrostu rolin [2, 3], a nawo¿enie gleby zwiêksza wydatnie plonowanie rolin.
Mo¿liwoci przyrodniczego u¿ytkowania osadów ciekowych s¹ jednak ograniczone przez:
l p³ynn¹ i mazist¹ konsystencjê oraz zwartoæ bry³ i grud osadu o konsystencji sta³ej,
l uci¹¿liwoæ odorow¹ w czasie transportowania i wprowadzania osadu do ziemi,
l czêste przypadki ponadnormatywnych zawartoci metali ciê¿kich,
l obecnoæ chorobotwórczych mikroorganizmów i ¿ywych jaj paso¿ytów jelitowych,.
l nierzadkie przypadki ponadnormatywnych zawartoci szkodliwych zwi¹zków
organicznych pochodzenia przemys³owego.
Wiêkszoæ wymienionych wadliwoci mo¿na zlikwidowaæ (zminimalizowaæ) stabilizuj¹c osady sposobami ustalonymi dla poszczególnych oczyszczalni cieków oraz
przez dodatkowe uzdatnienie fizycznych, chemicznych i biologicznych w³aciwoci.
Nadmiernych koncentracji metali ciê¿kich w osadach nie mo¿na zlikwidowaæ prostymi
i op³acalnymi sposobami. Dotyczy to równie¿ szkodliwych zwi¹zków organicznych,
aczkolwiek nie wyklucza siê mo¿liwoci biodegradacji tych sk³adników.
Nawozowe i glebotwórcze wartoci osadów ciekowych s¹ znane i cenione w uprawie rolin od pocz¹tków uruchamiania oczyszczalni cieków w ró¿nych krajach wiata.
W wielu aglomeracjach miejskich najbogatszych krajów powsta³y wysoko specjalistyczne przedsiêbiorstwa, wiadcz¹ce nawozowo-osadowe us³ugi dla rolnictwa na terenach
przyleg³ych. Nadmierne i niekontrolowane nawo¿enie gleb osadami ciekowymi, powodowa³o niejednokrotne chemiczne i biologiczno-sanitarne zanieczyszczenie ziemi, wód gruntowych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego. Powsta³a wiêc
koniecznoæ ustanowienia prawnych uwarunkowañ przyrodniczego u¿ytkowania osadów ciekowych. Amerykañska Agencja Ochrony rodowiska ju¿ w 1977 r. ustanowi³a
generalne ograniczenia i zasady rolniczego u¿ytkowania osadów ciekowych [4].

7

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 9

Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 86/278/EEC z dnia 12 czerwca 1986 r. w
sprawie ochrony rodowiska, a w szczególnoci gleb, przy stosowaniu osadów ciekowych w rolnictwie [5] okreli³a miêdzy innymi:
l dopuszczalne zawartoci metali ciê¿kich w osadach (tab. 1),
l dopuszczalne zawartoci metali ciê¿kich w glebach nawo¿onych osadami,
l dopuszczalne ³adunki metali ciê¿kich, które mog¹ byæ wprowadzone do gleby w
ci¹gu jednego roku.
Tabela 1. Maksymalne zawartoci metali ciê¿kich w osadach do rolniczego u¿ytkowania w krajach
Unii Europejskiej i w Polsce
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Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa w dniu 11 sierpnia
1999 r. wyda³ rozporz¹dzenie [6] w sprawie warunków, jakie musz¹ byæ spe³nione przy
wykorzystaniu osadów ciekowych na cele nieprzemys³owe (Dz.U. Nr 72, poz. 813).
Na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 62, poz. 628) Minister rodowiska dnia 1 sierpnia 2002 r. [7] wyda³ rozporz¹dzenie [7] w sprawie komunalnych osadów ciekowych (Dz.U. Nr 134, poz. 1140).

Chemizm osadów ciekowych
Zawartoci substancji organicznej, azotu, fosforu, wapnia, magnezu i potasu w suchej masie stanowi¹ o wartoci nawozowej (glebotwórczej i pokarmowej) w tym jako
surowca do produkcji kompostu (nawozu organicznego). Nadmierne zawartoci metali
ciê¿kich w niektórych osadach ograniczaj¹ lub uniemo¿liwiaj¹ wykorzystanie wymienionych wartoci nawozowych. Metali tych nie mo¿na usun¹æ z osadu ciekowego bez
zastosowania kosztowych (nieodp³atnych) technologii.
Zawartoci sk³adników nawozowych (tab. 2) i metali ciê¿kich (tab. 3) w osadach z
ró¿nych oczyszczalni cieków wykazuj¹ bardzo du¿e wahania.
Substancja organiczna w osadach dobrze ustabilizowanych stanowi przewa¿nie
5060% suchej masy, a w osadach niedostatecznie ustabilizowanych do 70%. Osady
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surowe (niestabilizowane) do oko³o 85% s.m. D³ugotrwa³e le¿akowanie osadu zmniejsza sukcesywnie w nim zawartoæ substancji organicznej (tab. 2  Szymañski, Janowska 2000).
Zawartoci azotu w osadach wynosz¹ przewa¿nie 2,54,0% suchej masy. Maksymalne zawartoci azotu przekraczaj¹ 8% s.m. osadu. Tak du¿e zawartoci tego sk³adnika wystêpuj¹ przewa¿nie w osadach ze cieków mleczarnianych i zak³adów przemys³u
miêsnego, zw³aszcza gdy s¹ niedostatecznie ustabilizowane. Procentowa zawartoæ azotu
zmniejsza siê sukcesywnie w miarê ubytku (mineralizacji) substancji organicznej [8].
Zawartoci fosforu (P2O5) w osadach ciekowych wynosz¹ przewa¿nie 1,56,0%
s.m. Wed³ug Maækowiaka [9] rednioroczne zawartoci fosforu w osadach z wielu
oczyszczalni cieków waha³y siê w przedziale 2,24,7% s.m. (tab. 2).
Zawartoci potasu (K2O) w osadach ciekowych stanowi¹ przewa¿nie 0,20,4%
s.m. Bardzo rzadko przekraczaj¹ 0,6% s.m. W nawozowym i rekultywacyjnym u¿ytkowaniu osadów ciekowych niezbêdne jest uzupe³nienie niedoboru potasu.
Zawartoci wapnia (CaO) wynosz¹ przewa¿nie 25% s.m. osadu. Zawartoci wapnia w osadach zale¿¹ g³ównie od jakoci cieków. W osadach z oczyszczania cieków
mleczarnianych stwierdzono 4,78,7% (rednio 6,0%) CaO [10], a w osadach zdominowanych przez przetwórstwo owocowe i warzywnicze tylko 0,520,74% CaO.
Zawartoci magnezu (MgO) stanowi¹ najczêciej 0,51,0% s.m. S¹ one wystarczaj¹co du¿e do uzupe³nienia niedoboru magnezu w glebach i dostarczenia rolinom
tego sk³adnika pokarmowego.
Zawartoci metali ciê¿kich w osadach ciekowych analizowanych w latach 1992
2002 przez ró¿ne laboratoria przedstawia tabela 3.
Tabela 2. Zawartoæ sk³adników nawozowych w osadach ciekowych
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Tabela 3. Zawartoci metali ciê¿kich w osadach ciekowych w mg/kg suchej masy osadu
:\V]F]HJyOQLHQLH

=Q

3E

&G

&X

&U

1L

UyGáR
GDQ\FK
0DüNRZLDN


2VDG\]Uy Q\FKRF]\V]F]DOQL FLHNyZODWD± SUyEHN 
HNVWUHPDOQH
UHGQLRURF]QH

±

±

±

±

±

±

± ±

±

±

±

±

2VDG\]RF]\V]F]DOQL FLHNyZZRMHZyG]WZDSRGNDUSDFNLHJR
6XFK\
R]QDF]HQLD

± ± ± ± ± ±
MHGQRUD]RZH
2VDG]RF]\V]F]DOQL FLHNyZZàXNRZLHODWD±
0DüNRZLDN

HNVWUHPDOQH
± ±
±
±


.Rü
2VDG]RF]\V]F]DOQL FLHNyZZ0L VNX0D]RZLHFNLPODWD±
0DüNRZLDN
HNVWUHPDOQH
± ± ± ± ± ±

2VDG]RF]\V]F]DOQL FLHNyZZ*U]\ERZLH
6]\PD VNL
]PLHQQHZF]DVLH
± ± ± ±
± ± 
OH DNRZDQLD
2VDG]RF]\V]F]DOQL FLHNyZZ5\NDFK
EDGDQLD
HNVWUHPDOQH
± ± ± ±
± ± ZáDVQH
2VDG]RF]\V]F]DOQL FLHNyZZH:áRFáDZNX
HNVWUHPDOQH
UHGQLH

±

±

± ± ±

±

±

±

± ± ±

±

EDGDQLD
,2 

2VDG]RF]\V]F]DOQL FLHNyZZ:DUV]DZLHODWD±
]PLDQ\ZODWDFK

o o

o

03:L.Z
o o o :DUV]DZLH

2VDG\]RF]\V]F]DQLD FLHNyZPOHF]DUVNLFKRF]\V]F]DOQL
HNVWUHPDOQH
UHGQLH

±

±

±

±

±

±













0DüNRZLDN


2VDG\]RF]\V]F]DOQL FLHNyZPLHMVNLFKODWDL
HNVWUHPDOQH
UHGQLH

± ±
± ±

%HUQDFND
± 3DZáRZVND

± ± ± ±
±  ±

UHGQLH]RF]\V]F]DOQL FLHNyZPLHMVNLFKODWDL
HNVWUHPDOQH
UHGQLH

± ±
± ±

%HUQDFND
± 3DZáRZVND

± ± ± ±
± ± ±


Zawartoci cynku (Zn) w osadach wynosz¹ 835124 mg/kg s.m. rednioroczne
i rednie z kilku analiz osadu tych samych oczyszczalni wynosi³y:
l 10831827 mg Zn/kg s.m. osadów komunalnych [9],
l 9853862 mg Zn/kg s.m. osadów komunalnych [12],
l 9154205 mg Zn/kg s.m. osadów komunalnych [13],
l 448 mg Zn/kg s.m. osadów ze cieków mleczarskich [10].
Zdecydowana wiêkszoæ osadów ciekowych zawiera 10002000 mg Zn/kg s.m.
Zawartoci o³owiu (Pb) w osadach ciekowych s¹ bardzo zró¿nicowane (3372
mg/kg s.m.), ale nie osi¹gaj¹ 500 mg/kg s.m., czyli pu³apu kwalifikuj¹cego osady do
rolniczego u¿ytkowania.
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Zawartoci kadmu (Cd) wahaj¹ siê od 0,3 do 83,8 mg/kg s.m. osadu. W osadach z
wiêkszoci (przewa¿nie ma³ych i redniej wielkoci) oczyszczalni cieków zawartoci kadmu wynosz¹ 0,212,8 mg/kg s.m., a wartoci rednie nie przekraczaj¹ 5 mg Cd/kg s.m.
W ostatnim dziesiêcioleciu rejestrowano sukcesywne zmniejszanie siê zawartoci Cd
w osadach o nadmiernych koncentracjach tego sk³adnika. Przyk³adem tego jest spadek
zawartoci Cd w osadzie z warszawskiej oczyszczalni cieków Czajka z 94 do 24 mg/
kg s.m. (tab. 3). Wyniki badañ osadów z 15 oczyszczalni cieków w latach 2001 i 2002
wiadcz¹ jednak, ¿e mamy tak¿e przypadki powa¿nego wzrostu zawartoci Cd [12].
Zawartoci miedzi (Cu) w osadach analizowanych stanowi¹ 0,31340 mg/kg s.m.,
przewa¿nie do 200 mg. Tylko w osadach z oczyszczalni bardzo du¿ych miast przemys³owych zawartoci miedzi wynosz¹ ponad 200 mg/kg s.m. i rzadko przekraczaj¹ poziom 800 mg Cu  dopuszczalny w rolniczym u¿ytkowaniu osadów.
Zawartoci chromu (Cr) w zbadanych osadach wynosi³y 51380 mg/kg s.m. S¹
one zbli¿one do zawartoci miedzi. Osady z oczyszczania cieków miejsko-przemys³owych zawieraj¹ czêsto ponad 500 mg Cu, czyli powy¿ej poziomu dopuszczonego do
u¿ytkowania rolniczego. Wyj¹tkowo du¿o (do 6674 mg) Cr stwierdzono w osadzie z
jednej oczyszczalni cieków [12]. Przyczyn¹ tego by³o lokalne ród³o chromu, które
szybko zlikwidowano.
Zawartoci niklu (Ni) w osadach wynosz¹ 2,2358 mg/kg s.m. Ponad 100 mg Ni
stwierdzono tylko w osadach oczyszczalni z miast silnie uprzemys³owionych. Wyniki
analiz osadu z oczyszczalni cieków Czajka w Warszawie wskazuj¹ na sukcesywne
zmniejszanie siê w nim niklu.
Zawartoci rtêci (Hg) w polskich osadach ciekowych s¹ ma³o rozpoznane. Zawartoci tego sk³adnika zaczêto analizowaæ (na szersz¹ skalê) dopiero po wydaniu rozporz¹dzenia MOZNiL z 11 sierpnia 1999 r.
Dysponujemy jednak wynikami zawartoci rtêci w osadach z 15 du¿ych (bardzo du¿ych) oczyszczalni cieków w latach 1998 i 2002 [11, 12]. Stwierdzone zawartoci rtêci
wynosz¹ 0,619,11 mg/kg s.m. osadów. rednie zawartoci Hg z wielu oznaczeñ osadów
z poszczególnych oczyszczalni cieków wynosz¹ 1,066,26 mg/kg s.m. Ponad 5 mg Hg/
kg s.m. osadu stwierdzono w 2 oczyszczalniach cieków sporód 15 analizowanych.
Pod wzglêdem zawartoci rtêci tylko niewielka czêæ osadów ciekowych nie spe³nia kryterium u¿ytkowania rolniczego. Zawartoci rtêci we wszystkich analizowanych
osadach nie osi¹gaj¹ 10 mg/kg s.m., czyli limitu kwalifikuj¹cego osady do rekultywacji
gruntów na potrzeby nierolnicze.

Uregulowania prawne stosowania komunalnych osadów ciekowych
Artyku³ 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628)
okrela warunki pozwalaj¹ce na stosowanie komunalnych osadów ciekowych [13]:
Ust. 1. Komunalne osady ciekowe mog¹ byæ stosowane:
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich p³odów rolnych, wprowadzanych do obrotu handlowego, w³¹czaj¹c w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
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2) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
3) do dostosowania gruntów do okrelonych potrzeb wynikaj¹cych z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4) do uprawy rolin przeznaczonych do produkcji kompostu,
5) do uprawy rolin nieprzeznaczonych do spo¿ycia i do produkcji pasz.
Ust. 2. Komunalne osady ciekowe mog¹ byæ stosowane, je¿eli s¹ ustabilizowane
oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególnoci
przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obni¿a podatnoæ komunalnego osadu ciekowego na zagniwanie i eliminuje
zagro¿enie dla rodowiska lub zdrowia ludzi.
Ust. 3. Przed stosowaniem komunalne osady ciekowe oraz grunty, na których maj¹
one byæ stosowane, powinny byæ poddane badaniom przez wytwórcê komunalnych
osadów ciekowych.
Ust. 4. Wytwórca komunalnych osadów ciekowych jest obowi¹zany do przekazywania w³acicielowi, dzier¿awcy lub innej osobie w³adaj¹cej nieruchomoci¹, na której
komunalne osady ciekowe maj¹ byæ stosowane, wyników badañ oraz informacji o
dawkach tego osadu, które mo¿na stosowaæ na poszczególnych gruntach.
Ust. 5. W³aciciel, dzier¿awca lub inna osoba w³adaj¹ca nieruchomoci¹, na której
komunalne osady ciekowe maj¹ zostaæ zastosowane w celach okrelonych w ust. 1 pkt
1, 4 lub 5, jest zwolniona z obowi¹zku uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie odzysku lub obowi¹zku rejestracji, o którym mowa w art. 33 ust. 5,
oraz prowadzenia ewidencji tych odpadów.
Ust. 6. Zakazuje siê stosowania komunalnych osadów ciekowych:
1) na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
2) na wewnêtrznych terenach ochrony poredniej stref ochronnych ujêæ wody,
3) w pasie gruntu o szerokoci 50 m bezporednio przylegaj¹cego do brzegów jezior i cieków,
4) na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,
5) na terenach czasowo zamarzniêtych i pokrytych niegiem,
6) na gruntach o du¿ej przepuszczalnoci, stanowi¹cych w szczególnoci piaski
lune i s³abogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, je¿eli poziom wód gruntowych
znajduje siê na g³êbokoci mniejszej ni¿ 1,5 m poni¿ej powierzchni gruntu,
7) na gruntach rolnych o spadku przekraczaj¹cym 10%,
8) na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych,
9) na terenach objêtych pozosta³ymi formami ochrony przyrody niewymienionymi
w pkt 1, je¿eli osady ciekowe zosta³y wytworzone poza tymi terenami,
10) na terenach po³o¿onych w odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m od ujêcia wody, domu
mieszkalnego lub zak³adu produkcji ¿ywnoci,
11) na gruntach, na których rosn¹ roliny sadownicze i warzywa, z wyj¹tkiem drzew
owocowych,
12) na gruntach przeznaczonych pod uprawê rolin jagodowych i warzyw, których
czêci jadalne bezporednio stykaj¹ siê z ziemi¹ i s¹ spo¿ywane w stanie surowym  w ci¹gu 18 miesiêcy poprzedzaj¹cych zbiory i w czasie zbiorów,
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13) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i ³¹ki,
14) na gruntach wykorzystywanych do upraw pod os³onami.
Ust. 7. Minister w³aciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem w³aciwym do spraw rolnictwa, kieruj¹c siê zasadami ochrony rodowiska oraz ochrony
gruntów rolnych, okreli, w drodze rozporz¹dzenia, warunki, jakie musz¹ byæ spe³nione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów ciekowych na cele, o których mowa
w ust. 1, w tym dawki tych osadów, które mo¿na stosowaæ na gruntach, a tak¿e zakres,
czêstotliwoæ i metody referencyjne badañ komunalnych osadów ciekowych i gruntów, na których osady te maj¹ byæ stosowane.
Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ciekowych (Dz.U. Nr 134, poz. 1140).
Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr
62, poz. 628 oraz 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 948) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Rozporz¹dzenie okrela:
1) warunki, jakie musz¹ byæ spe³nione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów ciekowych;
2) dawki komunalnych osadów ciekowych, które mo¿na stosowaæ na gruntach;
3) zakres, czêstotliwoci i metody referencyjne badañ komunalnych osadów ciekowych i gruntów, na których osady te maj¹ byæ stosowane.
§ 2. Komunalne osady ciekowe mog¹ byæ stosowane, je¿eli:
1) zawartoæ w nich metali ciê¿kich nie przekracza iloci ustalonych w za³¹czniku
nr 1 do rozporz¹dzenia;
2) w komunalnych osadach ciekowych stosowanych w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne nie wyizolowano bakterii z rodzaju Salmonella  w
100 g przeznaczonych do badañ osadów;
3) ³¹czna liczby ¿ywych jaj paso¿ytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.  w 1 kg suchej masy (s.m.) przeznaczonych do badañ osadów stosowanych:
a) w rolnictwie  wynosi 0,
b) do rekultywacji terenów  jest nie wiêksza ni¿ 300,
c) do dostosowania gruntów do okrelonych potrzeb wynikaj¹cych z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  jest nie wiêksza ni¿ 300,
d) do uprawy rolin przeznaczonych do produkcji kompostu  jest nie wiêksza
ni¿ 300,
e) do uprawy rolin nieprzeznaczonych do spo¿ycia i do produkcji pasz  jest
nie wiêksza ni¿ 300;
4) zawartoæ metali ciê¿kich w wierzchniej (025 cm) warstwie gruntu, na którym
komunalne osady ciekowe maj¹ byæ stosowane, nie przekracza iloci ustalonych:
a) w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia  przy stosowaniu komunalnych osadów ciekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne,
b) w za³¹czniku nr 3 do rozporz¹dzenia  przy stosowaniu komunalnych osadów ciekowych do rekultywacji terenów na cele nierolne, do uprawy rolin
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przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy rolin nieprzeznaczonych do spo¿ycia i produkcji pasz oraz przy dostosowywaniu gruntów do
okrelonych potrzeb wynikaj¹cych z planów gospodarki odpadami, planów
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) odczyn pH gleby na terenach u¿ytkowanych rolniczo jest nie mniejszy ni¿ 5,6;
6) dzia³anie to nie powoduje pogorszenia jakoci gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
§ 3.1. Przy stosowaniu komunalnych osadów ciekowych w rolnictwie dawkê osadu
ciekowego ustala siê dla ka¿dej partii osadu osobno.
2. Wielkoæ dawki komunalnego osadu ciekowego zale¿y od rodzaju gruntu, sposobu jego u¿ytkowania, jakoci komunalnego osadu ciekowego i zapotrzebowania rolin na fosfor i azot.
3. Iloci metali ciê¿kich, które mog¹ byæ wprowadzone z komunalnym osadem ciekowym w ci¹gu roku do gleby, rednio w okresie 10 lat, nie mog¹ przekroczyæ:
1) o³owiu (Pb)  1000 g/ha/rok;
2) kadmu (Cd)  20 g/ha/rok;
3) rtêci (Hg)  10 g/ha/rok;
4) niklu (Ni)  200 g/ha/rok;
5) cynku (Zn)  5000 g/ha/rok;
6) miedzi (Cu)  1600 g/ha/rok;
7) chromu (Cr)  1000 g/ha/rok.
4. Przy stosowaniu komunalnych osadów ciekowych stosuje siê dawki ustalone w
za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dzenia.
§ 4. 1. W rolnictwie stosuje siê komunalne osady ciekowe w postaci p³ynnej lub ziemistej, a do pozosta³ych celów mog¹ byæ tak¿e wykorzystywane komunalne osady
ciekowe w postaci mazistej.
2. Komunalne osady ciekowe w postaci p³ynnej mog¹ byæ wprowadzane do gruntu
tylko metod¹ iniekcji (wstrzykiwania) lub metod¹ natryskiwania, w tym hydroobsiewu, a komunalne osady ciekowe w postaci mazistej i ziemistej nale¿y rozprowadzaæ równomiernie na powierzchni gruntu i niezw³ocznie z nim zmieszaæ,
z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Komunalne osady ciekowe nie mog¹ byæ wykorzystywane podczas wegetacji
rolin przeznaczonych do bezporedniego spo¿ycia przez ludzi.
§ 5. 1. Badania, którym poddaje siê komunalne osady ciekowe, obejmuj¹ oznaczanie
w reprezentatywnej próbce tego osadu:
1) odczynu pH;
2) zawartoci suchej masy  wyra¿onej w procentach s.m.;
3) zawartoci substancji organicznej  wyra¿onej w procentach s.m.;
4) zawartoci azotu ogólnego, w tym azotu amonowego  wyra¿onej w procentach
s.m.;
5) zawartoci fosforu ogólnego  wyra¿onej w procentach s.m.;
6) zawartoci wapnia i magnezu  wyra¿onej w procentach s.m.;
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7) zawartoci metali ciê¿kich: o³owiu, kadmu, rtêci, niklu, cynku, miedzi i chromu
 wyra¿onej w mg/kg s.m.;
8) obecnoci bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella w 100 g osadu;
9) liczby ¿ywych jaj paso¿ytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.
 w kg s.m.
2. Badania komunalnych osadów ciekowych przeprowadza siê z czêstotliwoci¹ zale¿n¹ od obci¹¿enia oczyszczalni, wyra¿onego liczb¹ równowa¿nych mieszkañców
(LRM), nie rzadziej ni¿:
1) raz na szeæ miesiêcy  przy LRM do 10 000;
2) raz na cztery miesi¹ce  przy LRM powy¿ej 10 000 do 100 000;
3) raz na dwa miesi¹ce  przy LRM ponad 100 000.
3. Reprezentatywn¹ próbkê komunalnego osadu ciekowego do badañ uzyskuje siê
przez po³¹czenie i dok³adne zmieszanie próbek pobranych w tym samym czasie z
ró¿nych miejsc przeznaczonego do badañ komunalnego osadu ciekowego; ich liczba
wynosi co najmniej:
1) 10  przy objêtoci osadu ciekowego do 50 m3,
2) 15  przy objêtoci osadu ciekowego powy¿ej 50 m3 do 100 m3,
3) 30  przy objêtoci osadu ciekowego powy¿ej 100 m3.
4. Metody referencyjne badañ komunalnych osadów ciekowych okrela za³¹cznik nr
5 do rozporz¹dzenia.
§ 6.1. Grunty, na których komunalne osady ciekowe maj¹ byæ stosowane, podlegaj¹
badaniom obejmuj¹cym oznaczanie w reprezentatywnej próbce tego gruntu:
1) odczynu pH;
2) zawartoci metali ciê¿kich: o³owiu, kadmu, rtêci, niklu, cynku, miedzi i chromu
 wyra¿onej w mg/kg s.m.;
3) zawartoci fosforu przyswajalnego w przeliczeniu na P2O5 (piêciotlenek fosforu), je¿eli osad bêdzie stosowany w rolnictwie  wyra¿onej w mg/100 g gleby.
2. Badania gruntów, na których komunalne osady ciekowe s¹ stosowane w rolnictwie, wykonuje siê raz na rok, a pozosta³ych gruntów  raz na 5 lat.
3. Reprezentatywn¹ próbkê gruntu do badañ uzyskuje siê przez zmieszanie 25 próbek
pobranych w punktach regularnie rozmieszczonych na powierzchni nie przekraczaj¹cej 5 ha, o jednorodnej budowie i jednakowym u¿ytkowaniu.
4. Próbki, o których mowa w ust. 3, pobiera siê z g³êbokoci 25 cm albo z g³êbokoci
co najmniej 10 cm, je¿eli powierzchniowa warstwa gleby jest mniejsza od 25 cm.
5. Metody referencyjne badañ gruntów, na których komunalne osady ciekowe maj¹
byæ stosowane, okrela za³¹cznik nr 6 do rozporz¹dzenia.

Komentarz do uregulowañ prawnych stosowania osadów ciekowych
Wymienione w art. 43 ustawy cele stosowania osadów ciekowych s¹ wadliwe:
Cel pierwszy (w rolnictwie) dopuszcza stosowanie osadów w uprawie wszystkich p³odów (powinno byæ rolin) wprowadzanych do obrotu handlowego. Czy¿by
nie obowi¹zywa³ zakaz stosowania osadów ciekowych w uprawie rolin (jadalnych
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i paszowych) na w³asne potrzeby gospodarstw rolnych? Prawid³owy przepis powinien
brzmieæ stosowanie do nawo¿enia gleb w uprawie rolin jadalnych i paszowych.
Cel drugi (do rekultywacji terenów) sformu³owano wadliwie, bo osady ciekowe
mo¿na stosowaæ do rekultywacji cile okrelonych gruntów, a nie terenów, na których
wystêpuj¹ grunty wymagaj¹ce rekultywacji. Ponadto, osadowa rekultywacja gruntów
na cele rolnicze, to tak¿e stosowanie osadów w rolnictwie. Cel drugi powinien brzmieæ:
stosowanie osadów do rekultywacji gruntów na cele rolnicze i nierolnicze.
Cel trzeci (do dostosowywania gruntów) jest w ca³ej rozci¹g³oci wadliwy i
zupe³nie zbêdny. Dostosowanie (rekultywacja) gruntów na wszystkie potrzeby mieci
siê w celu drugim. Wed³ug tego przepisu nie ekologiczno-sanitarne uwarunkowania mo¿liwoci wprowadzania osadów ciekowych do ziemi lecz plan gospodarki
odpadami, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu maj¹ decydowaæ o wprowadzaniu osadów ciekowych do ziemi.
Ustawowa treæ celu trzeciego mo¿e mieæ daleko id¹ce nastêpstwa sanitarne i spekulacyjne, wynikaj¹ce z dowolnoci interpretowania przepisu w celu pozyskiwania ró¿norodnych korzyci. Wiadomo, ¿e odpowiednio uzdatnione (przetworzone) osady ciekowe mog¹ byæ wprowadzone do ziemi tylko w nastêpuj¹cych celach:
l do nawo¿enia gleb,
l w rekultywacji gruntów na cele rolnicze i nierolnicze,
l do intensywnej uprawy rolin, stanowi¹cych surowce dla przemys³u (z wy³¹czeniem produkcji ¿ywnoci i pasz) oraz do produkcji ró¿nego rodzaju wyrobów i nawozów organicznych (w tym kompostu).
Cel czwarty (uprawa rolin przeznaczonych do produkcji kompostu) mieci siê
ca³kowicie w celu pi¹tym uprawa rolin nieprzeznaczonych do spo¿ycia i do produkcji pasz.
Unijny projekt stosowania osadów ciekowych (Working Document on Sludge,
Bruksela 27 kwietnia 2000 r. ENV.E.3/LM) wyró¿nia i okrela warunki stosowania
osadów ciekowych:
l na pastwiskach (trwa³ych u¿ytkach zielonych),
l w uprawie rolin na paszê,
l na gruntach ornych, w uprawie owoców i warzyw maj¹cych bezporedni kontakt z
ziemi¹,
l w uprawie warzyw korzeniowych i bulwiastych do spo¿ycia,
l w uprawie drzew i krzewów owocowych (w tym winoroli, sadzonek (szkó³ek) drzew
i krzewów, w odnawianiu lasu,
l na terenach zieleni miejskiej (zieleñce, parki, ogródki) z publicznym dostêpem dla
ludnoci,
l w rekultywacji gruntów.
W powy¿szym nazewnictwie s¹ pewne niecis³oci, bo uprawa rolin na paszê jest
prowadzona g³ównie na gruntach ornych. To samo dotyczy uprawy warzyw. Wymienione niecis³oci nie stanowi¹ jednak przes³anek do dowolnej interpretacji warunków
stosowania osadów ciekowych, a raczej uniemo¿liwiaj¹ dowolnoæ postêpowania.
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Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej niew¹tpliwie wymusi nowelizacjê przepisów naszych regulacji prawnych w zakresie stosowania osadów ciekowych.
Ustawa o odpadach niezasadnie ograniczy³a swe przepisy do stosowania komunalnych
osadów ciekowych. Stanowi to odstêpstwo od Dyrektywy z dnia 12 czerwca 1986 r. w
sprawie ochrony rodowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ciekowych w
rolnictwie  86/278/EEC, a tak¿e od przepisów ustawy o odpadach z 27 czerwca 1997 r.
Dyrektywa 86/278/EEC reguluje stosowanie w rolnictwie osadów z oczyszczania
cieków bytowo-gospodarczych, miejskich oraz innych o sk³adzie zbli¿onym do cieków bytowo-gospodarczych lub miejskich.
Niezbêdne jest prawne uregulowanie przyrodniczego u¿ytkowania wszystkich osadów z biologicznego oczyszczania cieków komunalnych (miejskich i wiejskich) oraz
z przetwarzania surowców rolinnych i zwierzêcych, w tym g³ównie z przetwórstwa
rolno-spo¿ywczego.
Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ciekowych zawiera te same wadliwoci co ustawa o odpadach oraz wprowadzi³o dodatkowe nieprawid³owoci o zasadniczym znaczeniu.
Ust. 2 w § 6 stanowi, ¿e Badania gruntów, na których komunalne osady ciekowe
s¹ stosowane w rolnictwie, wykonuje siê raz na rok, a pozosta³ych gruntów  raz na 5
lat. Dowodzi to kompletnego braku znajomoci odnonego zagadnienia przez autora
tego przepisu. Wiadomo bowiem, ¿e nawo¿enie organiczne rolnicy stosuj¹ jeden raz w
ci¹gu 34 lat. Po jednorazowym zastosowaniu dozwolonej dawki, (zawieraj¹cej okrelone iloci sk³adników nawozowych i metali ciê¿kich) nie ma ¿adnej potrzeby badania
gleby. Dopiero po wprowadzeniu co najmniej trzech dawek w ci¹gu oko³o 10 lat nale¿y
oczekiwaæ takich zmian w glebie, które mo¿na oznaczyæ laboratoryjnie.
Wymieniony wy¿ej unijny projekt prawnych uregulowañ stosowania osadów ciekowych w rolnictwie obliguje do badania gleby przed wprowadzeniem do niej osadów
i po okresie 10 lat od pierwszego zastosowania.
Rozporz¹dzenie MOZNiL z 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie musz¹
byæ spe³nione przy wykorzystaniu osadów ciekowych na cele nieprzemys³owe (Dz.U.
Nr 72, poz. 813) stanowi³o, ¿e badania gruntów, na których osady ciekowe s¹ stosowane w rolnictwie, wykonuje siê co 5 lat.
Obowi¹zek corocznego badania gleb nawo¿onych osadami ciekowymi, forsowano usilnie ju¿ w toku uzgadniania rozporz¹dzenia MOZNiL z 11 sierpnia 1999 r.
Bezzasadnie przemycono go do rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z 1 sierpnia 2002 r.,
mimo ¿e Ministerstwu rodowiska znany jest projekt UE, który rekomenduje badania
gleby u¿ytkowanej rolniczo po 10 latach stosowania osadów ciekowych.
Bardzo istotny jest przepis rozporz¹dzenia pozwalaj¹cy na stosowanie osadów ciekowych w uprawie rolin nieprzeznaczonych do spo¿ycia i do produkcji pasz. Nale¿y
mieæ jednak wiadomoæ, ¿e bez bli¿szego okrelenia, przepis ten mo¿na rozumieæ
jako stosuj¹cy siê do uprawy wszystkich rolin niejadalnych i niepaszowych, niezale¿nie od ekologicznych i gospodarczych funkcji terenu i szaty rolinnej. By³oby to jednak
wadliwe pojmowanie tego przepisu, który dopuszcza stosowanie najwiêkszych dawek
osadów na jednostkê powierzchni (za³. 4) i najwiêksze koncentracje metali ciê¿kich
w osadach (za³. 1).
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W obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu (z 2002 r.) niefortunnie zmodyfikowano treæ
ust. 2 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra OZNiL z dnia 31 sierpnia 1999 r. o nastêpuj¹cym
brzmieniu Przy stosowaniu osadów ciekowych w rolnictwie dawkê osadu ciekowego ustala siê dla ka¿dej partii osadu osobno; wielkoæ dawki osadu ciekowego zale¿y
od rodzaju gruntu, sposobu jego u¿ytkowania, jakoci osadu ciekowego i zapotrzebowania rolin na fosfór i azot, przy czym iloæ metali ciê¿kich, które mog¹ byæ wprowadzone z osadem ciekowym w ci¹gu roku do gleby, rednio w okresie 10 lat nie mog¹
przekraczaæ:
a) o³owiu (Pb)  1000 g/ha/rok,
b) kadmu (Cd)  20 g/ha/rok,
c) chromu (Cr)  1000 g/ha/rok,
d) miedzi (Cu)  1600 g/ha/rok,
e) niklu (Ni)  200 g/ha/rok,
f) rtêci (Hg)  100 g/ha/rok,
g) cynku (Zn)  5000 g/ha/rok.
W obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska o stosowaniu komunalnych osadów ciekowych powy¿sz¹ treæ zapisano nastêpuj¹co:
§ 3.1. Przy stosowaniu komunalnych osadów ciekowych w rolnictwie dawkê osadu
ciekowego ustala siê dla ka¿dej partii osadu osobno.
2. Wielkoæ dawki komunalnego osadu ciekowego zale¿y od rodzaju gruntu, sposobu jego u¿ytkowania, jakoci komunalnego osadu ciekowego i zapotrzebowania rolin na fosfor i azot.
3. Iloci metali ciê¿kich, które mog¹ byæ wprowadzone z komunalnym osadem
ciekowym w ci¹gu roku do gleby, rednio w okresie 10 lat, nie mog¹ przekroczyæ: (wielkoci s¹ takie same jak w rozporz¹dzeniu z dnia 11 sierpnia 1999 r.).
Niefortunna modyfikacja przepisu jednoznacznego spowodowa³a niejednoznacznoæ interpretacji treci tego przepisu. Wynikaj¹ce st¹d kontrowersje ujawni³y siê ju¿
na wszystkich szczeblach postêpowania administracyjnego.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ustanowione limity metali ciê¿kich dotycz¹ stosowania
osadów ciekowych w rolnictwie (mówi¹c cile w nawozowym stosowaniu osadów)
jak postanowiono w rozporz¹dzeniu Ministra OZNiL z dnia 11 sierpnia 1999 r., oraz
jak wynika z Dyrektywy Rady 86/278/EEC z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony rodowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ciekowych w rolnictwie.
Z drugiej strony, zamieszczenie treci ust. 4. Przy stosowaniu komunalnych osadów ciekowych stosuje siê dawki ustalone w za³¹czniku nr 4 w ramach § 4, mo¿e
sugerowaæ, ¿e podane w ust. 3 maksymalne iloci metali ciê¿kich dotycz¹ wszystkich
sposobów stosowania osadów ciekowych wymienionych w za³. nr 4. Przy takim rozumieniu odnonego przepisu powstaje zasadnicza rozbie¿noæ pomiêdzy wielokrotnie
wiêkszymi maksymalnymi dawkami osadów i zawartociami w nich metali ciê¿kich
(za³. 1 i 4) w osadach stosowanych w rolnictwie z jednej strony i osadach stosowanych
w uprawie rolin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz nie przeznaczonych do
spo¿ycia i na paszê.
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Za³¹cznik nr 4 w g³ówce rubryki 3 zawiera b³êdn¹ dawkê komunalnych osadów
ciekowych. Podano mg s.m./ha. Powinno byæ Mg (czyli tony) s.m./ha.

Uzdatnianie osadów ciekowych do u¿ytkowania przyrodniczego
l
l
l

Fizyczne, chemiczne i biologiczno-sanitarne w³aciwoci osadów powinny:
spe³niaæ wymogi ochrony wszystkich elementów rodowiska przed chemicznymi i
biologiczno-sanitarnymi zanieczyszczeniami,
mieæ odpowiednie wartoci glebotwórcze (w tym rekultywacyjne) i nawozowe,
spe³niaæ wymogi agrotechniki w okrelonych warunkach gruntowych, terenowych
wyposa¿enia technicznego oraz uprawy rolin i u¿ytkowania p³odów.

Projekt unijnych uregulowañ przyrodniczego u¿ytkowania osadów ciekowych
(2000 rok) wyró¿nia tradycyjne i zaawansowane sposoby przetwarzania (uzdatniania)
osadów ciekowych.
Przetwarzanie tradycyjne:
l stabilizacja tlenowa w temperaturze co najmniej 55 °C, przy rednim okresie retencji 20 dni,
l stabilizacja beztlenowa, w temperaturze co najmniej 53 °C, przy rednim okresie
retencji 20 dni,
l wapienne kondycjonowanie, jednorodna mieszanina osadu z wapnem powinna osi¹gn¹æ pH 12 i zachowaæ jego wartoæ przez 24 godziny,
l stabilizacja beztlenowa w temp. 35 °C, przy rednim okresie retencji 15 dni,
l przed³u¿one napowietrzanie w temperaturze otoczenia, bez dodawania lub ujmowania osadu w czasie przetwarzania*),
l stabilizacja tlenowa w temperaturze otoczenia*),
l przechowywanie osadu p³ynnego w temperaturze otoczenia, bez dodawania lub ujmowania osadu w czasie przechowywania*).
l
l
l
l
l
l

*)

Przetwarzanie zaawansowane:
suszenie w temperaturze ponad 80 °C do uzyskania powy¿ej 90% suchej masy,
stabilizacja tlenowa w temperaturze co najmniej 55 °C przez 20 godz., bez dodawania lub ujmowania osadu w czasie przetwarzania,
stabilizacja beztlenowa w temperaturze co najmniej 53 °C przez 20 godz., bez dodawania lub ujmowania osadu w czasie przetwarzania,
przetrzymywanie osadów w temp. 70 °C przez co najmniej 30 dni, a nastêpnie stabilizacja beztlenowa w temp. 35 °C przez 12 dni,
kondycjonowanie wapienne powoduj¹ce wzrost pH do co najmniej 12 i temperatury 55 °C przez 2 godziny,
kondycjonowanie wapienne powoduj¹ce wzrost pH do co najmniej 12 i zachowanie
go przez 3 miesi¹ce.
Minimalny okres czasu ma byæ okrelony przez w³aciwy organ administracji, z uwzglêdnieniem
warunków klimatu lokalnego.
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Osady przetworzone (uzdatnione) technologiami zaawansowanymi kwalifikuj¹ siê
do stosowania na wszystkich rodzajach u¿ytkowania ziemi (z wyj¹tkiem lasów), a przetwarzane tradycyjnie na pastwiskach, w uprawie rolin pastewnych, na gruntach ornych, w uprawie drzew i krzewów owocowych i w rekultywacji gruntów z odpowiednimi ograniczeniami (tab. 4).
Tabela 4. Osady ciekowe mog¹ byæ stosowane zgodnie z poni¿szymi wskazaniami (wg unijnego
projektu uregulowania stosowania osadów ciekowych 2000 r.)
3U]HWZRU]HQLHRVDGyZ FLHNRZ\FK
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3DVWZLVNR

7DN

8SUDZDUR OLQSDVWHZQ\FK

7DN

8SUDZDUR OLQQDJUXQWDFKRUQ\FK 7DN
8SUDZDRZRFyZLZDU]\Z]EH]
SR UHGQL VW\F]QR FL ]]LHPL 
8SUDZDZDU]\ZNRU]HQLRZ\FK
LEXOZLDVW\FK

7DN
7DN

'U]HZNDRZRFRZHZLQQLFH
7DN
V]NyáNLGU]HZHNRUD]RGQRZDODVX

WUDG\F\MQH
7DN:VWU]\NQL FLHQDRGSRZLHGQL 
Já ERNR ü]DND]Z\SDVXSU]H]
V]H üNROHMQ\FKW\JRGQL
7DN=DND]]ELRUyZSORQXSU]H]
V]H üNROHMQ\FKW\JRGQLSR
]DVWRVRZDQLX
7DN:VWU]\NQL FLHQDRGSRZLHGQL 
Já ERNR ü
1LH=DND]]ELRUyZSU]H]GZDQD FLH
NROHMQ\FKW\JRGQLRG]DVWRVRZDQLD
1LH=DND]]ELRUyZSU]H]WU]\G]LH FL
NROHMQ\FKW\JRGQLRG]DVWRVRZDQLD
7DN:VWU]\NQL FLHQDRGSRZLHGQL 
Já ERNR üL]DND]GRVW SX
SXEOLF]QHJRSU]H]G]LHVL üPLHVL F\
RG]DVWRVRZDQLD

7DN-HG\QLHGODGREU]H
3DUNLWHUHQ\]LHOHQLRJUyGNL
XVWDELOL]RZDQ\FKRVDGyZ
PLHMVNLHZV]HONLHWHUHQ\PLHMVNLH
1LH
FLHNRZ\FKSR]EDZLRQH
]RJyOQ\PGRVW SHPSXEOLF]Q\P
]DSDFKyZ
/DV\
1LH
1LH
7DN=DND]GRVW SXSXEOLF]QHJRSU]H]
5HNXOW\ZDFMDJUXQWX
7DN
G]LHVL üPLHVL F\RG]DVWRVRZDQLD



Polskie i unijne prawo pomija kompostowanie jako sposób przetwarzania osadów ciekowych na potrzeby przyrodniczego u¿ytkowania, mimo, ¿e znajduje ono
coraz wiêksze zastosowanie w Polsce i krajach UE. Nie wyklucza to, ani te¿ nie
ogranicza mo¿liwoci wykorzystywania osadów ciekowych do produkcji kompostu handlowego, pod warunkiem, ¿e spe³ni on wymogi nawozu organicznego  okrelone w przepisach o nawozach i nawo¿eniu. Tak przetworzony osad (wraz z mas¹
rolinn¹) traci miano odpadu, staj¹c siê nawozem organicznym.
Nadmierne zawartoci metali ciê¿kich i szkodliwych zwi¹zków organicznych
czêsto dyskwalifikuj¹ osady ciekowe jako surowiec do produkcji kompostu handlowego.
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Sposoby przyrodniczego u¿ytkowania osadów ciekowych
Stosowanie osadów ciekowych do nawo¿enia gleb i rolin
Nawo¿enie osadami ciekowymi zastêpuje (lub uzupe³nia) nawo¿enie obornikiem.
G³ównym celem nawozowego u¿ytkowania osadów jest dostarczenie sk³adników pokarmowych rolinom i zachowanie próchnicy w glebie. Wielkoæ dawki osadu (na jednostkê powierzchni) ustala siê w oparciu o zapotrzebowanie rolin na azot z jednej
strony i zawartoæ azotu w osadzie z drugiej. Azot jest bowiem g³ównym plonotwórczym sk³adnikiem, a jego nadmiar jest niekorzystny dla rodowiska i jakoci plonów.
Ustawa o nawozach i nawo¿eniu stanowi, ¿e roczna dawka azotu (ze wszystkich
nawozów) nie mo¿e przekraczaæ 170 kg/ha.
Osad ciekowy, podobnie jak obornik, jest nawozem organicznym. Mo¿na go stosowaæ wielokrotnie co 34 lata, lub tylko jeden raz.
Trzyletnia dawka osadu na 1 ha mo¿e zawieraæ do 510 kg, czteroletnia do 680 kg.
W przypadku, gdy osad zawiera 3% N, to jego trzyletnia dawka mo¿e wynieæ
nawet 17 t suchej masy na ha.
Osady ciekowe s¹ bardzo zasobne w fosfor i mikroelementy, a ubogie w potas
(0,050,6% s.m.). W uprawie rolin na glebie nawo¿onej osadami ciekowymi niezbêdne jest uzupe³niaj¹ce nawo¿enie potasem.
Przed nawozowym u¿ytkowaniem osadów ciekowych stawia siê najwiêksze wymagania pod wzglêdem fizycznych, chemicznych i biologiczno-sanitarnych w³aciwoci oraz chemicznych i fizycznych w³aciwoci gleb.
Technika nawo¿enia powinna zapewniæ równomierne rozprowadzenie osadu na
ca³ym terenie aplikacji i równomierne rozmieszczenie go w wierzchniej warstwie ziemi. Warunki te mog¹ byæ spe³nione tylko wtedy gdy osad ma postaæ sypk¹ lub p³ynn¹.
Osad sypki o strukturze gruze³kowatej jest najdogodniejszy, poniewa¿ do wysiewu
i wymieszania takiego osadu z ziemi¹ stosuje siê powszechnie dostêpny sprzêt agrotechniczny: rozrzutniki obornika, p³ugi, brony.
Osady p³ynne (zawieraj¹ce kilka do kilkunastu procent suchej masy) mog¹ byæ
równomiernie rozprowadzane po ca³ym terenie i równomiernie rozmieszane w wierzchniej warstwie ziemi tylko przy u¿yciu specjalistycznego sprzêtu do podziemnego wstrzykiwania osadu. Tego rodzaju sprzêt jest bardzo drogi i prawie nie u¿ywany w Polsce.
Planuj¹c nawozowe u¿ytkowanie osadu ciekowego (jednorazowo do 10 t s.m./ha)
nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ przekszta³cenia osadu do postaci ziemistej o strukturze
gruze³kowatej lub suchej drobnoziarnistej.
W praktyce mamy do czynienia przewa¿nie z osadami:
l p³ynnymi zawieraj¹cymi do kilku procent suchej masy,
l odwodnionymi mechanicznie o konsystencji mazistej,
l odwodnionymi mechanicznie i zwapnowanymi o konsystencji mazistej,
l odwodnionymi mechanicznie i zwapnowanymi o konsystencji ziemistej
l odwodnionymi na poletkach (lagunach) o konsystencji od mazistej do sta³ej zbrylonej,
l ziemistymi o gruze³kowatej (grudkowej) strukturze przekompostowanymi samoistnie w pryzmach,
l wysuszonymi i rozdrobnionymi do postaci sypkiej (drobnoziarnistej).
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Do nawo¿enia zaleca siê osady sypkie ziemiste lub suche.
Wyró¿nia siê osady bez dodatku wapna (nie wapnowane) i osady z dodatkiem wapna (wapnowane). Osady nie wapnowane mo¿na stosowaæ do nawo¿enia gleb o odczynie zbli¿onym do obojêtnego.
Osady higienizowane wapnem palonym lub wapnem hydratyzowanym maj¹ odczyn silnie alkaliczny. Z tego wzglêdu nadaj¹ siê do nawo¿enia i odkwaszania gleb
kwanych. Mo¿na stosowaæ je wielokrotnie przez d³ugie lata bez obawy o niekorzystn¹
alkalizacje rodowiska glebowego. Wieloletnie stosowanie osadów wapnowanych na
glebach niekwanych mo¿e powodowaæ ich przewapnowanie.
Osady ciekowe wapnowane, je¿eli spe³niaj¹ wymogi nawozowego u¿ytkowania
powinny byæ odwadniane do postaci ziemistej lub suchej i traktowane jako nawóz
organiczno-mineralny (wapnohum) wzglêdnie przerabiane na kompost (nawóz organiczny wzbogacony w wapno) razem z odpadami rolinnymi. Najlepszym sposobem
nawozowego u¿ytkowania osadów ciekowych jest przerobienie ich na kompost osadowy lub osadowo-rolinny.
Dopuszczenie wymienionych nawozów do obrotu rynkowego wymagaæ bêdzie
pozwolenia ministra w³aciwego do spraw rolnictwa [14]. Tego rodzaju nawozy mog¹
zawieraæ w kg s.m. nie wiêcej ni¿: 250 mg o³owiu (Pb), 5 mg kadmu (Cd), 250 mg
chromu (Cr), 400 mg miedzi (Cu), 50 mg niklu (Ni), 3 mg rtêci (Hg) i 1500 mg cynku
(Zn). Komposty osadowe i osadowo-rolinne oraz osady zwapnowane zawieraj¹ce wiêksze iloci metali ciê¿kich od podanych wy¿ej, ale spe³niaj¹ce wymogi nawozowego
u¿ytkowania osadów  wg rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z 1 sierpnia 2002 r. 
mog¹ byæ stosowane do nawo¿enia odpowiednich gruntów rolnych (na okrelonych
terenach) z ograniczeniami tego rozporz¹dzenia.
Stosowanie osadów ciekowych w rekultywacji gruntów
Rekultywacji wymagaj¹ grunty bezglebowe i gleby zdegradowane.
Glebami zdegradowanymi s¹ te grunty, które utraci³y czêciowo lub ca³kowicie
w³aciwoci, niezbêdne do pe³nienia okrelonych funkcji ekologicznych i produkcyjnych, ale zachowa³y czêciowo cechy morfologiczne gleby.
Zalicza siê do nich g³ównie:
 nieu¿ytki porolne,
 nieefektywne (produkcyjnie) grunty rolne,
 grunty rolne i lene zdegradowane chemicznie przez zanieczyszczenia przemys³owe,
 gleby zanieczyszczone chemicznie oraz wyja³owione z próchnicy i sk³adników pokarmowych na terenach miejskich, przemys³owych, komunikacyjnych
Zadaniem rekultywacji gleby zdegradowanej jest dostosowanie jej w³aciwoci do
efektywnego pe³nienia funkcji dotychczasowej lub ukszta³towanie jakoci gleby stosownie do nowego przeznaczenia gruntu (terenu).
Osadowa rekultywacja gleby to melioracyjne uzupe³nienie próchniczotwórczej
(glebotwórczej) substancji organicznej i sk³adników pokarmowych. Rekultywacyjne
(melioracyjne) dawki osadów na jednostkê powierzchni oraz technika wprowadzania
osadów do ziemi zale¿¹ g³ównie od sposobu porekultywacyjnego u¿ytkowania gruntu.

22

REKULTYWACYJNE I NAWOZOWE U¯YTKOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH

Do najwa¿niejszych sposobów u¿ytkowania gleb zrekultywowanych osadami ciekowymi zalicza siê:
l uprawy polowe, ³¹ki, pastwiska,
l zieleñ terenów miejskich, rekreacyjnych, przemys³owych i komunikacyjnych,
l zalesienia,
l zadrzewienia ródpolne,
l plantacje drzew i krzewów,
l szkó³ki drzew i krzewów (lenych, sadowniczych, ozdobnych),
l uprawa rolin do produkcji kompostu,
l uprawa rolin na inne cele (energetyczne, ró¿nego rodzaju wyroby).
W u¿ynianiu gleb zdegradowanych, przeznaczonych do rolniczego u¿ytkowania
(pola, ³¹ki, pastwiska) stosuje siê przewa¿nie 3050 t s.m. osadu na hektar. Tak¹ dawkê
osadu mo¿na wprowadziæ do ziemi jednorazowo lub podzieliæ na 23 czêci, stosowane w kolejnych latach. Osad ziemisty wysiewa siê przy pomocy rozrzutnika obornikowego, a nastêpnie miesza siê go z ziemi¹ ciê¿k¹ bron¹ talerzow¹ (lub glebogryzark¹) i
wykonuje siê orkê do g³êbokoci oko³o 25 cm.
W podobny sposób u¿ynia siê gleby zdegradowane na terenach zieleni miejskiej,
rekreacyjnej, przemys³owej, komunikacyjnej. Dawka osadu mo¿e byæ tu znacznie wiêksza, ale nie powinna przekraczaæ 100 t s.m./ha.
Na gruntach przeznaczonych do plantacyjnej uprawy szybko rosn¹cych drzew, krzewów oraz rolin do produkcji kompostu oraz na cele przemys³owe dawka suchej masy
osadu mo¿e wynosiæ nawet 200250 t/ha.
Odmienny sposób u¿yniania stosuje siê w lenych i nielenych zadrzewieniach.
Polega on na podpowierzchniowym wprowadzaniu osadu przez wstrzykiwanie osadu
p³ynnego do ziemi na okrelon¹ g³êbokoæ lub tak zwane zaprawianie do³ków dla pojedyñczych sadzonek. Mo¿na te¿ stosowaæ podpowierzchniowo-pasmowe u¿ynianie
ziemi dla rzêdowych nasadzeñ, lub podpowierzchniowo-p³atowe u¿ynianie dla kêpowych (p³atowych) zadrzewieñ i zakrzewieñ.
Do punktowego (zaprawianie do³ków), pasmowego i p³atowego u¿yniania gleby
stosuje siê mniejsze dawki osadu ni¿ do u¿ynienia gleby na ca³ym terenie. Wielkoæ
optymalnej dawki osadu na jednostkê powierzchni zale¿y g³ównie od gatunku roliny,
jej funkcji (ekologicznej, produkcyjnej) i jakoci gleby (gruntu). Pod drzewa i krzewy
liciaste o intensywnym pobieraniu sk³adników i dynamicznym wzrocie mo¿na stosowaæ kilka razy wiêcej osadu ni¿ pod iglaste.
U¿ynienie wierzchniej, próchnicznej warstwy gleby jest niekorzystne dla sadzonek drzew i krzewów ze wzglêdu na konkurencyjny wzrost rolin zwanych chwastami.
Szkodliwoæ intensywnego wzrostu rolin zielnych dla sadzonek drzew i krzewów polega na:
l konkurencyjnym pobieraniu wody i sk³adników pokarmowych,
l zacienianiu wolno rosn¹cych sadzonek przez bardzo szybko rosn¹ce chwasty.
Bezglebowymi s¹ te grunty, które utraci³y poziom (warstwê) próchniczny (glebowy) oraz grunty nasypowe, które nie wykszta³ci³y jeszcze poziomu próchnicznego.
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l
l
l
l
l

Wród bezglebowych rozró¿nia siê:
grunty naturalne o zniszczonej warstwie próchnicznej,
grunty naturalne o ca³kowicie zniszczonej glebie (np. wyrobiska w górnictwie odkrywkowym),
grunty nasypowe z mas pochodzenia geologicznego (np. zwa³owiska odpadów górniczych, nasypy i obwa³owania ziemne),
sk³adowiska (w tym osadniki) odpadów przemys³owych,
sk³adowiska (wysypiska) odpadów komunalnych.

G³ównym celem rekultywacji gruntów bezglebowych (z zastosowaniem osadów
ciekowych) jest ukszta³towanie szaty rolinnej, chroni¹cej powierzchniê przed destrukcyjnym dzia³aniem wody i wiatru oraz kszta³tuj¹cej klimat lokalny. Drugorzêdna jest
produkcyjna funkcja rolin na gruntach zrekultywowanych z zastosowaniem osadów
ciekowych.
Wprowadzaj¹c do wierzchniej warstwy gruntu bezglebowego odpowiednio du¿¹
iloæ masy organicznej (zawartej w osadzie ciekowym) nadaje mu siê w³aciwoci
gleby. Taki grunt zawiera wszystkie sk³adniki (organiczne i mineralne) potrzebne do
¿ycia rolin, mikroorganizmów i zwierz¹t glebowych.
Poziom (warstwê) próchniczny w bezglebowym gruncie mo¿na ukszta³towaæ:
l technicznie w krótkim czasie, mieszaj¹c z wierzchni¹ warstw¹ (gruboci 2030 cm)
du¿e iloci (100200 t s.m. na ha) osadów,
l technicznie i biologicznie w ci¹gu kilku do kilkunastu lat, stosuj¹c w odpowiednich
odstêpach czasu mniejsze dawki (np. 50  30  30  30  30  30 t s.m. na ha) osadu
i uprawiaj¹c roliny o intensywnym wzrocie.
Warstwa próchniczna gruntu dobrze zrekultywowanego powinna mieæ 2025 cm
gruboci i zawieraæ oko³o 1,5% próchnicy (substancji organicznej), co w przeliczeniu
na hektar daje 45 do 60 t [15].
Osady ciekowe zawieraj¹ przewa¿nie oko³o 5060% substancji organicznej. Po
wymieszaniu osadu z wierzchni¹ warstw¹ gruntu znaczna czêæ substancji organicznej
ulega mineralizacji. Je¿eli oko³o 50% osadowej substancji organicznej tworzy próchnicê w rekultywowanym gruncie, to dla uzyskania 50 t próchnicy trzeba zastosowaæ oko³o 200 t s.m. osadu na hektar. Tak¹ dawkê osadu dopuszcza rozporz¹dzenie Ministra
rodowiska (za³. 4).
Wielkoæ rekultywacyjnej dawki osadu na ha zale¿y od:
l przeznaczenia gruntu rekultywowanego,
l oczekiwanej intensywnoci u¿ytkowania gruntu,
l zawartoci metali ciê¿kich w osadach,
l konsystencji (postaci) osadu i techniki wprowadzania go do rekultywowanego gruntu,
l ograniczeñ wynikaj¹cych z ochrony rodowiska na terenach przyleg³ych.
Minimalna rekultywacyjna dawka osadu wynosi 50 t s.m. na ha. Najczêciej stosuje siê oko³o 100 t s.m./ha. Na sk³adowiskach odpadów przemys³owych i górniczych
zaleca siê 100200 t s.m. osadu na ha.
Grunty mog¹ byæ rekultywowane osadami ciekowymi na potrzeby rolnicze i nierolnicze.
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W rekultywacji gruntów na potrzeby rolnicze s¹ znacznie wiêksze ograniczenia
pod wzglêdem zawartoci metali ciê¿kich w osadach (za³. 1) i w gruntach (za³. 2) ni¿
przy rekultywacji na cele nierolnicze (za³. 1 i 3). Ró¿nice te uzasadnia siê tym, ¿e grunty rekultywowane na potrzeby rolnicze s³u¿¹ do produkcji ¿ywnoci i paszy.
Rolinnoæ gruntów zrekultywowanych na cele nierolnicze bêdzie pe³ni³a g³ównie
funkcje ekologiczne (zieleñ osiedlowa, rekreacyjna, przemys³owa, przydro¿na, ródpolna). Ewentualnie tak¿e funkcje produkcyjne na potrzeby opa³owe, energetyczne, do
wyrobu ró¿nych produktów i kompostu.
W rekultywacyjnym u¿ytkowaniu osadów ciekowych mo¿e byæ do 300 ¿ywych
jaj paso¿ytów jelitowych w kg s.m.
Osady stosowane do rekultywacji na potrzeby rolnicze nie mog¹ wykazywaæ obecnoci bakterii z rodzaju Salmonella.
Stosowanie osadów w rekultywacji gruntów bezglebowych pochodzenia geologicznego. Do gruntów bezglebowych pochodzenia geologicznego (naturalnego) zalicza siê:
l zwa³owiska nadk³adu w górnictwie odkrywkowym,
l wyrobiska suchogruntowe po odkrywkowej eksploatacji kopalin,
l zwa³owiska odpadów powydobywczych w górnictwie wêgla kamiennego,
l nasypy i obwa³owania ziemne,
l skarpy wykopów,
l grunty rozmyte i namyte przez powodzie i wody opadowe,
l grunty na terenach budowlanych pozbawione gleby wskutek zdjêcia lub zasypania
poziomu (warstwy) próchnicznej.
Grunty rekultywowane osadami ciekowymi powinny mieæ powierzchniê (rzebê
terenu) dostosowan¹ do porekultywacyjnych funkcji. Nie mog¹ byæ podmok³e oraz powinny zapewniaæ grawitacyjny sp³yw nadmiaru wód opadowych (rowy otwarte, drena¿).
Na gruntach ziemistych (gliniastych, py³owych, piaskowych) osady miesza siê z
wierzchni¹ warstw¹ (do g³êb. 2025 cm), która stanowi zaczyn poziomu próchnicznego.
Na sk³adowiskach odpadów górnictwa o strukturze kamienistej (rumoszowatych)
nie sposób wymieszaæ osadu z pod³o¿em. Osad mo¿na nak³adaæ na powierzchniê takiego gruntu i bezporednio wysiewaæ nasiona traw lub innych rolin. Czêæ osadu bêdzie
przemieszczona (z wodami opadowymi) do pod³o¿a zape³niaj¹c jego szczeliny. Powstan¹ warunki do intensywnego wzrostu rolin i rozwoju poziomu próchnicznego.
Zastosowanie jednorazowo maksymalnej dawki (do 200 t s.m. na ha) osadu na tego
rodzaju gruntach jest zasadne i technicznie mo¿liwe. Dotyczy to zw³aszcza osadu mazistego i czêciowo zbrylonego, które s¹ bardzo trudne do wymieszania (zintegrowania) z wierzchni¹ warstw¹ gruntu.
Do ukszta³towania warstwy próchnicznej w gruntach ziemistych (gliniastych, py³owych, piaskowych) przez wymieszanie osadu z pod³o¿em nale¿y stosowaæ osady ziemiste, sypkie czyli o strukturze zbli¿onej do kompostu.
Ustalon¹ (rekultywacyjn¹) dawkê osadu wprowadza siê do gruntu jednorazowo
lub dzieli siê j¹ na czêci  wprowadzane do gruntu oddzielnie.
W rekultywacyjnej technice aplikacji bardzo istotna jest objêtoæ masy osadowej
na jednostkê powierzchni. Przy dawce 200 t s.m. na ha objêtoæ osadu zawieraj¹cego
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20% s.m. wynosi 1000 m3. Stanowi to warstwê o gruboci 10 cm. Tak grubej warstwy
nie mo¿na wymieszaæ z rekultywowanym gruntem do g³êbokoci 2025 cm.
Odwodnienie osadu do postaci ziemistej zmniejsza jego objêtoæ o oko³o 3035%.
Tak wiêc dawka 200 t s.m. osadu mieci siê w 650700 m3. Stanowi to 6,57,0 cm
warstwê na powierzchni 1 ha. Zasadne jest roz³o¿enie rekultywacyjnej dawki na czêci,
wprowadzane i mieszane sukcesywnie z gruntem przy u¿yciu brony talerzowej (lub
glebogryzarki) i p³uga:
l pierwsza dawka osadu do 300 m3/ha,
l wymieszanie osadu z pod³o¿em bron¹ talerzow¹ lub glebogryzark¹,
l wykonanie orki do g³êbokoci 1520 cm,
l druga dawka osadu do 300 m3/ha,
l wymieszanie osadu z pod³o¿em jak wy¿ej,
l wykonanie orki do g³êbokoci 2025 cm,
l ewentualnie zastosowanie trzeciej dawki osadu, wymieszanie jak wy¿ej i wykonanie orki do g³êbokoci 2530 cm.
Wymienione czêci dawki osadów mog¹ byæ wprowadzone do gruntu rekultywowanego w krótkich odstêpach czasu, lub w kolejnych latach, a nawet co 23 lata.
Stosowanie osadów w rekultywacji gruntów na sk³adowiskach odpadów przemys³owych
Odpady przemys³owe s¹ ró¿norodne pod wzglêdem fizycznych i chemicznych w³aciwoci oraz pod wzglêdem uci¹¿liwoci dla rodowiska. Wiêkszoæ sk³adowisk odpadów z uzdatniania i przerobu surowców naturalnych (g³ównie pochodzenia geologicznego) maj¹ w³aciwoci glebotwórcze. Grunty takich sk³adowisk mo¿na wiêc zazieleniaæ (rekultywowaæ biologicznie) po odpowiednim u¿ynieniu osadami ciekowymi. Zalicza siê do nich g³ównie:
l sk³adowiska ¿u¿la i popio³u ze spalania wêgla kamiennego i brunatnego,
l sk³adowiska (osadniki) odpadów z flotacji rudy siarki, miedzi,
l sk³adowiska odpadów budowlanych,
l sk³adowiska (osadniki) wapna posodowego, pokarbidowego, pocelulozowego,
z dekarbonizacji wody,
l sk³adowiska fosfogipsu.
Zazielenienie sk³adowisk odpadów o bardzo du¿ej reaktywnoci chemicznej mo¿e
wymagaæ odpowiedniej dezaktywacji (np. odkwaszenia) lub na³o¿enia glebotwórczej
warstwy ziemi. W wiêkszoci przypadków wystarczy bezporednie wprowadzenie odpowiednio du¿ej dawki osadu ciekowego, który dostarcza nie tylko sk³adniki pokarmowe dla rolin, mikroorganizmów i zwierz¹t glebowych lecz tak¿e dezaktywuje (neutralizuje) dzia³anie sk³adników szkodliwych. Przyk³adem tego jest bardzo du¿a rekultywacyjna efektywnoæ osadów ciekowych na sk³adowiskach odpadów posodowych,
paleniskowych i na wapnie poflotacyjnym [16, 17, 18].
Sk³adowiskowe grunty pokryte glebotwórcz¹ warstw¹ ziemi rekultywuje siê osadami ciekowymi w taki sam sposób jak bezglebowe grunty pochodzenia geologicznego.
Grunty sk³adowisk odpadów przemys³owych rekultywuje siê przewa¿nie na potrzeby nierolnicze. Grunty odpadów ma³o reaktywnych (wymienionych wy¿ej) mo¿na
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zazieleniaæ bez koniecznoci pokrywania glebotwórcz¹ warstw¹ ziemi, stosuj¹c odpowiednio du¿e dawki osadów ciekowych. Niezbêdne jest natomiast odpowiednie ukszta³towanie powierzchni rekultywowanego gruntu.
Sk³adowiska ¿u¿li i popio³ów tworz¹ bardzo korzystne warunki do intensywnego
wzrostu traw i rolin dwuliciennych, bezporednio po wprowadzeniu co najmniej 50 t
s.m. osadu na ha. Znaczna cementacja odpadów paleniskowych powa¿nie utrudnia
(a nawet uniemo¿liwia) wymieszanie osadu z pod³o¿em. Na³o¿enie osadu na powierzchniê sk³adowiska (bez wymieszania go z pod³o¿em) nie ogranicza wzrostu rolin. Wynika st¹d mo¿liwoæ jednorazowego wprowadzenia ca³ej dawki osadu na powierzchniê
rekultywowanego gruntu. Podzielenie tej dawki na kilka czêci oraz stosowanie ich w
odstêpach jednego lub dwóch lat pozwala na lepsze wykorzystanie sk³adników pokarmowych przez roliny. Dawka pierwsza powinna wynosiæ co najmniej 50 t s.m. na ha.
Sk³adowiska odpadów z flotacji rud siarkowych i miedziowych, zwanych odpadami poflotacyjnymi, podobnie jak sk³adowiska odpadów paleniskowych, tworz¹
korzystne warunki do wzrostu rolin po zastosowaniu osadów ciekowych. Dawki i
sposoby wprowadzania osadów ciekowych do gruntu s¹ takie same jak na sk³adowiskach ¿u¿la i popio³u.
Sk³adowiska odpadów budowlanych zawieraj¹ mieszaninê gruzu i mas ziemnych. Bez pokrycia glebotwórcz¹ warstw¹ ziemi ich sk³ad fizyczny jest zbli¿ony do
rumoszowych (kamienistych) odpadów górniczych. W ramach rekultywacji technicznej nale¿a³oby ukszta³towaæ co najmniej 30 cm warstwê glebotwórczej ziemi. Wtedy
osady stosuje siê w taki sam sposób jak w rekultywacji gruntów pochodzenia geologicznego (wymieszanie osadu z pod³o¿em). Obecnoæ znacznej iloci gruzu w wierzchniej warstwie uzasadnia wprowadzenie osadu na powierzchniê rekultywowanego i ewentualnie czêciowe wymieszanie go z pod³o¿em przy u¿yciu glebogryzarki.
Sk³adowiska wapna posodowego, pokarbidowego, pocelulozowego mog¹ byæ
zazieleniane po wprowadzeniu odpowiednich dawek osadów ciekowych. Ze wzglêdu
na nawozow¹ i budowlan¹ u¿ytecznoæ zasobów odnonych odpadów wapniowych,
zazielenianie sk³adowisk mo¿e byæ trwa³e lub czasowe.
Alkaliczny odczyn gruntów wapniowych sprawia, ¿e osady przeznaczone do ich
u¿ynienia nie powinny byæ wapnowane.
Osady mog¹ mieæ konsystencjê ziemist¹, mazist¹, p³ynn¹. Po¿¹dane s¹ du¿e dawki
suchej masy osadów ze wzglêdu na alkaliczny odczyn rodowiska gruntowego.
Osady mog¹ byæ wprowadzane powierzchniowo bez potrzeby wymieszania ich z
pod³o¿em. Grz¹skoæ pod³o¿y powa¿nie utrudnia transport i aplikacjê osadu.
Sk³adowiska fosfogipsu mog¹ byæ efektywnie zazieleniane z zastosowaniem osadów ciekowych. Bardzo kwany odczyn fosfogipsowych gruntów sprawia, ¿e osady
wapnowane s¹ du¿o korzystniejsze od nie wapnowanych.
Rekultywacyjna dawka osadu na sk³adowisku fosfogipsu powinna wynosiæ oko³o 200 t s.m./ha. Wymieszanie osadu z pod³o¿em jest du¿o korzystniejsze od na³o¿enia warstwy osadu. Sprzyja temu drobnoziarnistoæ i brak sk³onnoci do cementowania siê z³o¿a.
Ziemista (sypka) postaæ osadu warunkuje wymieszanie go z fosfogipsowym pod³o¿em. Osady wapnowane lepiej spe³niaj¹ ten warunek ni¿ osady nie wapnowane.
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Stosowanie osadów na skarpach sk³adowisk odpadów wymaga innych sposobów od podanych wy¿ej. Na skarpy nie nale¿y nak³adaæ warstwy osadów lecz mieszaæ
je z pod³o¿em mineralnym mechanicznie lub rêcznie. Mo¿na te¿ przygotowaæ mieszankê osadu z ziemi¹ mineraln¹ (w proporcjach suchej masy osadu i ziemi jak 1:510),
zwan¹ ziemi¹ próchniczn¹ i nak³adaæ j¹ na skarpy w postaci 1030 cm warstwy.
Nasiona traw (i ewentualnie innych rolin) wysiewa siê rêcznie lub przy u¿yciu
hydrosiewnika  z zastosowaniem p³ynnego osadu ciekowego.
Maksymalna dawka suchej masy osadu (w tym u¿ytego do hydrosiewu) mo¿e wynosiæ do 200 t/ha.
Stosowanie osadów w rekultywacji gruntów na wysypiskach odpadów komunalnych
Osady mog¹ byæ stosowane do zazieleniania powierzchni w toku urz¹dzania, eksploatacji i zamykania wysypisk (sk³adowisk) odpadów komunalnych. Dotyczy to g³ównie
wysypisk zaprojektowanych i urz¹dzonych zgodnie z obecnymi wymogami ochrony
rodowiska i prawa budowlanego. Tego rodzaju wysypiska pokrywane ziemi¹ (glin¹,
py³em, piaskiem gliniastym) stanowi¹ grunt bezglebowy. Warstwê próchniczn¹ w takim gruncie mo¿na ukszta³towaæ wprowadzaj¹c do niego odpowiedni¹ iloæ osadu ciekowego.
Zazielenianie powierzchni nadpoziomowych wysypisk odpadów komunalnych prowadzi siê sukcesywnie pocz¹wszy od ukszta³towania obwa³owañ, a nastêpnie skarp i
tarasów (pó³ek) do koñca eksploatacji i zamkniêcia wysypiska.
Bry³y wysypisk nadpoziomowych, urz¹dzone i eksploatowane wed³ug obowi¹zuj¹cych zasad maj¹ nastêpuj¹ce elementy powierzchni do zazieleniania: zbocza o ³agodnych spadkach, tarasy (pó³ki) p³askie, wierzchowiny p³askie zapewniaj¹ce sp³yw nadmiaru wód opadowych.
Na wierzchowinach i tarasach osad wprowadza siê do gruntu w taki sam sposób jak
w rekultywacji gruntów bezglebowych. Na zbocza mo¿na nak³adaæ 1030 cm warstwê
mieszanki osadowo-ziemnej stanowi¹cej substytut ziemi próchnicznej. Na zboczach o
ma³ych spadkach, umo¿liwiaj¹cych poruszanie siê sprzêtu agrotechnicznego, korzystniej jest mieszaæ osad ziemisty z pod³o¿em do g³êbokoci 1520 cm.
Rekultywacja terenów wysypisk eksploatowanych w sposób nieuporz¹dkowany jest
znacznie trudniejsza. Wymaga ona opracowania projektów uwzglêdniaj¹cych specyficzne warunki ka¿dego obiektu. W tym g³ównie:
l formy i sposobu ukszta³towania bry³y wysypiska,
l ukszta³towania skarp wysypisk nadpoziomowych,
l ukszta³towania glebotwórczej warstwy,
l ukszta³towania szaty rolinnej.
Wymienione zagadnienia wykraczaj¹ poza ramy niniejszych wskazañ. Wykonanie
ca³okszta³tu zadañ rekultywacji podstawowej (technicznej) warunkuje jednak sposoby
rekultywacyjnej aplikacji osadów ciekowych na wiêkszoci wysypisk odpadów komunalnych obecnie i w latach dalszych.
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Najwiêkszy problem stanowi¹ d³ugie i strome skarpy wysypisk nadpoziomowych,
przekraczaj¹ce 10 m wysokoci. Niezasadne jest pokrywanie takich skarp ziemi¹ bezpróchniczn¹ (w charakterze gruntu bezglebowego), a nastêpnie wprowadzanie do na³o¿onej ziemi osadu ciekowego. Nie pozwalaj¹ na to bardzo du¿e spadki i techniczne
rodki aplikacji osadu. Skarpy o bardzo du¿ych spadkach nale¿y pokrywaæ jednorazowo mieszank¹ osadowo-ziemn¹, o zmiennej gruboci warstwy (1050 cm) w ró¿nych
miejscach (czêciach) zboczy. Oczywiste jest, ¿e osadowo-ziemna mieszanka zastêpuje tu ziemiê próchniczn¹. Udzia³ suchej masy osadu w suchej masie mieszanki osadowo-ziemnej mo¿e wynosiæ 515%.
Sucha masa 1 m3 ziemi ma przewa¿nie 15001700 kg, a 1 m3 osadu 200350 kg.
Zale¿nie od udzia³u suchej masy w osadzie mieszankê osadowo-ziemn¹ przygotowuje
siê w proporcjach objêtociowych: 1 m3 osadu + 12 m3 ziemi.
Po na³o¿eniu na skarpê mieszanki osadowo-ziemnej nale¿y natychmiast wysiaæ
mieszankê traw z dodatkiem nasion perka lub rzepiku jarego. Szybki wzrost rolin jest
niezbêdny do ochrony powierzchni przed rozmywaniem na³o¿onej warstwy rekultywacyjnej.
Wierzchowiny i tarasy nadpoziomowych wysypisk umo¿liwiaj¹ poruszanie siê sprzêtu do transportowania i nak³adania ziemi. Mo¿na wiêc najpierw ukszta³towaæ glebotwórcz¹ warstwê ziemi mineralnej, a nastêpnie wprowadziæ do niej odpowiedni¹ iloæ
osadu ziemistego lub mazistego. Mo¿na te¿ pokryæ wierzchowiny i tarasy wysypiska
warstw¹ mieszanki osadowo-ziemistej zawieraj¹c¹ oko³o 10% suchej masy osadu.
Stosowanie osadów ciekowych w uprawie rolin przeznaczonych do produkcji
kompostu, paliw odnawialnych i wyrobów
Specyfika tego sposobu u¿ytkowania osadów polega na jednorazowym intensywnym u¿ynieniu (rekultywacji) gruntu i sukcesywnym nawo¿eniu tego gruntu osadami
przez wiele lat oraz ci¹g³ej uprawie rolin do kompostowania.
Obfitoæ sk³adników pokarmowych (oprócz potasu) i próchniczotwórczej substancji organicznej w osadach ciekowych tworz¹ korzystne warunki do intensywnego wzrostu rolin o bardzo du¿ych mo¿liwociach produkowania biomasy. Zalicza siê do nich
g³ównie:
l wiele gatunków traw wysokich,
l roliny zbo¿owe,
l wierzby, topole,
l byliny dwulicienne o du¿ej produktywnoci (np. lazowiec pensylwañski  zwany
malw¹ pensylwañsk¹),
l wiele gatunków rolin krzy¿owych: perko, rzepak i rzepik, gorczyca, kapusta pastewna, rzodkiew oleista,
l roliny mokrad³owe (szuwarowe), zw³aszcza trzcina pospolita.
Na gruntach intensywnie u¿ynionych osadami ciekowymi, plonuj¹ bardzo dobrze liczne gatunki innych rolin dwuliciennych i jednoliciennych uprawnych oraz
samosiewnych (zwanych chwastami). Nie wszystkie wymienione roliny s¹ odpowiednie do ci¹g³ej, intensywnej uprawy z przeznaczeniem ich plonów do produkcji kompostu, paliwa, wyrobów.
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Roliny uprawiane (do produkcji kompostu) na gruntach u¿ynianych intensywnie
osadami ciekowymi powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
l rosn¹æ przez co najmniej kilka lat i mieæ d³ugie okresy wegetacji,
l pobieraæ bardzo du¿e iloci sk³adników pokarmowych, zw³aszcza azotu,
l nie pobieraæ nadmiernych iloci metali ciê¿kich,
l nadawaæ siê do wielokrotnego pozyskiwania (zbierania) czêci nadziemnych przeznaczonych do kompostowania,
l zbierana masa rolinna ma byæ ³atwa do rozdrobnienia (sieczkowania, zrêbkowania) do postaci spe³niaj¹cej wymogi technologii kompostowania.
Do uprawy rolin przeznaczonych na kompost nadaj¹ siê najbardziej wyeksploatowane sk³adowiska odpadów mineralnych (paleniskowych, poflotacyjnych, górniczych,
chemicznych) wymagaj¹ce biologicznego zagospodarowania. Wówczas osady ciekowe stosuje siê do rekultywacyjnego u¿yniania gleby i rozwoju szaty rolinnej oraz do
sukcesywnego nawo¿enia w celu zachowania intensywnego wzrostu rolin.
Na p³askie powierzchnie sk³adowisk odpadów mineralnych (o ma³ej reaktywnoci)
wprowadza siê 100250 t s.m. osadów na hektar. Dawka ta mo¿e byæ wprowadzona
jednorazowo lub w odpowiednich czêciach.
Osad mo¿e pokrywaæ powierzchnie gruntu rekultywowanego lub byæ wymieszany
z pod³o¿em (rekultywowanym gruntem) do g³êbokoci 2030 cm.
Na sk³adowiskach odpadów spoistych i kamienistych korzystniej (³atwiej) jest nak³adaæ odpowiedniej gruboci warstwê osadu, a na gruntach o strukturze ziemistej lepsze efekty daje mieszanie osadu z pod³o¿em. Dawkê wiêksz¹ od 100 t s.m. osadów na
hektar mo¿na wprowadziæ jednorazowo tylko w postaci warstwy pokrywaj¹cej grunt.
W przypadku mieszania osadu z pod³o¿em trudno wprowadziæ do gruntu jednorazowo wiêcej ni¿ 100 t s.m. (500 m3) osadu/ha. Maksymalna dawka 250 t s.m./ha mo¿e
byæ podzielona na 3 lub wiêcej czêci i wprowadzania do gruntu w krótkich odstêpach
czasu  po ka¿dorazowym wymieszaniu osadu z pod³o¿em przy u¿yciu glebogryzarki
(brony talerzowej) i coraz g³êbszej orki. Poszczególne czêci podstawowej dawki osadu mog¹ byæ te¿ wprowadzone do rekultywowanego gruntu w odstêpach jednorocznych lub dwuletnich. Wtedy po zastosowaniu pierwszej dawki czêciowej wysiewa siê
roliny przeznaczone do produkcji kompostu. Zasoby sk³adników pokarmowych zawarte w 75100 t s.m. osadu zapewniaj¹ bardzo intensywny wzrost rolin w okresie co
najmniej 2 lat.
Na gruntach zasobnych w sk³adniki pokarmowe i wodê podstawowa dawka osadu
mo¿e byæ ograniczona do 100 t s.m./ha. Do zachowania intensywnego wzrostu rolin
wystarczy wtedy stosowanie corocznie 10 (lub co 2 lata 20) t s.m. osadu na ha.
Grunty naturalne nadaj¹ siê równie dobrze jak p³askie powierzchnie sk³adowisk
mineralnych, ale przewaga sk³adowisk odpadów polega na tym, ¿e stanowi¹ obiekty
wyodrêbnione, maj¹ odpowiednie drogi dojazdowe, s¹ po³o¿one z dala od osiedli mieszkaniowych, wymagaj¹ rekultywacji i biologicznego zagospodarowania. Tego rodzaju
obiekty tworz¹ bardzo dogodne warunki do agrotechnicznego przetwarzania (przyrodniczej utylizacji) osadów ciekowych na kompost rolinny i osadowo-rolinny o wysokiej jakoci u¿ytkowej.
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Dopuszczalne zawartoci metali ciê¿kich w osadach przeznaczonych do uprawy
rolin niejadalnych i niepaszowych s¹ du¿o wiêksze ni¿ do rekultywacji gruntów na
cele rolnicze i nierolnicze (za³. 1).
Sk³adowiska odpadów alkalicznych i grunty rekultywowane technicznie odpadami
alkalicznymi wydatnie pomniejszaj¹ rozpuszczalnoæ metali ciê¿kich wprowadzonych z osadami ciekowymi, chroni¹c roliny przed pobraniem nadmiernych iloci
tych metali. Alkaliczny odczyn minimalizuje (a nawet uniemo¿liwia) te¿ wymywanie metali ciê¿kich z gruntu do wód podziemnych. Umo¿liwia to d³ugotrwa³e stosowanie osadów ciekowych w ci¹g³ej uprawie rolin przeznaczonych do produkcji
kompostu.
Grunty piaskowe o ma³ej retencji wodnej s¹ nieodpowiednie do intensywnego,
wieloletniego stosowania osadów ciekowych i uprawy rolin do produkcji kompostu.
Niedobór wody ogranicza intensywnoæ wzrostu rolin oraz biologiczne wi¹zanie
(pobieranie) azotu i pozosta³ych sk³adników, które mog¹ byæ wymywane (przez opady
atmosferyczne) do wód podziemnych.
Gleby (grunty) zwiêlejsze (gliniaste) tworz¹ korzystniejsze warunki do d³ugotrwa³ego stosowania osadów w uprawie rolin na kompost, ale ze wzglêdu na znaczn¹ urodzajnoæ nie wymagaj¹ zmiany sposobu u¿ytkowania. Ponadto nie powinny byæ nawo¿one intensywnie osadami zawieraj¹cymi wiêksze iloci metali ciê¿kich ni¿ w osadach
kwalifikowanych dla gruntów u¿ytkowanych rolniczo.
Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z roku 2002 poszerzy³o zakres stosowania
osadów ciekowych o uprawê rolin na inne niejadalne i niepaszowe cele, o co zabiegano w stosownej publikacji [19]. Chodzi tu g³ównie o uprawê rolin na cele energetyczne oraz do produkcji wyrobów. Dotyczy to zw³aszcza plantacji:
l wierzby i topoli na cele energetyczne, do produkcji ekranów przeciwakustycznych i
p³yt (mat) drogowych, wyrobów koszykarskich i mebli wiklinowych, produkcji celulozy i papieru,
l trzciny pospolitej do produkcji ekranów przeciwakustycznych i pokryæ dachowych,
na cele energetyczne,
l wieloletnich rolin o intensywnym wzrocie i wielorakiej u¿ytecznoci plonów (energetyka, produkcja wyrobów, pokrycia dachowe, maty, p³yty drogowe, produkcja
w³ókna).
Sposoby rekultywacyjnego i nawozowego stosowania osadów ciekowych s¹ takie
same jak w uprawie rolin do produkcji kompostu.
Uprawa wieloletnich rolin wysokich umo¿liwia stosowanie osadów p³ynnych do
³¹cznego nawo¿enia i nawadniania ich w czasie wegetacji. Na plantacjach trzciny pospolitej stosuje siê p³ynne osady ciekowe pocz¹wszy od za³o¿enia plantacji.
Rolinne utrwalanie powierzchni gruntu metod¹ hydrosiewu z zastosowaniem osadów ciekowych
W tradycyjnych technologiach hydrosiewu, oprócz nasion rolin, do wody wprowadza siê ró¿nego rodzaju lepiszcze (substancje klej¹ce) oraz organiczne i mineralne
sk³adniki nawozowe. Osady ciekowe skupiaj¹ w sobie wszystkie sk³adniki i w³aciwoci niezbêdne do efektywnego hydrosiewu.
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Podstawowym zadaniem hydrosiewu jest wprowadzenie nasion rolin na powierzchnie trudno dostêpne i niedostêpne dla naziemnego sprzêtu agrotechnicznego oraz
stworzenie warunków do kie³kowania wysianych nasion. Wzrost rolin zespala (utrwala) korzeniami wierzchni¹ warstwê gruntu i os³ania j¹ czêciami nadziemnymi przed
rozmywaniem i rozwiewaniem (pyleniem).
Osadowy hydrosiew polega na rozdeszczowywaniu osadu p³ynnego z nasionami
rolin (g³ównie traw) w celu zazielenienia (rolinnego utrwalania) powierzchni gruntów nara¿onych na rozmywanie przez wody opadów atmosferycznych i rozwiewanie
(pylenie).
Hydrosiew stosuje siê przewa¿nie do zazieleniania powierzchni zboczy (skarp)
wykopów i nasypów w budownictwie ziemnym (np. w drogownictwie) i wodnym oraz
sk³adowisk (zwa³owisk) odpadów i nadk³adu (w górnictwie odkrywkowym) podatnych
na erozjê wodn¹ (rozmywanie) i wietrzn¹ (pylenie).
Pomys³ zastosowania p³ynnych osadów ciekowych do hydrosiewu nasion powsta³
w Instytucie Kszta³towania rodowiska (obecnie Instytut Ochrony rodowiska). Efektywnoæ osadowego hydrosiewu zbadano w 1980 r. na skarpie wkopu Kopalni Wêgla
Brunatnego Be³chatów [17; 20].
Zastosowanie osadów ciekowych w hydrosiewie nasion ma nastêpuj¹ce zalety:
l koloidalne cz¹stki osadu przytwierdzaj¹ (przyklejaj¹) nasiona rolin do powierzchni gruntu, gdzie pozostaj¹ do czasu skie³kowania oraz zespalaj¹ (klej¹) cz¹stki
wierzchniej warstwy tego gruntu tworz¹c pow³okê odporn¹ na destrukcyjne dzia³anie wody i wiatru, zapewniaj¹c¹ jednak swobodne przesi¹kanie wody opadowej;
l zawarte w osadzie sk³adniki mineralne i organiczne tworz¹ warunki pokarmowe dla
rolin w pocz¹tkowym okresie ich wzrostu;
l organiczne sk³adniki osadu poprawiaj¹ odczyn wierzchniej warstwy zazielenionych
gruntów (np. na sk³adowiskach odpadów alkalicznych  popio³y, wapno posodowe)
oraz stanowi¹ pokarm dla mikroorganizmów;
l osady ciekowe mo¿na pozyskiwaæ nieodp³atnie z pobliskich oczyszczalni cieków,
co wydatnie pomniejsza koszty hydrosiewu nasion.
l

l

Do hydrosiewu stosuje siê specjalistyczny sprzêt:
naziemny  cysterny samobie¿ne lub ci¹gnikowe wyposa¿one w urz¹dzenia do mieszania i rozpryskiwania (rozdeszczowywania) pod cinieniem osadu z nasionami
zwane hydrosiewnikami;
lotniczy  samoloty, helikoptery przystosowane do rozpryskiwania osadu z nasionami.

Optymalna zawartoæ suchej masy w osadzie ciekowym do hydrosiewu wynosi
45%. Ponad 5% zawartoæ suchej masy w osadzie jest niepo¿¹dana poniewa¿ osad
gromadzi siê wtedy na powierzchni gruntu, a wskutek przesychania pêka i odspaja siê
od pod³o¿a w postaci ³uszczyn. Nasiona rolin zawarte w suchych ³uszczynach osadu
nie maj¹ warunków do kie³kowania. Zbyt ma³a zawartoæ suchej masy (poni¿ej 3%)
w osadzie jest niekorzystna ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoci wprowadzenia niezbêdnej dawki sk³adników nawozowych oraz mniejsz¹ efektywnoæ przytwierdzania
nasion do pod³o¿a i zespalania (klejenia) cz¹stek tego pod³o¿a.
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Optymalna dawka jednorazowo rozdeszczowywanej cieczy równa siê 5 mm warstwie (np. 5 mm deszczu). Stanowi to 50 m3/ha. Przy 5% zawartoci suchej masy w
osadzie stanowi to 2,5 t s.m./ha.
W korzystnych warunkach gruntowych i pogodowych dobre wschody rolin mo¿e
daæ jednorazowy hydrosiew. W wiêkszoci przypadków niezbêdny jest dwukrotny hydrosiew, a niekiedy nawet trzykrotny. Osad ciekowy mo¿e byæ rozdeszczowywany
bez nasion w celu zasilenia ma³ych rolin (wysianych wczeniej) w sk³adniki pokarmowe i wodê, a gruntu w próchniczotwórcz¹ substancjê organiczn¹.
Osadowy hydrosiew nie zastêpuje rekultywacji gruntów bezglebowych. Mo¿e
natomiast stanowiæ bardzo istotny zabieg w biologicznej rekultywacji gruntów o du¿ych
spadkach powierzchni, zw³aszcza w budownictwie ziemnym (nasypy, wykopy), na sk³adowiskach odpadów oraz w wyrobiskach i zwa³owiskach w górnictwie odkrywkowym.
Osadowy hydrosiew mo¿e mieæ te¿ du¿e zastosowanie w czasowym (krótkotrwa³ym utrwalaniu powierzchni sk³adowisk odpadów i materia³ów sypkich (pyl¹cych).
Dotyczy to zw³aszcza bardzo du¿ych sk³adowisk odpadów pyl¹cych niedostêpnych dla
sprzêtu naziemnego w czasie eksploatacji (np. mokre sk³adowanie popio³ów, odpadów
poflotacyjnych, ró¿nych osadów przemys³u chemicznego).
W celu szybkiego przekszta³cenia bezglebowego gruntu w glebê (glebotwórczej
rekultywacji) trzeba wprowadziæ do niego odpowiedni¹ iloæ próchniczotwórczej substancji organicznej lub pokryæ go warstw¹ (2030 cm) ziemi próchnicznej. Zazielenienie powierzchni bezglebowego gruntu w drodze hydrosiewu mo¿e zapocz¹tkowaæ d³ugotrwa³y proces glebotwórczy wtedy, gdy ¿yznoæ pod³o¿a zapewni warunki sukcesywnego rozwoju szaty rolinnej.
Natomiast na pod³o¿ach ubogich w sk³adniki pokarmowe i wodê roliny hydrosiewne szybko zamieraj¹, je¿eli nie s¹ odpowiednio nawo¿one i deszczowane. W celu
zapewnienia prawid³owego ci¹g³ego rozwoju szaty rolinnej na zboczach (skarpach)
wykopów (w tym wyrobisk górniczych), nasypów ziemnych, sk³adowisk odpadów, gleb
erodowanych nale¿y u¿yniæ wierzchni¹ warstwê gruntu, czyli wykonaæ glebotwórcz¹
rekultywacjê. Mo¿e ona byæ wykonana z zastosowaniem osadu ciekowego w dawce
do 200 t s.m. na hektar. Wtedy hydrosiew stanowi ostatni (biologiczny) etap rekultywacji gruntu. Mo¿e byæ on wykonany z zastosowaniem p³ynnego osadu ciekowego w
dawce 2,510,0 t s.m. na hektar.
Zastosowanie osadu ciekowego do rolinnego utrwalania (zazieleniania) powierzchni gruntu metod¹ hydrosiewu nie zmniejsza, a tym bardziej nie eliminuj¹ mo¿liwoci
wykonania rekultywacji gruntu z zastosowaniem osadu ciekowego w dawce do 200 t
s.m. na hektar.

Ustalenie dawki osadu ciekowego na jednostkê powierzchni
Dawkê suchej masy osadu dla okrelonego area³u gruntu (np. 1 ha) ustala siê bior¹c
za podstawê:
l potrzebê dostarczenia rolinom okrelonej iloci sk³adników pokarmowych (zw³aszcza azotu) i zachowania próchnicznoci gleby przy nawozowym u¿ytkowaniu osadu,
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zwiêkszenie zawartoci próchnicy w glebie u¿ynianej,
wprowadzenie do rekultywowanego gruntu odpowiedniej iloci próchniczotwórczej substancji organicznej i sk³adników pokarmowych,
dopuszczalne zawartoci metali ciê¿kich w glebach nawo¿onych i u¿ynianych lub w
gruntach rekultywowanych, u¿ytkowanych rolniczo (za³. 2) lub nierolniczo (za³. 3),
zawartoci metali ciê¿kich w osadach przeznaczonych do nawo¿enia i u¿yniania
gleb oraz rekultywacji gruntów (za³. 1).

Znaj¹c zawartoci metali ciê¿kich w kg s.m. osadu, z tabeli 5 odczytuje siê ca³kowite ³adunki tych metali w 1 tonie oraz w tonach 50, 100 i 250 suchej masy.
Wartoæ 10 mg/kg s.m. osadu odpowiada 10 g w 1 tonie. Dawka 250 t s.m. osadu
zawiera wtedy 2500 g (2,5 kg) sk³adnika. W 1 tonie s.m. osadu zawieraj¹cego 750 mg
sk³adnika/kg s.m. znajduje siê 0,75 kg tego¿ sk³adnika, a dawka 200 ton ma go 150 kg.
Chc¹c zastosowaæ optymaln¹ (du¿¹, bardzo du¿¹) dawkê rekultywacyjn¹ (przekszta³caj¹c¹ grunt bezglebowy w glebê) trzeba zweryfikowaæ j¹ do wielkoci nie powoduj¹cej przekroczenia dopuszczalnej zawartoci metali ciê¿kich w gruncie rekultywowanym (za³. 2 i 3). Gleba u¿ytkowana rolniczo o redniej zwiêz³oci (tzw. rednia)
nie powinna zawieraæ wiêcej ni¿ 2 mg Cd/kg i 60 mg Pb/kg. Zawartoæ ca³kowit¹ sk³adnika w glebie (gruncie) na terenie 1 ha odczytuje siê z tabeli 6 w mg/kg s.m. 2 mg Cd/
kg stanowi 3  6  9 kg Cd w 10  20  30 cm warstwie gleby na terenie 1 ha. Wynika
st¹d, ¿e 20 cm warstwa nie powinna zawieraæ wiêcej ni¿ 6 kg Cd/ha.
W przypadku, gdy grunt rekultywowany zawiera 0,5 mg Cd/kg (1,5 kg/ha), to maksymalna jego pojemnoæ wzglêdem kadmu wyniesie 4,5 kg. Wiêkszoæ redniozwiêz³ych gruntów zawiera jednak oko³o 1 mg Cd/kg. Wtedy dopuszczalna pojemnoæ wynosi oko³o 3 kg Cd/ha.
Osad zawieraj¹cy 10 mg Cd/kg s.m. mo¿e byæ zastosowany w dawce do 200250 t
s.m./ha z ³adunkiem 2,02,5 kg Cd. Wynik takiego samego rachunku dla o³owiu przedstawia siê nastêpuj¹co: 60 mg Pb/kg s.m. gleby odpowiada 90  180  270 kg Pb/ha w
warstwach 10  20  30 cm gruboci.
W przypadku, gdy grunt rekultywowany zawiera 30 mg Pb/kg to maksymalna jego
pojemnoæ wzglêdem Pb w 20 cm warstwie wyniesie 90 kg. Zbli¿ony ³adunek o³owiu
mieci siê w:
l 250 t s.m. osadu zawieraj¹cego 350 mg Pb/kg s.m.
l 200 t s.m. osadu zawieraj¹cego 450 mg Pb/kg s.m.
l 100 t s.m. osadu zawieraj¹cego 850 mg Pb/kg s.m.
Rekultywuj¹c grunt bezglebowy nadajemy mu cechy w³aciwe glebie. Ukszta³towanie warstwy próchnicznej ma tu decyduj¹ce znaczenie. Tabela 8 przedstawia ca³kowite zawartoci próchnicy na terenie 1 ha wyliczone na podstawie procentowego jej
udzia³u w warstwach 10  20  30 cm gruboci. Zawartoæ 2% próchnicy w 30 cm
warstwie gleby redniozwiêz³ej czyni ja bardzo dobrej jakoci. Ca³kowita zawartoæ
próchnicy wynosi wtedy 90 t/ha. Przy 20 cm warstwie o takiej samej zawartoci próchnicy gleba rednio zwiêz³a jest równie¿ urodzajna. Do takiego stanu próchnicznoci
(60 t/ha) nale¿y zmierzaæ w rekultywacji gruntu bezglebowego. W tym celu nale¿a³oby
zastosowaæ 240 t s.m. osadu zawieraj¹cego oko³o 50% substancji organicznej (tab. 8).
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Tabela 5. £adunki ca³kowite metali ciê¿kich w dawkach suchej masy osadu przy okrelonych ich
zawartociach w kg s.m.
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Tabela 6. Ca³kowite zawartoci metali ciê¿kich w wierzchniej warstwie gleby (gruntu) na terenie 1 ha
przy okrelonych zawartociach w kg s.m.
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Tabela 7. Zawartoæ próchnicy w t/ha zale¿nie od gruboci warstwy próchnicznej i procentowego
udzia³u w nim próchnicy
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Tabela 8. Dawki suchej masy osadu (zawieraj¹cego oko³o 50% czêci organicznych) na ha niezbêdne
do ukszta³towania ¿¹danej próchnicznoci w gruncie bezglebowym
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Dawka osadu powoduj¹ca 1% zawartoci próchnicy w 20 cm warstwie wynosi
120 t s.m./ha.
Rekultywacyjna dawka osadu mo¿e byæ wprowadzona do gruntu jednorazowo
lub podzielona na czêci. Dok³adne wymieszanie osadu z ziemi¹ warunkuje glebotwórcz¹ efektywnoæ rekultywacji. Jest to mo¿liwe przy podzieleniu du¿ych dawek
na kilka czêci.
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Programowanie przyrodniczego u¿ytkowania osadów
Ka¿da oczyszczalnia cieków powinna mieæ program postêpowania z osadami,
polegaj¹cy na odpowiednim ich wykorzystaniu lub unieszkodliwianiu. Do opracowania wieloletniego programu przyrodniczego u¿ytkowania osadów z okrelonej oczyszczalni cieków s¹ niezbêdne:
l poznanie fizycznych, chemicznych i biologiczno-sanitarnych w³aciwoci osadów,
l rozpoznanie terenowych uwarunkowañ i wyznaczenie gruntów do przyrodniczego
u¿ytkowania osadów,
l ustalenie sposobów przyrodniczego u¿ytkowania osadów na okrelonych gruntach,
l ustalenie u¿ytkowników gruntów, na których maj¹ byæ stosowane osady;
l ustalenie firmy (lub osób fizycznych) upowa¿nionej do odbioru osadów z oczyszczalni cieków oraz wprowadzania ich do gruntu (gleby),
l monitoring jakoci osadów oraz w³aciwoci gruntów nawo¿onych (rekultywowanych) osadami ciekowymi.
Na podstawie rozpoznania fizycznych, chemicznych i biologiczno-sanitarnych w³aciwoci ocenia siê przydatnoæ osadu do okrelonego sposobu u¿ytkowania oraz mo¿liwoæ i celowoæ uzdatnienia (dostosowania) w³aciwoci osadu (np. odwadniania,
sanitacji, kompostowania) do okrelonego sposobu u¿ytkowania wed³ug wymogów
rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z 1 sierpnia 2002 r.
Obowi¹zki w tym zakresie spoczywaj¹ na oczyszczalni cieków zabiegaj¹cej o
przyrodnicze u¿ytkowanie osadów. Gdy osady kwalifikuj¹ siê do przyrodniczego
u¿ytkowania, to nale¿y rozpoznaæ terenowe i gruntowe mo¿liwoci takiego sposobu ich utylizacji.
W analizie uwarunkowañ terenowych, oprócz wymogów rozporz¹dzenia Ministra
rodowiska nale¿y uwzglêdniæ odleg³oci, drogi dojazdowe i koszty transportu, zapachow¹ uci¹¿liwoæ. Wyznaczenie terenów do nawozowego i rekultywacyjnego stosowania osadów mieci w sobie równie¿ dawki i techniki aplikacji osadów oraz sposoby
u¿ytkowania gruntów i uprawianych rolin.
Rozpoznanie terenowych i gruntowych uwarunkowañ oraz opracowanie sposobów
wprowadzania osadów do ziemi nale¿y powierzyæ specjalistycznej firmie lub zespo³owi specjalistów. Fizyczne i chemiczne w³aciwoci gleb (gruntów) wykonuj¹ terenowe
oddzia³y Stacji Chemiczno-Rolniczych, które s¹ w ka¿dym województwie. Oddzia³y
SChR oznaczaj¹ te¿ zawartoci sk³adników mineralnych (w tym metali ciê¿kich) w
osadach i w rolinach.
Monitoring przyrodniczego u¿ytkowania osadów okrelonej oczyszczalni cieków
na wyznaczonych terenach polega na:
l systematycznych badaniach zawartoci: suchej masy, substancji organicznej, azotu
ogólnego, fosforu ogólnego, wapnia. i magnezu, o³owiu, kadmu, chromu, miedzi,
niklu, rtêci i cynku oraz obecnoci bakterii z rodzaju Salmonella i liczby ¿ywych jaj
paso¿ytów jelitowych, a tak¿e odczynu (pH) w odstêpach czasu okrelonych rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska;
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jednorazowym (wstêpnym) oznaczeniu w gruntach (glebach) zawartoci: o³owiu,
kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtêci, cynku, fosforu przyswajalnego i odczynu (pH);
kontroli prawid³owoci postêpowania z osadami ciekowymi stosownie do przepisów rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z 1 sierpnia 2002 r. oraz przyjêtego programu ich wykorzystania.

W programie wykorzystania osadów ciekowych wyró¿nia siê trzy zakresy (cz³ony) dzia³añ i obowi¹zków:
1) dokumentacja fizycznych, chemicznych i biologiczno-sanitarnych w³aciwoci osadów,
2) transport osadów z oczyszczalni cieków do miejsc przeznaczenia oraz wprowadzanie ich do gruntów wed³ug ustalonych technik,
3) u¿ytkowanie gruntów rekultywowanych i nawo¿onych osadami ciekowymi.
Zadania zakresu pierwszego spoczywaj¹ na oczyszczalni cieków. Zadania zakresu drugiego mog¹ byæ wykonywane przez specjalistyczne firmy us³ugowe lub bezporednio przez u¿ytkowników gruntów rekultywowanych i nawo¿onych osadami
ciekowymi. Drugi przypadek stosuje siê tylko wtedy, gdy u¿ytkownik gruntów dysponuje odpowiednio du¿ym terenem do przyrodniczego u¿ytkowania osadów. Zadania zakresu trzeciego spoczywaj¹ na u¿ytkownikach gruntów (gleb) rekultywowanych i nawo¿onych osadami.
Programy wykorzystania osadów z ró¿nych oczyszczalni cieków mog¹ byæ zespolone w program rejonowy (regionalny), je¿eli:
1) istnieje odpowiednio du¿y kompleks gruntów do osadowej rekultywacji i nawo¿enia osadami, uprawy rolin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz na pozosta³e niejadalne i niepaszowe cele;
2) powstanie przedsiêbiorstwo specjalizuj¹ce siê w odbiorze i uzdatnianiu osadów do
przyrodniczego ich wykorzystania oraz wiadcz¹ce us³ugi w zakresie rekultywacji i
nawo¿enia gruntów osadami.
W pierwszym wypadku mo¿e powstaæ jednostka gospodarcza realizuj¹ca wszystkie zadania w drugim i trzecim obszarze rejonowego programu wykorzystania osadów.
W drugim wypadku jednostka gospodarcza realizuje zadania w trzecim obszarze rejonowego programu wykorzystania osadów.
Program wykorzystania osadów ciekowych powinien zyskaæ akceptacjê s³u¿by
ochrony rodowiska opart¹ o specjalistyczne opinie.
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ciekowych na kompost. IO. Warszawa.
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Za³¹cznik 1. Iloæ metali ciê¿kich w stosowanych komunalnych osadach ciekowych
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Za³¹cznik 2. Iloæ metali ciê¿kich w wierzchniej (025 cm) warstwie gruntu przy stosowaniu komunalnych osadów ciekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne
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Za³¹cznik 3. Iloæ metali ciê¿kich w wierzchniej (025 cm) warstwie gruntu przy stosowaniu komunalnych osadów ciekowych do rekultywacji terenów na cele nierolne, do uprawy rolin przeznaczonych
do produkcji kompostu, do uprawy rolin nieprzeznaczonych do spo¿ycia i produkcji pasz oraz przy
dostosowywaniu gruntów do okrelonych potrzeb wynikaj¹cych z planów gospodarki odpadami, planów
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
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Za³¹cznik 4. Dawki komunalnych osadów ciekowych
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Streszczenie
Osady z biologicznego oczyszczania cieków komunalnych i przetwórstwa rolno-spo¿ywczego maj¹
bardzo du¿¹ wartoæ glebotwórcz¹ i nawozow¹. W³aciwoci tych osadów s¹ bliskie próchnicy glebowej.
Wprowadzenie odpowiedniej iloci osadu do gruntu bezglebowego tworzy od zaraz warunki do intensywnego wzrostu rolin. Mo¿liwoci przyrodniczego u¿ytkowania osadów s¹ jednak ograniczone przez:
l
p³ynn¹ i mazist¹ konsystencjê oraz zwartoæ bry³ i grud osadu o konsystencji sta³ej,
l
uci¹¿liwoæ odorow¹ w czasie transportowania i wprowadzania osadu do ziemi,
l
czêste przypadki ponadnormatywnych zawartoci metali ciê¿kich,
l
obecnoæ chorobotwórczych mikroorganizmów i ¿ywych jaj paso¿ytów jelitowych,.
l
nierzadkie przypadki ponadnormatywnych zawartoci szkodliwych zwi¹zków organicznych pochodzenia przemys³owego.
W artykule przedstawiono:
1) zawartoci substancji organicznej, N, P2O5, K2O, CaO i MgO oraz metali ciê¿kich (Pb, Cd, Cr,
Cu, Ni, Hg, Zn) w osadach licznych oczyszczalni cieków w Polsce, analizowanych w latach
19922002,
2) uregulowania prawne przyrodniczego u¿ytkowania osadów ciekowych w Polsce,
3) sposoby uzdatniania osadów do ich przyrodniczego u¿ytkowania,
4) sposoby stosowania osadów ciekowych do nawo¿enia gleb i rolin oraz rekultywacji gruntów
bezglebowych i gleb zdegradowanych,
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5) okrelanie wielkoci dawek osadów ciekowych na jednostkê powierzchni z uwzglêdnieniem potrzeby ukszta³towania jakoci gleby i nie przekroczenia dopuszczalnych zawartoci metali ciê¿kich w glebie,
6) zasady programowania przyrodniczego u¿ytkowania osadów ciekowych.

CONDITIONS AND METHODS OF UTILISATION OF SEWAGE SLUDGE
FOR AGRICULTURAL PURPOSES

Abstract
Sludge originating from biological treatment of municipal sewage water and from crop and food
production are of considerable value as a soil forming factor and fertiliser. Properties of this sludge
resemble much those of the soil humus. Introduction of appropriate amounts of the sludge into the
soil-less ground helps to create instantaneously adequate conditions for luxuriant growth of plants.
Whereas the conditions of using the sludge for agricultural purposes are restricted by:
l
Liquid and smear-like consistency as well as admixture of lumps of solid sludge;
l
Odoriferous noxiousness during sludge transportation and introduction into the soil;
l
Frequent cases of excessive heavy metal contents;
l
Presence of pathogenic microorganisms and live eggs of intestine parasites; and
l
Not infrequent cases of excessive contents of harmful organic compounds of industrial origin.
In the paper the following was described:
1) The content of organic matter, N, P2O5, K2O, CaO and MgO as well as of heavy metals (Pb, Cd,
Cr, Cu, Ni, Hg and Zn) in sludge sampled in many wastewater treatment plants throughout Poland,
surveyed in the years 19922002;
2) Legal conditions of sludge utilisation for agricultural purposes;
3) Methods of sludge treatment prior to agricultural use;
4) Ways of applying sludge for the purpose of soil and plant fertilisation as well as for reclamation of
soil-less ground and degraded soil;
5) Determination of amount of sewage sludge needed per surface unit taking into account the soil
quality requirements and the need for not exceeding the standard levels of heavy metals in the soil;

prof. dr hab. Jan Siuta
Instytut Ochrony rodowiska
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11 D
tel. (0-22) 621-67-43, fax (0-22) 629-52-63
e-mail: siuta@ios.edu.pl
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Jan Siuta

REKULTYWACJA TERENU LAGUN OSADOWYCH
W OCZYSZCZALNI CIEKÓW HAJDÓW

Wprowadzenie
Niektóre oczyszczalnie cieków wyposa¿ono w laguny do sk³adowania i odwadniania osadów p³ynnych. Laguny Oczyszczalni cieków Hajdów, to 13 basenów zajmuj¹cych oko³o 23 ha. S¹ one uszczelnione i wyposa¿one w drena¿ do ujmowania i
odprowadzania (do oczyszczalni) odcieków. Chroni to wody podziemne przed zanieczyszczeniem.
Zainstalowanie w 1993 roku pras do odwadniania osadu wydatnie z³agodzi³o, ale
nie rozwi¹za³o problemu zagospodarowania tego¿ osadu. Wiadomo, ¿e osad po prasie
zawiera jeszcze ponad 75% wody i ma konsystencjê mazist¹.
Niezale¿nie od powy¿szego sam teren lagun osadowych wymaga rekultywacji i
odpowiedniego zagospodarowania. Usuniêcie wody nadosadowej i odwodnienie zdeponowanego osadu stanowi³o bardzo wa¿ne zadanie rekultywacyjne. W 1995 roku Instytut Ochrony rodowiska opracowa³ wstêpn¹ koncepcjê rekultywacji terenu lagun,
któr¹ przyjêto za podstawê dzia³añ [Siuta, Wasiak 1996]. W celu zintesyfikowania parowania (transpiracji) wody do atmosfery wysiano (przy u¿yciu helikoptera) mieszankê
traw wysokich, które bardzo szybko zazieleni³y wszystkie powierzchnie lagun wolne
od wody nadosadowej. Dynamiczny wzrost rolin (wysianych i samosiewnych) szybko
przekszta³ci³ moczarowy charakter lagun w ³¹kopodobny krajobraz. Szybko postêpuj¹ce zadarnienie powierzchni i odwodnienie osadu stworzy³o warunki do ¿ycia zwierz¹t.
Laguny, do których zaprzestano odprowadzania osadu p³ynnego zosta³y dobrze odwodnione i pokryte wielogatunkow¹ szat¹ traw, rolin dwuliciennych, krzewów, drzew.
Osad po mechanicznym odwodnieniu nadal stanowi problem, poniewa¿ nadmierne koncentracje kadmu uniemo¿liwiaj¹ stosowanie go rekultywacji gruntów i
nawo¿enia gleb.
Równoczenie istnieje bardzo du¿a pojemnoæ lagun po odwodnieniu w nich osadu
ciekowego. Zape³nienie lagun osadem po prasie mo¿e stanowiæ techniczn¹ rekultywacje terenu, a samosiewne ukszta³towanie szaty rolinnej rekultywacjê biologiczn¹.
Tak¹ koncepcjê rekultywacji i zagospodarowania terenu sk³adowania (lagunowania)
osadu w Oczyszczalni cieków Hajdów przedstawi³ Instytut Ochrony rodowiska
w roku 2001. Koncepcja ta jest realizowana przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Lublinie. Zape³niono ju¿ dwie laguny i zaawansowano zape³nianie laguny trzeciej. Stan szaty rolinnej w lagunach zape³nionych osadem przedstawiaj¹ fotografie
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Pokrycie osadowego depozytu warstw¹ ziemi mineralnej jest zasadne, poniewa¿
zwiêkszy stabilnoæ z³o¿a i pomniejszy zawartoæ metali ciê¿kich. Osad ze studzienek
kanalizacyjnych, który wymaga odpowiedniego zagospodarowania, spe³nia glebotwórcze wymogi warstwy pokrywowej w lagunach zape³nionych osadem ciekowym.

Stan lagun w roku 2001
Szata rolinna
Laguny 1, 7, 8, 9, 10 i 11 by³y pokryte szat¹ rolinna sukcesji naturalnej (samosiewnej)
z udzia³em traw wysianych lotniczo w roku 1994. Laguny 12 i 13 przysposobiono do zape³niania osadem po mechanicznym odwodnieniu (fot. 213), a laguna 12 by³a nape³niania
(fot. 1). Laguny 2, 3, 4, 5 i 6 by³y wykorzystywane okresowo do awaryjnego odprowadzania
osadu p³ynnego. Wynika³o st¹d niewielkie pokrycie ich samosiewnymi rolinami.
Dynamika samosiewnego wkraczania rolin na pod³o¿e osadu po mechanicznym
odwodnieniu jest bardzo du¿a (fot. 213). Osad zdeponowany w okresie jesienno-zimowym i na przedwioniu by³ pokrywany szat¹ rolinn¹ ju¿ na prze³omie wiosny i lata
(fot. 3). Pierwsze wkraczaj¹ pomidory (fot. 25), których nasiona znajduj¹ siê w ca³ej
masie osadowej. Nastêpnie wkraczaj¹ inne roliny dwulicienne, g³ównie ³oboda b³yszcz¹ca, która ca³kowicie opanowuje powierzchniê (fot. 4, 6, 7, 8). Jest to rolina jednoroczna, która dojrzewa w drugiej po³owie lata. Wtedy powstaj¹ warunki do wkraczania
innych gatunków rolin, w tym dwu- i wieloletnich. Mimo to komosa b³yszcz¹ca dominuje tak¿e w drugim roku wegetacji (fot. 7 i 8). W miarê up³ywu czasu roliny jednoroczne ustêpuj¹ pod naporem rolin wieloletnich, w tym g³ównie bardzo ekspansywnego perzu zwyczajnego (fot. 10 i 13). Z czasem perz zwyczajny opanowuje ca³kowicie
powierzchniê osadowego z³o¿a. Przyk³adem tego jest laguna 10 (fot. 14 i 15).
Na osadowe pod³o¿a wkraczaj¹ tak¿e sporadycznie drzewa i krzewy (fot. 11 i 12),
a przy mniejszej konkurencji rolin zielnych nawet ca³kiem du¿e ich kêpy i p³aty. Mimo
to przez d³ugie lata dominowaæ bêd¹ roliny niskie o zwartej (darniowej) runi z perzem
zwyczajnym na czele.
Chemiczne i biologiczno-sanitarne w³aciwoci osadu w lagunie 13
l

l
l
l
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Próbki osadu pobrano:
Nr 1 i 2 z g³êbokoci 020 i 3040 cm w miejscach 3 letniego depozytu osadu,
pokrytego zwart¹ szat¹ rolinn¹ (perz zwyczajny, kupkówka pospolita, wiechlina
³¹kowa, mozga trzcinowa, pokrzywa, ³oboda b³yszcz¹ca, mlecz, oset, bylica pospolita i nieliczne krzewy);
Nr 3 i 4 z g³êbokoci 0 10 i 20  30 cm z miejsc (powierzchni) zupe³nie bezrolinnych  osad sk³adowano na prze³omie 2000 i 2001 roku;
Nr 5 i 6 z g³êbokoci 020 i 3040 cm z miejsc pokrytych zwart¹ szatê rolinn¹
ró¿nych gatunków, zdominowanych prze ³obodê b³yszcz¹c¹;
Nr 7 i 8 w lagunie 10 z g³êbokoci 020 i 2540 cm z miejsc pokrytych zwart¹
szat¹ rolin trawiastych zdominowanych przez perz zwyczajny z udzia³em rolin
dwuliciennych.
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Zawartoci makrosk³adników w suchej masie:
30,257,4% substancji organicznej,
42,669,8% czêci mineralnych,
2,314,68% azotu,
2,035,17% fosforu (P2O5),
5,648,12% wapnia (CaO),
0,160,29% potasu (K2O).
Zawartoci metali ciê¿kich w mg/kg suchej masy:
36170 kadmu (Cd),
100177 chromu (Cr),
190295 miedzi (Cu),
86307 niklu (Ni),
45109 o³owiu (Pb),
18142651 cynku (Zn),
2,534,94 rtêci (Hg).

Zawartoci substancji organicznej i makrosk³adników kwalifikuj¹ osad do wszystkich sposobów przyrodniczego (nieprzemys³owego) u¿ytkowania.
Sporód metali ciê¿kich tylko zawartoci kadmu dyskwalifikuj¹ osad do przyrodniczego u¿ytkowania. Wszystkie pozosta³e metale ciê¿kie kwalifikuj¹ osad do
wszystkich sposobów przyrodniczego u¿ytkowania, w tym do nawo¿enia i kompostowania.
Takie same wnioski wynikaj¹ z rutynowych oznaczeñ zawartoci metali ciê¿kich
w osadzie z lat 19992001 (tab. 3). Szczególn¹ uwagê zwraca gwa³towny (wielokrotny) wzrost zawartoci kadmu w osadzie pocz¹wszy od lipca 1999 r. oraz bardzo du¿e
wskaniki jego zawartoci w ró¿nych okresach czasu. Dowodzi to powstania, a byæ
mo¿e ponownego uruchomienia, potê¿nego ród³a zrzutu tego sk³adnika z jakiego
zak³adu przemys³owego.
Tabela 1. Zawartoci sk³adników i pH w osadzie z laguny 13 i 10 oczyszczalni cieków Hajdów
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Tabela 2. Zawartoci metali ciê¿kich w osadzie z lagun 13 i 10
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Tabela 3. Zawartoci metali ciê¿kich w osadzie oczyszczalni cieków Hajdów w Lublinie. Wartoci
ekstremalne w latach 19992001
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Chorobotwórcze organizmy
Nie stwierdzono obecnoci pa³eczek Salmonella w ¿adnej z badanych prób osadu.
Obecnoæ jaj ¿ywych Toxoxara spp. stwierdzono w trzech próbkach osadu pobranego z podpowierzchniowej warstwy na g³êbokoci 2040 cm.
¯ywe jaja Ascaris spp. wykryto tylko w jednej próbce osadu pobranego z g³êbokoci 3040 cm. Nieoczekiwanie zbli¿on¹ iloæ jaj tego paso¿yta stwierdzono tak¿e w
osadzie laguny 10, pobranym na g³êbokoci 2540 cm.
¯ywe jaja Trichuris spp. stwierdzono tylko w jednej próbce osadu laguny 13 pobranej z g³êbokoci 3040 cm (tab. 4).
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Tabela 4. Wyniki oznaczeñ biologiczno-sanitarnych osadu ciekowego pobranego z lagun 13 i 10 w
oczyszczalni cieków Hajdów
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Zawartoci sk³adników mineralnych w rolinach pobieranych
z pod³o¿a osadowego w lagunie 13
Analizowano dominuj¹ce gatunki rolin: perz zwyczajny, ³obodê b³yszcz¹c¹, oset
ostro¿en, kupkówkê pospolit¹ i mozgê trzcinow¹. Dwie próbki (7 i 8) pobrano z laguny
10. Zawartoci azotu w rolinach stanowi³y 2,695,63% suchej masy. Najwiêcej azotu
zawiera³y roliny ³obody b³yszcz¹cej i ostu (4,705,63%), a najmniej perzu pospolitego (2,69 i 2,81%).
Podobne zró¿nicowanie wykazywa³y zawartoci fosforu, potasu, wapnia i magnezu (tab. 5).
Tabela 5. Zawartoci sk³adników w rolinach z pod³o¿y osadowych
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Zawartoci metali ciê¿kich w rolinach z pod³o¿y osadowych (w lagunie 13)
wynosi³y:
l 0,348,74 mg Cd/kg s.m.,
l 0,130,19 mg Cr/kg s.m.,
l 7,1513,50 mg Cu/kg s.m.,
l 0,868,00 mg Ni/kg s.m.,
l 0,160,42 mg Pb/kg s.m.,
l 83,4262,0 mg Zn/kg s.m.,
l 0,00730,0141 mg Hg/kg s.m.
Mozga trzcinowa z laguny 10 zawiera³a 322,0 mg Zn/kg s.m.
Sporód wymienionych metali ciê¿kich, zawartoci kadmu wykaza³y najwiêksze
wahania i wielokrotnie nadmierne iloci. Zadziwiaj¹co du¿e ró¿nice zawartoci kadmu (0,35 i 8,74 mg) stwierdzono w próbkach ³obody b³yszcz¹cej. Dowodzi to bardzo
du¿ej zmiennoci zawartoci kadmu w pod³o¿u osadowym.
Próbka 4 ³obody b³yszcz¹cej zawiera³a dwukrotnie mniejsze iloci cynku ni¿
próbka, co tak¿e potwierdza wp³yw jakoci osadu na zawartoæ metali ciê¿kich w
rolinach.
Obserwacje dowodz¹, ¿e dominuj¹c¹ rolin¹ na pod³o¿u osadowym bêdzie perz
zwyczajny, przy znacznym udziale innych gatunków traw. Z tego wzglêdu stwierdzone zawartoci kadmu (i pozosta³ych metali ciê¿kich) w perzu daj¹ podstawê do
przewidywania ich zawartoci po ukszta³towaniu siê w miarê stabilnej szaty rolinnej. Zawartoci kadmu wynios¹ wtedy 0,260,78 mg/kg s.m., a cynku 83144 mg/
kg s.m. Takie iloci wymienionych sk³adników nie bêd¹ szkodzi³y zwierzynie dzikiej karmi¹cej siê rolinnoci¹ z lagun.

Tabela 6. Zawartoci metali ciê¿kich w rolinach z pod³o¿y osadowych
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Koncepcja rekultywacji i rolinnego zagospodarowania terenu lagun
osadowych
Ca³y teren lagunowania osadu z oczyszczalni cieków Hajdów nale¿y pokryæ
szat¹ rolinn¹, ukszta³towan¹ g³ównie w procesie sukcesji naturalnej (samosiewnej)
bez pozyskiwania jej na cele gospodarcze. Bêdzie to swego rodzaju antropogeniczny
u¿ytek ekologiczny i obiekt badañ naukowych w zakresie dynamiki zespo³ów rolinnych, wzrostu i rozwoju wielu gatunków rolin, gniazdowania ptaków, populacji fauny
naziemnej i glebowej.
Laguny z ukszta³towan¹ ju¿ szat¹ rolinn¹ (1, 7, 8, 9, 10) nale¿y pozostawiæ
bez ingerencji do czasu potrzeby deponowania w nich osadu odwadnianego mechanicznie w taki sam sposób jak uczyniono w lagunach 13 i 12. Nale¿y d¹¿yæ do
ograniczenia (a w miarê mo¿liwoci do zaprzestania) odprowadzania osadu p³ynnego do lagun 2, 3, 4, 5 i 6 oraz do zazielenienia ich powierzchni, analogicznie jak
w lagunach 1, 7, 8, 9, i 10.
Wszystkie laguny (110) mog¹ byæ zape³niane sukcesywnie osadem po mechanicznym odwodnieniu, w taki sam sposób jak laguny 1113. Iloæ lagun zape³nionych oraz czas ich zape³nienia osadem po mechanicznym odwodnieniu nie bêd¹ mia³y
istotnego znaczenia dla funkcjonowania wymienionego wy¿ej antropogenicznego
u¿ytku zielonego.

Projekt rekultywacji i zagospodarowania terenu lagun 13 i 12
Baseny lagun zape³niono osadem powy¿ej obwa³owania i rzêdnych przyleg³ych
gruntów. Jest to zasadne, poniewa¿ w toku postêpuj¹cego odwadniania masa osadowa
bêdzie zmniejsza³a sw¹ objêtoæ, tym samym bêdzie postêpowa³o osiadanie osadowego z³o¿a. Mazista postaæ osadu ciekowego uniemo¿liwia ukszta³towanie równej (p³askiej) powierzchni w toku zape³niania basenu. Nierównoæ powierzchni osadowego
z³o¿a nale¿y uznaæ jako zasadn¹.
Osad po mechanicznym odwodnieniu tworzy od zaraz bardzo dobre warunki do
szybkiego wkraczania samosiewnych rolin, w tym g³ównie pomidorów i ³obody b³yszcz¹cej (fot. 29). Bujny wzrost samosiewnej rolinnoci czyni niemo¿noæ wprowadzenia rolin wysiewanych. Nie ma zreszt¹ ¿adnej potrzeby wysiewania nasion rolin
w celu zazieleniania powierzchni i odwadaniania osadu. Samosiewna rolinnoæ pe³ni
doskonale te funkcje. Oznacza to, ¿e istniej¹cy stan rolinnoci w lagunach 13 i 12 nie
wymaga ¿adnej agrotechnicznej korekty.
Ukszta³towanie powierzchni osadowego z³o¿a jest nierówne. Celowe by³oby jej
wyrównanie, ale ze wzglêdu na grz¹skoæ osadu o nadmiernym uwodnieniu, nie ma
mo¿liwoci u¿ycia ciê¿kiego sprzêtu technicznego. Nierównoci powierzchni nie maj¹
jednak istotnego znaczenia dla dynamicznego wzrostu rolin oraz pe³ni¹cych przez nie
funkcji ekologicznych i odwadniaj¹cych osadowe z³o¿e.
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Ocena realizacji koncepcji rekultywacji i zagospodarowania terenu lagun sk³adowania (lagunowania) osadu w Oczyszczalni cieków Hajdów
Rekultywacyjne zape³nianie lagun osadem odwodnionym mechanicznie zapocz¹tkowano w lagunie 13. Nastêpnie zape³niono lagunê 12. Aktualnie zape³nia siê
lagunê 11.
Stan rekultywacyjnego zape³nienia lagun 13 i 12 oraz ich szatê rolinna latem
2003 r. przedstawiaj¹ fotografie 1618.
Osad deponowano stosownie do ustaleñ w koncepcji rekultywacji, wynikaj¹cych
z technicznych ograniczeñ powodowanych mazist¹ konsystencj¹ osadu, która uniemo¿liwia wyrównywanie powierzchni z zastosowaniem ciê¿kiego sprzêtu technicznego. Nierównoæ powierzchni deponowanego osadu jest zasadna. Jej wyrównanie
mo¿e nast¹piæ dopiero po znacznym odwodnieniu z³o¿a osadowego. Wtedy powstanie te¿ mo¿liwoæ pokrycia osadowego depozytu ziemi¹ mineraln¹.
Wykonanie rekultywacji technicznej i bujn¹ wegetacjê samosiewnej rolinnoci
ocenia siê bardzo dobrze.
Charakterystyka fizyko-chemicznych w³aciwoci wód gruntowych w otoczeniu
lagun osadowych
Fizyko-chemiczne w³aciwoci wody pobranej z dwóch piezometrów (zlokalizowanych w bezporednim s¹siedztwie lagun osadowych) analizowano w czerwcu 2002
r. Wyniki przedstawi³ Zak³ad Robót Studziennych FRAJNT w Lublinie w sprawozdaniu z badañ hydrogeologicznych. Badania wody powtórzono w padzierniku
2003 r. (za³. 3).
Sporód analizowanych parametrów tylko zawartoci ¿elaza i manganu przekraczaj¹ stê¿enia (normy) dopuszczalne dla wód do picia i na potrzeby domowe.
Autorzy Sprawozdania z badañ hydrogeochemicznych I poziomu wodononego
rejonu lagun Oczyszczalni Hajdów 2002 r. napisali, ¿e Przekroczenia dopuszczalnych iloci ¿elaza i manganu s¹ charakterystyczne dla p³ytkich wód podziemnych
wystêpuj¹cych w dolinach rzecznych i nie s¹ zwi¹zane z wystêpowaniem pól osadowych oczyszczalni cieków Hajdów.
Nadmienia siê, ¿e zjawisko ponadnormatywnych zawartoci ¿elaza i manganu
w wodach gruntowych dolin rzecznych oraz innych mokrade³ jest powszechnie
znane, a koncentracje tych sk³adników s¹ czêsto du¿o wiêksze ni¿ w otoczeniu
omawianych lagun.
Stwierdzone wskaniki jakoci wód pierwszego poziomu wodononego w rejonie omawianych lagun dowodz¹ zupe³nego braku ujemnego wp³ywu lagun na wody
podziemne.
Przydatnoæ osadu ze studzienek kanalizacyjnych do rekultywacji terenu lagun
Osad jest czerpany ze studzienek kanalizacyjnych Lublina wozami asenizacyjnymi
i dostarczany na teren lagun osadowych Oczyszczalni cieków Hajdów.
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W czasie opró¿niania cystern asenizacyjnych (fot. 19), nastêpuje sedymentacja gruboziarnistych, g³ównie mineralnych czêci (piasku) osadu oraz odp³yw cieku zawieraj¹cego zawiesiny (mineralne i organiczne), a tak¿e sole rozpuszczone w wodzie.
Odcieki s¹ kierowane do oczyszczalni cieków. Depozyt osadu mokrego jest przemieszczany na pryzmê, z której odcieka nadmiar wody (fot. 20) do stanu suchego o
konsystencji sypkiej (fot. 21). Wydzielona mineralna czêæ osadu ze studzienek kanalizacyjnych zawiera g³ównie frakcje piasku i py³u grubego. Nadaje siê wiêc do
rekultywacyjnego pokrywania powierzchni w lagunach zape³nionych osadem z oczyszczania cieków.
Wykonano analizy laboratoryjne osadów ze studzienek kanalizacyjnych:
1) bezporednio po odwodnieniu grawitacyjnym,
2) po le¿akowaniu w pryzmie.
Czêci mineralne stanowi³y odpowiednio 91,2 i 98,7%, a substancja organiczna 8,8
i 1,8% w suchej masie analizowanych próbek.
Zawartoci metali ciê¿kich s¹ ma³e, przewa¿nie zbli¿one do gleb o podwy¿szonej
zawartoci tych sk³adników. Stwierdzono:
l 140 i 356 mg Zn/kg suchej masy,
l 69 i 252 mg Cu/kg suchej masy,
l 36 mg Ni/kg suchej masy,
l 35 i 374 mg Pb/kg suchej masy,
l 0,89 i 0,42 mg Hg/kg suchej masy.
Nie ma wiêc ¿adnych przeciwwskazañ stosowania osadu ze studzienek kanalizacyjnych do rekultywacji terenu lagun osadowych Oczyszczalni cieków Hajdów.
Sposób rekultywacyjnego stosowania osadu ze studzienek kanalizacyjnych
Sk³ad ziarnowy (mechaniczny), niewielkie zawartoci substancji organicznej oraz
ma³e zawartoci metali ciê¿kich czyni¹, ¿e osad ze studzienek kanalizacyjnych jest
zbli¿ony do piasku gliniastego próchnicznej warstwy gleby. Z tego wzglêdu stanowi
on analog ziemi próchnicznej.
Osad jest bardzo dobrym materia³em glebotwórczym. Mo¿e byæ stosowany do
formowania próchnicotwórczej warstwy pokrywaj¹cej z³o¿e osadowe. Gruboæ warstwy pokrywowej mo¿e wynosiæ od 10 do 30 cm. Wiêksza gruboæ jest po¿¹dana, ale
ze wzglêdu na ograniczon¹ masê osadu nale¿y nie przekraczaæ 30 cm gruboci warstwy. Podana wy¿ej rozpiêtoæ gruboci (1030 cm) jest zasadna ze wzglêdu na deniwelacje powierzchni osadowego depozytu w lagunach.
Ze wzglêdu na trudnoæ przemieszczania (transportowania) masy ziemnej na ca³e
powierzchnie lagun zape³nionych osadem ciekowym, zaleca siê pokrywanie osadowych powierzchni (w lagunach) pasami wzd³u¿ dróg dojazdowych. Po up³ywie pewnego czasu mo¿na pokryæ mas¹ ziemn¹ drugi pas (bardziej odleg³y od drogi dojazdowej). Umo¿liwi to stabilizacja gruntu na pasie pierwszym.

51

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 9

Mniej efektywnym sposobem rekultywacyjnego u¿ytkowania osadu mineralnego
ze studzienek kanalizacyjnych jest rekultywacyjne zape³nianie lagun w taki sam sposób jak osadem ciekowym.

Wnioski i zalecenia
1. Bardzo dobry stan rolinnoci w lagunach wolnych od awaryjnego odprowadzania
osadu p³ynnego oraz w lagunach 13 i 12 (zape³nionych ju¿ osadem po mechanicznym odwodnieniu), daje podstawê do uznania samosiewnej sukcesji rolin, jako
sposobu ukszta³towania szaty rolinnej.
2. Bardzo intensywna wegetacja oraz dynamika zmian zespo³ów rolinnych na pod³o¿u osadu ciekowego, a tak¿e ród³¹kowe i ródpolne po³o¿enie lagun przemawia
za przyjêciem ekologiczno-badawczego kierunku rekultywacji i zagospodarowania
odnonego terenu. Mo¿e siê on nazywaæ antropogeniczny u¿ytek ekologiczny.
3. Bezinwestycyjny (samosiewny) sposób zazieleniania powierzchni laguny 12 i 13
spe³nia bardzo dobrze swe zadania, ale wymaga³ bêdzie ledzenia dynamiki zmian
w czasie. Dotyczy to g³ównie:
l postêpu w odwadnianiu i osiadaniu osadowego z³o¿a,
l dynamiki zmian w szacie rolinnej,
l sk³adu chemicznego rolin ze szczególnym uwzglêdnieniem zawartoci metali
ciê¿kich.
4. Wyniki badañ wód gruntowych dowodz¹, ¿e dotychczasowa eksploatacja lagun
oraz rekultywacyjne stosowanie osadu ciekowego nie wp³ynê³y ujemnie na jakoæ tych wód.
5. Osad wydzielony z zawartoci studzienek kanalizacyjnych zawiera g³ównie czêci
mineralne. Jego sk³ad chemiczny jest zbli¿ony do ziemi próchnicznej. Nie zawiera
on nadmiernych iloci metali ciê¿kich, które s¹ podobne jak w ziemi umiarkowanie
zanieczyszczonej.
6. Osad ze studzienek kanalizacyjnych mo¿e byæ stosowany do pokrywania depozytu
osadowego w lagunach, jako mineralna warstwa pokrywowa. Mo¿e byæ te¿ stosowany do rekultywacyjnego zape³niania lagun, w taki sam sposób jak osad ciekowy
odwodniony mechanicznie.
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Streszczenie
Osad p³ynny Oczyszczalni cieków Hajdów w Lublinie deponowano w 13 lagunach, które wraz
z obwa³owaniami zajmuj¹ 23 ha. Po zainstalowaniu mechanicznego odwadniania osadu powierzchniê
wiêkszoci lagun obsiano trawami z zastosowaniem helikoptera. Intensywnie wkracza³a rolinnoæ
samosiewna o bardzo du¿ej dynamice wzrostu.
Mechaniczne odwadnianie osadu pomniejsza, ale nie rozwi¹zuje problemu gospodarki odpadem,
który ze wzglêdu na nadmierne zawartoci kadmu nie nadaje siê do u¿ytkowania przyrodniczego.
Maj¹c bardzo du¿¹ pojemnoæ lagun (z ujêciem i odprowadzeniem odcieków do oczyszczalni) postanowiono zape³niaæ je osadami odwadnianymi mechanicznie i zazieleniaæ samosiewnie. Zape³niono
ju¿ laguny 12 i 13, a obecnie zape³nia siê lagunê 11.
Zape³nienie lagun osadem i zazielenienie ich powierzchni w latach 2001 i 2003 ilustruj¹ odpowiednio fot. 115 i 1618.
W roku 2003 zbadano przydatnoæ osadu ze studzienek kanalizacyjnych (po grawitacyjnym odwodnieniu) do rekultywacji terenu lagun osadowych (fot. 1921). Sk³ad chemiczny i ziarnowy tego
osadu spe³niaj¹ wymogi rekultywacyjnego (glebotwórczego) pokrywania lagun osadowych.
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RECLAMATION OF SETTLING PONDS AT HAJDÓW WASTEWATER
TREATMENT PLANT

Abstract
Liquid sludge from Hajdów Wastewater Treatment Plant was deposited in 13 ponds, of the joint
surface of 23 ha together with embankments. Upon installing the mechanical dewatering of sludge
grass was sown in the ponds with the aid of helicopter. The area was soon invaded by spontaneous
vegetation of a high dynamics of growth.
Mechanical dewatering of sludge diminishes but not entirely solves the problem of waste management as the sludge contains excessive amounts of cadmium and cannot be used for agricultural
purposes. Having the ponds of high capacity (with the leacheate uptake and drain conduit to the
wastewater plant) it was decided to fill them in with the mechanically dewatered sludge and let them
vegetate by selfsowing.
The ponds No 12 and 13 were already filled in while No 11 is still being under refilling.
The filling in of ponds with sludge and introducing the vegetation cover on their surface in the
years 20012003 is illustrated in Photographs 115 and 1618, respectively.
In the year 2003 the suitability was examined of sludge sampled from wells of the sewage system
(after gravitational dewatering) as an aid in the reclamation of settling ponds (Photograph 1921). The
chemical and grain composition of the sludge meets the requirements for the soil-forming material to
be used for covering the settling ponds.

prof. dr hab. Jan Siuta
Instytut Ochrony rodowiska
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11 D
tel. (0-22) 621-67-43, fax (0-22) 629-52-63
e-mail: siuta@ios.edu.pl
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I. Laguny osadowe Oczyszczalni cieków Hajdów

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Deponowanie osadu (fot. 1), pierwsze samosiewne roliny na planie przednim i zwarta szata
rolinna na planie dalszym (fot. 2), intensywny wzrost pomidorów na wie¿o zdeponowanym
osadzie (fot. 3).

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Zwarta, intensywnie wyroniêta szata samosiewnej rolinnoci na osadzie zdeponowanym
w roku 2000 (fot. 4, 5, 6) oraz pocz¹tkowa faza wschodu rolin na osadzie zdeponowanym na
prze³omie lat 2000/2001 i przedwioniu 2001 r. (fot. 4, 5).

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9

Komosa b³yszcz¹ca dominuje w pierwszym i drugim okresie wegetacyjnym (fot. 7, 8) po
zdeponowaniu osadu. W drugim roku wkraczaj¹ te¿ perz zwyczajny, oset ostro¿en oraz wiele
innych gatunków rolin (fot. 9).

Fot. 10

Fot. 11

Fot. 12

W trzecim sezonie wegetacyjnym komosa b³yszcz¹ca jest coraz bardziej wypierana przez
perz zwyczajny (fot. 10), pokrzywê, inne trawy oraz drzewa i krzewy (fot. 11, 12).

Fot. 13

Fot. 14

Fot. 15

Fot. 13. P³at intensywnie wyroniêtego perzu zwyczajnego na osadzie w trzecim sezonie
wegetacji (laguna 13).
Fot. 14 i 15. Zadarnienie (przez perz zwyczajny) laguny 10. W takim kierunku zmierza naturalna sukcesja rolin na osadowym pod³o¿u.

Fot. 16

Fot. 17

Fot. 18

Stan szary rolinnej latem 2003 r. w kwaterach 12 i 13 zape³nionych osadem ciekowym
Fot. 16. Panorama lagun 12 i 13.
Fot. 17. Pó³nocna czêæ laguny 13 (strona prawa  porównaj z fot. 6).
Fot. 18. Grobla dziel¹ca laguny 12 (strona prawa) i 13 (strona lewa).

Fot. 19

Fot. 20

Fot. 21

Uzdatnianie osadu ze studzienek kanalizacyjnych do rekultywacyjnego zagospodarowania
na terenie lagun osadowych.
Fot. 19. Odwadnianie osadu dostarczanego. Fot. 20. Osad odwodniony.
Fot. 21. Osad suchy do rekultywacyjnego stosowania.

II. Techniczna rekultywacja gruntu na wysypisku odpadów
w strefie ochronnej E.C. Kawêczyn

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

P³aska wierzchowina wysypiska, wyniesiona ponad teren przyleg³y (fot. 2, 3).

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Kszta³towanie skarp w toku technicznej rekultywacji gruntu wysypiskowego w strefie ochronnej E.C. Kawêczyn.

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9

Sukcesywne nak³adanie glebotwórczej warstwy na dotychczasow¹ powierzchniê wysypiska
odpadów.

Fot. 10

Fot. 11

Fot. 12

Dolna czêæ wysypiska i krajobraz otoczenia widziane z wierzchowiny ukszta³towanej w toku
rekultywacji technicznej.

Fot. 13

Fot. 14

Fot. 15

Skarpa tarasu górnego ukszta³towanego w toku rekultywacji technicznej (fot. 13) oraz skarpa
tarasu dolnego (fot. 14 i 15) od strony E.C. Kawêczyn.
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Jan Siuta

REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KAWÊCZYNIE

Wprowadzenie
Wysypisko odpadów komunalnych powsta³o nieformalnie (bez projektu i decyzji
administracyjnej) w wyrobisku po nieformalnej eksploatacji kopaliny. Brak dokumentacji wyjciowego stanu wyrobiska oraz iloci i jakoci zdeponowanych odpadów w
czasie budowy Elektrociep³owni Kawêczyn, bytowo-gospodarczych (komunalnych) a
tak¿e ró¿norodnych odpadów budowlanych i mas ziemnych, uniemo¿liwia prawid³owe
opisanie w³aciwoci tego antropogenicznego górotworu (gruntu). Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e do czasu rozpoczêcia budowy Elektrociep³owni Kawêczyn, deponowano
g³ównie odpady bytowo-gospodarcze, zawieraj¹ce znaczne iloci czêci organicznych. W czasie budowy Elektrociep³owni dominowa³y natomiast odpady materia³ów
budowlanych i przemieszczane masy ziemne.
W pocz¹tkowej fazie odpady lokowano zapewne w zawodnionych czêciach nieformalnego wyrobiska. W miarê zape³niania wyrobiska budowano nadwodn¹ czêæ
bry³y wysypiska, która wzrasta³a ponad przyleg³y teren. Bez³adne deponowanie odpadów oraz nieregularne osiadanie (zagêszczanie siê) zdeponowanych mas powodowa³o
du¿¹ zmiennoæ wysokoci i powierzchni nadziemnej czêci bry³y wysypiska.
Powierzchnia wysypiska pokry³a siê samosiewn¹ rolinnoci¹ (g³ównie trawami i
zio³ami) o zmiennej strukturze przestrzennej. Szata rolinna chroni rodowisko nadziemne przed ujemnym oddzia³ywaniem zdeponowanych odpadów.
Brak uszczelnienia czaszy i bezporednie sk³adowanie odpadów do zawodnionych
czêci wyrobiska mia³o zapewne negatywny wp³yw na jakoæ p³ytkich wód podziemnych, a tak¿e na emisjê do atmosfery gazu wysypiskowego (g³ównie metanu i siarkowodoru). Potencja³ metanowy zmala³ ju¿ do stanu nie zagra¿aj¹cego rodowisku. W¹tpliwoci mo¿na mieæ natomiast odnonie wp³ywu zdeponowanych odpadów na jakoæ
wody podziemnej. Czêciow¹, ale miarodajn¹ odpowied w tym zakresie stanowi¹
wyniki analizy laboratoryjnej wody pobranej z dwóch piezometrów zlokalizowanych
na kierunku sp³ywu wody z wysypiska ku dolinie Wis³y. Analizy te wykonano w roku
2003 w ramach ekspertyzy Ocena degradacji gruntu i wody podziemnej na dzia³ce
EC Kawêczyn przy ul. Che³m¿yñskiej 180 w Warszawie [1]. Sporód wszystkich
oznaczeñ tylko stê¿enia ¿elaza i w jednej próbce zawartoæ jonu amonowego przekroczy³y dopuszczalne zawartoci w wodzie do picia. Wielokrotne przekroczenia zawartoci ¿elaza stwierdzono te¿ w wodzie studni g³êbinowej (0,392,9 mg w dm3) oraz w
wodach drena¿owych (1,854,28 mg w dm3) na terenie Elektrociep³owni.
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Dowodzi to, ¿e nadmierne iloæ ¿elaza w wodach gruntowych (i g³êbinowych) tego
terenu s¹ pochodzenia naturalnego. Obecnie znikomy wp³yw wysypiska na jakoæ wód
podziemnych wynika z nastêpuj¹cych powodów:
l dawno zdeponowane organiczne czêci odpadów uleg³y ju¿ daleko id¹cym przemianom,
l pokrywowa warstwa odpadów materia³ów budowlanych i przemieszczonej ziemi
odizolowa³a z³o¿e odpadów komunalnych od wp³ywu czynników atmosferycznych,
l samosiewna szata rolinna, pobieraj¹ca du¿e iloci wody, ograniczy³a infiltracjê wody
opadowej.
Nie bez dodatniego wp³ywu jest glebotwórcza pokrywa popio³u nak³adana w ramach rekultywacji technicznej.
Opisany stan nadziemnego i gruntowo-wodnego rodowiska dowodzi, ¿e zrekultywowany teren wysypiska nie bêdzie stanowi³ ¿adnej uci¹¿liwoci dla otoczenia. Oprócz
funkcji ekologicznej w strefie ochronnej EC Kawêczyn teren wysypiska mo¿e pe³niæ
funkcje widokowo-krajobrazowe.
Projekt rekultywacji wysypiska mieci komunalnych w strefie ochronnej EC
Kawêczyn z wykorzystaniem popio³ów zosta³ opracowany w 1994 r. przez G³ówne
Biuro Studiów i projektów ENERGOPROJEKT, jest realizowany przez Energoutech
Kawêczyn Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe Sp. z o.o. w Warszawie.

Ocena stanu realizacji projektowej rekultywacji technicznej
W projekcie rekultywacji wysypiska mieci komunalnych  opracowanym dla inwestycji EC Kawêczyn  rekultywacja wysypiska mieci komunalnych w strefie ochronnej
EC z wykorzystaniem popio³ów prawid³owo zdecydowano siê na pokrycie odnonego
sk³adowiska warstw¹ popio³u EC Kawêczyn i ukszta³towania w ten sposób glebotwórczego gruntu.
W projekcie przyjêto, ¿e technicznie (rekultywacyjnie) ukszta³towana rzeba powierzchni
wysypiska bêdzie bliska powierzchni z przed przykrycia jej glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u.
W ten sposób zachowano by zmiennoæ przestrzenn¹ terenu zrekultywowanego.
Takie rozwi¹zanie synchronizowa³o z koncepcj¹ porekultywacyjnego zazielenienia terenu w strefie ochronnej EC Kawêczyn. Wykonawca robót rekultywacyjnych uzna³
za celowe ukszta³towanie p³askiej powierzchni rekultywowanego gruntu, co tworzy
znacznie korzystniejsze warunki do porekultywacyjnego u¿ytkowania terenu, zw³aszcza w perspektywie lat dalszych. Nie mniej istotne jest te¿ znaczne wyniesienie rekultywowanego gruntu ponad otaczaj¹cy teren. Pozwoli to na rekreacyjno-spacerowo-widokowe zagospodarowania terenu w niedalekiej przysz³oci.
Poczynion¹ modyfikacjê w technicznej rekultywacji terenu sk³adowania odpadów
nale¿y uznaæ za uzasadnion¹ wzglêdami ekologicznymi, krajobrazowymi i u¿ytkowymi.
Modyfikacja ta poci¹ga za sob¹:
1) kontynuowanie p³askiej rzeby terenu na pozosta³ej czêci wysypiska,
2) budowê tarasów na skarpach wy¿szych od 5 m, oraz wydatne zmniejszenie spadków skarp, które obecnie maja charakter usypowy,
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3) wzbogacenie zaprojektowanej funkcji terenu o wartoci rekreacyjno-spacerowe i
widokowe,
4) modyfikowanie sposobu zazieleniania powierzchni zrekultywowanych.
Ukszta³towana technicznie powierzchnia gruntu rekultywowanego jest wyniesiona
2527 m ponad tereny przyleg³e (mapa, fot. 13). Stanowi ona oko³o po³owy terenu
wysypiska.
Wskutek wyrównywania wysokoci terenu i jego powierzchni (fot. 13) powsta³y
skarpy o usypowych, bardzo du¿ych spadkach (fot. 37). Czêæ tych skarp jest tymczasowa (fot. 4, 6, 7, 8, 9), poniewa¿ w toku dalszego pokrywania sk³adowiska zostan¹
one zlikwidowane w miejscu obecnego wystêpowania.
Skarpy o usypowych spadkach i du¿ych wysokociach (fot. 3, 4, 5, 7) s¹ niew³aciwe dla dobrze wykonanej rekultywacji technicznej oraz dla porekultywacyjnego
zagospodarowania terenu. S¹ one nara¿one na erozyjne dzia³anie opadów atmosferycznych. Ponadto, trudne s¹ do zadarnienia i uodpornienia na rozmywanie przez
wody opadowe. Dotyczy to zw³aszcza skarp po³udniowych, po³udniowo-zachodnich
i po³udniowo-wschodnich.
Dotychczasowe wykonawstwo rekultywacji technicznej ocenia siê dobrze, poniewa¿ zmierza do ukszta³towania o wielowariantowej du¿ej u¿ytecznoci, z preferencj¹
funkcji rekreacji.

Zalecenia dotycz¹ce kontynuowania rekultywacji technicznej
Pozosta³¹ czêæ terenu wysypiska (oko³o 50% powierzchni) nale¿y pokryæ glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u, spe³niaj¹c nastêpuj¹ce warunki:
1. Nie nale¿y powiêkszaæ obszaru wyniesionego do wysokoci warstwicy 26,0 m nad
poziom terenu (fot. 2, 3).
2. Warstwê glebotwórczego popio³owego gruntu nale¿y na³o¿yæ we wschodniej (fot.
7, 8, 9, 11, 13) i pó³nocnej czêci (fot. 10, 12) wysypiska.
3. Na skarpie wschodniej (fot. 3, 5) nale¿y ukszta³towaæ taras szerokoci co najmniej 3 m,
dziel¹cy j¹ na czêæ doln¹ i czêæ górn¹ oraz z³agodziæ nachylenie obu czêci skarpy. Niewielkie nachylenie tarasu powinno byæ skierowane ku bryle sk³adowiska.
Ma to uchroniæ skarpê przed rozmywaniem podczas obfitych opadów deszczu.
4. W po³udniowej czêci wysypiska gruboæ popio³owej warstwy gruntu nale¿y dostosowaæ do obecnej wysokoci terenu po stronie wschodniej (fot. 8, 9) i oko³o 1 m w
czêci zachodniej (na skraju wysypiska).
5. W pó³nocnej czêci wysypiska powsta³o bardzo du¿e zró¿nicowanie wysokoci
pomiêdzy terenem z glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u, a niezmienionym terenem
wysypiska (fot. 4, 7, 12); w toku nak³adania glebotwórczej warstwy popio³u na
powierzchnie wysypiska nale¿y obni¿yæ jej wysokoæ o oko³o 3 m w stosunku do
ju¿ ukszta³towanego gruntu po stronie wschodniej (fot. 4, 5) i po³udniowej (fot. 12)
oraz z³agodziæ nachylenie odnonych skarp; w peryferyjnych pó³nocnych czêciach
wysypiska (fot. 10, 12) gruboæ glebotwórczej warstwy popio³u powinna wynosiæ
oko³o 1 m.
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6. Istniej¹ca droga dojazdowa (fot. 6) w po³udniowej czêci sk³adowiska stanowi antropogeniczny w¹wóz, nale¿y go zape³niæ (w koñcowej fazie rekultywacji technicznej) glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u.
7. Nale¿y zbudowaæ drogê dojazdow¹ prowadz¹c¹ od pó³nocno-wschodniej czêci
wysypiska do po³udniowo-wschodniej czêci. W tym celu trzeba wykorzystaæ drogê pokryt¹ p³ytami betonowymi (w pó³nocno-wschodniej czêci). Do po³udniowowschodniej czêci wysypiska drogê nale¿y prowadziæ pomiêdzy czêci¹ pokryt¹
glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u i nie pokryt¹ jeszcze czêci¹ wysypiska. Przed³u¿eniem tej drogi powinien byæ taras na skarpach w po³udniowej i wschodniej czêci
wysypiska. Odnona droga ma pe³niæ funkcjê dojazdow¹ i spacerow¹. Tarasy na
skarpach maj¹ g³ównie funkcje: ochrona skarp przed rozmywaniem i ci¹gi spacerowe, ale w razie potrzeby tak¿e do transportu ko³owego.
8. Ukszta³towanie bry³y zrekultywowanego terenu powinno zapewniæ powierzchniowy odp³yw nadmiaru wód opadowych, które bêd¹ wystêpowa³y podczas gwa³townych deszczów. W tym celu nale¿y:
1) ukszta³towaæ ma³e spadki powierzchni wysoczyzny od strony wschodniej ku stronie zachodniej,
2) do ujmowania i odprowadzania sp³ywów nadmiaru wód opadowych nale¿y wykonaæ rów otwarty (wy³o¿ony p³ytami perforowanymi), biegn¹cy z po³udniowozachodniej do pó³nocno-wschodniej czêci wysypiska.

Glebotwórcze w³aciwoci gruntu ukszta³towanego w rekultywacji
technicznej
Stosownie do projektu rekultywacji wysypisko odpadów jest pokrywane glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u EC Kawêczyn, a powierzchniowa jej czêæ ziemi¹ piaskowo-gliniast¹. Czêæ zasadnicz¹ stanowi grunt popio³owy. Glebotwórcza wartoæ gruntu ukszta³towanego z popio³u i pokrytego ziemi¹ naturaln¹ jest bardzo du¿a.
Grunt ukszta³towany z popio³u lotnego ma py³owy sk³ad ziarnowy. Wykazuje bardzo du¿¹ porowatoæ, tote¿ ³atwo wch³ania du¿e iloci wody. £atwo te¿ oddaje wodê
rolinom [2, 3].
Popio³owy grunt zawiera wszystkie sk³adniki pokarmowe rolin oprócz azotu. Sk³ad
chemiczny popio³u lotnego jest zbli¿ony do sk³adu chemicznego gleb bardzo dobrej
jakoci (¿yznoci).
Popió³ EC Kawêczyn ma wyj¹tkowo korzystny sk³ad chemiczny (tab. 1). Nie zawiera on nadmiernych iloci metali ciê¿kich. ¯aden z metali ciê¿kich nie przekracza
limitu dopuszczonego prawnie dla gleb nierolniczego i nielenego u¿ytkowania. Odpady paleniskowe maj¹ jednak alkaliczny odczyn oraz zawieraj¹ znaczne iloci soli ³atwo
rozpuszczalnych w wodzie. Odczyn alkaliczny ustêpuje jednak w miarê up³ywu czasu
pod wp³ywem neutralizuj¹cego dzia³ania rolin, dwutlenku wêgla oraz wielu innych
kwasotwórczych sk³adników przemieszczanych z opadami atmosferycznymi.
Sole mineralne s¹ wymywane z wierzchniej do g³êbszej warstwy gruntu. Wprowadzenie do takiego gruntu odpowiedniej iloci masy organicznej, dostarczaj¹cej po¿ywki
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Tabela 1. Sk³ad chemiczny popio³u z Elektrociep³owni Kawêczyn
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dla rolin i mikroorganizmów tworzy warunki do intensywnej wegetacji, neutralizacji
odczynu alkalicznego i wymywania soli mineralnych. Wymieszanie osadu z biologicznego oczyszczania cieków z popio³em tworzy warunki do szybkiego i bardzo intensywnego zazielenienia powierzchni oraz do dynamicznego rozwoju procesu glebotwórczego.

Sposób ukszta³towania gleby
Glebotwórcz¹ (próchniczn¹) warstwê gruntu nale¿y ukszta³towaæ stosuj¹c osady z
biologicznego oczyszczania cieków komunalnych. Osady ciekowe po mechanicznym odwodnieniu mog¹ byæ wprowadzane bezporednio do rekultywowanego gruntu
lub mieszane z popio³em do postaci ziemi próchnicznej i nak³adane 2030 cm warstw¹
na grunt bezglebowy.
Na p³askich powierzchniach bezporednie wprowadzanie osadu do gruntu jest prostsze i tañsze, a jednoczenie bardzo skuteczne [3, 4]. Do ukszta³towania próchniczotwórczej warstwy gleby na skarpach nale¿y stosowaæ mieszaninê osadu z popio³em
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o strukturze sypkiej (grudkowatej). Przepisy prawa polskiego dopuszczaj¹ stosowanie
do 200 ton suchej masy osadu ciekowego na hektar gruntu rekultywowanego oraz do
250 ton/ha gruntu przeznaczonego do uprawy rolin na cele niejadalne i niepaszowe,
w tym uprawy rolin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz na cele energetyczne
i do produkcji ró¿nych wyrobów.
Osady ciekowe zawieraj¹ oko³o 50% substancji organicznej i tyle samo czêci
mineralnych. W przypadku zastosowania 200 t suchej masy osadu na hektar, do gruntu
wprowadzi siê oko³o 100 t s.m. substancji organicznej. Znaczna jej czêæ zostanie zmineralizowana w ci¹gu 23 lat. W ziemi pozostanie wiêc oko³o 5060 ton próchnicy [5].
Wiêkszoæ gleb ornych w Polsce zawiera takie iloci próchnicy.
Do intensywnego wzrostu rolin w pierwszych 23 latach wystarczy oko³o 100 t
s.m. osadu na hektar [3, 4]. Jednorazowe wprowadzenie do gruntu optymalnie du¿ej
dawki substancji jest zasadne z techniczno-ekonomicznych wzglêdów.
Proponuje siê zastosowanie 100 t s.m. osadów ciekowych na hektar powierzchni
rekultywowanego gruntu. Pozosta³e 100 t s.m. osadu/ha mo¿e byæ zastosowane w dalszych latach.
Na skarpy i tarasy skarpowe wprowadza siê mieszankê osadowo-popio³ow¹ (ziemiê próchniczotwórcz¹). Optymalna proporcja suchej masy osadu ciekowego do popio³u (suchego) w ziemi próchnicznej wynosi 1:1. Poniewa¿ wiêkszoæ osadów ciekowych odwodnionych mechanicznie zawiera oko³o 80% wody (20% s.m.), to objêtoæ
osadu bêdzie 45 razy wiêksza od objêtoci popio³u.
Na skarpy ziemiê próchniczn¹ (mieszankê osadowo-popio³ow¹) wprowadza siê
zasypowo (z góry w dó³), formuj¹c warstwê o zmiennej gruboci (1030 cm). W czêci
górnej mniejszej, a w czêci dolnej wiêkszej gruboci.
Bezporednio po na³o¿eniu próchniczotwórczej warstwy na powierzchnie skarp
wysiewa siê mieszankê traw ³¹kowych wysokich.
Na powierzchnie p³askie korzystniej jest stosowaæ osad nieprzetworzony. Wtedy
5 cm warstwê osadu nak³ada siê na grunt rekultywowany przy u¿yciu rozrzutnika obornikowego, a nastêpnie miesza siê z pod³o¿em ciê¿k¹ bron¹ talerzow¹ lub glebogryzark¹.
Na tak przygotowan¹ powierzchniê wysiewa siê mieszankê traw ³¹kowych wysokich.
W wariancie pokrywania rekultywowanego gruntu mieszank¹ osadowo-popio³ow¹,
gruboæ próchniczotwórczej warstwy powinna wynosiæ co najmniej 10 cm, a nie przekraczaæ 30 cm. rednio oko³o 20 cm.
Po na³o¿eniu próchniczotwórczej warstwy wysiewa siê mieszankê traw ³¹kowych
wysokich.

Sposób ukszta³towania szaty rolinnej
Kszta³towanie szaty rolinnej bêdzie realizowane dwuetapowo. Bêdzie to mia³o
cis³y zwi¹zek z sukcesywnym kszta³towaniem siê chemicznych i biologicznych w³aciwoci gleby w pionowym (profilowym) jej uk³adzie.
Alkalicznoæ i zasolenie popio³owego gruntu uniemo¿liwiaj¹ prawid³owy rozwój
systemu korzeniowego drzew i krzewów w ci¹gu oko³o 10 lat. Nie przeszkadza to
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intensywnej wegetacji traw i rolin dwuliciennych, je¿eli zastosuje siê odpowiednio
du¿e dawki osadu ciekowego, obfituj¹cego w azot i fosfor dostêpny dla rolin.
Intensywny wzrost rolinnoci niskiej nasila procesy glebotwórcze, w tym g³ównie
neutralizacjê odczynu, odsalanie roztworu glebowego, aktywizacjê mikrobiologiczn¹
w popio³owym gruncie. Tworzy to z czasem warunki do prawid³owego rozwoju systemu korzeniowego drzew i krzewów.
Zaleca siê wiêc dwuetapowe zazieleniania rekultywowanego terenu.
Etap I. Intensywna uprawa traw z ewentualnym udzia³em rolin motylkowych (lucerna siewna, koniczyna) po 23 latach od wysiewu trawy. Trawê nale¿y kosiæ i
przerabiaæ na kompost. Nawo¿enie osadem ciekowym (pierwsze po 23 latach) ma zapewniæ intensywnoæ wegetacji i kszta³towania siê gleby.
Etap II. Po up³ywie 58 lat od rozpoczêcia intensywnej wegetacji traw powstan¹ warunki do ¿ycia tych gatunków drzew i krzewów, które s¹ odporne na zasolenie
i alkaliczny odczyn gleby. W miarê dalszego up³ywu czasu bêd¹ coraz korzystniejsze warunki dla wiêkszoci drzew, w tym wkraczaj¹cych samosiewnie.
Na skarpach zewnêtrznych (o du¿ych spadkach) po wysianiu mieszanki traw nie
ingeruje siê technicznie. Dalszy rozwój szaty rolinnej bêdzie mia³ charakter samoistny
(samosiewny). Skarpy pó³nocna i wschodnia szybko zostan¹ poroniête samosiewnymi
drzewami i krzewami. Na skarpach po³udniowej i zachodniej intensywnoæ wegetacji
bêdzie mniejsza, ale szybkie zadarnienie zabezpieczy te skarpy przed erozyjnym dzia³aniem wody i powietrza.

Porekultywacyjny sposób zagospodarowania terenu
Ukszta³towanie z popio³u grubej glebotwórczej pokrywy dobrze izoluje ni¿ej zalegaj¹ce odpady komunalne od przenikania do nich wód opadowych oraz oddzia³ywania
tego depozytu na aktywnoæ biologiczn¹ gruntu zrekultywowanego. Powy¿sza teza jest
w pe³ni zasadna pod warunkiem, ¿e szata rolinna bêdzie dobrze rozwiniêta, co ma byæ
zapewnione przez odpowiednie u¿ynienie gruntu osadem ciekowym.
Du¿e wyniesienie rekultywowanego obiektu wzglêdem przyleg³ego terenu czyni
bardzo du¿e jego walory widokowe na panoramê niemal ca³ej Warszawy. Rekultywowany teren mo¿e i powinien wiêc pe³niæ dwie g³ówne funkcje:
1) ekologiczn¹  kompleks zieleni zintegrowany z przyleg³ym terenem po stronie
wschodniej,
2) rekreacyjn¹ (spacerowo-widokow¹) dla okolicznych mieszkañców.
Funkcja ekologiczna bêdzie realizowana pocz¹wszy od ukszta³towania szaty rolinnej i doskonalona w toku sukcesywnego zadrzewiania i zakrzewiania terenu,
Funkcja rekreacyjna wymagaæ bêdzie opracowania projektu urz¹dzenia i sukcesywnego zagospodarowania terenu.
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Mówi¹c o porekultywacyjnym zagospodarowaniu terenu nale¿y mieæ na uwadze, ¿e:
zazielenienie gruntu bezglebowego zapocz¹tkowuje, a nie koñczy biologiczn¹ rekultywacjê, która mo¿e trwaæ wiele lat,
rekultywacja du¿ego terenu sprawia, ¿e równoczenie wystêpuj¹ ró¿ne fazy rekultywacji technicznej i biologicznej,
zagospodarowanie niektórych powierzchni mo¿e byæ zapocz¹tkowane ju¿ na etapie
rekultywacji biologicznej czêci powierzchni, ale na ca³ym obszarze mo¿e byæ podejmowane dopiero po zakoñczeniu wszystkich prac rekultywacyjnych, bo tylko
wtedy ma porekultywacyjny charakter.

Wnioski i zalecenia
1. Rekultywacyjne pokrycie wysypiska glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u EC Kawêczyn
zrealizowano na oko³o ½ powierzchni. Wzglêdnie p³aska wierzchowina ukszta³towanej bry³y jest wyniesiona 2527 m wzglêdem przyleg³ego terenu. P³aska powierzchnia wierzchowiny tworzy korzystne warunki do rekultywacji biologicznej i
porekultywacyjnego u¿ytkowania gruntu.
2. W toku rekultywacyjnego pokrywania wysypiska glebotwórcz¹ warstw¹ gruntu,
ukszta³towano po³udniow¹ i wschodni¹ skarpê o bardzo du¿ym, usypowym spadku.
Przy wyniesieniu bry³y rekultywowanego gruntu do 25 m powy¿ej przyleg³ego terenu
i usypowych spadkach skarp istnieje du¿e erozyjne zagro¿enie tych skarp. Niezbêdne
jest zmniejszenie tego zagro¿enia przez ukszta³towanie tarasu na po³udniowej i
wschodniej skarpie oraz zmniejszenie nachylenia tych skarp. Taras szerokoci oko³o 3 m nale¿y zlokalizowaæ na rzêdnej 15 m ponad przyleg³ym terenem.
3. Pozosta³y teren wysypiska nale¿y pokryæ glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u:
l gruboci oko³o 1 m na krañcach zachodniej i pó³nocnej czêci wysypiska,
l gruboci ponad 1 m, wzrastaj¹cej z zachodu i pó³nocy ku wschodowi i po³udniu,
dostosowanej do wysokoci w ukszta³towanej ju¿ czêci bry³y rekultywowanego terenu.
4. W toku dalszej technicznej rekultywacji terenu wysypiska nale¿y sprofilowaæ skarpê zachodni¹ i ukszta³towaæ na niej taras szerokoci 3 m w taki sam sposób jak na
skarpach po³udniowej i wschodniej (punkt 2).
5. Drogê dojazdow¹ nale¿y poprowadziæ pocz¹wszy od strony pó³nocno-wschodniej
(w miejscu istniej¹cej drogi pokrytej p³ytami betonowymi) do po³udniowo-zachodniej czêci rekultywowanego terenu. W tej czêci droga powinna byæ po³¹czona z
tarasem na skarpach po³udniowej, zachodniej i wschodniej.
6. Rekultywacja techniczna ju¿ wykonana i zakoñczona wed³ug powy¿szych wskazañ, ukszta³tuje teren predystynowany do funkcji ekologicznej i widokowo-rekreacyjnej dla okolicznej ludnoci Tym funkcjom nale¿y przyporz¹dkowaæ kontynuowanie rekultywacji technicznej, sposób rekultywacji biologicznej i projekt porekultywacyjnego zagospodarowania terenu.
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7. W celu stworzenia warunków do intensywnej wegetacji rolin oraz przypieszonego rozwoju procesu glebotwórczego proponuje siê zastosowanie osadów z biologicznego oczyszczania cieków komunalnych.
Na powierzchnie p³askie osad mo¿e byæ nak³adany warstw¹ 1520 cm gruboci w
postaci wymieszanej z popio³em (próchniczotwórcza ziemia) lub bezporednio w
postaci mazistej i mieszany z pod³o¿em.
Na skarpy nale¿y nak³adaæ mieszankê osadowo-popio³ow¹ (próchniczotwórcz¹ ziemiê) warstw¹ 1030 cm gruboci.
8. Biologiczna rekultywacja gruntu polega na jego u¿ynieniu komunalnym osadem
ciekowym (w tym mieszank¹ osadowo-popio³ow¹), obsianiu powierzchni mieszank¹
traw ³¹kowych wysokich oraz koszeniu trawy i przerabianiu jej na kompost.
9. Porekultywacyjne zagospodarowanie terenu zostanie zapocz¹tkowane po zakoñczeniu rekultywacji technicznej i biologicznej (w tym zaawansowania rozwoju gleby).
Wtedy powstan¹ warunki do ¿ycia takich gatunków drzew i krzewów, które bêd¹
po¿¹dane do pe³nienia funkcji oczekiwanych w rekreacyjnym u¿ytkowaniu terenu.
10. W czasie biologicznej rekultywacji terenu, czyli pocz¹wszy od wysiewu trawy do
zaawansowanego rozwoju gleby, nale¿y kosiæ (zbieraæ) i kompostowaæ biomasê.
W przeciwnym razie sucha masa rolin mo¿e stanowiæ zagro¿enie po¿arowe, a
zalegaj¹c na powierzchni bêdzie niszczy³a (dusi³a) ¿ywe roliny.
11. Pielêgnacjê powierzchni rekultywowanych biologicznie powinien sprawowaæ wykonawca ca³oci prac rekultywacyjnych.
12. Projekt porekultywacyjnego (docelowego) urz¹dzenia i zagospodarowania terenu
mo¿na opracowaæ w czasie póniejszym, ale decyzjê o weryfikacji wiod¹cej funkcji porekultywacyjnego zagospodarowania nale¿a³oby podj¹æ ju¿ obecnie i przyporz¹dkowaæ jej dalsze prace rekultywacyjne.

Pimiennictwo
1. Siuta J. 2003: Ocena degradacji gruntu i wody podziemnej na terenie EC Kawêczyn przy ul.
Che³m¿yñskiej w Warszawie (niepublikowane). Zak³ad Ochrony Ziemi IO w Warszawie.
2. Siuta J. 1998: Rekultywacja gruntów. Poradnik. IO. Warszawa: 202 s. + 100 fot.
3. Siuta J., Wasiak G., Ch³opecki K. 1996: Przyrodniczo-techniczne przetwarzanie osadów ciekowych na kompost. IO. Warszawa: 40 s. + 38 fot.
4. Siuta J., Sienkiewicz R. 2001: Rekultywacja terenu sk³adowania odpadów posodowych w
Janikowie. In¿. Ekolog. 3: 4359.
5. Siuta J. 2002: Przyrodnicze u¿ytkowanie odpadów. Monografia. IO. Warszawa: 87 s. + 30 fot.
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Streszczenie
Scharakteryzowano teren dawnego wysypiska odpadów komunalnych, które eksploatowano bez
dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej. W czasie budowy elektrociep³owni Kawêczyn na wysypisko usuwano odpady budowlane, w tym ziemiê z wykopów. Teren wysypiska jest rekultywowany
technicznie poprzez nak³adanie glebotwórczej warstwy odpadów paleniskowych Elektrociep³owni
Kawêczyn. Na pó³metku tej rekultywacji za celowe uznano dokonanie weryfikacji projektu rekultywacji technicznej i biologicznej oraz ukierunkowania porekultywacyjnego zagospodarowania terenu.
Przedstawiono wiêc:
l
ocenê stanu realizacji projektu rekultywacji technicznej,
l
zalecenia dotycz¹ce kontynuowania rekultywacji technicznej,
l
glebotwórcze w³aciwoci gruntu ukszta³towanego w rekultywacji technicznej,
l
sposób ukszta³towania gleby,
l
sposób ukszta³towania szaty rolinnej,
l
prorekultywacyjne sposoby zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzglêdnieniem funkcji
rekreacyjnej dla mieszkañców Warszawy.
Stan rekultywowanego terenu zilustrowano fotograficznie.

RECLAMATION AND MANAGEMENT OF COMMUNAL LANDFILL SITE
AT KAWÊCZYN

Summary
The site was characterised of the former communal landfill that had been exploited without hydrogeological and design documentation. Building waste and earth from excavations were dumped onto
the site at the time when the Kawêczyn heat and power plant had been under construction. The landfill
site now undergoes technical reclamation, which consists in overlaying of a soil-forming layer of
furnace waste from the Kawêczyn plant. At the half-way stage of the development it was deemed
purposeful to verify the project of technical and biological reclamation and to redirect the management
of the site. To this end the following was elaborated:
l
The evaluation of status of implementing the technical reclamation;
l
Recommendations concerning further technical reclamation;
l
Description of soil-forming properties of ground resulting from technical reclamation;
l
The soil formation method;
l
The vegetation-cover formation method;
l
Ways of site management taking into account especially the amenity function for Warsaw inhabitants.
The progress of site reclamation was photographically illustrated.

prof. dr hab. Jan Siuta
Instytut Ochrony rodowiska
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11 D
tel. (0-22) 621-67-43, fax (0-22) 629-52-63
e-mail: siuta@ios.edu.pl
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Jan Siuta

PROBLEMY REKULTYWACJI
I ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW WYROBISKOWYCH
NA PRZYK£ADZIE GMINY ZAWIDZ

Wprowadzenie
Gruntami wyrobiskowymi nazwano wg³êbne deformacje ziemi spowodowane przez
ró¿norodne sposoby wydobywania piasku, ¿wiru, pospó³ki, gliny, torfu na terenach
wiejskich. S¹ to g³ównie nieprzemys³owe formy eksploatacji kopalin, zrealizowane
przewa¿nie bez odpowiednich dokumentacji geologicznych i eksploatacyjnych [1, 2, 3,
4]. Oczywicie tak¿e bez pozwoleñ administracyjnych [5].
Nie uporz¹dkowane i nie kontrolowane pozyskiwanie kopalin tnrwa³o czêsto dziesi¹tki lat. Struktury przestrzenne wyrobisk pokopalnianych maj¹ ró¿ne formy, przewa¿nie pod³u¿ne ci¹g³e i gniazdowe. Nieregularnoci (nieci¹g³oci) zalegania kopalin
oraz nie uporz¹dkowane ich wydobywanie powodowa³o daleko id¹c¹ deformacjê gruntu i rzeby terenu (fot. 1, 2, 7, 8 i 9). Deformacje te powstaj¹ nie tylko wskutek nieregularnego zalegania i wydobywania kopalin, lecz tak¿e s¹ nastêpstwem nie uporz¹dkowanego przemieszczania mas ziemnych w obrêbie wyrobisk. W granicach wyrobiskowego terenu wyró¿nia siê:
l niecki powyrobiskowe  suchogruntowe lub zawodnione,
l pagórki przemieszczonych mas ziemnych,
l ostañce (pozosta³oci) gruntu naturalnego.
Nie uporz¹dkowana eksploatacja kopaliny przekszta³ca dotychczasowy u¿ytek (przewa¿nie rolniczy) w nieu¿ytek, który w nied³ugim czasie staje siê terenem:
l nielegalnego deponowania odpadów bytowo-gospodarczych (fot. 19) usuwanych
przez okolicznych mieszkañców oraz zak³ady us³ugowe i przemys³owe,
l samoistnego (samosiewnego) porastania powierzchni suchogruntowych przez drzewa, krzewy, trawy, roliny dwulicienne,
l samoistnego zarastania niecek zawodnionych.
Wskutek d³ugotrwa³ego wydobywania kopaliny, na coraz to nowych powierzchniach ró¿nicuje siê struktura przestrzenna samosiewnej szaty rolinnej. Wyró¿nia siê
przewa¿nie cztery stany (strefy) rolinnoci:
1) pojedyñcze, ma³e p³aty rolinnoci niskiej (zielnej) oraz samosiewki drzew i krzewów w obni¿eniach wie¿o zdeformowanych gruntów (fot. 1, 2),
2) du¿e p³aty rolinnoci zielnej (fot. 4, 5, 9) oraz masowe wystêpowanie drzew i
krzewów o zaawansowanym wzrocie; ca³oæ nie stanowi jeszcze zwartej szaty
rolinnej,
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3) drzewa i krzewy opanowa³y ju¿ powierzchniê gruntu, ale trawy i zio³a maj¹ jeszcze
znacz¹cy udzia³ w szacie rolinnej (fot. 6),
4) dobrze wyroniête drzewa i krzewy ca³kowicie opanowa³y powierzchniê gruntu (fot. 3).
W samosiewnym rozwoju szaty rolinnej, niebagateln¹ rolê pe³ni¹ odpady, zw³aszcza organiczne (fot. 35), obfituj¹ce w sk³adniki pokarmowe i nasiona ró¿nych gatunków rolin.
Grunty wie¿o zdeformowane s¹ dostêpne dla usuwaj¹cych odpady, które nasilaj¹
i ró¿nicuj¹ wegetacjê rolin. W miarê postêpu zadrzewiania, powierzchnie wyrobiska
staj¹ siê niedostêpne dla usuwaj¹cych odpady. Wtedy odpady s¹ zwa³owane w bezporednim otoczeniu wyrobisk silnie zadrzewionych (fot. 3). Bardzo liczne, stare i nowe
wyrobiska po eksploatacji kopalin stanowi¹ jedn¹ z g³ównych form degradacji powierzchni ziemi w Polsce [2, 3]. Niektóre obrêby, gminy i ca³e rejony s¹ wprost upstrzone
gruntami wyrobiskowymi [5]. Ten stan rzeczy le wiadczy o naszym gospodarowaniu
powierzchni¹ ziemi, jak te¿ o ochronie krajobrazu.
Negatywne nastêpstwa nie uporz¹dkowanego pozyskiwania kopalin nie sprowadzaj¹ siê jednak do samej deformacji powierzchni ziemi. Jeszcze bardziej negatywne
skutki ekologiczne niesie bezprawne i nie kontrolowane usuwanie odpadów sta³ych i
p³ynnych z pobliskich osiedli, zak³adów us³ugowych i przemys³owych. Ten stan rzeczy
nie mo¿e byæ tolerowany wobec powa¿nego zagro¿enia dla rodowiska i zdrowia ludnoci, nie mówi¹c ju¿ o szpetocie krajobrazu.
Egzekwowanie przepisów prawa ochrony rodowiska i gospodarki odpadami jest
konieczne i mo¿liwe tak¿e na terenach wiejskich. Trudnoci finansowe nie mog¹ usprawiedliwiaæ bezczynnoci w³adz i spo³ecznoci lokalnych zw³aszcza wtedy, gdy istnieje
mo¿liwoæ pozyskiwania rodków na realizacjê kompleksowych programów ochrony
rodowiska w gminach i rejonach.
Dok³adne rozpoznanie istoty i skali zagadnieñ oraz technicznych i finansowych
mo¿liwoci rekultywacji powierzchni ziemi zdegradowanych przez nie uporz¹dkowan¹ eksploatacje kopalin i nielegalne (dzikie) usuwanie odpadów nale¿y zapocz¹tkowaæ
niezw³ocznie na terenie wybranych gmin (rejonów) oraz opracowaæ i wdra¿aæ pilotowe
programy.
Gmina Zawidz, która zapocz¹tkowa³a niezbêdne dzia³ania w tym zakresie, mo¿e sama
lub wspólnie z gminami ociennymi, podj¹æ siê opracowania i wdro¿enia modelowego
(pilotowego) programu rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdegradowanych przez
eksploatacjê kopalin pospolitych i nielegalne (dzikie) sk³adowanie odpadów.

Koncepcja rekultywacji i zagospodarowania gruntów wyrobiskowych
w Zawidzu Ma³ym
W Zawidzu Ma³ym rozpoznano stan kilku terenów wyrobiskowych. Dla dwóch z
nich opracowano sposoby:
l usuniêcia i zagospodarowania odpadów zdeponowanych,
l technicznej i biologicznej rekultywacji gruntów,
l zagospodarowania zrekultywowanych gruntów i ca³ych dzia³ek.
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Teren wyrobiskowy na dzia³ce 298 dobrze ilustruje degradacjê powierzchni ziemi
spowodowan¹ przez nie uporz¹dkowan¹ eksploatacjê kopalin i nielegalne usuwanie
odpadów.
Charakterystyka dzia³ki 289 i zniekszta³cenia gruntu
Po³o¿enie i wymiary dzia³ki ilustruje szkic przebiegu granicy (za³. 1), a powierzchniê gruntu zniekszta³conego przez pozyskiwanie piasku i sk³adowanie odpadów  mapa
zasadnicza w skali 1:1000 (za³. 2).
Zniekszta³cenie gruntu powsta³o wskutek odkrywkowego pozyskiwania piasku,
a nastêpnie wskutek nielegalnego usuwania odpadów bytowo-gospodarczych z okolicznych osiedli (fot. 16).
Piasek wydobywano w sposób nie uporz¹dkowany. Wynika st¹d nieregularna linia
(granica) i rzeba powierzchni niecki wyrobiska. W obrêbie niecki wyrobiska wystêpuj¹ liczne pagórki i niecki (fot. 1 i 2). Wynika to z braku administracyjnego usankcjonowania eksploatacji kopaliny.
Rodzaje i masy odpadów zalegaj¹cych na dzia³ce. Obrze¿e wyrobiska jest pokryte ró¿nego rodzaju odpadami rolinnymi (fot. 3, 4, 6), tworzyw sztucznych (fot. 1, 2,
6), metalicznych, gruzu budowlanego, przedmiotów gospodarstwa domowego (fot. 3, 4),
mas ziemnych (fot. 3, 4, 5).
Wymienione rodzaje odpadów nak³adaj¹ siê jedne na drugie, st¹d trudno jest oceniæ dok³adnie wielkoci mas zalegaj¹cych na obrze¿ach wyrobiska, a czêciowo tak¿e
w obrêbie wyrobiska.
Stan szaty rolinnej na terenie wyrobiska. Eksploatacja piasku trwa od co najmniej 20 lat. Zapocz¹tkowano j¹ we wschodniej czêci dzia³ki (fot. 3) i kontynuowano
w kierunku zachodnim (fot. 1 i 2). Starsza czêæ wyrobiska jest ju¿ dobrze zadrzewiona
i zakrzewiona (fot. 3), czêæ rodkowa jest mniej pokryta rolinami, a najm³odsza czêæ
jest niemal zupe³nie bezrolinna (fot. 1, 2).
Sposoby usuniêcia i zagospodarowania odpadów zalegaj¹cych na terenie wyrobiskowym
Zlikwidowanie dzikiego wysypiska odpadów jest konieczne do spe³nienia przepisów prawa ekologicznego oraz wykonania rekultywacji gruntu i porekultywacyjnego
zagospodarowania terenu.
Odpady rolinne. Ga³êzie i pnie drzewne oraz masy rolinnoci niedrzewnej
(g³ównie pozosta³oci upraw polnych), o ró¿nym stopniu rozk³adu i wymieszania z
ziemi¹, nale¿y wydzieliæ od pozosta³ych odpadów i przerobiæ na kompost, który
bêdzie przeznaczony do ukszta³towania gleby i szaty rolinnej na gruncie rekultywowanym.
Kompostowanie nale¿y przeprowadziæ w prymie ukszta³towanej na gruncie przylegaj¹cym do wyrobiska. W tym celu niezbêdne jest rozdrobnienie ga³êzi i pni drzewnych. To samo nale¿y uczyniæ z pozosta³ymi odpadami drzewnymi (np. deski), których
jest niewiele.
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Odpady tworzyw sztucznych (folia, butelki) nale¿y zgromadziæ selektywnie i w
miarê mo¿liwoci przekazaæ je do przeróbki na odpowiedni surowiec lub usun¹æ na
sk³adowisko odpadów.
Odpady szk³a (g³ównie butelki) oraz metaliczne naczynia domowe wraz z domieszkami ró¿nych odpadów nale¿y wywieæ na sk³adowisko odpadów komunalnych.
Zwa³y ziemi, w tym z domieszk¹ gruntu budowlanego nale¿y przemieciæ do przyleg³ej czêci wyrobiska, zmniejszaj¹c w ten sposób jego deniwelacje.
Rekultywacyjne ukszta³towanie czaszy wyrobiska
Wyrobisko, tak jak ka¿da inna nieu¿ytkowana powierzchnia ziemi, jest zasiedlana
przez roliny samosiewne (sukcesja naturalna). Dotyczy to drzew, krzewów, traw, rolin dwuliciennych. Gatunki drzew i krzewów o ma³ych wymaganiach siedliskowych
stosunkowo szybko wkraczaj¹ i opanowuj¹ powierzchniê pokopalnianych wyrobisk.
Na terenie omawianego wyrobiska wyró¿nia siê powierzchnie bardzo dobrze zadrzewione (w tym zakrzewione), powierzchnie rednio zakrzewione i powierzchnie z
nielicznymi siewkami. Pierwsze i drugie powierzchnie uznaje siê jako biologicznie
zrekultywowane przez samosiewne zadrzewienie i zakrzewienie. Z tego wzglêdu odstêpuje siê od technicznej rekultywacji gruntu w obrêbie tej czêci wyrobiska, polegaj¹cej na uformowaniu po¿¹danej powierzchni niecki wyrobiska.
Techniczne ukszta³towanie gruntu i jego powierzchni nale¿y wykonaæ tylko w zachodniej czêci wyrobiska (fot. 1 i 2). Ta czeæ wyrobiska jest p³ytka i wykazuje du¿e
deniwelacje powierzchni. Techniczna rekultywacja gruntu bêdzie polega³a na ukszta³towaniu skarp o ma³ych spadkach oraz na wyrównaniu powierzchni wyrobiska. Przed
przyst¹pieniem do niwelacji powierzchni wyrobiska (w tej czêci) nale¿y przemieciæ
samosiewki brzozy na powierzchniê, która ze wzglêdu na znacz¹ce pokrycie drzewami
nie bêdzie poddana rekultywacji technicznej. Siewki brzozy mog¹ byæ przesadzone
tylko jesieni lub wczesn¹ wiosn¹.
Rekultywacyjne u¿ynianie gruntu z zastosowaniem kompostu
W celu szybkiego ukszta³towania gleby i szaty rolinnej w tej czêci wyrobiska,
która zostanie poddana rekultywacji technicznej nale¿y wprowadziæ do ziemi znaczne
iloci glebotwórczej masy organicznej. Kompost spe³nia te potrzeby niezawodnie. Mo¿na
go wyprodukowaæ z odpadów rolinnych zgromadzonych na obrze¿ach wyrobiska,
a tak¿e nabyæ u producenta.
Optymalna dawka kompostu na bezglebowym gruncie wynosi 250 m3/ha, ale jej
powiêkszenie do 500 m3/ha jest zasadna. Kompost wprowadza siê równomiernie na
powierzchniê rekultywowanego gruntu, a nastêpnie miesza siê go z ziemi¹ do g³êbokoci 1520 cm przy u¿yciu ciê¿kiej brony talerzowej.
Kompost nale¿y stosowaæ te¿ do zaprawienia do³ków (u¿yniania ziemi) wykonanych w toku przesadzania brzozy.
Kompost mo¿e byæ równie¿ zastosowany do u¿yniania ziemi na bezrolinnych,
przewa¿nie ma³ych p³atach, na terenie ju¿ zadrzewionym  nie podlegaj¹cym rekultywacji technicznej i biologicznej.
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Rolinne zagospodarowanie gruntu zrekultywowanego
Docelowo ca³y teren wyrobiska na dzia³ce 298 powinien byæ zadrzewiony i zakrzewiony w drodze samosiewnej, czyli sukcesji naturalnej. Powinien to byæ u¿ytek ekologiczny na pokopalnianym gruncie. Oko³o 2/3 powierzchni tego wyrobiska ma ju¿ ukszta³towan¹ szatê rolinn¹, która podlega dalszej dynamicznej sukcesji naturalnej.
Powierzchnia poddana rekultywacji technicznej i u¿yniona kompostem wymaga
szybkiego ukszta³towania szaty rolinnej. W tym celu zostanie obsiana mieszank¹ traw
³¹kowych i pozostawiona bez dalszej ingerencji agrotechnicznej. Stworzy to warunki
do intensywnego rozwoju procesu glebotwórczego oraz samosiewnego wkroczenia
drzew i krzewów. Z up³ywem czasu ca³y teren wyrobiska zostanie pokryty drzewami i
krzewami z odpowiedni¹ rolinnoci¹ trawiast¹ i zieln¹.

Szacunkowe koszty rekultywacji gruntu
l
l
l

Do podstawowych prac rekultywacyjnych zalicza siê:
uwolnienie powierzchni ziemi od zwa³ów i skupisk odpadów bytowo-gospodarczych,
zgromadzonych w otoczeniu i wewn¹trz wyrobiska,
ukszta³towanie powierzchni wyrobiska w czêci nie zadrzewionej,
ukszta³towanie gleby i szaty rolinnej w nie zadrzewionej czêci wyrobiska.

Uwolnienie powierzchni ziemi od zwa³ów i skupisk odpadów
1. Zbieranie folii, butelek i pozosta³ych odpadów plastikowych zalegaj¹cych w otoczeniu i na terenie wyrobiska. Pracoch³onnoæ wymienionych czynnoci wyniesie
20 dniówek roboczych. Wynagrodzenie za t¹ pracê wyniesie oko³o 2000 z³.
2. Zbieranie i rozdrabnianie (zrêbkowanie) odpadów drzewnych (ga³êzi, pni, desek)
wymaga pracy rêcznej i mechanicznej. Objêtoæ rozdrobnionej masy drzewnej szacuje siê na oko³o 30 m3. Objêtoæ masy nie rozdrobnionej (np. ga³êzi) bêdzie odpowiednio wiêksza. Koszty zbioru i rozdrobnienia 1 m3 odpadów drzewnych szacuje
siê na 40 z³ × 30 m3 = 1200 z³.
3. Zebranie i przemieszczenie na pryzmê kompostow¹ odpadów rolinnych niedrzewnych wymieszanych czêciowo z ziemi¹. Praca rêczna i mechaniczna. Objêtoci
tych odpadów szacuje siê na oko³o 80 m3. Koszt wyselekcjonowania i przemieszania
1 m3 na pryzmê kompostow¹ wyniesie oko³o 20 z³. £¹cznie 20 z³ × 80 m3 = 1600 z³.
4. Zebranie gruzu budowlanego i przemieszczenie go do wyrobiska. Objêtoæ gruzu
szacuje siê na oko³o 30 m3. koszt wyselekcjonowania i przemieszania 1 m3 gruzu
wyniesie oko³o 20 z³. Stanowi to 20 z³ × 30 m3 = 600 z³.
5. Rozplantowanie ziemistej masy odpadów mineralnych w miejscach ich zalegania, czyli na obrze¿ach wyrobiska. Czêæ masy ziemnej mo¿e byæ przemieszczona w kierunku wyrobiska w celu sprofilowania skarpy. Nie mo¿e to jednak
uszkodziæ (w tym zasypaæ podstawy drzew i krzewów). Objêtoæ masy ziemnej
do rozplantowania szacuje siê na oko³o 700 m3, a koszt jednostkowy na 1,3 z³,
co stanowi 910 z³.
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Ukszta³towanie powierzchni wyrobiska w czêci nie zadrzewionej
Nie zadrzewiona czêæ wyrobiska (fot. 1 i 2), po usuniêciu z niej odpadów podlega
rekultywacji technicznej, polegaj¹cej na sprofilowaniu skarp i wyrównaniu powierzchni gruntu przy u¿yciu spycharki. Przed wyrównaniem powierzchni gruntu, w najg³êbszych czêciach wyrobiska nale¿y umieciæ gruz budowlany  wyselekcjonowany z
pryzm odpadów przyleg³ych do wyrobiska.
Nie zalesiona powierzchnia wyrobiska ma rednio oko³o 35 m szerokoci i 70 m
d³ugoci. Stanowi to 2450 m2 powierzchni. Koszt wyrównania 1 m2 powierzchni wyniesie 1,5 z³. £¹cznie wyniesie to 3675 z³.
Ukszta³towanie gleby i szaty rolinnej
1. Powierzchniê zadrzewion¹ (zakrzewion¹) pozostawia siê bez naruszania stanu szaty rolinnej i zapocz¹tkowanego ju¿ procesu glebotwórczego.
2. Czêæ nie zadrzewiona po wykonaniu technicznej rekultywacji gruntu podlega u¿ynieniu kompostem wyprodukowanym na miejscu z odpadów rolinnych i pozyskanym od pobliskiego producenta kompostu. Optymalna dawka kompostu wynosi 250
m3/ha. Powierzchnia gruntu do u¿ynienia kompostu wynosi oko³o 0,37 ha. Nale¿y
wiec wprowadziæ do niej 95 m3 kompostu. Zaleca siê, aby tak¹ iloæ kompostu
pozyskaæ od producenta w cenie (negocjowanej) oko³o 40 z³/m3 × 95 m3 = 8600 z³.
Kompost wyprodukowany na miejscu z odpadów mo¿e natomiast stanowiæ uzupe³niaj¹ce u¿ynienie gleby.
Koszt wprowadzenia obu rodzajów kompostu do ziemi (wysiew rozrzutnikiem obornika i mechaniczne wymieszanie z ziemi¹) szacuje siê na oko³o 1000 z³.
Wysiew mieszanki traw ³¹kowych wysokich i rednich wraz z kosztami zakupu
5 kg nasion szacuje siê na 300 z³.
Rekultywacyjne kszta³towanie gleby i szaty rolinnej koñczy siê na zastosowaniu
kompostu i wysiewie mieszanki traw. Dalszy rozwój gleby i szaty rolinnej bêdzie samoczynny.
Szacowany koszt wymienionych prac rekultywacyjnych wynosi 18560 z³. Nadmienia siê, ¿e podane wy¿ej objêtoci mas odpadów i koszty prac rekultywacyjnych maj¹
charakter szacunkowy, poniewa¿ nie dysponujemy szczegó³owymi pomiarami iloci i
jakoci zdeponowanych odpadów.
Porekultywacyjne zagospodarowanie terenu
1 Powierzchnia wyrobiska powinna byæ zadrzewiona i zakrzewiona w drodze sukcesji naturalnej. Dwie trzecie powierzchni wyrobiska ma ju¿ tak¹ szatê rolinn¹.
Powierzchnia poddana rekultywacji technicznej szybko zostanie zadrzewiona i zakrzewiona z zachowaniem licznych gatunków traw i rolin dwuliciennych. Zadrzewiony i zakrzewiony teren wyrobiska bêdzie stanowi³ antropogeniczny u¿ytek ekologiczny, sukcesji naturalnej.
2. Nie zdeformowana powierzchnia ziemi na dzia³ce 289 (za³. 1 i 2) powinna byæ
racjonalnie u¿ytkowana. Jest to nie tylko po¿¹dane z gospodarczego punktu widzenia,

82

REKULTYWACYJNE I NAWOZOWE U¯YTKOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH

lecz niezbêdna dla uchronienia powierzchni przed kontynuowaniem dzikiego sk³adowiska odpadów. Przysz³y u¿ytkownik dzia³ki powinien byæ zobowi¹zany do utrzymania jej w nale¿ytym stanie. Bêdzie to mo¿liwe tylko wtedy, gdy przysz³y u¿ytkownik bêdzie mia³ z tego okrelon¹ korzyæ. Bardzo ma³a urodzajnoæ gleby nie
daje oczekiwanego po¿ytku z uprawy rolin polowych ani te¿ z wypasu byd³a.
Produkcjê rolin mo¿na zintensyfikowaæ w drodze sukcesywnego nawo¿enia ziemi osadami ciekowymi lub kompostem z osadów ciekowych. Produkowana w ten
sposób masa rolinna (g³ównie trawy) nie mo¿e stanowiæ paszy dla zwierz¹t domowych. Mo¿e byæ natomiast przerabiana na kompost o bardzo du¿ej wartoci nawozowej. Przepisy prawa ekologicznego [6, 7] przewiduj¹ stosowanie osadów ciekowych
w intensywnej uprawie rolin przeznaczonych do produkcji kompostu.
W przypadku podjêcia decyzji o stosowaniu osadów ciekowych w uprawie rolin
przeznaczonych do produkcji kompostu, nale¿y opracowaæ program stosowania osadów w uprawie rolin i kompostowania plonów rolin.

Koncepcja opracowania i realizacji kompleksowego programu
rekultywacji terenów zdegradowanych przez eksploatacjê kopalin
i nielegalne sk³adowanie odpadów w gm. Zawidz
Kompleksowe programy rekultywacji terenów zdegradowanych przez nie uporz¹dkowan¹ eksploatacje kopalin i nielegalne sk³adowanie odpadów powinny byæ opracowywane i realizowane dla wszystkich gmin lub zespo³ów gmin wiejskich w Polsce.
Brak rozpoznania ekologicznej i gospodarczej wagi tego zagadnienia nie niepokoi opinii
spo³ecznej oraz w³adz administracji pañstwowej i samorz¹dowej, a nawet ustawodawcê. Powszechnie znane trudnoci finansowe dodatkowo przes³aniaj¹ i usprawiedliwiaj¹
niepostrzeganie koniecznoci rekultywacji powierzchni ziemi na terenach wiejskich.
Oczywiste jest, ¿e rekultywacja gruntów zdegradowanych przez pozyskiwanie kopalin
i nielegalne sk³adowanie odpadów na terenach wiejskich bêdzie wymaga³a bardzo du¿ych nak³adów finansowych i pracy. Nie da siê tez zrealizowaæ jej w czasie mo¿liwym
do okrelenia obecnie. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e zagadnienie to nie mo¿e byæ
odk³adane nieskoñczenie dla przysz³ych pokoleñ.
Opracowanie i pilotowe wdra¿anie kilku gminnych (rejonowych) programów
rekultywacji terenów zdegradowanych (przez eksploatacjê i nielegalne sk³adowanie
odpadów) na terenach wiejskich nie cierpi zw³oki. Realizacja takich programów dostarczy niezbêdnych informacji o charakterze i skali zagadnienia oraz o mo¿liwych,
prostych sposobach rekultywacji i porekultywacyjnego u¿ytkowania terenu. Wiele z
wymienionych zagadnieñ bêdzie wymaga³o merytorycznej dyskusji, w tym ró¿nych
punktów widzenia zainteresowanych gremiów naukowych, technicznych, ekonomicznych, planistycznych, legislacyjnych. Niezbêdne bêdzie opracowanie odpowiednich
normatywów i sposobów postêpowania w zakresie rozpoznania charakteru i stanu
degradacji rodowiska, oceny mo¿liwoci i sposobów rekultywacji, optymalizacji porekultywacyjnego u¿ytkowania terenu (gruntu).
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Kompleksowe projektowanie i wykonawstwo rekultywacji gruntów w gminie (rejonie) pozwoli na optymalizacjê gospodarki odpadami w rodowisku. Dotyczy to oczywicie odpadów mineralnych nadaj¹cych siê do rekultywacyjnego zape³niania wyrobisk oraz odpadów organicznych i mineralnych przydatnych do kszta³towania próchnicznej warstwy na gruntach bezglebowych i do nawo¿enia gleb.
Kompleksowy program rekultywacji terenów zdegradowanych powinien mieciæ
w sobie tak¿e optymalizacjê gospodarki odpadami u¿ytecznymi ekologicznie [3].
Studium rozpoznania stanu gruntów wyrobiskowych oraz opracowanie programu ich rekultywacji i zagospodarowania w gminie (rejonie) powinno zawieraæ:
1. Dokumentacjê wszystkich terenów (gruntów) wyrobiskowych, w tym:
l geodezyjn¹ lokalizacjê i rzebê terenu wyrobiskowego,
l charakterystykê geologiczn¹ terenu wyrobiskowego,
l rodzaj pozyskiwanej kopaliny,
l jakoæ gleb i sposób u¿ytkowania terenów przyleg³ych do wyrobiska,
l pojemnoæ wyrobiska w m3,
l ewentualne zawodnienie czêci lub ca³oci wyrobiska,
l g³êbokoæ wystêpowania poziomu wody gruntowej w wyrobiskach suchogruntowych.
2. Charakterystykê samosiewnej rolinnoci:
l zadrzewienie i zakrzewienie,
l rolinnoæ trawiasta i zielna.
3. Charakterystykê i nagromadzenie odpadów:
l rolinnych oraz pozosta³ych organicznych (np. osadów ciekowych, obornika),
l tworzyw sztucznych,
l budowlanych,
l metalicznych,
l szklanych,
l sprzêtu gospodarstw domowych:
 metalicznych,
 mebli,
 urz¹dzeñ elektronicznych.
3. Okrelenie predysponowanych funkcji u¿ytkowania terenu po rekultywacji, ze wskazaniem funkcji pierwszoplanowej.
4. Proponowane sposoby usuniêcia i zagospodarowania odpadów zgromadzonych na
terenie wyrobiskowym (w tym przyleg³ym do wyrobiska).
5. Proponowany(e) sposób(y) technicznej i biologicznej rekultywacji gruntu wyrobiskowego.
6. Proponowany sposób u¿ytkowania dzia³ki geodezyjnej, na której znajduje siê wyrobisko.
7. Szacunkowe koszty poszczególnych prac rekultywacji technicznej i biologicznej
(w tym usuwanie i zagospodarowanie odpadów).
8. Szacunkowe koszty wszystkich prac rekultywacyjnych w gminie (regionie).
9. Koncepcja organizacji prac studialnych i projektowych.
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Opracowanie pilotowo-wdro¿eniowego studium wymaga wspó³dzia³ania odpowiedniej jednostki naukowo-badawczej ze specjalistami urzêdu gminy oraz z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi (np. w³acicielami gruntów, wytwarzaj¹cymi i przetwarzaj¹cymi odpady). Ze wzglêdu na badawczo-wdro¿eniowy (wzorcowy) charakter
dokumentowania stanu oraz projektowania i wykonawstwa rekultywacji gruntów wyrobiskowych na terenie ca³ej gminy (rejonu), o sfinansowanie ca³oci zadañ nale¿y
ubiegaæ siê ze rodków funduszy przeznaczonych na ochronê rodowiska (WFIOiGW,
NFIOiGW, FOGR, fundusze UE).

Prawne podstawy rekultywacji terenów zdegradowanych przez
eksploatacjê kopalin i nielegalne sk³adowanie odpadów.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. Dzia³ IV. Ochrona
powierzchni ziemi stanowi:
Art. 102. 1. W³adaj¹cy powierzchni¹ ziemi, na której wystêpuje zanieczyszczenie
gleby lub ziemi albo niekorzystne przekszta³cenie naturalnego ukszta³towania terenu,
jest obowi¹zany, z zastrze¿eniem ust. 25, do przeprowadzenia ich rekultywacji.
2. Je¿eli w³adaj¹cy powierzchni¹ ziemi wyka¿e, ¿e zanieczyszczenie gleby lub ziemi
albo niekorzystne przekszta³cenie naturalnego ukszta³towania terenu, dokonano po
dniu objêcia przez niego w³adania, spowodowa³ inny wskazany podmiot, to obowi¹zek rekultywacji spoczywa na tym podmiocie.
4. Starosta dokonuje rekultywacji, je¿eli:
1) podmiot, który spowodowa³ zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne
przekszta³cenie naturalnego ukszta³towania terenu, nie dysponuje prawami do
powierzchni ziemi, pozwalaj¹cymi na jej przeprowadzenie, lub
2) nie mo¿e wszcz¹æ postêpowania egzekucyjnego, dotycz¹cego obowi¹zku rekultywacji albo egzekucja okaza³a siê bezskuteczna, lub
3) zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekszta³cenie naturalnego
ukszta³towania terenu nast¹pi³o w wyniku klêski ¿ywio³owej.
6. Starosta dokonuje tak¿e wówczas, gdy z uwagi na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia
ludzi lub mo¿liwoæ zaistnienia nieodwracalnych zmian w rodowisku konieczne
jest natychmiastowe jej dokonanie.
Art. 103. 1. Rekultywacja w zwi¹zku z niekorzystnym przekszta³ceniem naturalnego ukszta³towania terenu polega na jego przywróceniu do stanu poprzedniego.
2. Rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega na ich przywróceniu do stanu wymaganego standardami jakoci.
Art. 106. 1. Obowi¹zany do rekultywacji powinien, z zastrze¿eniem art. 108, uzgodniæ jej warunki z organem ochrony rodowiska.
2. Uzgodnienie nastêpuje w drodze decyzji okrelaj¹cej zakres, sposób i termin zakoñczenia rekultywacji.
3. We wniosku o uzgodnienie nale¿y wskazaæ:
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1) obszar wymagaj¹cy rekultywacji,
2) funkcje pe³nione przez wymagaj¹c¹ rekultywacji powierzchniê ziemi,
3) planowany zakres i sposób rekultywacji oraz termin jej zakoñczenia.
Art. 108. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 102 ust. 4 i 5, starosta okrela,
w drodze decyzji, zakres, sposób oraz termin rozpoczêcia i zakoñczenia rekultywacji.
2. W³adaj¹cy powierzchni¹ ziemi obowi¹zany jest umo¿liwiæ prowadzenie rekultywacji z zachowaniem warunków okrelonych w decyzji, o której mowa w ust. 1.
Art. 109. 1. Oceny jakoci gleby i ziemi oraz obserwacji zmian dokonuje siê w
ramach pañstwowego monitoringu rodowiska.
2. Starosta prowadzi okrelone badania jakoci gleby i ziemi.
Art. 110. Starosta prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawieraj¹cy informacje
o terenach, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakoci gleby lub ziemi,
z wyszczególnieniem obszarów, na których obowi¹zek rekultywacji obci¹¿a starostê.
Art. 111. 1. Kolejnoæ realizacji przez starostê zadañ w zakresie rekultywacji powierzchni ziemi okrelaj¹ powiatowe programy ochrony rodowiska.
Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2002 r. w sprawie standardów jakoci gleby oraz standardów jakoci ziemi ustanowi³o standardy terenu: szczególnie chronionych, gruntów rolnych i lenych, przemys³owych.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych w rozdziale
5 Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów [9] okreli³a podstawowe uwarunkowania i sposoby rekultywacji gruntów rolnych i lenych. Ustanowi³a te¿ Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz jego przeznaczenie. rodki tego funduszu powinny byæ wykorzystywane g³ównie na rekultywacjê i zagospodarowanie gruntów zdegradowanych
przez nie uporz¹dkowane pozyskiwanie (zw³aszcza w czasie minionym) kopalin i
nielegalne (dzikie) sk³adowanie odpadów. Faktyczny stan wykorzystywania FOGR
daleko odbiega od woli ustawodawcy.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [6] w rozdziale 2 Zasady gospodarowania odpadami stanowi:
Art. 5. Kto podejmuje dzia³ania powoduj¹ce lub mog¹ce powodowaæ powstawanie odpadów, powinien takie dzia³ania planowaæ, projektowaæ i prowadziæ tak, aby:
2) zapewniæ zgodny z zasadami ochrony rodowiska odzysk, je¿eli nie uda³o siê zapobiec ich powstaniu,
3) zapewniæ zgodne z zasadami ochrony rodowiska unieszkodliwienie odpadów, których powstaniu nie uda³o siê zapobiec lub nie uda³o siê poddaæ odzyskowi.
Art. 7. 1. Posiadacz odpadów jest obowi¹zany do postêpowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony rodowiska
oraz planami gospodarki odpadami.
2. Posiadacz odpadów jest obowi¹zany w pierwszej kolejnoci do poddania ich odzyskowi, a je¿eli z przyczyn technologicznych jest on niemo¿liwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nale¿y
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unieszkodliwiæ w sposób zgodny z wymogami ochrony rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.
Art. 12. Unieszkodliwianiu poddaje siê te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadaj¹ce siê do odzysku.
Znaczna czêæ odpadów organicznych i mineralnych nadaje siê do technicznej i
biologicznej rekultywacji gruntów wyrobiskowych oraz do ulepszania gleb ma³ourodzajnych [2, 10, 11]. Zalicza siê do nich g³ównie:
l wszelkiego rodzaju odpady rolinne, osady z biologicznego oczyszczania cieków
bytowo-gospodarczych i z przemys³u rolno-spo¿ywczego,
l popio³y ze spalania wêgla i drewna,
l masy przemieszczane w budownictwie ziemny i eksploatacji kopalin,
l osady z uzdatniania wody pitnej i przemys³owej.
Stosowanie osadów ciekowych do rekultywacji gruntów i nawo¿enia gleb oraz w
uprawie rolin na cele niepaszowe i niejadalne sankcjonuje art. 43 ustawy Prawo ochrony
rodowiska, a rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie
komunalnych osadów ciekowych uszczegó³owi³o uwarunkowania i zasady stosowania tych osadów.
Krajowy plan gospodarki odpadami (M.P. Nr 11 z dnia 28 lutego 2003 r.) preferuje kompostowanie odpadów rolinnych i komunalnych osadów ciekowych na potrzeby rekultywacji gruntów i do nawo¿enia gleb [12].
Tereny wiejskie, wytwarzaj¹ce ró¿norodne odpady rolinne oraz osady z oczyszczania cieków bytowo-gospodarczych i przemys³u rolno-spo¿ywczego maj¹ odpowiednie warunki do rekultywacyjnego i nawozowego zagospodarowania w³asnych odpadów, lecz tak¿e pozyskiwania i kompostowania odpadów organicznych z pobliskich
miast i orodków wypoczynkowych.

Pimiennictwo
1. Siuta J. 1981: Zasady rekultywacji wyrobisk odkrywkowych z zastosowaniem odpadów z
kopalñ LZW. Projekty  Problemy Bud. Wêgl. G7 GBSi PG.
2. Siuta J. 1998: Rekultywacja gruntów. Poradnik. IO. Warszawa.
3. Siuta J. 2000: Ochrona powierzchni ziemi  stan i niezbêdne dzia³ania. In¿. Ekolog. 1.
4. Ochrona i rekultywacja gruntów w gminie (praca zespo³owa, red. J. Siuta). PTIE 1999. Warszawa.
5. Harabin Z., Pu³kowski W., Wrona A. 2002: Dzikie wyrobiska piasku i ¿wiru w regionie
rodkowopolskim. In¿. Ekol. 7.
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).
7. Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ciekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140).
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).
9. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78).
10. Siuta J. 2002: Przyrodnicze u¿ytkowanie odpadów. IO. Warszawa.
11. Siuta J., Wasiak G. 2000: Kompostowanie i u¿ytkowanie kompostu. IO. Warszawa.
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Streszczenie
1. Nie uporz¹dkowana eksploatacja kopalin od dziesiêcioleci zniekszta³ca coraz bardziej budowê
geologiczn¹ i rzebê terenu na terenie ca³ego kraju oraz tworzy warunki do nielegalnego usuwania
ró¿norodnych odpadów. Stanowi to bardzo powa¿ne czynniki degradacji powierzchni ziemi, szaty
rolinnej i krajobrazu oraz powoduje postêpuj¹ce zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych.
2. Mimo postêpu ekologicznej edukacji spo³eczeñstwa oraz proekologicznych inwestycji niewiele czyni siê w zakresie rekultywacji gruntów zdegradowanych przez nie uporz¹dkowane pozyskiwanie
kopalin i nielegalne usuwanie odpadów. Ten stan rzeczy musi byæ zmieniony w najbli¿szych latach.
3. Niezbêdne jest dok³adne rozpoznawanie charakteru i skali degradacji gruntów wyrobiskowych na
terenie poszczególnych gmin (zespo³ów gmin) oraz opracowywanie kompleksowych programów
rekultywacji i sukcesywne realizowanie ustalonych zadañ.
4. Do realizacji zadañ wymienionych we wniosku 3 nale¿y opracowaæ pilotowo-wdro¿eniowe studia, których zakres pod tytu³em Rozpoznanie stanu gruntów wyrobiskowych oraz opracowanie programu ich rekultywacji i zagospodarowania w gminie (rejonie).
5. Projekty rekultywacji i zagospodarowania gruntów wyrobiskowych w Zawidzu Ma³ym opracowano na zlecenie Gminy Zawidz. Realizacja tych projektów mo¿e zainspirowaæ podjêcie pilotowowdro¿eniowego programu kompleksowej rekultywacji gruntów zdegradowanych przez eksploatacje kopalin i nielegalne sk³adowanie odpadów.

RECLAMATION AND MANAGEMENT OF OPEN CAST SITES  A CASE
STUDY IN THE COMMUNE OF ZAWIDZ

Summary
1. Unruly exploitation of mineral fossils has since decades been the cause of ever increasing disintegration of geological structure and land relief throughout the country and for providing opportunity for
illegal waste dumping. These are the factors that contribute greatly to the degradation of land, vegetation cover and landscape and bring about increasing contamination of soil and ground water.
2. Despite the progress in upgrading the level of public ecological awareness and of the environmental investment, little has been done so far for the reclamation of land degraded by chaotic exploitation of fossils and illegal waste dumping. This has to be changed over the next few years.
3. Thus there is the necessity for carrying out a thorough survey of the nature and scale of degradation
of open cast sites within individual communes (or associations of communes) and for developing
integrated reclamation programmes and subsequent realisation of the tasks scheduled.
4. In order to fulfil the tasks mentioned under item 3 above, a pilot-implementation study needs to be
elaborated, the scope whereof is defined by the title: Survey of status of open case sites and development of programme for the reclamation and management of these sites within a commune (region).
5. The design of the reclamation and management of open cast sites at Zawidz Ma³y were commissioned by the Commune of Zawidz. Implementation of these projects may provide a stimulus to
undertake a pilot-implementation programme of integrated reclamation of land degraded by fossil
exploitation and illegal waste dumping.

prof. dr hab. Jan Siuta
Instytut Ochrony rodowiska
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11 D
tel. (0-22) 621-67-43, fax (0-22) 629-52-63
e-mail: siuta@ios.edu.pl
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III. Wyrobisko i wysypisko odpadów na dzia³ce nr 289 w Zawidzu Ma³ym

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 1. Najm³odsza czêæ wyrobiska, strona wschodnia.
Fot. 2. Na planie pierwszym wschodnia, a na planie dalekim najstarsza czêæ wyrobiska,
samoczynnie zalesiona.
Fot. 3. Zwa³y odpadów i zadrzewienie najstarszej czêci wyrobiska  prawa strona fotografii.

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Skupiska odpadów w otoczeniu wyrobiska na dzia³ce nr 289 w Zawidzu Ma³ym.
Skupiska odpadów s¹ przewa¿nie pokryte rolinami ruderalnymi (fot. 4 i 5).

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9

Deformacje gruntu i odpady w wyrobisku na dzia³ce nr 1 w Zawidzu Ma³ym.

IV. Informacja PPU Energoutech Kawêczyn

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Szata rolinna na odpadach paleniskowych elektrociep³owni warszawskich.
Fot. 1. Sk³adowisko odpadów paleniskowych EC Siekierki.
Fot. 2 i 3. Wyrobisko zape³nione odpadami paleniskowymi EC Kawêczyn z bujn¹ wegetacj¹
lucerny siewnej i trawy.

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Grunty wyrobiskowe Mazowsza do rekultywacji.
Fot. 4. Wyrobisko po eksploatacji piasku.
Fot. 5. Wyrobisko po eksploatacji gliny cerarnicznej.
Fot. 6. Eksploatacja gliny ceramicznej.

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9

Rekultywacja zamieconego gruntu wyrobiskowego (fot. 7) z zastosowaniem odpadów paleniskowych (fot. 8), przywracaj¹ca krajobraz i rolnicze u¿ytkowanie ziemi (fot. 9).

REKULTYWACYJNE I NAWOZOWE U¯YTKOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH

Zdzis³aw Cieæko, Marcin Harnisz,
Miros³aw Wyszkowski, Tomasz Najmowicz

ZMIANY ZAWARTOCI MAGNEZU W OSADACH CIEKOWYCH
PODCZAS ICH KOMPOSTOWANIA
Z DODATKIEM RÓ¯NYCH SUBSTANCJI
Wstêp
Wysokie ceny nawozów mineralnych sk³aniaj¹ wielu drobnych producentów rolnych do poszukiwania tañszych nawozów, które zapewni¹ podobny lub niewiele mniejszy
wzrost plonów rolin uprawnych. Coraz czêciej stosuj¹ oni osady ciekowe pochodz¹ce z ró¿nych oczyszczalni cieków, które s¹ stosunkowo tanie, ale mog¹ stanowiæ,
w przypadku braku kontroli ich sk³adu chemicznego, niebezpieczeñstwo wprowadzenia, niekorzystnych z punktu widzenia jakoci gleb i rolin, kontaminantów. W warunkach polskich nale¿¹ do nich przede wszystkim metale ciê¿kie, azotany i wêglowodory
aromatyczne. Jednak systematyczna kontrola zawartoci wy¿ej wymienionych kontaminantów przed ich skierowaniem do przyrodniczego wykorzystania eliminuje to niebezpieczeñstwo i pozwala na uzyskanie wysokich plonów rolin [8]. Stosowanie surowych osadów ciekowych daje jednak stosunkowo niewielkie efekty. Lepiej jest je
poddaæ kompostowaniu, co zaowocuje rozk³adem z³o¿onych zwi¹zków organicznych
i uwolnieniem siê sk³adników ³atwoprzyswajalnych dla rolin [1, 7, 8]. W czasie kompostowania zachodzi szereg przemian biochemicznych i chemicznych, zmieniaj¹cych
w kierunku korzystnym w³aciwoci osadów, zw³aszcza, je¿eli s¹ one kompostowane z
ró¿nymi dodatkami organicznymi.
Maj¹c to na uwadze przeprowadzono dowiadczenie, którego celem by³o okrelenie zmian zawartoci magnezu ogólnego i rozpuszczalnego w czasie kompostowania
osadów ciekowych surowych lub z aplikacj¹ trocin, s³omy, obornika i wapna.

Materia³ i metody
W badaniach stosowano przefermentowane i odwodnione osady ciekowe pochodz¹ce z Miejskiej Oczyszczalni cieków w Olsztynie. Osady te charakteryzowa³y siê
nastêpuj¹cymi parametrami: pHH2O  6,4; zawartoæ suchej masy  37,8%, zawartoæ
w 1 kg suchej masy: wêgla  311 g, azotu  8,7 g, fosforu ogólnego  18,2 g, potasu
ogólnego  3,7 g, wapnia ogólnego  13,7 g, magnezu ogólnego  2,6 g. Zawartoæ
rozpuszczalnych form wynosi³a: N-NH4  4,2 g, N-NO3  1,5 g, fosforu  7,3 g, wapnia
 2,3 g, potasu  0,3 g, magnezu  0,3 g·kg-1 s.m. Badano nastêpuj¹ce obiekty: 1) bez
dodatków (obiekt kontrolny), 2) z dodatkiem wapna w iloci równowa¿nej 1 Hh oraz
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3) z dodatkiem 20% trocin drzew iglastych, 4) z dodatkiem 40% trocin drzew iglastych,
5) z dodatkiem 20% s³omy ¿ytniej, 6) z dodatkiem 40% s³omy ¿ytniej, 7) z dodatkiem
20% obornika bydlêcego i 8) z dodatkiem 40% obornika bydlêcego. Sk³ad chemiczny
tych dodatków by³ ró¿ny. Zawartoæ suchej masy w dodatkach wynosi³a: trociny drzew
iglastych  77,3%, s³oma ¿ytnia  85,7%, obornik bydlêcy  33%. Zawartoæ ca³kowita
makropierwiastków by³a nastêpuj¹ca: trociny  642 g wêgla, 3,0 g azotu, 0,1 g fosforu,
0,4 g potasu, 0,5 g wapnia i 0,5 g magnezu; s³oma ¿ytnia odpowiednio: 745 g, 5,0 g, 1,0 g,
11,9 g, 2,0 g i 0,3 g; a obornik analogicznie  434 g, 8,5 g, 1,2 g, 5,0, 1,0 g i 0,9 g·kg-1
suchej masy. Zawartoæ metali ciê¿kich (cynku, miedzi, kadmu, niklu, o³owiu, chromu
i arsenu) oraz wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych (fluorantenu, benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, indenopirenu i benzo(ghi)perylenu) nie przekracza³a norm dopuszczaj¹cych osady do wykorzystania przyrodniczego [12, 13].
Osady ciekowe bez i z aplikacj¹: trocin, s³omy i obornika kompostowano 24 tygodnie w skrzyniach drewnianych o pojemnoci 288 dm3. Wilgotnoæ kompostowanej
masy utrzymywano na sta³ym poziomie (60%), a co 4 tygodnie dok³adnie mieszano i
pobierano próby do analiz laboratoryjnych.
W kompostach oznaczono: such¹ masê  metod¹ suszarkow¹, pH w wodzie  metod¹ potencjometryczn¹, kwasowoæ hydrolityczn¹ (Hh)  metod¹ Kappena, wêgiel
ogó³em  metod¹ Tiurina, azot ogólny  metod¹ Kjeldahla, azot amonowy  metod¹
Mamczenkowa, azot azotanowy  kololorymetrycznie z kwasem fenolodisulfonowym,
fosfor ogó³em  metod¹ wanadowo  molibdenow¹, potas i wapñ ogó³em  metod¹
emisyjnej spektrometrii atomowej (ESA), magnez ogó³em  metod¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA), ogóln¹ zawartoæ cynku, miedzi, kadmu, niklu, o³owiu,
chromu i arsenu  metod¹ ASA po mineralizacji w mieszaninie kwasów azotowego i
nadchlorowego (1:l), rozpuszczalne formy fosforu, potasu, wapnia, magnezu, cynku,
miedzi, kadmu, niklu, o³owiu, chromu i arsenu  metod¹ ASA po ekstrakcji 0,5 M HCI,
wielopiercieniowe wêglowodory aromatyczne (fluoranten, benzo(ghi)perylen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i indenopiren) po ekstrakcji eterem
naftowym przy u¿yciu p³uczki ultradwiêkowej wed³ug normy PN-87/C-04544.01.

Omówienie i dyskusja wyników
W czasie kompostowania zachodz¹ ró¿norodne reakcje biochemiczne i chemiczne, w wyniku których postêpuje rozk³ad z³o¿onych zwi¹zków organicznych. W konsekwencji nastêpuje najczêciej, w miarê up³ywu czasu kompostowania, zwiêkszenie
zawartoci sk³adników popielnych [2, 5, 11]. W tym znacznym zmianom podlega
tak¿e zawartoæ magnezu, jednego z najwa¿niejszych sk³adników decyduj¹cych o
wartoci nawozowej kompostów, zw³aszcza z punktu widzenia jakoci pozyskiwanych produktów rolniczych (rys. 1).
Koncentracja magnezu w organicznych dodatkach stosowanych do produkcji kompostów by³a mniejsza ni¿ w osadach ciekowych (tab. 1). Dlatego te¿ najwiêcej magnezu ogólnego zawiera³ materia³ surowy w kombinacjach bez dodatków organicznych.
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Tabela 1. Zawartoæ magnezu ogó³em w osadach ciekowych w trakcie ich kompostowania (g·kg-1 s.m.)
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Rys. 1. Przyrost zawartoci magnezu ogó³em podczas 24 tygodniowego kompostowania, niezale¿nie
od dodatków

Du¿a intensywnoæ przemian w kompostach z dodatkiem materia³ów organicznych
spowodowa³a, ¿e zanotowano w nich wysoki wzrost zawartoci magnezu ogó³em w
stosunku do materia³u surowego (rys. 2). Zawartoæ magnezu zwiêkszy³a siê najbardziej w kompostach z dodatkiem 40% trocin oraz 20% s³omy, odpowiednio o 94 i 86%.
W kompostach bez dodatków organicznych tak¿e nast¹pi³ wzrost zawartoci magnezu,
ale by³ on mniejszy i wynosi³ 39% i 35% odpowiednio dla samego osadu (obiektu
kontrolnego) oraz wariantu z wapnem.
Zawartoæ magnezu ogó³em po 24 tygodniach kompostowania wynosi³a od 3,0 g·kg-1
kompostu z 20-procentowym dodatkiem obornika do 3,6 g·kg-1 s.m. kompostu wytworzonego z samego osadu ciekowego. W kompocie z 20-procentowym dodatkiem
s³omy stwierdzono wyj¹tkowo najwy¿sz¹ zawartoæ magnezu 3,9 g·kg-1 s.m. (tab. 1)
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Rys. 2. Przyrost zawartoci magnezu ogó³em po 24 tygodniach kompostowania: 1  osad, osad z
dodatkiem: 2  wapna, 3  20% trocin, 4  40% trocin, 5  20% s³omy, 6  40% s³omy, 7  20%
obornika, 8  40% obornika

W badaniach innych autorów, analogicznie jak w eksperymencie w³asnym, nastêpowa³o tak¿e zwiêkszanie zawartoci magnezu ogólnego podczas kompostowania [3,
5, 10, 14]. W dowiadczeniach Licznara [10] kompostowanie odpadów komunalnych
spowodowa³o znaczne 34% zwiêkszenie zawartoci magnezu.. W kolejnym eksperymencie Drozd [5] stwierdzili a¿ 65% wzrost koncentracji tego pierwiastka po 180 dniach
kompostowania odpadów miejskich. Badania Stuczyñskiego [14] wskazuj¹ tak¿e na
mo¿liwoæ du¿ego kilkudziesiêcioprocentowego zwiêkszenia zawartoci magnezu po
kompostowaniu traw, melasy i trocin. Badania w³asne s¹ zbli¿one do wyników cytowanych autorów, jakkolwiek 24-tygodniowe kompostowanie osadów ciekowych z dodatkiem 40% trocin oraz 20 i 40% s³omy, spowodowa³o znacznie wiêkszy, przekraczaj¹cy 80%, wzrost zawartoci magnezu ogó³em (tab. 1). O du¿ym wp³ywie rodzaju kompostowanego materia³u na zmiany zawartoci makropierwiastków w czasie kompostowania wiadcz¹ kolejne badania Drozda [3], w których to jednak stwierdzono bardzo
ma³e, tylko 5% zwiêkszenie zawartoci magnezu ogólnego po 90 dniach kompostowania pomiotu kurzego.
Zawartoæ magnezu rozpuszczalnego w badanych kompostach by³a bardzo ma³a w
porównaniu do innych sk³adników rozpuszczalnych. W materiale surowym zawartoæ
magnezu rozpuszczalnego kszta³towa³a siê w granicach od 0,2 g·kg-1 do 0,4 g·kg-1 suchej masy (tab. 2, rys. 3 i 4). Zmiany zawartoci rozpuszczalnej frakcji magnezu by³y
bardzo ma³e. W obiektach bez dodatków organicznych oraz w kompostach z dodatkiem obornika nie stwierdzono zmiany koncentracji magnezu rozpuszczalnego. W pozosta³ych kompostach stwierdzono wzrost tej frakcji magnezu o 50%. Zawartoæ magnezu rozpuszczalnego we wszystkich gotowych kompostach wynosi³a 0,3 g·kg-1 s.m.
Na zwiêkszenie zawartoci magnezu rozpuszczalnego w czasie kompostowania
osadów ciekowych z ró¿nymi dodatkami (licie, s³oma), nie przekraczaj¹ce jednak¿e
20%, wskazuj¹ badania Krzywego [9]. W dowiadczeniach Drozda [3, 4] oraz Licznara [10] wyst¹pi³y odwrotne zale¿noci. Stwierdzili oni po zakoñczeniu kompostowania
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Tabela 2. Zawartoæ magnesu rozpuszczalnego w 0,5 M HCI w osadach ciekowych w trakcie ich
kompostowania (g·kg-1 s.m.)
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Rys. 3. Przyrost zawartoci magnezu rozpuszczalnego podczas 24 tygodniowego kompostowania,
niezale¿nie od dodatków
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Rys. 4. Przyrost zawartoci magnezu rozpuszczalnego po 24 tygodniach kompostowania: 1  osad,
osad z dodatkiem: 2  wapna, 3  20% trocin, 4  40% trocin, 5  20% s³omy, 6  40% s³omy, 7  20%
obornika, 8  40% obornika.
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odpadów miejskich i pomiotu kurzego, w porównaniu do materia³u wyjciowego, kilkukrotne zmniejszenie zawartoci rozpuszczalnej formy tego pierwiastka. By³o to prawdopodobnie zwi¹zane z inn¹ ni¿ w badaniach w³asnych metodyk¹ analizy magnezu
rozpuszczalnego. W badaniach tych autorów oznaczanie magnezu rozpuszczalnego w
kompostach z odpadów miejskich wykonywana w wyci¹gach wodnych, a w badaniach
w³asnych w 0,5 M HCI.

Wnioski
1. Zmiany zawartoci magnezu ogó³em i rozpuszczalnego w osadach ciekowych podczas kompostowania by³y determinowane iloci¹ i rodzajem zaaplikowanych substancji.
2. W toku kompostowania nast¹pi³ du¿y i wysoce istotny wzrost zawartoci magnezu
ogólnego od 35% (osad + wapno) do 94% (osad + 40% trocin).
3. Zwiêkszenie zawartoci magnezu rozpuszczalnego w 0,5M HCl po 24-tygodniowym kompostowaniu stwierdzono tylko w kompostach z dodatkiem trocin i s³omy.
W pozosta³ych obiektach nie zanotowano istotnych zmian w zawartoci magnezu w
miarê czasu kompostowania.
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Streszczenie
Celem podjêtych badañ by³o okrelenie zmian zawartoci magnezu ogólnego i rozpuszczalnego
podczas kompostowania osadów ciekowych lub z dodatkiem trocin, s³omy, obornika i wapna. Zmiana zawartoci ogólnych i rozpuszczalnych form magnezu w osadach ciekowych w czasie kompostowania by³a determinowana iloci¹ i rodzajem zaaplikowanych substancji. We wszystkich kompostach
podczas ich kompostowania wyst¹pi³ du¿y i wysoce istotny wzrost zawartoci magnezu ogólnego
wahaj¹cy siê od 35% (osad ciekowy + wapno) do 94% (osad ciekowy + 40% trocin). Zwiêkszenie
zawartoci magnezu rozpuszczalnego w 0,5M HCl po 24-tygodniowym okresie kompostowania stwierdzono tylko w kompostach z dodatkiem trocin i s³omy. W pozosta³ych obiektach nie zanotowano
istotnych zmian w zawartoci tego sk³adnika w miarê wyd³u¿ania siê czasu kompostowania.

CHANGES IN MAGNESIUM CONTENT IN COMPOSTED SEWAGE
SLUDGE ENRICHED WITH VARIOUS COMPONENTS

Summary
The aim of the experiment was to determine the changes in the content of total and soluble magnesium in composted sewage sludge enriched with sawdust, straw, manure and lime. The change in the
content of the total and soluble magnesium forms in the composted sewage sludge was determined by
the amount and type of component applied. A large and highly significant increase in the total magnesium content was observed in all composts and ranged from 35% (sewage sludge + lime) to 94%
(sewage sludge + 40% sawdust). An increase in the content of magnesium soluble in 0.5M HCl after a
24-week composting period was reported only for the composts enriched with sawdust and straw. No
significant changes over time in the content of this element were found in the remaining composts.

prof. dr hab. Zdzis³aw Cieæko, dr in¿. Marcin Harnisz,
dr hab. Miros³aw Wyszkowski prof. UWM, mgr in¿. Tomasz Najmowicz
Katedra Chemii rodowiska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
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ZAWARTOÆ I SK£AD FRAKCYJNY PRÓCHNICY
W GLEBIE NAWO¯ONEJ OSADAMI CIEKOWYMI
Wstêp
Substancja organiczna wystêpuje w glebie w postaci próchnicy i niezhumifikowanych resztek rolinnych. Stanowi ona uk³ad dynamiczny, ulegaj¹cy ci¹g³ym przemianom. Charakter i nasilenie tych przemian zale¿¹ od:
l szaty rolinnej,
l mikroorganizmów i fauny glebowej,
l warunków hydrotermicznych oraz fizykochemicznych w³aciwoci gleby,
l dzia³alnoci cz³owieka.
Niew³aciwa uprawa gleby powoduje znaczne ubytki materii organicznej. Próchnica glebowa poprawia strukturê i w³aciwoci cieplne gleby oraz zwiêksza retencjê wody
i kationów (K+, NH4+, Ca++, Mg++). W glebach o s³abej sile sorbowania próchnica
chroni wymienione kationy, a tak¿e anion PO43-, przed wyp³ukiwaniem do podglebia.
W wielu opracowaniach wymienia siê szereg innych funkcji glebowej materii organicznej [1, 2, 3]:
l regulacja w³aciwoci buforowych gleby,
l dzia³anie ochronne dla substancji biogennie czynnych,
l regulacja potencja³u redoks,
l wi¹zanie pestycydów,
l hamowanie rozwoju niekorzystnych patogenów rolin,
l oraz wp³yw na rozpuszczalnoæ i migracjê pierwiastków, w tym metali ciê¿kich.
Rola materii organicznej, a szczególnie próchnicy glebowej, w sorpcji metali ciê¿kich by³a i jest przedmiotem wielu badañ [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Wed³ug Mercika i Kubik [10]
powstawanie kompleksów chelatowych z metalami ciê¿kimi powoduje detoksykacjê
gleby, ale mo¿e równie¿ zwiêkszaæ dostêpnoæ tych metali dla rolin. Powstawanie i
trwa³oæ kompleksów chelatowych w glebie zale¿y od wielu czynników, a przede wszystkim od iloci i struktury zwi¹zków humusowych, odczynu gleby oraz rodzaju i stê¿enia
metalu w glebie. Si³a wi¹zania metalu z substancj¹ organiczn¹ nie jest jednakowa dla
poszczególnych metali [11]. Wed³ug wielu autorów trwa³oæ chelatów jest zwi¹zana z
odczynem gleby i zwiêksza siê wraz ze wzrostem wartoci pH [11, 12, 13].
Wprowadzenie do gleby osadów ciekowych niesie ze sob¹ niebezpieczeñstwo
zanieczyszczenia rodowiska glebowego substancjami toksycznymi, ale wnosi znaczne iloci materii organicznej, która mo¿e równowa¿yæ niekorzystne oddzia³ywanie tych
substancji. Wykorzystanie do nawo¿enia osadów ciekowych oraz ich kompostów wp³ywaæ mo¿e korzystnie na w³aciwoci zwi¹zków próchnicznych.
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W badaniach Flis-Bujak i in. [14] stwierdzono istotn¹ zale¿noæ pomiêdzy zawartoci¹ i sk³adem materii organicznej gleby piaszczystej, a zastosowanymi dawkami osadu
komunalnego. Wprowadzenie osadu ciekowego spowodowa³o istotny przyrost zawartoci wêgla organicznego. Stwierdzono równie¿, ¿e przemiany materii organicznej u¿ynianej gleby wyra¿aj¹ siê obni¿eniem udzia³u ³atwo rozpuszczalnych frakcji próchnicznych w zawartoci ogólnej C organicznego.
Niemyska-£ukaszuk i Filipek-Mazur [15] równie¿ stwierdzi³y poprawê jakoci
próchnicy w glebie pod wp³ywem nawo¿enia obornikiem, osadem garbarskim kompostowanym z torfem oraz osadem nieprzetworzonym. W innym dowiadczeniu FilipekMazur i in. [16] nie wykazali tak korzystnego wp³ywu nawo¿enia osadami z oczyszczalni cieków garbarskich i ich kompostami z dodatkiem lici i trocin na iloæ i jakoæ
zwi¹zków próchnicznych.
Z licznych publikacji wynika, ¿e wy³¹czne nawo¿enie materia³ami zasobnymi w
substancjê organiczn¹ nie wystarcza aby utrzymaæ sta³y poziom próchnicy glebowej
warunkuj¹cy ¿yznoæ gleby. Wa¿n¹ rolê odgrywa równie¿ wapnowanie gleby. Zabieg
ten poprawia w sposób istotny jakoæ próchnicy glebowej. Koaguluj¹ce dzia³anie wapnia wydatnie pomniejsza wymywanie próchnicy do g³êbszych warstw gleby [17]. Problem ten jest istotny w przypadku osadów garbarskich, poniewa¿ s¹ one zasobne w
materiê organiczn¹ i wapñ. Wapñ poprawia odczyn gleby, co stwierdzono w wielu badaniach, a prawdopodobnie dzia³a ochronnie na próchnicê glebow¹.
Uzyskanie optymalnych plonów, zarówno pod wzglêdem ilociowym, jak i jakociowym, zale¿y od ¿yznoci gleby. Postêpuj¹ca degradacja gleby poprzez zubo¿enie
w próchnicê, zanieczyszczenie ró¿nymi substancjami, czêsto toksycznymi, wynika z
pogarszaj¹cych siê warunków rodowiska zewnêtrznego oraz braku harmonii miêdzy
cz³owieka i innymi elementami rodowiska. Wprowadzanie zmian w uprawie, nawo¿eniu czy ochronie rolin powinno zmierzaæ nie tylko w kierunku osi¹gniêcia maksymalnego zysku, ale przede wszystkim mieæ na uwadze ochronê gleby jako jednego z najwa¿niejszych elementów rodowiska.
Celem badañ, których wyniki przedstawiono w niniejszej publikacji, by³o okrelenie wp³ywu nawo¿enia organicznego obornikiem oraz osadami ciekowymi na sk³ad
próchnicy glebowej.

Metodyka badañ
Dowiadczenie wazonowe za³o¿ono na glebie o sk³adzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego zawieraj¹cego 14% cz¹steczek o rednicy <0,02 mm. Dowiadczenie prowadzono w wazonach PCV mieszcz¹cych 5,6 kg powietrznie suchej
gleby. Odczyn gleby mierzony w roztworze KCl o stê¿eniu 1 mol·dm-3 wynosi³ 4,27, a
kwasowoæ hydrolityczna oznaczona w roztworze CH3COONa o stê¿eniu 1 mol·dm-3
32,93 mmol(+)·kg-1 gleby. U¿yta w dowiadczeniu gleba zawiera³a 9,65 g C·kg-1 oznaczonego metod¹ Tiurina i 1,03 g N·kg-1 oznaczonego metod¹ Kjeldahla. Zawartoæ
przyswajalnych form fosforu wynosi³a 62,52 mg P, a potasu 86,65 mg K·kg-1 gleby.
Zawartoæ metali ciê¿kich oznaczona po uprzednim spopieleniu substancji organicznej
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(500oC przez 5 h) po mineralizacji w kwasach azotowym(V) i chlorowym(VII) i roztworzeniu w kwasie solnym mieci³a siê w zakresie wartoci naturalnych i wynosi³a
(mg·kg-1 suchej masy gleby): Cu 5,70; Pb 29,22; Zn 72,00; Cr 6,50; Cd 0,578; Ni 5,85.
Osady ciekowe pobrano z komunalnych oczyszczalni (mechaniczno-biologicznych)
w Krzeszowicach i Niepo³omicach oraz z oczyszczaj¹cej cieki garbarskie (chemicznie) w Radomiu. Przed pobraniem próbek wszystkie osady ciekowe by³y stabilizowane, przy czym technologia i czas stabilizacji by³y ró¿ne. Zastosowane w dowiadczeniu
osady (tab. 1) nie budzi³y zastrze¿eñ (poza zawartoci¹ chromu w osadzie garbarskim)
pod wzglêdem mikrobiologicznym ani pod wzglêdem zawartoci metali ciê¿kich dla
osadów ciekowych przeznaczonych na potrzeby nierolnicze [18].
Schemat (tab. 2) dowiadczenia obejmowa³ 6 obiektów w dwóch seriach  jedn¹
seriê za³o¿ono jesieni¹ (I dekada padziernika) 2000 roku, a drug¹ (o takim samym
schemacie) wiosn¹ (I dekada kwietnia) 2001 roku. Ka¿dy obiekt mia³ 4 powtórzenia.
Dawki osadów ciekowych ustalano w oparciu o zawartoæ w nich azotu. Dawki podstawowych sk³adników nawozowych by³y jednakowe we wszystkich obiektach (poza
kontrol¹) i wynosi³y 1,2 g N, 1,8 g P (zastosowano na 3 lata) i 1,4 g K·wazon-1.
W obiektach, w których nale¿a³o wyrównaæ dawki fosforu lub potasu stosowano
roztwory czystych chemicznie soli. Sk³ad chemiczny osadów ciekowych, stosowanych jednorazowo podano w tabeli 1.
Jako rolinê testow¹ uprawiano kukurydzê odmiany Koka. Po zbiorze rolin pobrano próbki gleby z ka¿dego wazonu oddzielnie. Próbki te doprowadzono do stanu
powietrznie suchego, a nastêpnie przesiano przez sito o rednicy oczek 1 mm. W tak
Tabela 1. Sk³ad chemiczny osadów ciekowych u¿ytych w dowiadczeniu
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przygotowanym materiale oznaczono: pH potencjometrycznie w zawiesinie KCl o
stê¿eniu 1 mol·dm-3, kwasowoæ hydrolityczn¹ w roztworze CH3COONa o stê¿eniu
1 mol·dm-3 metod¹ Kappena, zawartoæ wêgla organicznego metod¹ Tiurina, a sk³ad
frakcyjny próchnicy metod¹ Kononowej-Bielczikowej [19], w której zwi¹zki próchniczne, z oddzielnych nawa¿ek gleby, ekstrahowano za pomoc¹ nastêpuj¹cych roztworów: H2SO4 o stê¿eniu 0,05 mol·dm-3, mieszanin¹ Na4P2O7 o stê¿eniu 0,1 mol·dm-3 +
NaOH o stê¿eniu 0,1 mol·dm-3. W uzyskanych ekstraktach oznaczono wêgiel organiczny wyci¹gu oraz kwasów huminowych metod¹ Tiurina, natomiast wêgiel kwasów
fulwowych wyliczono z ró¿nicy miêdzy ogóln¹ iloci¹ wêgla organicznego w wyci¹gu,
a jego iloci¹ w kwasach huminowych.
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie z uwzglêdnieniem analizy wariancji
dwuczynnikowej, a istotnoæ ró¿nic pomiêdzy rednimi arytmetycznymi oszacowano
za pomoc¹ testu t  Studenta przy poziomie istotnoci p < 0,05.

Wyniki
Analiza chemiczna osadów ciekowych u¿ytych w dowiadczeniu wskazuje na
umiarkowane zawartoci metali ciê¿kich z wyj¹tkiem chromu, którego iloæ w osadzie
garbarskim przekracza³a dopuszczaln¹ zawartoæ w osadach stosowanych w rolnictwie
[18]. Sk³ad chemiczny osadów ciekowych opublikowano wczeniej [20].
Zastosowane osady ciekowe poprawi³y odczyn gleby (tab. 2).
Gleba z dodatkiem osadu wykaza³a wy¿sze pH ni¿ w obiektach z NPK i obornikiem (tab. 2). Najwy¿sz¹ wartoæ pH stwierdzono w glebie obiektu z osadem garbarskim. Termin nawo¿enia (wiosna, jesieñ) nie mia³ istotnego wp³ywu na odczyn gleby.
Zawartoæ wêgla organicznego w glebie zale¿a³a w wiêkszym stopniu od rodzaju
nawo¿enia ni¿ terminu jego stosowania (tab. 2).
Tabela 2. Odczyn oraz zawartoæ wêgla organicznego w glebie
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Podobn¹ prawid³owoæ wykaza³a zawartoæ azotu ogólnego w glebie. Zale¿a³a ona
w wiêkszym stopniu od rodzaju nawo¿enia ni¿ terminu stosowania (tab. 3).
Gleba nawo¿ona osadami i obornikiem zawiera³a wiêcej tego sk³adnika ni¿ gleba
z NPK. Najwiêcej azotu ogólnego stwierdzono w obiekcie nawo¿onym osadem garbarskim.
Zmiany C:N w glebie (tab. 3). Jesienne nawo¿enie NPK, obornikiem i osadem
z Krzeszowic zwiêkszy³o przewagê C nad N w porównaniu z obiektem kontrolnym.
W pozosta³ych obiektach zmniejszy³a siê wartoæ wskanika C:N. Podobn¹ prawid³owoæ wykaza³o wiosenne nawo¿enie. Wskanik C:N zmala³ w glebie nawo¿onej
mineralnie. Zwiêkszenie wskanika C:N (przy wiosennym terminie nawo¿enia) stwierdzono równie¿ w glebie nawo¿onej osadem z Niepo³omic (tab. 3).
Tabela 3. Zawartoæ azotu ogólnego i stosunek C:N w glebie
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Zawartoæ zwi¹zków próchnicznych ekstrahowanych z gleby roztworem H2SO4 o
stê¿eniu 0,05 mol·dm-3, kszta³towa³a siê na zbli¿onym poziomie dla wszystkich terminów nawo¿enia (tab. 4). Zawartoci wêgla ekstrahowanego roztworem kwasu siarkowego by³y wy¿sze przy nawo¿eniu wiosennym. Osad ciekowy zwiêkszy³ istotnie zawartoæ niskocz¹steczkowych zwi¹zków próchnicznych ekstrahowanych kwasem siarkowym, w porównaniu do obornika poza obiektami z osadem garbarskim z Radomia
(nawo¿enie jesienne) i osadem komunalnym z Krzeszowic (nawo¿enie wiosenne), gdzie
by³o ono równorzêdne.
Zawartoci wêgla wydzielonego z gleby mieszanin¹ Na4P2O7 o stê¿eniu 0,1 mol·dm-3
i NaOH o stê¿eniu 0,1 mol·dm-3 mieci³y siê w przedzia³ach:
l od 3,35 g  3,88 g·kg-1 suchej masy dla nawo¿enia jesiennego,
l 2,99 g  3,35 g·kg-1 dla nawo¿enia wiosennego (tab. 4).
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Tabela 4. Zawartoci wêgla organicznego wyekstrahowanego z gleby
&Z\HNVWUDKRZDQ\

PROÂGP 1D32
PROÂGP +62
PROÂGP1D2+

J&ÂNJ VXFKHMPDV\JOHE\
QDZR HQLH
QDZR HQLH
UHGQLD
UHGQLD
MHVLH 
ZLRVQD
ZLRVQD
MHVLH 


2ELHNW\

.RQWUROD
1DZR HQLHPLQHUDOQH 13. 
2ERUQLN
2VDG\ FLHNRZH]
x 5DGRPLD
x 1LHSRáRPLF
x .U]HV]RZLF
UHGQLD
1,5SGOD
x URG]DMXQDZR HQLD
x WHUPLQXQDZR HQLD
x LQWHUDNFML

























±
































±









W porównaniu do obiektu nawo¿onego obornikiem obni¿y³a siê zawartoæ wêgla
ekstrahowanego ze wszystkich gleb nawo¿onych osadami ciekowymi jesieni¹ i wiosn¹. Nawo¿enie osadem garbarskim z Radomia wyranie zmniejszy³o zawartoæ wyekstrahowanego wêgla w odniesieniu do osadów z Niepo³omic i Krzeszowic (tab. 4).
Nawo¿enie NPK zwiêkszy³o zawartoci wêgla wydzielonego mieszanin¹ Na 4P2O7
i NaOH porównywalnie do osadów z Niepo³omic i Krzeszowic.
Zwi¹zki próchniczne, nie wyekstrahowane roztworem pirofosforanu sodu i zasady
sodowej stanowi³y 3,32 g  4,94 g·kg-1 suchej masy gleby (dla nawo¿enia jesiennego)
i 2,99 g  6,34 g·kg-1 suchej masy gleby (dla nawo¿enia wiosennego). Nawo¿enie organiczne istotnie zwiêkszy³o (poza obiektem z osadem z Niepo³omic) zawartoæ tej frakcji w porównaniu do obiektu kontrolnego i NPK.
Zawartoci wêgla kwasów huminowych i fulwowych by³y ró¿ne, co ilustruje stosunek CKh:CKf (tab. 5). W obiektach kontrolnym, NPK i z obornikiem wskanik ten by³
wy¿szy ni¿ w glebie z osadami ciekowymi, zw³aszcza nawo¿enia jesiennego (tab. 5).
Osad ciekowy istotnie zmniejszy³ zawartoci kwasów huminowych, zw³aszcza przy
jesiennym nawo¿eniu.
Wy¿sze zawartoci wêgla kwasów huminowych stwierdzono przy nawo¿eniu wiosennym. Nawo¿enie NPK i obornikiem da³o wy¿sze zawartoci kwasów huminowych,
a ró¿ne terminy nawo¿enia nie mia³y istotnego znaczenia (tab. 6). Odwrotna prawid³owoæ wyst¹pi³a u kwasów fulwowych, których stwierdzono znacznie wiêcej przy jesiennym nawo¿eniu. Nawo¿enie osadami zwiêkszy³o zawartoæ kwasów fulwowych,
w stosunku do nawo¿enia NPK i obornikiem (tab. 6).
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Tabela 5. Zawartoæ wêgla niehydrolizuj¹cego i wartoæ stosunku CKh:CKf w glebie
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Tabela 6. Zawartoæ wêgla kwasów huminowych i fulwowych w glebie
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Dyskusja
Próchnica kszta³tuje fizyczne, chemiczne i biologiczne w³aciwoci gleby. Zwi¹zki
próchniczne maj¹ zdolnoæ ³¹czenia siê z kationami (metalami ciê¿kimi), tworz¹c zwi¹zki
podobne do soli zwane humianami. Ponadto próchnica dzia³a na roliny. Zapewnia im
optymalne warunki oddychania oraz pobierania wody i zasorbowanych sk³adników
mineralnych [17]. Badaniami nad wp³ywem próchnicy na w³aciwoci gleby oraz rolinnoæ zajmowa³o siê wielu autorów [3, 8].
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Ze wzglêdu na niejednoznaczne wyniki dotycz¹ce wp³ywu nawo¿enia organicznego, a szczególnie materia³ami pochodzenia odpadowego, na iloæ i sk³ad frakcyjny próchnicy, badanie zachowania siê tych zwi¹zków pod wp³ywem nawo¿enia jest ci¹gle aktualne. Potwierdzeniem tego s¹ wyniki omawianego dowiadczenia, gdzie stwierdzono
niejednakowe dzia³anie nawo¿enia obornikiem i osadami ciekowymi na iloæ i jakoæ
zwi¹zków próchnicznych.
Osady ciekowe zwiêkszy³y zawartoci wêgla organicznego i azotu ogólnego w
glebie. Równie¿ Baran i in. [2] wykazali przyrost zawartoci wêgla organicznego i
azotu ogólnego pod wp³ywem nawo¿enia gleby lekkiej osadem ciekowym. We wczeniejszych badaniach Filipek-Mazur i Gondka [22] nie stwierdzono natomiast zwiêkszenia iloci wêgla organicznego i azotu ogólnego w glebie pod wp³ywem stosowania
osadów garbarskich nie przetworzonych, a zmiany stosunku C:N, jakie nast¹pi³y pod
wp³ywem zastosowanego nawo¿enia s¹ zgodne ze stwierdzonymi przez Barana i in.
[23]. Na podstawie wyników prezentowanych w niniejszej publikacji mo¿na stwierdziæ, ¿e zawartoæ wêgla organicznego w glebie zale¿a³a w wiêkszym stopniu od rodzaju nawo¿enia ni¿ terminu jego stosowania, podobn¹ zale¿noæ stwierdzono w przypadku azotu ogólnego. Jesienne nawo¿enie NPK, obornikiem i osadem z Krzeszowic
zwiêkszy³o wskanik C:N, w porównaniu do obiektu kontrolnego. W pozosta³ych obiektach nawozonych zmala³ wskanik C:N. Podobn¹ tendencjê zaobserwowano dla nawo¿enia wiosennego.
Obni¿enie zawartoci frakcji zwi¹zków próchnicznych ekstrahowanych z gleby
mieszanin¹ Na4P2O7 o stê¿eniu 0,1 mol·dm-3 i NaOH o stê¿eniu 0,1 mol·dm-3 wynika³o
prawdopodobnie z tempa mineralizacji wprowadzonej materii organicznej, co znajduje
potwierdzenie w pracach innych autorów, którzy stosowali ró¿ne dawki komunalnych
osadów ciekowych. Przemiany materii organicznej gleby, zale¿a³y od wielkoci dawki
i wyra¿a³y siê obni¿eniem udzia³u ³atwo rozpuszczalnych frakcji wydzielonych wy¿ej
wymienionymi roztworami [14].
Obni¿enie zawartoci ³atwo rozpuszczalnej próchnicy mo¿na t³umaczyæ powstawaniem trwa³ych zwi¹zków próchnicznych (po³¹czeñ organiczno  mineralnych), co
potwierdza zwiêkszenie siê udzia³u wêgla niehydrolizuj¹cego, a stwierdzone zosta³o
równie¿ przez Barana i in. [20]. Powstawanie tych po³¹czeñ uwa¿ane jest za korzystne
ze wzglêdu na zapobieganie mineralizacji próchnicy, a mo¿e wynikaæ prawdopodobnie
ze zmiany odczynu gleby spowodowanej wprowadzeniem wapnia wraz z osadami ciekowymi (zw³aszcza garbarskimi). Stwierdzaj¹ oni, ¿e pod wp³ywem nawo¿enia zmniejszy³ siê udzia³ po³¹czeñ próchnicznych wydzielonych mieszanin¹ pirofosforanu sodu i
wodorotlenku sodu, natomiast zwiêkszy³ siê udzia³ humin. Obni¿enie udzia³u tej frakcji zwiêkszy³o zawartoæ po³¹czeñ nie wyekstrahowanych, co stwierdzili równie¿ autorzy tej pracy. Baran i in. [20] stwierdzili brak jednoznacznego wp³ywu nawo¿enia osadami komunalno-przemys³owymi na jakoæ materii organicznej wyra¿onej stosunkiem
CKh:CKf. Zawartoci kwasów huminowych i fulwowych w badanej przez nas glebie
by³y zró¿nicowane, co ilustruje stosunek CKh:CKf. Nawo¿enie osadami ciekowymi
spowodowa³o istotne obni¿enie zawartoci kwasów huminowych zw³aszcza przy jesiennym stosowaniu nawo¿enia.

109

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 9

Podsumowanie
W wyniku zastosowania osadów ciekowych wzros³o pH gleby. Zawartoæ wêgla organicznego i azotu zale¿a³a w wiêkszym stopniu od rodzaju nawo¿enia ni¿ terminu zastosowania. Jesienne nawo¿enie NPK, obornikiem i osadem z Krzeszowic zwiêkszy³o wskanik
C:N. W pozosta³ych obiektach zmniejszy³a siê wielkoæ wskanika C:N. Podobn¹ prawid³owoæ zaobserwowano dla wiosennego nawo¿enia. Zawartoæ niskocz¹steczkowych
zwi¹zków próchnicznych ekstrahowanych z gleby roztworem H2SO4 o stê¿eniu 0,05 mol·dm-3
kszta³towa³a siê na zbli¿onym poziomie dla wszystkich terminów stosowania nawo¿enia.
W porównaniu do obiektu z obornikiem obni¿y³a siê zawartoæ wêgla wydzielonego roztworem Na4P2O7 i NaOH we wszystkich obiektach z osadami ciekowymi zarówno jesiennego i wiosennego nawo¿enia. Osad ciekowy istotnie obni¿y³ zawartoci kwasów
huminowych, zw³aszcza w jesiennym nawo¿eniu. Odwrotn¹ prawid³owoæ stwierdzono
dla kwasów fulwowych, których by³o istotnie wiêcej przy jesiennym nawo¿eniu.
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HUMUS CONTENT AND FRACTIONAL COMPOSITION IN SOIL FERTILISED WITH SEWAGE SLUDGE

Summary
The research presented in this work aimed at determining the effect of organic treatment with farmyard
manure and sewage sludge on the content of humus compounds in soil. The soil treated with sewage sludge
has significantly higher reaction than that fertilised with mineral materials and farmyard manure while
organic carbon concentrations depend to a greater degree on the kind of treatment than on the date of its
application. A similar dependence was observed for total nitrogen. Mineral fertilisation, treatment with
farmyard manure and municipal sludge from Krzeszowice applied in autumn caused an increase in C: N
ratio value in comparison with the control soil. In the other objects a decrease in this parameter value was
detected. A similar tendency was noted also for the spring fertilisation date. The content of low-molecular
humus compounds extracted from soil with 0.05 mol ·dm-3 H2SO4 solution was small and remained on a
similar level between the dates of treatments. In comparison with farmyard manure treatment a decrease
was observed in carbon amount extracted by a mixture of Na4P2O7 and NaOH in all objects fertilised
with sewage sludge both when applied in autumn and in spring. Fertilisation with sewage sludge caused
a notable decline in humic acid content particularly at the autumn date of treatment. A reverse dependence was observed for fulvic acids, the amount of which was far bigger at autumn application date.
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ZAWARTOCI METALI CIÊ¯KICH W GLEBIE NAWO¯ONEJ
OSADAMI GARBARSKIMI I KOMPOSTAMI TYCH Z OSADÓW

Wstêp
Dynamiczny postêp w oczyszczaniu cieków przemys³owych i komunalnych czyni, ¿e utylizacja osadów ciekowych nabiera coraz wiêkszego znaczenia. Znana jest wartoæ nawozowa osadów ciekowych, w tym osadów pochodzenia garbarskiego [1, 2].
Nawozowe u¿ytkowanie osadów ciekowych (spe³niaj¹cych wymogi ekologiczne) jest
najbardziej ekonomiczne [3]. Osady ciekowe dostarczaj¹c sk³adników pokarmowych
dla rolin oraz materii organicznej poprawiaj¹ w³aciwoci fizyczne gleby i zwiêkszaj¹
jej pojemnoæ sorpcyjn¹. Oprócz du¿ej wartoci nawozowej osady ciekowe mog¹ byæ
te¿ nonikami sk³adników szkodliwych i organizmów chorobotwórczych [4], które ograniczaj¹, a czasem nawet uniemo¿liwiaj¹ ich nawozowe wykorzystanie [5]. G³ównym
czynnikiem ograniczaj¹cym rolnicz¹ utylizacjê osadów garbarskich jest zawartoæ chromu wynikaj¹ca z procesów technologicznych [6]. Obecne normy prawne zawarte w
ustawie o nawozach i nawo¿eniu [7], a dotycz¹ce stosowania nawozów organicznych
oraz rozporz¹dzeniu dotycz¹cym stosowania osadów ciekowych [8], s¹ bardzo rygorystyczne w odniesieniu do tego pierwiastka. W przeprowadzonych badaniach nad
wykorzystaniem osadów garbarskich do celów nawozowych najwiêcej uwagi powiêcono wystêpowaniu chromu. Inne metale wydaj¹ siê byæ mniej wa¿ne z punktu widzenia mo¿liwoci ich akumulacji w glebie do poziomu toksycznego dla rolin, a nastêpnie
w nadmiarze w³¹czanych w ³añcuch pokarmowy.
Celem badañ by³o okrelenie wp³ywu aplikacji osadów garbarskich nieprzetworzonych i kompostowanych na zawartoæ metali ciê¿kich w glebie. Dowiadczenie za³o¿ono w 1996 roku, przed wprowadzeniem w ¿ycie rozporz¹dzeñ wykonawczych do
Ustawy o nawozach i nawo¿eniu oraz rozporz¹dzeñ reguluj¹cych mo¿liwoci wykorzystania osadów ciekowych do nawo¿enia gleby.

Metodyka badañ
Dowiadczenie wazonowe prowadzono w latach 19961998. W wazonach Mitscherlicha umieszczono po 5 kg powietrznie suchej gleby. Glebê nawo¿ono osadem z
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni cieków Krakowskich Zak³adów Garbarskich
oraz kompostem (w tym wermikompostem) z tego osadu z dodatkiem s³omy pszennej i
lici jab³oni. Dodatek s³omy i lici stanowi³ 20% w stosunku do suchej masy osadu.
Czas kompostowania wynosi³ 9 miesiêcy. Nastêpnie do czêci kompostu wprowadzono
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d¿d¿ownice Eisenia fetida. Proces kompostowania z udzia³em d¿d¿ownic trwa³ nastêpne 6 miesiêcy. W efekcie uzyskano produkt zwany wermikompostem. W dowiadczeniu u¿yto równie¿ osad z chemicznej oczyszczalni cieków garbarni Mat w Cerekwi
k/Radomia oraz komposty z tego osadu z dodatkiem 10% s³omy pszennej (w stosunku
do suchej masy osadu). Kompostowanie tego osadu prowadzono w taki sam sposób jak
wy¿ej. Porównawczo zastosowano obornik i nawo¿enie mineralne (NPK). Osady i komposty by³y zasobne w azot. Zawiera³y mniej wêgla organicznego ni¿ obornik oraz porównywalne zawartoci fosforu (tab. 1). Osady oraz ich produkty zawiera³y kilkakrotnie wiêcej wapnia ni¿ obornik, a by³y ubogie w potas. Zawartoæ metali ciê¿kich nie
budzi³a zastrze¿eñ poza zawartoci¹ chromu.
Tabela 1. Sk³ad chemiczny nawozów zastosowanych w dowiadczeniu
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Dowiadczenie mia³o 11 obiektów nawozowych w czterech powtórzeniach. Schemat dowiadczenia przedstawia tabela 2. W dowiadczeniu zastosowano glebê zawieraj¹c¹ 23% czêci sp³awialnych. Jej pH (w roztworze KCl o stê¿eniu 1 mol·dm-3) wynosi³o 6,45. Pojemnoæ sorpcyjna gleby wynosi³a 86,5 mmol(+)·kg-1, a kwasowoæ
hydrolityczna 9,50 mmol(+)·kg-1 suchej masy gleby. Gleba zawiera³a 0,87 g N·kg-1 i
9,10 g C·kg-1 suchej masy. Zawartoæ przyswajalnych dla rolin form fosforu wynosi³a
84 mg P·kg-1, potasu 184 mg K·kg-1 suchej masy. Zawartoci ogólnych form metali
ciê¿kich wynosi³y: Cu 5,19; Cd 1,57; Pb 21,97; Cr 8,05; Ni 5,06 i Zn 103 mg·kg-1
suchej masy. Dawki kompostów i wermikompostów (zastosowano jednorazowo w pierwszym roku dowiadczenia) obliczono w oparciu o zawartoæ w nich azotu. Przyjêta
dawka azotu wynosi³a 1 g N·wazon-1. Fosfor i potas uzupe³niono czystymi chemicznie
solami [Ca(H2PO4)2·H2O i KCl]. W dowiadczeniu uprawiano kolejno: proso i gorczycê bia³¹ w pierwszym roku, kukurydzê i s³onecznik w drugim roku, pszen¿yto jare
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w trzecim oraz kukurydzê w czwartym roku. Pobrane próbki gleby z poszczególnych
obiektów nawozowych analizowano pod k¹tem w³aciwoci chemicznych. W rednich
próbkach powietrznie suchej gleby oznaczono: pH potencjometrycznie w roztworze
KCl o stê¿eniu 1 mol·dm-3, kwasowoci hydrolityczn¹ w roztworze CH3COONa o
stê¿eniu 1 mol·dm-3, zawartoci metali ciê¿kich (Cu, Cd, Cr i Pb) po mineralizacji
próbek w mieszaninie kwasów azotowego(V) i chlorowego(VII) (2:1) [9]. Ze wzglêdu
na nieznaczne ró¿nice ca³kowitych zawartoci metali ciê¿kich w glebie po 1 i 3 roku
podano wartoæ redni¹, a w wyci¹gu HCl o stê¿eniu 1 mol·dm-3 oznaczono zawartoci
³atwo przyswajalnych dla rolin form metali ciê¿kich [9]. Oznaczenie wykonano wed³ug metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA).
Oznaczone zawartoci metali ciê¿kich w glebie oceniono na podstawie analizy
wariancji jednoczynnikowej, istotnoæ ró¿nic pomiêdzy rednimi arytmetycznymi oszacowano za pomoc¹ testu t-Studenta przy poziomie istotnoci p < 0,05. Dla wartoci
rednich zamieszczonych w tabelach obliczono b³¹d standardowy.

Wyniki badañ
Nawo¿enie osadami garbarskimi oraz kompostami z tych osadów zró¿nicowa³o
wartoæ pH gleby w poszczególnych obiektach dowiadczenia (tab. 2). Nawo¿enie
zw³aszcza wermikompostami z osadu 1 spowodowa³o najwiêkszy wzrost wartoci pH
po pierwszym roku badañ (1996) w porównaniu do obiektów kontrolnego oraz nawo¿onych obornikiem i sk³adnikami mineralnymi. Zmniejszenie wartoci pH stwierdzono
w warunkach osadu 2. Podobne prawid³owoci stwierdzono w glebie po trzecim roku
badañ. Czynnikiem wp³ywaj¹cym na wartoci pH by³y dozy wapnia w zastosowanych
nawozach.
Nawozy pochodzenia garbarskiego istotnie ró¿nicowa³y kwasowoæ hydrolityczn¹
gleby (tab. 2). Po pierwszym roku najwiêksze obni¿enie w porównaniu do gleby nawo¿onej obornikiem i NPK, stwierdzono w wariantach nawo¿onych osadem 1 (kompostem). Najmniejsze redukcje kwasowoci hydrolitycznej stwierdzono w wariantach osadu
z Radomia i jego produktami. Podobne zale¿noci stwierdzono w glebie po trzecim
roku, przy czym wartoæ omawianej cechy uleg³a zwiêkszeniu, najbardziej w glebie
obiektu nawo¿onego NPK. Zawartoci miedzi przyswajalnej ekstrahowanej roztworem HCl o stê¿eniu 1 mol·dm-3 po pierwszym roku (1996) dowiadczenia mieci³y siê
w przedziale 2,844,03 mg Cu·kg-1 suchej masy (tab. 3).
Zwiêkszenie zawartoci miedzi przyswajalnej w porównaniu do gleby z dodatkiem
obornika stwierdzono po dodaniu obu kompostów lub wermikompostów z osadu 1
oraz wermikompostu z osadu 2. Po trzecim roku badañ (1998) zawartoæ przyswajalnych form miedzi w glebie zmala³a przy zachowaniu podobnych zale¿noci jak po roku
pierwszym. Wprowadzone do gleby nawozy pochodzenia garbarskiego nie ró¿nicowa³y istotnie zawartoci przyswajalnych form tego pierwiastka. Zawartoæ form ogólnych
miedzi w glebie obiektów z dodatkiem kompostów lub wermikompostów przygotowanych z osadu 1 by³a prawie identyczna jak w glebie z dodatkiem obornika. Natomiast
w glebie z dodatkiem osadu 2 by³a zbli¿ona do zawartoci w glebie z NPK. Istotnie
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Tabela 2. Wartoæ pH i kwasowoci hydrolitycznej gleby po pierwszym i trzecim roku dowiadczenia
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Tabela 3. Zawartoæ (mg·kg-1) rozpuszczalnych i ogólnych form miedzi w glebie po pierwszym i
trzecim roku dowiadczenia
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wiêksza w porównaniu do gleby nawo¿onej mineralnie okaza³a siê zawartoæ ogólnych
form miedzi w glebie obiektów z dodatkiem kompostów z osadu 1. Istotne obni¿enie
zawartoci ogólnych form miedzi (w porównaniu do gleby z dodatkiem obornika) stwierdzono po dodaniu do gleby osadu 2 oraz kompostów (tab. 3).
Zawartoæ kadmu ekstrahowanego roztworem HCl o stê¿eniu 1 mol·dm-3 po pierwszym roku badañ (1996) wynosi³a 0,730,84 mg Cd·kg-1. Po trzecim roku badañ (1998)
zawartoci te wyranie zmala³y (0,480,56 mg Cd·kg-1 suchej masy). Nie stwierdzono
istotnych ró¿nic w zawartoci tego pierwiastka pomiêdzy gleb¹ poszczególnych obiektów dowiadczenia. Zawartoci ogólnych form kadmu wynios³y 0,790,89 mg Cd·kg-1,
a ró¿nice miêdzy obiektowe nie by³y istotne statystycznie (tab. 4).
Zawartoæ przyswajalnych form o³owiu w glebie nie wykazywa³a wiêkszego zró¿nicowania miêdzy obiektowego zarówno po pierwszym (1996), jak i po trzecim (1998)
roku badañ, a rednie zawartoci przyswajalnych form tego pierwiastka wynosi³y odpowiednio 19,7 i 20,0 mg Pb·kg-1 suchej masy (tab. 5). Zawartoci ogólnych form o³owiu w glebie obiektów z dodatkiem materia³ów pochodzenia garbarskiego nie ró¿ni³y
siê istotnie od zawartoci stwierdzonych w glebie z dodatkiem obornika i nawozów
mineralnych. rednia zawartoæ tego pierwiastka w glebie wynosi³a 23,3 mg Pb·kg-1
suchej masy.
Osady, komposty i wermikomposty pochodzenia garbarskiego najbardziej zró¿nicowa³y zawartoæ chromu, zarówno tzw. przyswajalnego ekstrahowanego roztworem
HCl o stê¿eniu 1 mol·dm-3, jak i form ogólnych tego pierwiastka (tab. 6). Zawartoci
Tabela 4. Zawartoæ (mg·kg-1) rozpuszczalnych i ogólnych form kadmu w glebie po pierwszym i
trzecim roku dowiadczenia
.DGP
2ELHNW\

 

[



IRUP\UR]SXV]F]DOQH

*OHED]GRGDWNLHP

 $.RQWURODEH]QDZR HQLD
%2ERUQLN
&1DZR HQLHPLQHUDOQH 13. 



 
 
 
2VDGJDUEDUVNL].UDNRZD
'2VDG
 
(.RPSRVW RVDGOL FLH 
 
).RPSRVW RVDGVáRPD 
 
*:HUPLNRPSRVW RVDGOL FLH 
 
+:HUPLNRPSRVW RVDGVáRPD 
 
2VDGJDUEDUVNL]5DGRPLD
,2VDG
 
-.RPSRVW RVDGVáRPD 
 
.:HUPLNRPSRVW RVDGVáRPD 
 
1,5S
±



1) wartoci
2)

rednie z trzech lat.
nie istotne.

116

IRUP\RJyOQH
























QL 




QL 

REKULTYWACYJNE I NAWOZOWE U¯YTKOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH

Tabela 5. Zawartoæ (mg·kg-1) rozpuszczalnych i ogólnych form o³owiu w glebie po pierwszym i
trzecim roku dowiadczenia
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Tabela 6. Zawartoæ (mg·kg-1) rozpuszczalnych i ogólnych form chromu w glebie po pierwszym i
trzecim roku dowiadczenia
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form przyswajalnych chromu po pierwszym roku (1996) dowiadczenia w glebie obiektów z dodatkiem materia³ów pochodzenia garbarskiego mieci³y siê w przedziale 14,49
73,28 mg Cr·kg-1 suchej masy, przy czym mniejsze zawartoci stwierdzono w glebie z
dodatkiem osadu 2 i jego produktów. W glebie nawo¿onej obornikiem i NPK ta zawartoæ nie przekracza³a 2 mg·kg-1 suchej masy. Po trzecim roku badañ zawartoæ przyswajalnych form chromu obni¿y³a siê, w stosunku do zawartoci stwierdzonej w roku
pierwszym. Najni¿sze zawartoci tego pierwiastka (oprócz gleby nawo¿onej obornikiem i NPK oraz gleby obiektu kontrolnego) stwierdzono w glebie z dodatkiem osadów (tab. 6). Zawartoci form ogólnych tego pierwiastka istotnie zwiêkszy³y siê w
glebie wszystkich obiektów z osadami i kompostami pochodzenia garbarskiego. Zawartoci te by³y wiêksze od oko³o 4 do 14 razy ni¿ w glebie z obornikiem.

Dyskusja
Mied wprowadzana do ziemi z nawozami odpadowymi akumuluje siê w poziomie
powierzchniowym gleby [10]. Jest ona silnie wi¹zana przez materiê organiczn¹, co
wyranie ogranicza ruchliwoæ tego pierwiastka.
Zastosowane nawozy w niewielkim stopniu wp³ywa³y na zmiany zawartoci tego
pierwiastka, zw³aszcza form ogólnych, których zawartoæ w glebie obiektów dowiadczenia by³a mniejsza ni¿ w glebie przed rozpoczêciem badañ. Dane te s¹ zbie¿ne z
wczeniejszymi wynikami badañ nawozowej skutecznoci osadów garbarskich i kompostów osadowo-torfowych [11]. Równie¿ Gambu [12] bada³ zachowanie siê miedzi
w zale¿noci od odczynu gleby i zawartoci materii organicznej. Stwierdzi³ on, ¿e wiêkszoæ wprowadzonej do gleby miedzi zosta³a niewymiennie zwi¹zana z materi¹ organiczn¹, a podwy¿szenie zawartoci materii organicznej i pH spowodowa³o zmniejszenie iloci miedzi najbardziej dostêpnej dla rolin.
Udowodniony du¿y wp³yw odczynu i substancji organicznej gleby na rozpuszczalnoæ miedzi jest wa¿ny ze wzglêdu na znacz¹ce iloci wapnia i materii organicznej
wnoszonej do gleby wraz z osadami, kompostami i wemikompostami pochodzenia garbarskiego, które istotnie podwy¿szaj¹ pH gleby oraz dzia³aj¹ stabilizuj¹co na zawartoæ wêgla organicznego, co stwierdzono we wczeniejszej publikacji [3].
Kabata-Pendias i Pendias [10] podaj¹, ¿e kadm wystêpuj¹cy w glebie nale¿y do
pierwiastków najbardziej mobilnych. Równie¿ w naszych badaniach kadm tzw. przyswajalny ekstrahowany kwasem solnym o stê¿eniu 1 mol·dm-3 w glebie po pierwszym
roku stanowi³ rednio 94% zawartoci ogólnej, a po roku trzecim, stwierdzono obni¿enie udzia³u jego form przyswajalnych w zawartoci ogólnej, która wynosi³a rednio
63%. Tak du¿y udzia³ przyswajalnych form kadmu móg³ wynikaæ ze zmniejszenia sorpcji
tego pierwiastka wskutek wypierania go z kompleksu sorpcyjnego przez kationy metali
alkalicznych jak np.: wapnia [14], w który obfituj¹ osady garbarskie (tab. 1). Zastosowane w dowiadczeniu nawozy organiczne pochodzenia garbarskiego nie spowodowa³y istotnego uruchomienia tego metalu w porównaniu do zawartoci oznaczonej w
glebie obiektu kontrolnego i obiektów nawo¿onych mineralnie i obornikiem. Wed³ug
Kabaty-Pendias i Pendias [10] du¿e uruchomienie kadmu mo¿e wystêpowaæ po
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wprowadzeniu do gleby odpadów komunalnych jak równie¿ zwi¹zków kadmu. Prawdopodobnie dzieje siê tak, poniewa¿ odpady, zw³aszcza komunalne, charakteryzuj¹ siê
du¿¹ zawartoci¹ tego pierwiastka, która znacznie przewy¿sza jego poziom w materia³ach pochodzenia garbarskiego. Potwierdzaj¹ to wyniki wczeniejszych badañ gdzie
stwierdzono zmniejszenie zawartoci kadmu ekstrahowanego roztworem NH4NO3 o
stê¿eniu 1 mol·dm-3 pod wp³ywem dodatku do gleby osadów garbarskich oraz wermikompostów przygotowanych na ich bazie, a zwiêkszenie pod wp³ywem dodatku do
gleby wermikompostów z osadów komunalnych [15].
Zawartoci rozpuszczalnych i ogólnych form o³owiu w glebie nie wykazywa³y wiêkszego zró¿nicowania miêdzy obiektowego zarówno po pierwszym, jak i po trzecim
roku badañ. Równie¿ we wczeniejszych badaniach [11], w których stosowano osady
garbarskie nieprzetworzone oraz komposty torfowe w ró¿nych dawkach nie stwierdzono ukierunkowanych zmian w zawartoci tego metalu. Na uwagê zas³uguje jednak bardzo du¿y udzia³ form o³owiu ekstrahowanych z gleby roztworem kwasu solnego w
porównaniu do iloci oznaczonych po roztworzeniu próbek gleby w kwasie azotowym(V)
i chlorowym(VII) (formy ogólne). Mo¿na to t³umaczyæ specyfik¹ zastosowanego ekstrahenta (HCl o stê¿eniu 1 mol·dm-3). Spostrze¿enie to potwierdzaj¹ wyniki badañ Szerszenia i in. [16], w których jedno molowy kwas solny nie by³ dobrym wskanikiem
fitoprzyswajalnoci metali ciê¿kich w glebie.
Kabata-Pendias i in. [17] stwierdzili niewielk¹ mobilnoæ chromu w osadach ciekowych. Pozwala to s¹dziæ, ¿e chrom w osadach garbarskich obfituj¹cych w substancje
organiczn¹ jest mniej dostêpny dla rolin, o czym donosz¹ równie¿ Diez i Kalbfus [18]
oraz Czeka³a i in. [19]. Prezentowane wyniki zawartoci form przyswajalnych nie s¹ w
pe³ni zgodne z powy¿sz¹ tez¹, co mo¿e byæ spowodowane rodzajem zastosowanego
ekstrahenta. Przemawiaj¹ za tym wczeniej przeprowadzone badania Filipek-Mazur i
in. [11], w których stosowano jako dodatek do gleby osady i wermikomposty pochodzenia garbarskiego o zbli¿onej zawartoci chromu [15]. W badaniach tych stwierdzono ma³e zawartoci chromu zarówno ekstrahowanego roztworem NH4NO3 o stê¿eniu 1
mol·dm-3 (uznawan¹ przez Zeiena i Brümmera [20] za frakcjê ruchliw¹) jak i NH4EDTA o stê¿eniu 0,025 mol·dm-3 (uznawan¹ przez Zeiena i Brümmera [20] za frakcjê
zwi¹zan¹ z materi¹ organiczn¹).

Wnioski
1. Wprowadzone do gleby materia³y organiczne spowodowa³y istotny wzrost wartoci
pH, a obni¿enie kwasowoci hydrolitycznej. Wielkoæ zmian zale¿a³a od rodzaju
zastosowanego materia³u.
2. Dodatek do gleby osadów, kompostów lub wermikompostów z osadów garbarskich
mia³ niewielki wp³yw na zmiany zawartoci zarówno przyswajalnych jak i ogólnych form miedzi, kadmu i o³owiu.
3. Zastosowane osady, komposty lub wermikomposty pochodzenia garbarskiego istotnie zwiêkszy³y zawartoæ chromu, zarówno rozpuszczalnego w roztworze HCl o
stê¿eniu 1 mol·dm-3, jak i form ogólnych tego pierwiastka.
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4. Ze wzglêdu na nadmierne zawartoci chromu, w osadzie garbarskim z Krakowa,
zachodzi niebezpieczeñstwo ponadnormatywnego nagromadzenia tego pierwiastka
w glebie.
5. Prowadz¹c badania nad wykorzystaniem osadów cieków garbarskich nale¿a³oby
mieæ na uwadze iloæ chromu wprowadzonego do gleby, aby nie przekraczaæ obowi¹zuj¹cych norm.
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HEAVY METAL CONTENT IN SOIL WITH ADDED COMPOSTS AND VERMICOMPOSTS BASED ON TANNERY SLUDGE OVERLOADED WITH
CHROMIUM

Summary
Investigations were carried out to determine the effect of applied unprocessed and composted
sewage sludge on the content of soluble forms and forms extracted by 1 mol · dm-3 HCl solution and on
total forms of some selected heavy metals in soil. The experiment was set up in 1996 before executive
regulations to the Act on Fertilisers and Fertilisation came into force. On the basis of results obtained
it was found that organic materials brought into the soil caused an increase in pH value but lowered
hydrolytic acidity. The changes depended on the kind of applied material. Composts and vermicomposts based on tannery sludge added into the soil only slightly affected changes of both soluble and total
forms of copper, cadmium and lead. The applied tannery sludge, composts and vermicomposts significantly increased concentrations of both 1 mol HCl · dm-3 soluble chromium and its total forms.
Chromium load exceeding the standard level, especially in biological sludge, in composts and vermicomposts based on it, poses a threat of this element accumulating in the soil arable layer, which may
result in soil pollution. While investigating the use of tannery sewage sludge one should consider the
amount of chromium brought into the soil and adjust its amount to the standards.
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Gra¿yna Wasiak, Monika Madej
JAKOÆ KOMPOSTÓW POLSKICH W WIETLE KRYTERIÓW
UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH KRAJÓW

Wprowadzenie
Przepisy prawne wiêkszoci pañstw dobrze rozwiniêtych gospodarczo wprowadzi³y zasady racjonalnego postêpowania z odpadami, których g³ówne za³o¿enia polegaj¹
na: minimalizowaniu iloci wytwarzanych odpadów, maksymalizowaniu ich wykorzystania i sk³adowaniu tylko tych nieprzetwarzalnych. W zwi¹zku z priorytetami polityki odpadowej, stara metoda utylizacji resztek organicznych, jak¹ jest kompostowanie, staje siê jedn¹ z najpowszechniejszych metod zagospodarowania zbêdnej masy
organicznej. Istotne znaczenie dla jej rozwoju, ma oprócz wzrastaj¹cej wiadomoci
ekologicznej spo³eczeñstw tak¿e coraz wiêksza dostêpnoæ nowoczesnych technik i
technologii, zapewniaj¹cych przerabianie ogromnych mas rolinnych, osadów ciekowych oraz innych odpadów organicznych. Dominuj¹c¹ tendencj¹ jest kompostowanie
odpadów gromadzonych selektywnie, co zapewnia dobre parametry nawozu. W ostatnich latach widoczny jest tak¿e wzrost kompostowania na u¿ytek w³asny (ogródki, dzia³ki), co jest niew¹tpliwie efektem prowadzonych akcji propaguj¹cych i zachêcaj¹cych
do tej formy postêpowania z pozosta³ociami organicznymi. Obecnie, w kilku krajach
(Austria, Niemcy, Holandia, Dania, czêæ Belgii, Szwecja, Kanada) funkcjonuj¹ dobrze zorganizowane i profesjonalne systemy kontroli jakoci kompostów, które dok³adnie okrelaj¹ kryteria i procedury, jakie musi spe³niæ ten nawóz zanim trafi do
obrotu. Francja, Katalonia (w Hiszpanii), Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia
s¹ na ró¿nych etapach wdra¿ania tego typu systemów. Nie prowadz¹ jeszcze certyfikacji: Finlandia, Grecja, Irlandia, Portugalia. W USA, Norwegii, Szwajcarii, W³oszech nie ma rozwi¹zañ systemowych, obowi¹zuj¹ tylko okrelone metody analityczne [Hogg i in 2002].
Kryteria jakoci kompostów stosowane w trakcie standaryzacji s¹ bardzo podobne
w wiêkszoci krajów. Najczêciej powtarzaj¹ce siê to:
l zawartoæ metali ciê¿kich,
l obecnoæ chorobotwórczych organizmów (Salmonella, E. coli),
l zawartoæ szk³a, ceramiki, kamieni, plastiku,
l zawartoæ substancji organicznej C/N,
l zawartoci azotu, fosforu i potasu,
l wilgotnoæ (procentowa zawartoæ wody),
l odczyn pH.
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Rzadziej oznacza siê zanieczyszczenia organiczne pochodz¹ce z pestycydów i herbicydów (tylko w Austrii i Danii), zawartoæ soli (np. chlorków), przewodnictwo elektryczne, wielkoæ ziaren [Hogg i in 2002].

Dopuszczalne koncentracje metali ciê¿kich w kompocie.
W niektórych krajach Europy oraz w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Nowej
Zelandii i Australii okrelono dopuszczalne zawartoci metali ciê¿kich w kompostach
(tab. 1). Dotyczy to g³ównie: kadmu, chromu, miedzi, rtêci, niklu, o³owiu i cynku, rzadziej arsenu i chromu VI.
Bior¹c za kryterium wysokoæ dopuszczalnych stê¿eñ metali w kompostach (g³ównie dla najbardziej toksycznych pierwiastków: kadmu, rtêci, o³owiu i niklu) nale¿y stwierdziæ, ¿e wiêkszoæ cz³onków Unii Europejskiej: Holandia, Niemcy, Austria, Belgia,
Dania, Luksemburg, Szwecja i Wielka Brytania ma najbardziej restrykcyjne limity
metali ciê¿kich. Kraje te nale¿¹ do cis³ej czo³ówki w stosowaniu nowoczesnych technologii kompostowania. Ostre wymagania jakociowe id¹ w parze z wysokim stopniem rozwoju recyklingu biologicznego i ustabilizowaniem systemów certyfikacji i
nadzoru. Uregulowania prawne tych pañstw zmierzaj¹ w kierunku ujednolicania kryteriów jakociowych i norm, poprzez wdra¿anie przepisów Unii Europejskiej. Obecnie
instrumentami prawnymi, których zamierzeniem jest redukcja bioodpadów kierowanych na sk³adowiska s¹:
l Dyrektywa Rady w sprawie sk³adowania odpadów 99/31/EC,
l Dyrektywa Rady w sprawie osadów ciekowych 86/278/EEC,
l Regulacja w sprawie rolnictwa ekologicznego EEC 2092/91,
l Decyzja Komisji dotycz¹ca Eko-znaku dla nawozów 2001/688/EC.
Limity maksymalnej zawartoci metali ciê¿kich zawarte s¹ w dokumentach: Aneksie II 2092/91 EEC (rolnictwo ekologiczne) i 2001/688/EC (Eko-znak) (tab. 2).
W drugim projekcie roboczym Komisji Europejskiej pt.  Biologiczne przetwarzanie bioodpadów [EC Biological treatment of biowaste] z dn. 12.02.2001, który zosta³
przekazany do powszechnej dyskusji cz³onkom UE, proponowane s¹ 2 klasy czystoci
kompostów (tab. 3).
Austriacki specjalista ds. certyfikacji kompostów Florian Amlinger [Amlinger 2002]
sugeruje natomiast, aby wprowadziæ w ramach przysz³ej Dyrektywy kompostowej klasyfikacjê trójstopniow¹ (tab. 4).
Wed³ug Amlingera klasa 1 mia³aby zastosowanie w rolnictwie ekologicznym, klasa 2 w rolnictwie i ogrodnictwie, natomiast klasa 3 przeznaczona by³aby do pozarolniczych celów. Normy dla klasy 1 i 2 powinny byæ regulowane na poziomie pañstw cz³onkowskich i dozwolone by³yby pewne ró¿nice pomiêdzy krajami (do wyboru z dwóch
podanych wartoci dla niektórych pierwiastków). Klasa 3 ustalona powinna byæ na
poziomie UE, z zastrze¿eniem, ¿e pañstwa cz³onkowskie mog³yby dopuszczaæ jej stosowanie w rolnictwie, ale na cile ustalonych warunkach.
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Tabela 1. Limity zawartoci metali ciê¿kich (mg/kg suchej masy) [Hogg i in. 2002]
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* Organizacje standaryzuj¹ce komposty.
** 120 dla u¿ytkowania rolniczego, 60 dla ogródków przydomowych.
*** Dania dopuszcza a¿ do 4000 mg Zn/kg s.m w kompostach, ale ogranicza zawartoæ tego pierwiastka w glebie po nawo¿eniu do 100 mg/kg s.m.
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Tabela 2. Limity zawartoci metali ciê¿kich dla kompostów w przepisach Unii Europejskiej (mg/kg
suchej masy) [Hogg i in. 2002]
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Tabela 3. Proponowane przez Komisjê Europejsk¹ limity metali ciê¿kich dla kompostów UE (mg/kg
suchej masy)
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Tabela 4. Proponowane przez F. Amlingera limity metali ciê¿kich dla kompostów UE (mg/kg suchej
masy) [Amlinger 2002]
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Do grupy krajów o ³agodnych normach mo¿na zaliczyæ Grecjê, która produkuje
kompost ze zmieszanych odpadów komunalnych i Stany Zjednoczone.
Zastanawiaj¹ce jest, ¿e Stany Zjednoczone, które s¹ najwiêksz¹ potêg¹ gospodarcz¹ wiata nie wypracowa³y jednolitego systemu standaryzacji kompostów z normami
bardziej bezpiecznymi z punktu widzenia u¿ytkowników. Przyczyn¹ mo¿e byæ du¿a
niezale¿noæ poszczególnych stanów i ich odrêbne przepisy prawne. Na poziomie federalnym obowi¹zuje Kodeks Amerykañskiej Agencji Ochrony rodowiska (US EPA)
z dopuszczalnymi limitami metali ladowych, ale tylko dla osadów ciekowych (paragraf 503). Normy te s¹ wyj¹tkowo ³agodne, a stosuje siê je tak¿e dla kompostów. Od
kilku lat trwa dyskusja naukowców i ró¿nych decydentów na temat opracowania ujednoliconych i bardziej surowych norm, które zosta³yby zaakceptowane przez wszystkie
stany. Z powodu nacisków nabywców ju¿ prawie 30 stanów, nie czekaj¹c na decyzje
federalne, przyjê³o kanadyjskie limity metali ciê¿kich dla kompostów, uznaj¹c ich wysokoæ za racjonaln¹ [Tyler, Barnes 1999].
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Jakoæ polskich kompostów
Wartoæ u¿ytkowa kompostu zale¿y g³ównie od:
 jakoci kompostowanego surowca,
 technologii produkcji,
 dojrza³oci produktu.
Jakoæ kompostowanego surowca ocenia siê na podstawie zawartoci w nim substancji organicznej i sk³adników pokarmowych dla rolin, przy dopuszczalnej zawartoci metali ciê¿kich i chorobotwórczych mikroorganizmów [Siuta, Wasiak 2000].
Czynnikami zmniejszaj¹cymi u¿ytecznoæ kompostu lub dyskwalifikuj¹cymi jego
przydatnoæ s¹:
 udzia³ szk³a, ceramiki i innych nierozk³adalnych czêci (tworzywa, guma),
 obecnoæ nasion rolin zachwaszczaj¹cych ziemiê i uprawiane roliny.
W Polsce dzia³aj¹ 54 kompostownie (KPGO, 2002). Kompostowanie prowadzone
jest przy pomocy ró¿nych technologii, od prostych (pryzmowych) do bioreaktorowych.
Kompostuje siê 248 tys. ton odpadów komunalnych rocznie (2% wytwarzanych). Kompostownie Warszawy, Katowic, Gorzowa Wielkopolskiego, P³ocka. Ko³obrzegu, Suwa³k, Grodziska Mazowieckiego przerabiaj¹ odpady komunalne nie segregowane u
ród³a. Produkowane komposty mimo znacznej zawartoci substancji organicznej zawieraj¹ du¿e (czêsto bardzo du¿e) iloci metali ciê¿kich (tab. 5), a ponadto s¹ zanieczyszczone szk³em. W kompocie warszawskim szk³o stanowi do 20% suchej masy.
Komposty osadowo-rolinne maj¹ du¿e zawartoci substancji organicznej, azotu, fosforu, wapnia i magnezu, stanowi¹cych o nawozowej u¿ytecznoci. Zawartoæ metali ciê¿kich (w tego rodzaju kompostach) zale¿y g³ównie od jakoci osadów ciekowych (tab. 5).
Dla przyk³adu, osad ze wiêtoch³owic jest tak obci¹¿ony chromem i cynkiem,
¿e dodanie go tylko w iloci 25% do odpadów rolinnych powoduje nieu¿ytecznoæ
kompostu.
Kompost z odpadów spo¿ywczych, wyselekcjonowanych w miejskich gospodarstwach domowych Warszawy zawiera ponad 50% substancji organicznej, 1,11,4%
azotu i znaczne iloci fosforu, potasu oraz niewielkie iloci metali ciê¿kich. Zawartoæ
¿adnego z metali ciê¿kich nie pomniejsza wysokiej jakoci tego kompostu. Jeszcze
lepsze wskaniki nawozowe maj¹ komposty z masy rolinnej z zieleni miejskiej Warszawy. Zawartoæ substancji organicznej na ogó³ wynosi 5058%, azotu siêga ponad
2% (przewa¿nie 1,31,5%), fosforu 0,50,8% i rednio ok. 0,5% potasu [Siuta, Wasiak
2000]. Zawartoæ metali ciê¿kich jest ma³a, czêsto kilkanacie razy mniejsza ni¿ wykazuje kompost z odpadów komunalnych zmieszanych.

Regulacje prawne w Polsce
Do po³owy lat 90-tych ubieg³ego stulecia funkcjonowa³y w kraju kompostownie
przemys³owe przerabiaj¹ce nie segregowane u ród³a odpady komunalne. Od kilku
lat buduje siê kompostownie dla odpadów z terenów zieleni miejskiej [Krajowy plan
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Tabela 5. Zawartoæ metali ciê¿kich w kompostach z odpadów: komunalnych, rolinnych i osadoworolinnych
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procentowy odpadów zielonych podano w przeliczeniu na s.m. osadu.
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gospodarki odpadami 2002]. Dla kompostu z instalacji przemys³owych opracowano
normê bran¿ow¹ BN-89/9103-09, która okrela³a wymagane zawartoci makrosk³adników, maksymalne stê¿enia metali ciê¿kich oraz zawartoæ szk³a i ceramiki, kamieni. Normê opracowano w oparciu o przeciêtne parametry jakoci, g³ównie kompostu
z instalacji Dano w Warszawie, który na tle krajowych kompostów tego typu charakteryzowa³ siê najwiêkszymi koncentracjami metali ciê¿kich [Wasiak, Mame³ka 1999].
Bran¿owa norma w zakresie dopuszczalnych zawartoci metali ciê¿kich by³a bardzo
liberalna i nieporównywalna w zasadzie z ¿adn¹ norm¹ zagraniczn¹. Kilka lat temu
normy bran¿owe przesta³y obowi¹zywaæ, mimo to kompostownie i liczni autorzy nadal
pos³uguj¹ siê t¹ norm¹. Na mocy ustawy o nawozach i nawo¿eniu z dnia 26 lipca
2000 r. (Dz.U. Nr 89), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda³ rozporz¹dzenie z
dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawo¿eniu (Dz.U. Nr 60, poz. 615), w którym okrelono m.in.: szczegó³owy
zakres badañ nawozów oraz wymagania dotycz¹ce opinii, umo¿liwiaj¹cych stwierdzenie spe³nienia warunków niezbêdnych do wydania zezwolenia na wprowadzenie
nawozu do obrotu. Wyznaczone zosta³y jednostki upowa¿nione do przeprowadzania
badañ i wydawania opinii oraz okrelono dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeñ nawozów i ich wartoci, które nie stanowi¹ zagro¿enia dla zdrowia ludzi i zwierz¹t oraz
dla rodowiska. Dopuszczalne koncentracje metali ciê¿kich w mg/kg s.m. nawozu
wynosz¹: chromu  250, cynku  1500, kadmu  5, miedzi  400, niklu  50, o³owiu
 250 oraz rtêci  3.
Na tle norm innych krajów wiata (przede wszystkim pañstw UE), polskie limity
metali ciê¿kich dla kompostów s¹ du¿o wiêksze i bêd¹ musia³y ulec zmianie po przyst¹pieniu Polski do UE.
Nadmienia siê, ¿e kompost z segregowanych odpadów komunalnych u ród³a wytwarzania, jak równie¿ z odpadów zieleni miejskiej na ogó³ ju¿ spe³niaj¹ kryteria zawartoci metali ciê¿kich dopuszczonych do rolnictwa ekologicznego, obowi¹zuj¹cych
w przepisach UE (tab. 2). Jedynie zawartoci cynku w niektórych partiach kompostu z
odpadów zielonych przekraczaj¹ obowi¹zuj¹ce normy, natomiast mieszcz¹ siê ca³kowicie w dopuszczalnych stê¿eniach dla kompostów, zawartych w drugim projekcie
Komisji Europejskiej (tab. 3).
Wiêkszoæ polskich kompostów osadowo-rolinnych nie bêdzie spe³niaæ norm UE,
g³ównie z uwagi na wci¹¿ du¿e obci¹¿enie osadów metalami ciê¿kimi, zw³aszcza kadmem i cynkiem, chyba ¿e przysz³a Dyrektywa Kompostowa UE przyjmie propozycjê
Amlingera ustanowienia trzech klas dla kompostów.
W trzeciej klasie (najbardziej liberalnej) nie bêd¹ jednak mieciæ siê komposty
produkowane z odpadów zmieszanych, nie segregowanych u ród³a, g³ównie z uwagi na koncentracjê kadmu i o³owiu. Wydaje siê, ¿e najwy¿szy ju¿ czas, aby sobie
uwiadomiæ, ¿e koñcowy produkt z tych instalacji nie jest kompostem, a tylko przetworzonym odpadem i w ca³oci powinien byæ w myl przepisów UE deponowany na
sk³adowiskach.
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COMPOST QUALITY IN POLAND IN COMPARISON WITH COMPOST
STANDARDS WITHIN UE AND OTHER COUNTRIES

Summary
The trend in Europe and other countries goes definitely towards separate collection and compositing waste from households, gardens and parks.
In several countries (the Netherlands, Austria, Belgium, Germany, Denmark, Canada, Sweden)
there are quality assurance systems for composted products. Many other countries have just started
with compost standardization.
Quality criteria for this fertilizer include the allowable levels of contaminations with heavy metals,
other pollutants (plastic, glass, stones, organic contaminations) and hygienic standards. This paper
presents heavy metals limits in EU law regulations and for comparison Polish regulations. In Poland
there are 54 compositing plants with different technologies (from the simple windrow method to very
complicated ones).
The quality of polish compost varies and depends on the quality of raw materials.
Composting mixed municipal waste is still popular despite the fact that the quality of this kind
of compost is poor. Only composts from green and households waste comply with EU requirements. Polish law regulations are not satisfactory for EU requirements of compost quality and must
be changed.

dr hab. in¿. Gra¿yna Wasiak, mgr Monika Madej
Wy¿sza Szko³a Ekologii i Zarz¹dzania
02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14
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Liliana Kalisz, Jadwiga Sa³but
STOSOWANIE TRZCINY POSPOLITEJ W ODWADNIANIU
OSADÓW CIEKOWYCH STABILIZOWANYCH

Wprowadzenie
W Zak³adzie Technologii cieków i Biologii Sanitarnej Instytutu Ochrony rodowiska w Warszawie przez kilka lat prowadzono badania w skali technicznej nad wykorzystaniem trzciny do odwadniania osadów ciekowych, stabilizowanych w warunkach
tlenowych lub beztlenowych. Istot¹ takiego odwadniania osadów jest stosowanie wielowarstwowych zalewów bez koniecznoci usuwania odwodnionego osadu przez d³ugi
okres czasu, nawet do 10 lat.
Badania prowadzono na poletkach osadowych o powierzchni 60 m2 ka¿de w dwóch
oczyszczalni cieków, na których posadzono trzcinê (Phragmites australis), stosuj¹c
wielowarstwowe zalewy osadami: nadmiernym stabilizowanym tlenowo lub osadem
przefermentowanym. Dowiadczenie trwa³o 54 miesi¹ce.

Wyniki badañ
Czynniki atmosferyczne
Obserwacje meteorologiczne prowadzono od czerwca 1997 r. do listopada 2001 r.
W tym czasie temperatura powietrza wynosi³a od -20 oC (w nocy) do 35oC (w dzieñ).
rednia dobowa temperatura powietrza waha³a siê od -2,5 oC do 20,7oC, natomiast
rednia dobowa temperatura powietrza w poszczególnych okresach badawczych wynosi³a 8,010,7oC. Dni ze redni¹ dobow¹ temperatur¹ powietrza powy¿ej 20oC stanowi³y zaledwie 7,1%, a z temperatur¹ poni¿ej zera oko³o 15%. Dni bez deszczu stanowi³y
63,7%. Wielkoæ opadu waha³a siê od 1,0 do 60 mm/d, rednie wartoci (w dni deszczowe) wynosi³y 6,28,0 mm/d. Miesiêczne opady deszczu waha³y siê od 19,6 do 260,0
mm, a wartoci rednie wynosi³y w poszczególnych latach od 70,0 mm do 110,6 mm,
przy redniej wartoci w ca³ym okresie badawczym 84,7 mm. W badaniach nie uwzglêdniono opadów niegu.
Charakterystyka osadów
Nadmierny osad czynny stabilizowany w warunkach tlenowych mia³ barwê szaro-brunatn¹, specyficzny zapach o intensywnoci z2S  z4S, 98,199,63% wody, pH
6,87,6. rednia zawartoæ suchej masy w osadzie w ca³ym okresie badawczym wynosi³o 9,4%. Substancja organiczna (strata przy pra¿eniu) stanowi³a rednio 64,6%.
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Zawartoæ azotu ogólnego w osadach wynosi³a rednio oko³o 5,9% s.m., fosforu ogólnego oko³o 1,6% s.m. (tab. 1).
Osad przefermentowany mia³ barwê czarn¹, zapach ziemisty, pH 7,0, konsystencjê mazist¹, zawartoæ wody 92,897,0%. rednia zawartoæ suchej masy w osadzie
wynosi³a 4,5%, substancje organiczne 61,3% s.m. Azot ogólny wynosi³ rednio 4,3%
s.m., a fosfor ogólny oko³o 2,0% s.m. (tab. 2).
Tabela 1. Charakterystyka osadu nadmiernego odwadnianego na poletku trzcinowym
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Tabela 2. Charakterystyka osadu przefermentowanego odwadnianego na poletku trzcinowym
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Odwadnianie osadów
Osad nadmierny. Poletka trzcinowe zalano 26 razy nadmiernym osadem czynnym.
Warstwy zalewu wynosi³y 0,251,0 m o zawartoci suchej masy 3,09,5 kg/m2. Odciek
drena¿owy ustawa³ po 25 dobach. Po kilkunastu dobach odwadniania osad pêka³.
W sezonach wiosenno-letnich osad odwodniony na poletku przy rednim obci¹¿eniu 5,8 kg/m2zalew zawiera³ 63,8% wody (sucha masa osadu 362 kg/m3) w czasie odwadniania rednio 39 dób.
W okresie jesienno-zimowym osad nadmierny odwadniany na poletku trzcinowym
przy rednim obci¹¿eniu 6,0 kg/m2zalew, pomimo niekorzystnych warunków meteorologicznych uzyskiwa³ rednie stê¿enie suchej masy 495 kg/m3, w czasie odwadniania
rednio 170 dób. W tym okresie zaobserwowano korzystny wp³yw zamarzania osadu
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w okresie zimowym i rozmarzania w okresie wiosennym, w wyniku czego uzyskano
wysoki stopieñ odwodnienia osadu. Zamarzanie powoduje aglomeracjê cz¹stek koloidalnych i tworzenie siê wiêkszych k³aczków, dziêki czemu osad znacznie ³atwiej siê odwadnia.
Obci¹¿enie poletka such¹ mas¹ osadu w poszczególnych latach wynosi³o 24,4
33,4 kg/m2 rok, za w ca³ym okresie badawczym stanowi³o oko³o 150 kg/m2, co odpowiada³o warstwie zalewu 17,8 m.
W okresie wiosenno-letnim 1998 r., mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych uzyskano dobry efekt odwodniania osadu. Przy rocznym opadzie deszczu wynosz¹cym 884,6 mm/rok, przy obci¹¿eniu poletka 32,2 kg/m2 rok, osad odwodniony zawiera³ 38,1% s.m.
W czasie eksploatacji obci¹¿enie poletka trzcinowego wynosi³o w sezonie wiosennoletnim rednio 0,167 kg/m2d, za w sezonie jesienno-zimowym rednio 0,043 kg/m2d.
Osad przefermentowany. Zastosowano 28 zalewów poletka trzcinowego osadem
przefermentowanym. Wysokoci warstw zalewu wynosi³y 0,100,15 m w roku pierwszym, a w pozosta³ych latach 0,20 m. Sucha masa osadu w poszczególnych zalewach
wynosi³a 3,814,4 kg/m2. Odp³yw wody drena¿owej ustawa³ po 58 dobach. Po kilkunastu dobach odwadniania osad pêka³.
W sezonach wiosenno-letnich 19972001 osad odwodniony na poletku przy rednim obci¹¿eniu 8,3 kg/m2zalew zawiera³ rednio 61,7% wody (383 kg s.m./m3) w czasie odwadniania rednio 39 dób.
W okresie jesienno  zimowym osad przefermentowany odwodniony na poletku
trzcinowym przy rednim obci¹¿eniu 8,8 kg/m2zalew uzyskiwa³ rednio 434 kg s.m./m3,
w czasie odwadniania rednio 176 dób. Podobnie jak przy odwadnianiu osadu nadmiernego stwierdzono korzystny wp³yw zamarzania i rozmarzania osadu. I w tym przypadku proces zamra¿ania i rozmra¿ania zmieni³ w sposób nieodwracalny strukturê
osadu przefermentowanego na drobnoziarnist¹, dziêki czemu znacznie ³atwiej siê odwadnia³. Osad rozmro¿ony uzyska³ wysoki stopieñ odwodnienia.
Obci¹¿enie poletka such¹ mas¹ osadu w poszczególnych latach wynosi³o 40,8
53,0 kg/m2 rok, a w ca³ym okresie badawczym 232,8 kg/m2, co odpowiada³o warstwie
zalewu 5,25 m.
Odwadnianie osadu przefermentowanego na poletku trzcinowym by³o dobre, podobnie jak osadu nadmiernego. Przyk³adem jest okres wiosenno-letni 1998 r., w którym
mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych uzyskano pozytywny efekt odwodniania osadu.
W czasie eksploatacji obci¹¿enie poletka trzcinowego wynosi³o rednio 0,249 kg/
m2d w sezonie wiosenno-letnim rednio, za w sezonie jesienno-zimowym rednio
0,060 kg/m2d.
Badania fizyczne i chemiczne trzciny
Na poletku z osadem nadmiernym pod koniec okresu wegetacyjnego w poszczególnych latach eksploatacji poletka szacunkowy plon suchej masy (okrelonej w temp.
105 oC) trzciny wynosi³ 201 g/m2 w pierwszym roku do 2467 g/m2 w pi¹tym roku.
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Pêdy mia³y 54,3% udzia³ w suchej masie zbioru trzciny. Masa lici wynosi³a rednio
31,7% s.m. Najmniejszy udzia³ mia³ kwiatostan (wiechy) rednio 14% s.m. Najwiêcej
czêci organicznych (strata przy pra¿eniu) wykaza³y pêdy trzciny (rednio 92,3% s.m.).
Podobny udzia³ czêci organicznych mia³ kwiatostan (rednio 92,1% s.m.). Licie zawiera³y rednio 85,5% czêci organicznych w s.m. Zawartoæ popio³u w trzcinie (pozosta³oæ po pra¿eniu) wynosi³a rednio 9,2% s.m.
Nadziemne czêci rolin zawiera³y rednio 1,58% s.m. azotu ogólnego (Kjeldahla)
s.m. oraz 0,18% s.m. fosforu ogólnego. Zawartoci metali ciê¿kich wynosi³y rednio:
l O³ów < 0,04 mg Pb/kgs.m.
l Kadm 0,15 mg Cd/kgs.m.
l Chrom 11,5 mg Cr/kgs.m.
l Nikiel 6,5 mg Ni/kgs.m.
l Cynk 325,0 mg Zn/kgs.m.
Na poletku z osadem przefermentowanym pod koniec okresu wegetacyjnego w
poszczególnych latach szacunkowy plon s.m. trzciny wynosi³ 228 g/m2 w pierwszym
roku, do 2472 g/m2 w pi¹tym roku.
Pêdy stanowi³y rednio 54,6% s.m., a licie 36,3% s.m. Kwiatostan (wiechy) stanowi³ rednio 9,1% s.m. Kwiatostan trzciny zawiera³ rednio 93,4% czêci organicznych
s.m. Pêdy zawiera³y rednio 92,7% czêci organicznych, a licie 89,4%. Zawartoæ
popio³u w trzcinie wynosi³a rednio 8,5% s.m.
W suchej masie nadziemnych czêci rolin stwierdzono rednio 1,63% zawartoæ
azotu ogólnego (Kjeldahla) oraz 0,17% fosforu ogólnego 0,17% s.m. Zawartoci metali ciê¿kich wynosi³y rednio:
l O³ów < 0,04 mg Pb/kgs.m.,
l Kadm 0,15 mg Cd/kgs.m.,
l Chrom 4,0 mg Cr/kgs.m.,
l Mied 3,5 mg Cu/kgs.m.,
l Nikiel 3,0 mg Ni/kgs.m.,
l Cynk 290,5 mg Zn/kgs.m.
Fizyczne, chemiczne i biologiczno-sanitarne w³aciwoci osadów odwodnionych
na poletkach trzcinowych
Osad nadmierny. Po piêciu latach gruboæ warstwy osadu odwodnionego wynosi³a rednio oko³o 40 cm. Osad mia³ zapach ziemi ma³o intensywny, barwê szaro-brunatna i strukturê gruze³kowat¹. Sucha masa osadu wynosi³a 340432 g/kg, a zawartoci
czêci organicznych 50,258,9% s.m.
Zawartoæ azotu ogólnego wynosi³a rednio 3,0% s.m. Azotu amonowego stwierdzono 0,0030,004% s.m. Fosfor ogólny stanowi³ rednio 0,88% s.m. Zawartoæ wapnia
wynosi³a 3,1% s.m., a magnezu 0,42% s.m. Osad zawiera³ ma³e iloci metali ciê¿kich.
W odwodnionym osadzie nadmiernym nie wykrywano obecnoci bakterii Salmonella. Stwierdzono obecnoæ ¿ywych jaj paso¿ytów jelitowych ludzi i zwierz¹t  Ascaris sp. rednio 89 szt/kg s.m. oraz Toxocara sp. 157 szt/kg s.m. Wskanik ATT
(suma ¿ywych jaj paso¿ytów jelitowych w osadzie) po kilku latach odwadniania
osadu wynosi³ rednio 246 szt./kg s.m. (tab. 3).
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Osad przefermentowany. Po piêcioletniej eksploatacji poletka warstwa osadowego depozytu wynosi³a rednio 56 cm. Osad mia³ pH 6,4, zapach ziemisty o znacznej
intensywnoci, barwê szaroczarn¹, strukturê gruze³kowat¹. Sucha masa osadu stanowi³a rednio 373% i zawiera³a 50,3% czêci organicznych. Zawartoæ azotu ogólnego
wynosi³a 3,7% s.m. Osad zawiera³ azotu amonowego 0,015% s.m. i fosforu ogólnego
2,5% s.m. Zawartoæ wapnia wynosi³a 4,1% s.m., a magnezu 0,41% s.m. W osadzie
odwodnionym wykrywano o³ów, kadm i rtêæ w ma³ych ilociach oraz chrom, mied,
nikiel i cynk w nieco wiêkszych ilociach.
W odwodnionym osadzie przefermentowanym nie wykryto bakterii Salmonella.
Stwierdzono natomiast obecnoæ ¿ywych jaj Ascaris sp. rednio 37szt./kg s.m. oraz
Toxocara sp. 116 szt./kg s.m. Wskanik ATT po kilku latach odwadniania osadu wynosi³ rednio 153 szt/kg s.m. (tab. 4).
Tabela 3. Charakterystyka odwodnionego i przetworzonego osadu nadmiernego po piêciu latach eksploatacji poletka trzcinowego (wartoci rednie)
3DUDPHWU\

-HGQRVWNL

±
2GF]\QS+

6XFKDPDVD

:RGD
VP
6XEVWDQFMHPLQHUDOQH
VP
6XEVWDQFMHRUJDQLF]QH
VP
$]RWRJyOQ\ .MHOGDKOD  1RJ 
VP
$]RWDPRQRZ\ 11+ 
VP
)RVIRURJyOQ\ 3 
VP
:DS  &D 
VP
0DJQH] 0J 

=DZDUWR üPHWDOLFL NLFK
PJ3ENJVP
± 2áyZ
PJ&GNJVP
± .DGP
PJ&UNJVP
± &KURP
PJ&XNJVP
± 0LHG 
PJ1LNJVP
± 1LNLHO
PJ=QNJVP
± &\QN
PJ+JNJVP
± 5W ü


ZJRVDGX
%DNWHULH6DOPRQHOOD

-DMDSDVR \WyZSU]HZRGX
SRNDUPRZHJR
V]WNJVP
± $VFDULVVS
V]WNJVP
± 7ULFKXULVVS
V]WNJVP
± 7R[RFDUDVS
V]WNJVP
:VND QLN$77
±

SRZLHU]FKQLD



















EUDN







0LHMVFHSRERUXSUyE
ZJá E
ZJá E
FP
FP



















EUDN


























EUDN







UHGQLR
±


















EUDN








135

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 9

Tabela 4. Charakterystyka odwodnionego i przetworzonego osadu przefermentowanego po piêciu
latach eksploatacji poletka trzcinowego (wartoci rednie)
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Podsumowanie i wnioski
l

l

l

Poletka trzcinowe mo¿na stosowaæ do odwadniania osadów ciekowych stabilizowanych w warunkach tlenowych lub beztlenowych, stosuj¹c kolejne zalewy, bez
koniecznoci usuwania odwodnionych osadów przez d³ugi okres czasu.
Obci¹¿enie poletka trzcinowego such¹ mas¹ osadu na jeden zalew mo¿e wynosiæ
rednio: 6 kg/m2 dla osadu nadmiernego i 9 kg/m2 dla osadu przefermentowanego.
rednie roczne obci¹¿enie poletka such¹ mas¹ mo¿e wynosiæ odpowiednio 30 kg/
m2rok i 47 kg/m2 rok.
rednia gruboæ jednego zalewu mo¿e wynosiæ: 0,7 m osadu nadmiernego i 0,2 m
osadu przefermentowanego. Suma wszystkich zalewów w ci¹gu roku mo¿e wynosiæ odpowiednio 3,6 m i 1,1 m.
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W okresie wegetacyjnym obci¹¿enie such¹ mas¹ osadu w obu przypadkach mo¿e
byæ znacznie wy¿sze ni¿ w sezonie jesienno-zimowym.
Liczba zalewów w ci¹gu roku mo¿e wynosiæ 56.
Zamarzanie i rozmarzanie intensyfikowa³o odwadnianie osadu.
Odwodnienie osadu zmniejszy³o jego objêtoæ, rednio o 97,5% (osad nadmierny) i
88,5% (osad przefermentowany).
Bujny wzrost trzciny stwierdzono na poletku zalewanym osadem nadmiernym i z
osadem przefermentowanym. Pêdy trzciny by³y grube (bardzo grube), mocne i wykazywa³y du¿¹ wytrzyma³oæ na dzia³anie czynników atmosferycznych. Pod koniec
wegetacji pêdy osi¹ga³y 1,52,0 m wysokoci w roku pierwszym oraz 2,73,0 m po
kilku latach.
Szacunkowy plon suchej masy trzciny wynosi³ z poletka z osadem nadmiernym 201
g/m2 w roku pierwszym, do 2467 g/m2 w roku pi¹tym, a z osadem przefermentowanym odpowiednio 228 i 2472 g/m2.
Warstwa osadu po 5 latach dowiadczenia wynosi³a: 40 cm osadu nadmiernego i 56
cm osadu przefermentowanego.
Odwodniony osad zawiera³ znaczne iloci azotu i fosforu oraz ma³e iloci metali
ciê¿kich. Nie wykryto w nich bakterii Salmonella. Stwierdzono jednak ¿ywe jaja
paso¿ytów jelitowych,
Odwodnione osady zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska, z dnia 1 sierpnia 2002 r., mog¹ byæ stosowane w rekultywacji gruntów. Dla celów rolniczych,
mog¹ byæ stosowane po higienizacji (np. wymieszanie z wapnem palonym).
Plony trzciny (³odygi) mog¹ byæ wykorzystane do wyrobu mat izolacyjnych, zabezpieczenia brzegów zbiorników wodnych przed erozj¹, produkcji celulozy papierniczej.
Podziemne czêci trzciny (k³¹cza i korzenie) po oddzieleniu od osadów mog¹ byæ
wykorzystane do nowych nasadzeñ na poletkach osadowych po usuniêciu z nich
przetworzonych osadów.

USE OF COMMON REED FOR DEWATERING OF AEROBICALLY AND
ANAEROBICALLY STABILIZED SLUDGE

Summary
The paper presents the results of extensive research concerning dewatering of aerobically and
anaerobically stabilized sludge on reed beds. The research was carried out on technical scale in two
sewage treatment plants. The results obtained enabled to define basic parameters and effects of dewatering the stabilized sludge under the Polish climatic conditions.

dr hab. Liliana Kalisz prof. IO, mgr Jadwiga Sa³but
Instytut Ochrony rodowiska
Warszawa, ul. Kolektorska 4, tel. (0-22) 833-69-28
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El¿bieta Jagie³³o

ZANIECZYSZCZENIA WÓD PODZIEMNYCH PRZEZ
SK£ADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SWOJCZYCE

Wstêp
Odpady i zwi¹zane z nimi zagro¿enia sta³y siê w ostatnich latach jednym z najwa¿niejszych zagadnieñ ochrony rodowiska. Zwiêkszaj¹ca siê masa wytwarzanych odpadów, w po³¹czeniu z brakiem skutecznych oraz bezpiecznych metod ich utylizacji i
unieszkodliwiania stwarza powa¿ne zagro¿enie dla ludzi i rodowiska.
Negatywny wp³yw sk³adowisk obejmuje podstawowe elementy rodowiska przyrodniczego, czyli: powietrze, gleby, wody powierzchniowe i podziemne oraz porednio
wiat rolinny i zwierzêcy. Ka¿de sk³adowisko jest elementem obcym w krajobrazie
powoduj¹cym niekorzystn¹ zmianê rzeby i obni¿enie estetyki terenu. Bardzo czêsto
nastêpuje zmiana u¿ytkowania gruntów i wy³¹czenia ich z produkcji rolniczej ze wzglêdu
na zanieczyszczenie chemiczne i bakteriologiczne gleb. Sk³adowiska s¹ tak¿e ród³em
uci¹¿liwych odorów, ska¿enia otoczenia mikroorganizmami, siedliskiem ¿erowania ptaków i owadów, co mo¿e prowadziæ do rozprzestrzeniania siê wielu chorób. Jednak najpowa¿niejszym problemem zwi¹zanym z istnieniem sk³adowisk odpadów komunalnych jest powstawanie w ich wnêtrzu ciek³ych i gazowych produktów przemian, zwanych odciekami i gazem wysypiskowym. Produkty te mog¹ migrowaæ daleko poza sk³adowisko powoduj¹c degradacjê rodowiska. W wyniku migracji odcieków dochodzi
do zanieczyszczenia wód podziemnych, które mo¿e utrzymywaæ siê przez kilkanacie
a nawet kilkadziesi¹t lat. Stopieñ zagro¿enia wód podziemnych zale¿y od charakteru
pod³o¿a na którym nastêpuje sk³adowanie, rodzaju uszczelnieñ sk³adowiska, po³o¿enia
i wahañ zwierciad³a wody gruntowej oraz wieku sk³adowiska [1, 2]. Zasiêg wp³ywu
odcieków wysypiskowych i tempo ich migracji zale¿¹ od szeregu czynników, takich
jak: objêtoæ i jakoæ odcieków, w³aciwoci oczyszczaj¹ce strefy aeracji i strefy saturacji, warunki przep³ywu (spadku hydraulicznego i mi¹¿szoci) decyduj¹ce o prêdkoci i natê¿eniu przep³ywu, rodzaj gruntu w warstwie wodononej. Na wiêksze odleg³oci mog¹ siê przemieszczaæ tylko zanieczyszczenia chemiczne w postaci rozpuszczonej (jonowej). Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i fizyczne (zawiesiny) przemieszczaj¹ siê na stosunkowo niewielkie odleg³oci od wysypiska.
Procesy migracji w wodach podziemnych s¹ z³o¿one, a zanieczyszczenia przemieszczaj¹ce siê wraz z wodami podlegaj¹ wielu czynnikom i procesom, miêdzy innymi:
 konwekcyjnemu przenoszeniu wraz z wod¹ podziemn¹, zgodnie z przeciêtn¹ szybkoci¹ wody,
 gradientowi gêstociowemu  wody zanieczyszczone maj¹ce wiêksz¹ gêstoæ przenikaj¹ do g³êbszych stref strumienia wód podziemnych,
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 dyfuzji molekularnej zgodnie z gradientem stê¿eñ,
 dyspersji hydrodynamicznej  rozproszeniu substancji wskutek zró¿nicowanych
prêdkoci poszczególnych strug,
 sorpcji substancji z roztworu na fazie sta³ej lub póniejszej desorpcji, po usuniêciu
wód zanieczyszczonych,
 reakcjom fizykochemicznym i biochemicznym w wyniku których powstaæ mog¹
nowe substancje zanieczyszczaj¹ce wody.
Przemieszczaniu siê odcieków w gruncie towarzysz¹ procesy oczyszczania geochemicznego, biochemicznego, fizycznego i biofizycznego. Podstawowe znaczenie w
oczyszczaniu siê wód podziemnych maj¹: mechaniczne filtrowanie, przemiany biochemiczne, sorpcja, wymiana jonowa i rozcieñczanie czystymi wodami dop³ywaj¹cymi.
Pas wód podziemnych, w którym przebiegaj¹ koñcowe procesy mineralizacji, nazywany jest obszarem samooczyszczania. Przylega on do wysypiska po stronie odp³ywu
wód, a koñczy siê tam gdzie woda nie wykazuje ju¿ obecnoci zwi¹zków organicznych. Granice obszaru biologicznego samooczyszczania mog¹ przesuwaæ siê w zale¿noci od równowagi pomiêdzy dop³ywem zanieczyszczeñ od strony pod³o¿a wysypiska a przebiegiem procesu samooczyszczania siê wód. Rozleg³oæ strefy samooczyszczania po zakoñczeniu eksploatacji wysypiska maleje, co zwi¹zane jest ze zmniejszaniem siê dop³ywu zanieczyszczeñ do wód podziemnych.

Cel, zakres i metodyka badañ
Celem badañ by³a analiza chemizmu wód podziemnych wokó³ zrekultywowanego
sk³adowiska odpadów komunalnych Swojczyce i okrelenie wp³ywu odcieków wysypiskowych na zanieczyszczenie wód gruntowych na przyleg³ym terenie. Ocenie poddano
równie¿ przebieg i intensywnoæ procesu samooczyszczania siê tych wód w gruncie.
Badania przeprowadzono na terenie zrekultywowanego sk³adowiska odpadów komunalnych Swojczyce we Wroc³awiu. Sk³adowisko to za³o¿ono w 1975 roku w wyrobisku zawodnionym po eksploatacji gliny o 17 m g³êbokoci. Sk³adowisko ma 8,4 ha.
Zdeponowano w nim oko³o 5,7 mln m3 odpadów. Wysokoæ wzglêdna sk³adowiska
wynosi 11 do 15 m npm [3]. Teren sk³adowiska jest po³o¿ony w zlewni rzeki Widawy, prawobrze¿nego dop³ywu Odry. Rzeka Widawa przep³ywa w odleg³oci oko³o
500 m na pó³noc od sk³adowiska. Obserwacje zwierciad³a wody gruntowej oraz pomiar stanu wody w znajduj¹cych siê na tym terenie ciekach, pozwoli³y na stwierdzenie, ¿e na po³udnie od sk³adowiska w rejonie morfologicznie najwy¿szym przebiega
lokalny wododzia³ wód gruntowych, oddzielaj¹cy zlewniê rzeki Widawy od kana³ów
Odry [4]. Generalny profil litologiczny w rejonie sk³adowiska Swojczyce ma nastêpuj¹ce warstwy: pod wierzchni¹ warstw¹ gleby do g³êbokoci oko³o 1 m wystêpuj¹
mady rzeczne w postaci piasków pylastych i glin piaszczystych, poni¿ej zalegaj¹ piaszczysto-¿wirowe osady rzeczne o mi¹¿szoci oko³o 2 m, od g³êbokoci oko³o 3,5 m
ppt wystêpuj¹ gliny piaszczyste stanowi¹ce sp¹g czwartorzêdowej warstwy wodononej [3, 4, 5].

139

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 9

W otoczeniu sk³adowiska wystêpuje jeden poziom wód gruntowych na g³êbokociach 0,1 do1,8 m ppt, czyli rzêdnych 116118 m npm. Powierzchniowe wystêpowanie mad rzecznych powoduje w wiêkszoci s³abo naporowy charakter wód podziemnych. Sp³yw wód odbywa siê w kierunku pó³nocnym, pó³nocno-wschodnim i pó³nocno-zachodnim ku osi doliny Widawy, która stanowi lokaln¹ bazê drena¿u.
Sieæ obserwacyjn¹ wód podziemnych dla potrzeb niniejszej pracy stanowi³o siedem piezometrów. Do oceny wód podziemnych nap³ywaj¹cych do sk³adowiska s³u¿y
piezometr kontrolny P-1, z którego wody stanowi³y t³o hydrochemiczne dla badanego
obszaru. Natomiast do oceny wód wyp³ywaj¹cych ze sk³adowiska s³u¿¹ piezometry
zgrupowane w trzech osiach:
 w kierunku pó³nocno-zachodnim P-9, P-10 i P-11,
 w kierunku pó³nocnym P-16,
 w kierunku pó³nocno-wschodnim P-2, P-4 oraz P-5.
Lokalizacjê punktów pomiarowych przedstawiono na rys.1.

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badañ
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Badania prowadzono od marca 2001 do listopada 2002 pobieraj¹c próbki wód podziemnych omiokrotnie co oko³o trzy miesi¹ce. Oznaczano zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
metodyk¹ nastêpuj¹ce parametry: pH, BZT5, azot amonowy, azot azotanowy, wapñ,
sód, potas, magnez, chlorki, siarczany, fosforany oraz metale ciê¿kie: ¿elazo, cynk,
kadm, mied, nikiel, o³ów, chrom.

Dyskusja wyników
Analizy wyników dokonano w oparciu o rednie zawartoci poszczególnych parametrów zanieczyszczeñ w wodach podziemnych w zale¿noci od punktu pomiarowego
w roku 2001 i w roku 2002.
Jak wynika z tabeli nr 1 zawartoci zanieczyszczeñ mineralnych i organicznych
w wodach podziemnych wyp³ywaj¹cych ze sk³adowiska odpadów komunalnych Swojczyce wykazuj¹ wyrane zmiany ich sk³adu chemicznego w stosunku do wód podziemnych dop³ywaj¹cych do sk³adowiska. Najwiêksze ró¿nice zaobserwowano w wodach gruntowych z obszaru po³o¿onego najbli¿ej sk³adowiska. Wody pobrane z punktów pomiarowych na tym terenie (piezomerty P2 i P9) wykaza³y co najmniej dwukrotny wzrost zawartoci zanieczyszczeñ w stosunku do wód nap³ywaj¹cych.
Wody podziemne sk³adowiska wykazuj¹ z regu³y odczyn obojêtny (pH 6,547,52).
Wynika to z wieku sk³adowiska, gdy¿ w miarê up³ywu czasu na skutek zmniejszaj¹cej siê
iloci materii organicznej w masie zdeponowanych odpadów, zmniejsza siê iloæ produktów kwasowych. Ponadto, w wyniku procesów denitryfikacji powstaj¹ce jony amonowe
powoduj¹ wzrost wartoci pH migruj¹cych ze z³o¿a odcieków [2, 6]. O ma³ej iloci materii organicznej wiadczy równie¿ wartoæ wskanika BZT5 (0,66,58 mg O2·dm-3).
Jednym z parametrów, które w najwiêkszym stopniu wp³ywaj¹ na degradacjê wód
podziemnych wokó³ sk³adowiska s¹ zwi¹zki azotu amonowego i azotanowego. Wody
podziemne na ca³ym badanym terenie zaliczono do pozaklasowych pod wzglêdem zawartoci azotu amonowego (4,68302,80 mg·dm-3). Zawartoæ azotanów waha siê w
przedziale 5,4054,95 mg·dm-3. W roku 2001 zanotowano zdecydowanie wy¿sze zawartoci azotanów, zarówno w wodach wyp³ywaj¹cych ze sk³adowiska, jak i nap³ywaj¹cych do sk³adowiska. Jest to byæ mo¿e zwi¹zane z wiêksz¹ iloci¹ opadów atmosferycznych w tym roku, a tak¿e z dobr¹ rozpuszczalnoci¹ tej formy azotu, która wymywana jest na skutek infiltracji wód opadowych do warstwy wodononej. Najwiêksze
stê¿enie azotu azotanowego obserwuje siê w wodach podziemnych pobranych najbli¿ej sk³adowiska. Jest to najbardziej widoczne w rzêdzie wschodnim piezometrów gdzie
zmniejszenie siê zawartoci formy azotanowej w miarê oddalania siê od sk³adowiska
wynosi 55% w roku 2001 i 75% w roku 2002. W rzêdzie zachodnim piezometrów w
roku 2001 stê¿enie formy azotanowej jest prawie jednakowe na ca³ej d³ugoci, natomiast w roku 2002 zaznacza siê eliminacja tego zanieczyszczenia w miarê oddalania
siê od sk³adowiska, ale wynosi ona tylko ok. 38%.
Du¿y wp³yw na zanieczyszczenie wód podziemnych wokó³ sk³adowiska Swojczyce wykazuj¹ chlorki. W najwiêkszym stopniu zanieczyszczaj¹ one wody w pó³nocnozachodniej czêci terenu. Najbli¿ej sk³adowiska dopuszczalne normy przekroczone by³y
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Tabela 1. rednie parametry zanieczyszczenia (mg·dm-3) wód podziemnych w poszczególnych rzêdach piezometrów (lata 20012002)
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oko³o piêciokrotnie (2728,33400,0 mg·dm-3). Zanieczyszczenie chlorkami w miarê
oddalania siê od sk³adowiska znacznie mala³o. W odleg³oci 150 m od sk³adowiska
zawartoci chlorków by³y mniejsze o oko³o 93% w rzêdzie wschodnim i oko³o 5775%
w rzêdzie zachodnim piezometrów. Jest to bardzo istotne, gdy¿ zasiêg rozprzestrzeniania
siê chlorków, jako najszybszych migrantów wodnych oraz najlepszych wskaników
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zanieczyszczenia ze strony sk³adowiska, mo¿e wskazywaæ aktualny obszar oddzia³ywania sk³adowiska na wody podziemne. Czo³o migracji pozosta³ych zwi¹zków zanieczyszczaj¹cych, jako o wiele bardziej podatnych na sorpcjê przez orodek gruntowy,
nie powinien przekroczyæ czo³a fali migracji chlorków.
Analiza zawartoci w wodach podziemnych pierwiastków alkalicznych wykaza³a
najwiêksz¹ koncentracjê sodu i potasu. Stê¿enia tych kationów, mimo wyranego zmniejszania siê ich zawartoci wraz z oddalaniem siê wód podziemnych od sk³adowiska,
niemal na ca³ym terenie przekracza³y wartoci dopuszczalne.
Ma³y wp³yw na jakoæ wód podziemnych mia³a zawartoæ siarczanów i fosforanów, rednie ich stê¿enia kwalifikowa³y wody do Ib klasy czystoci. Zaobserwowano
du¿¹ skutecznoæ samooczyszczania siê wód z jonów siarczanowych na odcinku 150 m
w rzêdzie wschodnim  oko³o 95%.
Wody podziemne na badanym terenie wykazywa³y równie¿ obecnoæ metali ciê¿kich. Wysok¹ koncentracjê wykazywa³y jedynie ¿elazo, mangan i nikiel. Pozosta³e oznaczane metale: cynk, kadm, o³ów, chrom i mied nie wykazywa³y ponadnormatywnej
zawartoci. Mobilnoci metali ciê¿kich w rodowisku gruntowo-wodnym sprzyja kwany odczyn, ma³a zdolnoæ sorpcyjna gleb i niska zawartoæ próchnicy [7]. Wp³yw
odleg³oci na zawartoæ metali ciê¿kich w wodach podziemnych wokó³ sk³adowiska
odpadów Swojczyce by³ niewielki w porównaniu do innych parametrów.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badañ chemizmu wód podziemnych wokó³ sk³adowiska odpadów komunalnych Swojczyce mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Pomimo rekultywacji terenu sk³adowiska nadal mocno zaznacza siê wp³yw migruj¹cych odcieków na jakoæ wód podziemnych w otoczeniu.
2. Negatywny wp³yw sk³adowiska obserwuje siê jeszcze w odleg³oci ok. 150160 m,
lecz najwiêksze zanieczyszczenie wód podziemnych wystêpuje na obszarze bezporednio przylegaj¹cym do sk³adowiska.
3. Przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ dotycz¹: azotu amonowego, azotu azotanowego, chlorków, potasu, sodu, wapnia, ¿elaza, manganu i niklu.
4. Sk³adowisko w najmniejszym stopniu zanieczyci³o wody podziemne siarczanami,
fosforanami oraz cynkiem, kadmem, o³owiem i miedzi¹.
5. Zanieczyszczenie wód podziemnych mala³o wraz ze wzrostem odleg³oci od sk³adowiska. Dotyczy to g³ównie: potasu, chlorków, siarczanów, magnezu, azotu amonowego, sodu i ¿elaza.
6. Stwierdzono wyrany wp³yw budowy geologicznej danego obszaru na stopieñ samooczyszczania siê wód podziemnych. W pó³nocno-zachodniej czêci terenu w wyniku niekorzystnych warunków hydrogeologicznych proces samooczyszczania przebiega³ znacznie mniej efektywnie ni¿ po stronie pó³nocno-wschodniej, gdzie warunki geologiczne sprzyja³y zmniejszaniu siê ³adunku zanieczyszczeñ.
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Streszczenie
W próbkach wód podziemnych pobranych (w odstêpach trzymiesiêcznych) z piezometrów wokó³
sk³adowiska odpadów komunalnych Swojczyce we Wroc³awiu oznaczono pH, BZT, azot amonowy,
azot azotanowy, chlorki, siarczany, fosforany, wapñ, magnez, sód, potas, ¿elazo, cynk, kadm, mied,
nikiel, o³ów i chrom. Badania prowadzono od marca 2001 do listopada 2002. Stwierdzono, ¿e pomimo rekultywacji sk³adowisko nadal zanieczyszcza wody podziemne na terenie przyleg³ym. Najwy¿sze
zanieczyszczenie wystêpuje najbli¿ej sk³adowiska i maleje w miarê oddalania siê od sk³adowiska.
Przekroczenia dopuszczalnych norm dotycz¹: azotu amonowego, azotu azotanowego, chlorków, wapnia, potasu, sodu, ¿elaza, manganu i niklu. Stosunkowo najmniej zanieczyci³o wody podziemne siarczanami, fosforanami, cynkiem, kadmem, o³owiem i miedzi¹.

QUALITATIVE COMPOSITION OF UNDERGROUND WATER AS DEPENDENT ON THE DISTANCE FROM MUNICIPAL LANDFILL

Summary
In samples of underground waters taken from piezometers around the municipal landfill site at
Swojczyce near Wroc³aw the following were determined: pH, BOD, ammonia nitrogen, nitrate nitrogen, chlorides, sulfates, phosphates, calcium, magnesium, sodium, potassium, iron, zinc, cadmium,
copper, nickel, lead and chromium. Studies were conducted from March 2001 to November 2002
taking samples every three months. Based on the results obtained, it can be stated that despite the site
reclamation the landfill still exerts a great influence on the purity of underground waters in the adjacent
area. The highest concentrations of contaminants occur at shortest distances from the site, and with
increasing distance the process of groundwater self-cleaning takes place. Admissible limits were exceeded for such parameters as: ammonia nitrogen, nitrate nitrogen, chlorides, calcium, potassium, sodium, iron, manganese and nickel. Relatively smallest was the effect of the landfill on underground
water contamination by sulfates, phosphates, zinc, cadmium, lead and copper.
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Jan Hupka, Trong Dang-Vu, Sebastian Wersocki

BADANIA OSADU CZYNNEGO JAKO SORBENTU OLEJU

Wprowadzenie
Wysuszony osad czynny nadmierny najczêciej spala siê z odzyskiem energii. Z
popio³u po spaleniu osadu proponuje siê odzyskiwaæ wartociowe sk³adniki, np. chrom
[1], P2O5 lub cynk [2]. Próbowano równie¿ stosowaæ wysuszony i granulowany osad
czynny jako nawóz lecz materia³ ten by³ niestabilny biologicznie podczas przechowywania. Z osadu czynnego preparowano adsorbenty do usuwania siarkowodoru [3]. Myl¹
przewodni¹ obecnej pracy jest wykorzystanie wysuszonego osadu czynnego do likwidacji zanieczyszczeñ rodowiska, na przyk³ad jako sorbentu do usuwania rozlewów
olejowych lub chemicznych, w tym szczególnie z pod³o¿a utwardzonego.
Sorbenty powinny charakteryzowaæ siê odpowiedni¹ zwil¿alnoci¹ oraz struktur¹
przestrzenn¹. Osad czynny stanowi¹ g³ównie zespo³y bakterii z zaadsorbowanymi flokulantami i zanieczyszczeniami, których w³aciwoci powierzchni po wysuszeniu trudno jest przewidzieæ. W tym odniesieniu wykonano badania zwil¿ania wysuszonego i
rozdrobnionego osadu czynnego pochodz¹cego z ma³ej i du¿ej oczyszczalni cieków
komunalnych. Wyniki badañ zwil¿ania odniesiono do pomiarów ch³onnoci wzglêdem
wybranych wêglowodorów.
Zwil¿alnoæ osadu wyznaczano za pomoc¹ metody wzniesienia kapilarnego, wyznaczaj¹c przyrost masy cieczy w rurce kapilarnej z wype³nieniem. Zale¿noæ kwadratu masy cieczy od czasu pomiaru jest okrelona za pomoc¹ zmodyfikowanego równania Washburna [4]:

P

&U J FRV T
W
K

(1)

gdzie:
m  masa cieczy penetruj¹cej w czasie t,
r  gêstoæ cieczy,
g  napiêcie powierzchniowe cieczy,
h  lepkoæ cieczy,
q  k¹t zwil¿ania,
C  wspó³czynnik geometryczny.
Z równania (1) wynika, ¿e zale¿noæ kwadratu masy cieczy od czasu pomiaru jest
liniowa. Nachylenie tej krzywej wynosi

&U J FRV T
. Przy za³o¿eniu, ¿e k¹t zwil¿ania
K
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jednej z badanych cieczy równy jest zeru (cosq =1), mo¿na obliczyæ sta³¹ C. Wartoæ
k¹ta zwil¿ania innych cieczy mo¿e byæ wyznaczona na podstawie nachylenia oraz C.
W praktyce przyjmuje siê, ¿e ciecz doskonale zwil¿aj¹ca posiada najwiêkszy iloczyn

Ccosq wród badanych cieczy, czyli najwiêkszy iloczyn P K .
W U J

Ch³onnoæ nale¿y odnieæ do oleju trwale zwi¹zanego z okrelon¹ mas¹ sorbentu.
Jako trwa³e zwi¹zanie rozumie siê iloæ oleju, która podejmowana jest wraz z sorbentem z wody lub jest nieuwalniana z materia³u sorbuj¹cego przy jego usuwaniu z pod³o¿a sta³ego. Ch³onnoæ teoretyczna sorbentu jest funkcj¹ gêstoci sorbentu (rs), jego
gêstoci pozornej (rp) i gêstoci oleju (ro) [5]:

&

LOR ü ]HEUDQHJR ROHMX
LOR ü VRUEHQWX

U2 U 6  U 3
U6 U3

(2)

Wyznaczaj¹c gêstoæ pozorn¹ sorbentu oraz znaj¹c pozosta³e gêstoci mo¿na przewidywaæ ch³onnoæ teoretyczn¹. Aby prawid³owo oceniæ zdolnoci ch³onne sorbentu
do likwidacji rozlewów na akwenach powinien on najpierw byæ w kontakcie z wod¹ a
dopiero potem z faz¹ olejow¹. Faza olejowa powinna wypieraæ fazê wodn¹ ze struktury
przestrzennej sorbentu.

Czêæ eksperymentalna
Sorbenty
Zbadano trzy osady nadmierne A, B i C z dwóch oczyszczalni cieków. A z oczyszczalni cieków typu Bioxyblok w Kocierzynie za B i C  z oczyszczalni cieków
Wschód w Gdañsku. Osady te przekszta³cono w sorbenty A, B, C. Sorbent A otrzymywano z osadu nadmiernego po zagêszczeniu grawitacyjnym bez u¿ycia flokulantu, sorbent B po zgêszczaniu mechanicznym osadu w oczyszczalni bez u¿ycia flokulantu,
natomiast sorbent C  z u¿yciem flokulantu polimerowego.
Próbki osadów suszono wstêpnie na powietrzu podczas s³onecznej pogody poprzez
rozlanie cienkiej warstwy na tkaninie filtracyjnej. Nastêpnie dosuszano osad w suszarce elektrycznej w temperaturze 105°C do sta³ej masy. Wysuszony osad mielono w m³ynku
tarczowym.
Tabela 1. Gêstoæ pozorna osadów do badania zwil¿alnoci
* VWR üSR]RUQD>NJP@
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Oleje
Do badania zwil¿alnoci oraz ch³onnoci osadów zastosowano kilka wêglowodorów
(ciecze niepolarne) o w³aciwociach fizykochemicznych przedstawionych w tabeli 2.
Heptan, oktan, dekan zastosowano do badañ zwil¿alnoci ze wzglêdu na dobre
zdefiniowanie pod wzglêdem w³aciwoci fizykochemicznych. Olej napêdowy wybrano do badañ ch³onnoci ze wzglêdu na prawdopodobieñstwo istnienia jego rozlewów
rozlewów w praktyce.
Tabela 2. Charakterystyka cieczy zwil¿aj¹cych (20°C) [6, 7]
&LHF]]ZLO DM FD
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Badanie zwil¿alnoci
Zestaw pomiarowy do badania zwil¿alnoci przedstawiono na rysunku 1. Osady
nasypano do rurek szklanych o rednicy wewnêtrznej 5 mm. Koñcówkê rurki zatykano
przegrod¹ z siatki polimerowej, która umo¿liwia penetracjê i zapobiega wypadaniu
wype³nienia. Zmiany masy cieczy wyznaczono za pomoc¹ wagi elektronicznej. Na

DXWRPDW\F]QDUHMHVWUDFMD
]PLDQPDV\

Rys. 1. Zestaw laboratoryjny do pomiaru k¹ta zwil¿ania: 1  waga elektroniczna, 2  naczynie z ciecz¹
zwil¿aj¹c¹, 3  kolumna, 4  wype³nienie, 5  ruba mikrometryczna
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szalce wagi ustawiono naczynie z roztworem zwil¿aj¹cym. Rurki opuszczono do cieczy zwil¿aj¹cej za pomoc¹ ruby mikrometrycznej, co umo¿liwia dok³adn¹ kontrolê
g³êbokoci zanurzenia rurki oraz powtarzalnoæ. Pomiar rozpoczynano po zanurzeniu
rurki z wype³nieniem na g³êbokoæ 1 mm w cieczy penetruj¹cej z jednoczesnym uruchomieniem programu rejestruj¹cego masê co 1 sekundê.
Sposób upakowania cz¹stek materia³u porowatego i powtarzalnoæ wyników odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w metodzie kapilarnej. Podstawowym za³o¿eniem jest identyczne upakowanie kolumn z wype³nieniem. Równ¹ gêstoæ nasypow¹ wype³nienia
uzyskano przez umieszczenie osadu w rurce a nastêpnie zagêszczanie przez uderzanie w ni¹ do czasu osi¹gniêcia wymaganej wysokoci wype³nienia. Swobodnie usypywany sorbent ma gêstoæ pozorn¹ w granicach od 0,55 do 0,85 g/cm3. Podczas
przemieszczenia siê cieczy w rurce nie obserwowano zasadniczych zmian wysokoci
wype³nienia.
Badanie ch³onnoci
Ch³onnoæ wody i oleju napêdowego przez sorbent wyznaczono w warunkach
dynamicznych na wytrz¹sarce. Do kolby sto¿kowej zawieraj¹cej 2 dm3 wody wlewano 50 cm3 oleju napêdowego i wytrz¹sano przez 5 minut uzyskuj¹c dyspersjê
oleju w wodzie a nastêpnie dodawano 10 g sorbentu i wytrz¹sano przez kolejne 5
minut. Zaolejony sorbent cedzono na sitku o wielkoci oczek 0,5 mm po czym pozostawiono do ociekniêcia przez 20 minut. Do³¹czano tak¿e sorbent, który opad³ na
dno naczynia. Iloæ poch³oniêtego oleju i wody wyznaczano w aparacie Dean-Starka
stosuj¹c ksylen. W celu wyeliminowania b³êdu wynikaj¹cego z mo¿liwoci wyekstrahowania sk³adników sorbentu wykonano lep¹ próbê z 10 g sorbentu i wyznaczono poprawkê na zawartoæ wilgoci i ubytek masy wynikaj¹cy z niewielkiej ekstrakcji
sk³adników organicznych osadu. Próbki sorbentów przed i po sorpcji oraz lep¹ próbê poddano analizie rozk³adu wielkoci cz¹stek za pomoc¹ mikroskopu optycznego
sprzê¿onego z kamer¹ cyfrow¹.
Ch³onnoæ wody i oleju obliczano z ubytku masy w czasie ekstrakcji, wg zale¿noci:

PR

&Z

PZ
PV

(4)

&R

PR
PV

(5)

PF  PZ  PV

(6)

gdzie:
Cw, Co  ch³onnoæ wody i oleju,
mw
 masa wody poch³oniêtej przez sorbent,
ms
 masa sorbentu u¿ytego do badañ,
mc
 masa zaolejonego sorbentu,
mo
 masa oleju poch³oniêtego przez sorbent.
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Wyniki badañ i dyskusja
Na rysunku 2 przedstawiono zale¿noæ kwadratu masy cieczy od czasu pomiaru
dla sorbentu A dla ró¿nych cieczy zwil¿aj¹cych. W przypadku heptanu nachylenie jest
najwiêksze. Heptan wykaza³ najwiêksz¹ szybkoæ penetracji a dekan  najmniejsz¹, co
koreluje z lepkoci¹ wêglowodorów. Zale¿noæ kwadratu masy cieczy od czasu pomiaru dla badanych cieczy jest liniowa i zgodna z równaniem Washburna.
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Rys. 2. Szybkoæ penetracji wêglowodorów dla sorbentu A

Z rysunku 2 wynika, ¿e pomimo ma³ych cz¹stek osadu, przebieg funkcji jest bardzo ³agodny pomiêdzy odcinkiem przyrostu masy oraz nasycenia sorbentu. Dla kulek
szklanych, które nie zmienia³y swojej objêtoci przejcie od strefy przep³ywu do strefy
nasycenia by³o szybsze i bardzo wyrane [8]. Cz¹stki sorbentu, które stanowi¹ agregaty, podczas kontaktu z wêglowodorami ulega³y pêcznieniu, co powodowa³o zmniejszenie wymiarów wolnych przestrzeni w z³o¿u. Z obserwacji wynika, ¿e po nasyceniu
ciecz¹ wysokoæ wype³nienia w kolumnie zwiêkszy³a siê do 5%.
Heptan zosta³ wybrany jako ciecz doskonale zwil¿aj¹ca ze wzglêdu na najwiêksz¹

P K
. K¹t zwil¿ania heptanu przyjêto jako równy 0, na podstawie

W U J
którego obliczono k¹t zwil¿ania innych cieczy. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 3 s¹ one redni¹ z trzech pomiarów.
Z tabeli 3 zauwa¿amy, ¿e heptan najszybciej penetruje, ma najwiêkszy wspó³czynnik k¹towy i najlepiej zwil¿a z³o¿e. Z kolei dekan penetruje najwolniej, ale zwil¿a lepiej
ni¿ oktan (jego k¹t zwil¿ania jest mniejszy ni¿ oktanu). Próbê wyjanienia takiego zachowania siê uk³adu podjêto w innej pracy [9]. Z szybkoci penetracji cieczy nie wyniwartoæ iloczynu
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Tabela 3. Zwil¿anie sorbentu A przez wêglowodory
&LHF]]ZLO DM FD
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ka jednoznacznie z jej zdolnoæ zwil¿ania. Z tabeli 3 wynika, ¿e im wiêksza jest liczba
atomów wêgla w cz¹steczce, tym wolniej ciecz penetruje co koreluje z lepkoci¹ tych
cieczy. Podobne obserwacje odnosz¹ siê równie¿ do sorbentów B i C.
Z tabeli 4 wynika, ¿e najwiêksz¹ szybkoæ wznoszenia

P
osi¹gano dla sorbentu A.
W

Sorbenty A i C s¹ bardziej hydrofobowe (woda ich nie zwil¿a³a), z kolei sorbent B jest
raczej hydrofilowy (zosta³ zwil¿ony przez wodê). W lad za wyznaczeniem zwil¿ania
sorbentów metod¹ kapilarn¹ wykonano prosty test zwil¿ania osadu przez wodê nasypuj¹c go na powierzchnie. Sorbent A ton¹³ w wodzie po 10 minutach za sorbent C nie
ton¹³ nawet po dwóch godzinach, natomiast sorbent B ton¹³ w chwili zetkniêcia siê z
wod¹. Koreluje to w pewnym stopniu z danymi zawartymi w tabeli 4, w której dla
sorbentu B uzyskano najmniejsz¹ zwil¿alnoæ olejem. Poniewa¿ sorbent B by³ dobrze
zwil¿any przez wodê zaniechano pomiarów jego ch³onnoci oleju.
Tabela 4. Wyniki badania zwil¿alnoci dla sorbentów A, B i C
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Ch³onnoæ teoretyczna oleju dla sorbentów A i C wynosi³a odpowiednio 0,73 i
0,28 g/g. W porównaniu do handlowych sorbentów ch³onnoæ jest niewielka, co
wynika z du¿ej gêstoci pozornej sorbentów otrzymanych z wysuszonych i rozdrobnionych osadów. Dla dobrych materia³ów sorpcyjnych przyjmuje siê j¹ mniejsz¹ od 0,3 g/cm3. Zale¿noæ ch³onnoci oleju w funkcji gêstoci pozornej sorbentu
C przedstawia rys. 3. Zasadniczy wp³yw ma tu rozk³ad wielkoci cz¹stek, który
umo¿liwia³ szczelne wype³nienie przestrzeni zajmowanej przez sorbent. Znaczenie
ma te¿ gêstoæ u¿ytego oleju.
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Rys. 3. Ch³onnoæ oleju przez sorbent 2 w funkcji gêstoci pozornej wg zale¿noci (2)

Na podstawie analizy zawartoci wody i oleju metod¹ Dean-Starka uzyskano wyniki przedstawione w tabeli 5. Osad czynny jest z natury bardzo niejednorodny, st¹d te¿
otrzymany z niego sorbent zawiera³ granulki mniej lub bardziej hydrofilowe, skoro
czêæ cz¹stek sorbentu tonê³a. Ch³onnoæ teoretyczna sorbentów porównana z wyznaczon¹ dowiadczalnie okaza³a siê wiêksza od ch³onnoci obliczonej. Jest to spowodowane puchniêciem cz¹stek sorbentu pod wp³ywem oleju. Wyranie mo¿na to zauwa¿yæ
porównuj¹c rozk³ad wielkoci cz¹stek sorbentu A i tego¿ samego sorbentu po ekstrakcji ksylenem. Pod wp³ywem ksylenu cz¹stki puchn¹ co siê objawia przesuniêciem krzywej rozk³adu w kierunku cz¹stek wiêkszych. Puchniêcie powoduje zwiêkszenie porowatoci materia³u, który mo¿e ulegaæ ekspansji, kiedy nie jest zamkniêty w kolumnie,
jak ma to miejsce w pomiarze zwil¿ania metod¹ wzniesienia kapilarnego. G³ównym
czynnikiem limituj¹cym ch³onnoæ teoretyczn¹ jest porowatoæ, st¹d te¿ rozbie¿noæ
pomiêdzy wynikami obliczeñ i pomiarów. W sorbencie A wiêksze cz¹stki pozostaj¹ na
powierzchni, a w sorbencie C odwrotnie, co mo¿e wynikaæ z ró¿nej poch³anialnoci
oleju. Ch³onnoæ jest niewielka w porównaniu do innych sorbentów naturalnych takich
jak siano (1,3 g/g), bawe³na 11,5 (g/g) [10,11]. Sorbenty z osadów nadmiernych rozdzielaj¹ siê podczas sorpcji na dwie frakcje.

Tabela 5. Wyniki badañ sorpcji dynamicznej oleju napêdowego
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Tabela 6. Rozk³ad wielkoci cz¹stek dla sorbentów A i C
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Podsumowanie
Ró¿na zdolnoæ zwil¿ania próbek osadu przez wêglowodory wynika z wieku osadu
i zaadsorbowanych na nim substancji. Zdajemy sobie sprawê jak bardzo ró¿norodne
bêd¹ w³aciwoci osadu w zale¿noci od stosowanej technologii oczyszczania cieków,
rodzaju i udzia³u cieków innych ni¿ komunalne, pory roku i innych czynników. Trudno wiêc o ³atwe sprecyzowanie ogólnych prawid³owoci. Niemniej badania szybkoci
zwil¿ania suchego osadu czynnego mog¹ stanowiæ pewn¹ ocenê stanu fizykochemii
powierzchni czêci sk³adowych osadu.
Sorbent z du¿ej oczyszczalni cieków zawieraj¹cy flokulant jest zwil¿any przez
olej najlepiej oraz najszybciej sorbuje ciecze. Podczas sorpcji oleju, cz¹stki osadów
uleg³y pêcznieniu. Odnosz¹c wyniki ch³onnoci sorbentów do k¹ta zwil¿ania nie widaæ
korelacji w wynikach, lecz mo¿na to t³umaczyæ faktem, i¿ podczas badañ ch³onnoci
dynamicznej sorbent móg³ ulegaæ ekspansji. Co jest ograniczeniem zastosowanej metody wzniesienia kapilarnego.
Ch³onnoæ osadu ze redniej oczyszczalni bez flokulantu (do której jednak dop³ywaj¹ cieki o znacznie wiêkszym stopniu obci¹¿enia wyra¿onym przez ChZT) jest prawie dwa razy wiêksza ni¿ z du¿ej oczyszczalni zawieraj¹cego flokulant. Oba sorbenty
maj¹ wiêksz¹ ch³onnoæ rzeczywist¹ ni¿ teoretyczn¹. Sorpcja oleju zwiêksza gêstoæ
pozorn¹ i ch³onnoæ cz¹stek sorbentów.
Pracê wykonano w ramach dzia³alnoci statutowej i badañ w³asnych Wydzia³u
Chemicznego Politechniki Gdañskiej. Dziêkujemy przedsiêbiorstwom Wodoci¹gi Kocierskie w Kocierzynie i SOUR-Neptun S.A. w Gdañsku za wielokrotne umo¿liwienie
pobierania próbek osadu czynnego.
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Streszczenie
Przebadano w³aciwoci sorpcyjne wzglêdem ciek³ych wêglowodorów dla trzech prób wysuszonego osadu czynnego. Osad pochodzi³ z dwu oczyszczalni cieków komunalnych. Zastosowano dwie
techniki eksperymentalne, a mianowicie metodê wzniesienia kapilarnego oraz dynamiczn¹ sorpcjê
oleju z dyspersji typu olej w wodzie. Ka¿da próba osadu wykaza³a odmienn¹ zdolnoæ sorpcji w
odniesieniu do ciek³ych wêglowodorów. Sorbent otrzymany z osadu flokulowanego za pomoc¹ polimeru organicznego by³ lepiej zwil¿any ni¿ sorbent otrzymany z osadu zagêszczanego bez dodatków
chemicznych. Uzyskano tylko ograniczon¹ korelacjê wzglêdem ch³onnoci dla obu metod, g³ównie z
powodu puchniêcia komponentów sorbentu.

INVESTIGATION OF SORBING PROPERTIES OF ACTIVATED SLUDGE

Summary
Sorbing properties of three samples of dried activated sludge with respect to liquid hydrocarbons
were investigated. The sludge originated from two municipal wastewater treatment plants. Two experimental techniques, namely the capillary rise method and dynamic sorption of oil from an oil-in-water
dispersion were used. Each sludge sample exhibited different sorption ability with respect to liquid hydrocarbons. Sorbent made from sludge flocculated with organic polymer was better wetted than sorbent
obtained from sludge concentrated without chemical additives. Only limited correlation was found regarding sorption capacity for the two methods, mainly due to swelling of the sorbent components.
prof. dr hab. in¿. Jan Hupka, mgr in¿. Trong Dang Vu, mgr in¿. Sebastian Wersocki
Katedra Technologii Chemicznej, Politechnika Gdañska
80-952 Gdañsk, ul. G. Narutowicza 11/12

153

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 9

Bogus³aw ¯ukowski

INFORMACJA O BAZIE DANYCH OBSZARY WIEJSKIE
I GRUNTY ROLNE W POLSCE 1988

Wprowadzenie
Urz¹dzanie terenów rolnych i lenych wymaga geodezyjnej dokumentacji stanu
zagospodarowania i struktury przestrzennej poszczególnych wsi. Programowanie i projektowanie urz¹dzeñ rolno-lenych na terenach konkretnych wsi powinno uwzglêdniaæ
stan zagospodarowania oraz potrzeby s¹siednich wsi i gmin. Wynika st¹d potrzeba posiadania jednolitej dokumentacji charakteryzuj¹cej stan zagospodarowania obszarów
wiejskich. wiadomoæ takiej potrzeby by³a oczywista wród geodetów i pozosta³ych
specjalistów od urz¹dzania terenów rolnych i lenych [1, 2, 3, 4]. W latach osiemdziesi¹tych XX wieku wy³oni³a siê mo¿liwoæ podjêcia takiego zadania. Instytut Planowania i Urz¹dzania Terenów Wiejskich (IPiUTW) Akademii Rolniczej we Wroc³awiu
przygotowa³ zasady sporz¹dzania dokumentacji, w tym bazy danych o stanie zagospodarowania wsi na potrzeby prac urz¹dzeniowych (w tym scaleñ gruntów). Inwentaryzacjê struktury przestrzennej terenów wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkañców
przeprowadzono w roku 1988.
Obszarem podstawowym, dla którego ustalano parametry by³ obrêb ewidencji
gruntów, na ogó³ pokrywaj¹cy siê z obszarem wsi (czêci du¿ej wsi) lub ma³ego miasta, dla którego prowadzona dokumentacja (operat ewidencyjny) zawiera informacje o
powierzchni i jakoci poszczególnych kategorii gruntów, klasyfikacji gleboznawczej,
liczbie i strukturze obszarowej gospodarstw, liczbie dzia³ek gruntowych.
W roku 1990 IPiUTW przedstawi³ studium pt. Obszary wiejskie i grunty rolnicze
w Polsce  wyniki badañ ankietowych 1988 [5]. Zawiera ono szczegó³owe informacje
o obszarach wiejskich, które mog¹ byæ przydatne zarówno w projektowaniu restrukturyzacji wsi i rolnictwa jak i w ocenie stopnia dokonuj¹cych siê zmian.

Treæ bazy danych
Charakterystykê poszczególnych obrêbów przedstawiono wed³ug nastêpuj¹cych
kryteriów:
Ogólna charakterystyka spo³eczno-gospodarcza: funkcja obrêbu w gminie, liczba jednostek osadniczych w obrêbie, dane o ludnoci i ród³ach jej utrzymania, dostêpnoæ komunikacji, us³ug, infrastruktury spo³ecznej, rodzaj rzeby terenu, wystêpowanie obszarów o szczególnych walorach krajobrazu wiejskiego.
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Zabudowa: kszta³t granic obrêbu, po³o¿enie zabudowy w roz³ogu, charakter zabudowy, dostêpnoæ wody pitnej, lokalizacja orodków produkcyjno-gospodarczych oraz
ferm o bezció³owej technologii chowu.
Warunki glebowo-rolnicze: wskanik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej [6], informacje o zaliczeniu obrêbów do obowi¹zuj¹cych wówczas rejonów intensywnego rozwoju rolnictwa, powierzchnie grup kompleksów rolniczej przydatnoci
gleb oraz typy mozaikowatoci ich konturów, trudnoci w mechanicznej uprawie gleb,
stan zmeliorowania gruntów, obszary nawadniane, rednia powierzchnia okresowo zatapianych u¿ytków rolnych w obrêbach do strefy powodziowej, powierzchnie gruntów
od³ogowanych oraz wymagaj¹cych rekultywacji, przyczyny degradacji (ograniczania
zdolnoci produkcyjnej) gleb [7], informacja o przynale¿noci obrêbu do rejonu zagro¿enia ekologicznego.
Gospodarka gruntami: liczba i powierzchnie gospodarstw indywidualnych wed³ug przedzia³ów powierzchniowych, liczba jednostek rejestrowych w ówczesnej grupie rejestrowej VIb (grunty nale¿¹ce do osób fizycznych nie stanowi¹ce gospodarstw
rolnych), przyrosty i zmniejszanie powierzchni gruntów PFZ.
Drogi rolnicze i uk³ady dzia³ek: charakter uk³adu dróg rolniczych w obrêbie, ocena istniej¹cego stanu dróg transportu rolniczego [8], charakterystyczne uk³ady dzia³ek,
ocena uk³adów dzia³ek wed³ug stopnia optymalnoci rozwi¹zañ urz¹dzeniowo-rolnych
w miejscowych warunkach.
Scalenia gruntów: rodzaje zrealizowanych prac urz¹dzeniowo-rolnych, informacje o potrzebie scalenia gruntów gospodarstw indywidualnych i uspo³ecznionych z podaniem przyczyn [9], wystêpowaniem trwa³ych elementów ograniczaj¹cych mo¿liwoæ
zmiany uk³adów dzia³ek, wystêpowanie gruntów ró¿niczan.
Wypis z rejestru ewidencji gruntów: powierzchnie grup rejestrowych, u¿ytków i
klas bonitacyjnych, szacunkowa liczba dzia³ek w obrêbie.
Równoczenie IPiUTW sporz¹dzi³ równoczenie bazê danych nt. Grunty rolnicze w Polsce oraz program jej obs³ugi RAPORTY, które s¹ pierwszym w kraju systemem informatycznym, dokumentuj¹cym stan rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej we wszystkich obrêbach wiejskich i ma³ych miastach. Baza ta, u³o¿ona wed³ug
ówczesnego podzia³u administracyjnego kraju, przedstawia stan rozwoju przestrzennego rolnictwa w latach 1987 i 1988, opisuj¹c poszczególne jego cechy, zarówno sta³e jak
i zmienne w czasie. System przygotowano do pracy na sprzêcie okrelanym wed³ug
ówczesnych oznaczeñ jako mikrokomputery typu IBM PC/XT/AT, wykorzystuj¹cych
system operacyjny MS-DOS. Zawiera 167 pól informatycznych (w tym 50 pól jakociowych) dla ka¿dego z ponad 43 tys. obrêbów ewidencji gruntów.
Od stworzenia bazy danych minê³o 15 lat. Wiadomo, ¿e korzystano z niej w nik³ym
stopniu. Nast¹pi³y natomiast istotne zmiany struktury agrarnej (o czym wiadcz¹ wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2002) i parametrów struktury przestrzennej rolnictwa. Zmiany bêd¹ nadal postêpowa³y, zw³aszcza w miarê integracji z Uni¹ Europejsk¹.
Stworzenie mo¿liwoci ³atwego porównywania stanu aktualnego parametrów struktury
przestrzennej rolnictwa ze stanem w roku 1988 jest uzasadnione, zw³aszcza z punktu
widzenia planowania przestrzennego, planowania scaleñ gruntów oraz modernizacji
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sieci dróg transportu rolnego, przeciwdzia³ania erozji gleb, a tak¿e zalesiania nieefektywnych gruntów rolnych itd. [10, 11].

Dostosowanie bazy danych do nowych warunków
W celu dostosowania bazy do bie¿¹cych potrzeb uporz¹dkowano wszystkie obrêby
wiejskie w nowym uk³adzie podzia³u administracyjnego kraju (gminy, powiaty, województwa) z uwzglêdnieniem ostatnich zmian i przeniesiono je do programu Excel. Pominiêto znajduj¹ce siê w bazie obrêby miejskie. Liczbê danych w nowej bazie ograniczono do 100 najbardziej istotnych parametrów. Przeniesienie danych do programu
Excel u³atwia analizowanie parametrów. Bazê podzielono na czêci odpowiadaj¹ce
poszczególnym województwom, z podzia³em na powiaty, gminy i obrêby, z automatycznym przedstawieniem odpowiednich rednich wartoci parametrów numerycznych. Ujêto nastêpuj¹ce parametry:
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3DUDPHWU
3RZLHU]FKQLDRJyOQDREU EX
/LF]EDVWDá\FKPLHV]ND FyZ
/LF]EDOXGQR FLXWU]\PXM FHMVL ]UROQLFWZD
/LF]EDOXGQR FLGZX]DZRGRZHM
'RPLQXM FDU]H EDWHUHQXZREU ELH$±UyZQLQQD%±IDOLVWD&±SDJyUNRZDWD
'±JyUVND
=DOLF]HQLHREU EXGRWHUHQyZJyUVNLFKLJyU]\VW\FK$±QLH%±WDNZF] FL&±WDN
ZFDáR FL
:DORU\NUDMREUD]RZH
2±EUDNZDORUyZNUDMREUD]RZ\FK$±SDUNLQDURGRZH%±SDUNLNUDMREUD]RZH&±
REV]DU\FKURQLRQHJRNUDMREUD]X'±UH]HUZDW\SU]\URG\(±ODV\RFKURQQH)±NRPSOHNV\
VWDURGU]HZX*±SDUNLZLHMVNLHNRPSOHNV\SDáDFRZR±SDUNRZH+±]EORNRZDQHVDG\
.V]WDáWJUDQLF\REU EX
$±NRQFHQWU\F]Q\UHJXODUQ\ ]EOL RQ\GRNRáDNZDGUDWXOXESURVWRN WDRZ\GáX HQLXQLH
SU]HNUDF]DM F\P %±NRQFHQWU\F]Q\QLHUHJXODUQ\ LQQHILJXU\JHRPHWU\F]QH 
&±Z\GáX RQ\ SURVWRN WRZ\GáX HQLXSRZ\ HM '±LQQ\
'RPLQXM FHSRáR HQLH]DEXGRZ\$±EUDN]DEXGRZ\%±FHQWUDOQH&±EU]HJRZH
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)±LQQ\ QSSU]\VLyáHN *±PLHMVNL
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$±SHáQH]DRSDWU]HQLH%±ZLH F] FLRZR]ZRGRFL JRZDQD QSZRGRFL JL
LQG\ZLGXDOQH &±ZLH SRVLDGDZRGRFL J]ELRURZ\'±RNUHVRZ\EUDNZRG\
(±VWDá\EUDNZRG\)±ZRGDQLHSU]\GDWQD
3XQNWRZDZDUWR üZVND QLNDZDORU\]DFMLUROQLF]HMSU]HVWU]HQLSURGXNF\MQHM ZJ,81* 
3RZLHU]FKQLH KD JUXSNRPSOHNVyZUROQLF]HMSU]\GDWQR FLJOHE
 JOHE\RZáD FLZ\PXZLOJRWQLHQLX 
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 JOHE\WUZDOHVXFKH 
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3U]HZD DM FHW\S\PR]DLNRZDWR FLNRQWXUyZNUSJOHE$±W\S,%±W\S,,&±W\S,,,
'±WUXGQR FLZRNUH OHQLXW\SX
8WUXGQLHQLDPHFKDQLF]QHMXSUDZ\JOHE$±EUDN%±NDPLHQLVWR üLSá\WNR üJOHE
&±VSDGNLWHUHQX'±QDGPLHUQHXZLOJRWQLHQLH(±QDGPLHUQHUR]GUREQLHQLHG]LDáHN
)±QDGPLHUQHZ\GáX HQLHG]LDáHN
3RWU]HEDPHOLRUDFMLJUXQWyZZREU ELH$±QLHZ\PDJDM PHOLRUDFML%±V ]PHOLRURZDQH
&±Z\PDJDM RGWZRU]HQLDV\VWHPyZPHOLRUDF\MQ\FK'±Z\PDJDM QRZ\FKLQZHVW\FML
PHOLRUDF\MQ\FK
:\VW SRZDQLHZREU ELHNRPSOHNVyZJUXQWyZQDZDGQLDQ\FK$±QLHZ\VW SXM 
%±QDZRGQLHQLDJUDZLWDF\MQH&±QDZRGQLHQLDGHV]F]RZQLDQH
UHGQLDSRZLHU]FKQLD KD JUXQWyZRUQ\FK]DJUR RQ\FKSRZRG]L 
UHGQLDSRZLHU]FKQLD KD X \WNyZ]LHORQ\FK]DJUR RQ\FKSRZRG]L 
3RZLHU]FKQLD KD JUXQWyZZ\PDJDM F\FKUHNXOW\ZDFML
3U]\F]\Q\GHJUDGDFMLUROQLF]HMSU]HVWU]HQLSURGXNF\MQHM
±SU]HMPRZDQLH]LHPLUROQLF]HMSRG$±EXGRZQLFWZR%±NRPXQLNDFM &±JyUQLFWZR
'±EXGRZ ]ELRUQLNyZZRGQ\FK(±LQQH
±HUR]MDJOHE)±ZRGQD*±ZLHWU]QD
±SR]RVWDáH]DJUR HQLD+±HPLVMDS\áyZLJD]yZSU]HP\VáRZ\FK,±RGSURZDG]DQLH
FLHNyZSU]HP\VáRZ\FKLNRPXQDOQ\FKGRZyGSRZLHU]FKQLRZ\FKLQILOWUDFMDW\FK FLHNyZ
GRZyGJUXQWRZ\FK-±VNáDGRZDQLHXFL OLZ\FKGOD URGRZLVNDRGSDGyZSU]HP\VáRZ\FK
QSV]ODPyZSRIORWDF\MQ\FKSRSLRáyZORWQ\FK X OLLWS.±Z\VW SRZDQLHOHMD
GHSUHV\MQHJRZyGJUXQWRZ\FK/±V]NRG\JyUQLF]H±EUDNZZSURFHVyZ
=DOLF]HQLHREU EXGRUHMRQXHNRORJLF]QHJR]DJUR HQLD$±QLH%±WDN
/LF]EDJRVSRGDUVWZRSRZLHU]FKQL±KD
à F]QDSRZLHU]FKQLDJRVSRGDUVWZ]SU]HG]LDáX±KD
/LF]EDJRVSRGDUVWZRSRZLHU]FKQL±KD
à F]QDSRZLHU]FKQLDJRVSRGDUVWZ]SU]HG]LDáX±KD
/LF]EDJRVSRGDUVWZRSRZLHU]FKQL±KD
à F]QDSRZLHU]FKQLDJRVSRGDUVWZ]SU]HG]LDáX±KD
/LF]EDJRVSRGDUVWZRSRZLHU]FKQL±KD
à F]QDSRZLHU]FKQLDJRVSRGDUVWZ]SU]HG]LDáX±KD
/LF]EDJRVSRGDUVWZRSRZLHU]FKQL±KD
à F]QDSRZLHU]FKQLDJRVSRGDUVWZ]SU]HG]LDáX±KD
/LF]EDJRVSRGDUVWZRSRZLHU]FKQLSRZ\ HMKD

Mo¿liwoci korzystania z bazy danych zilustrowano przyk³adami ich przetwarzania: wskanika lesistoci, odsetka powierzchni u¿ytków rolnych (UR) w powierzchni
ogólnej, odsetka ludnoci rolniczej w ogólnej liczbie ludnoci, ludnoci rolniczej na
100 ha UR, sumy powierzchni ogólnej indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni powy¿ej 2 ha, odsetka powierzchni ogólnej indywidualnych gospodarstw
rolnych w powierzchni ogólnej, redniej powierzchni indywidualnego gospodarstwa
rolnego o powierzchni przekraczaj¹cej 2 ha, redniej powierzchni dzia³ki w obrêbie,
redniej powierzchni dzia³ki w gospodarstwach indywidualnych, odsetka najlepszych i
najgorszych u¿ytków rolnych w ogólnej powierzchni u¿ytków, prognozy zmian w powierzchni u¿ytków rolnych i lasów w okresie 2025 lat i 50 lat, liczby gospodarstw
indywidualnych o powierzchni przekraczaj¹cej 2 ha, liczby indywidualnych gospodarstw
rolnych i dzia³ek na 100 ha u¿ytków rolnych (wskanik stosowany w UE), wystêpowania miêdzywioskowej (miêdzyobrêbowej) szachownicy gruntów (wskanik powierzchni
gruntów ró¿niczan).
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Zestawiono te¿ sumy kontrolne obszarów grup rejestrowych, u¿ytków rolnych,
kompleksów rolniczej przydatnoci gleb oraz klas bonitacyjnych  pozwalaj¹ce na ocenê wzajemnej zgodnoci przedstawianych danych.
Dotychczas przeniesiono na arkusze programu Excel dane dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wiêtokrzyskiego. Rozpoczêto przenoszenie
danych dla województwa ma³opolskiego.
Przyk³ad oceny potrzeb scalania gruntów w województwie wiêtokrzyskim
Wyniki wstêpnej analizy parametrów wskazuj¹cych w 1988 r. na potrzebê scalania
gruntów w województwie wiêtokrzyskim przedstawiono w tabeli 1. Dane te wymagaj¹
Tabela 1. Struktura uwarunkowañ i potrzeby scalania gruntów gospodarstw indywidualnych w woj.
wiêtokrzyskim w 1988 roku

3DUDPHWU\
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jednak poni¿szych informacji. 143 obrêby wystêpowa³y w obszarach ekologicznego
zagro¿enia na terenie gmin:
 Tuczêpy w pow. buskim,
 Ma³ogoszcz w pow. jêdrzejowskim,
 Chêciny, Daleszyce, Piekoszów i Sitkówka-Nowiny w pow. kieleckim,
 O¿arów i Tar³ow w pow. opatowskim,
 Koprzywnica w pow. sandomierskim,
 Skar¿ysko Kocielne w pow. skar¿yskim,
 Osiek, Rytwiany i Staszów w pow. staszowskim.
G³ównymi przyczynami zagro¿enia by³y: emisja py³ów i gazów, budownictwo,
górnictwo.
Na obszarze 28 obrêbów, w których wystêpowa³a potrzeba scalenia gruntów ze
wzglêdu na równoczesne wystêpowanie nadmiernie d³ugich dzia³ek i szachownicê dzia³ek (nie zaliczonych do rejonów ekologicznego zagro¿enia), obejmuj¹cych obszar 13,3
tys. ha, wskanik lesistoci wynosi³ 28% (070%), przeciêtna powierzchnia UR w obrêbie stanowi³a 64% (2496%), obszar gospodarstw indywidualnych o powierzchni
ogólnej ponad 2 ha stanowi³ przeciêtnie 67% (15100%) powierzchni obrêbu. Przeciêtny obszar gospodarstwa o powierzchni ponad 2 ha wynosi³ 6,8 ha (2,810,3 ha),
rednia liczba dzia³ek w gospodarstwie 12,7 (3,2 do 50), rednia powierzchnia dzia³ki
w gospodarstwach indywidualnych 0,53 ha (0,111,22 ha ha). W 13 obrêbach o ³¹cznej
powierzchni 8 tys. ha wystêpowa³a potrzeba scalenia ca³ych obszarów. Ponadto, w obrêbie Marcinkowice (gm. Opatów) wystêpowa³a erozja wodna, a w obrêbie Dêbno (gm.
Raków) erozja wietrzna.
Zas³uguje na uwagê relatywnie du¿y rozrzut krañcowych wielkoci parametrów w
stosunku do wielkoci rednich, co dotyczy wszystkich analizowanych zbiorów.
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Streszczenie
Urz¹dzanie terenów wiejskich wymaga dokumentacji stanu zagospodarowania i struktury przestrzennej poszczególnych wsi. By³o to oczywiste dla geodetów i innych specjalistów od urz¹dzania
terenów rolnych i lenych. W latach osiemdziesi¹tych XX wieku powsta³a mo¿liwoæ podjêcia takiego
zadania. Instytut Planowania i Urz¹dzania Terenów Wiejskich Akademii Rolniczej we Wroc³awiu
przygotowa³ zasady dokumentowania struktury przestrzennej terenów wiejskich. Obszarem podstawowym ankietowania danych by³ obrêb ewidencji gruntów. W roku 1990 przedstawiono studium pt.
Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce  wyniki badañ ankietowych 1988. Przedstawia ono
dane o: ludnoci, funkcji obrêbu w gminie, zabudowie, warunkach glebowo-rolniczych, gospodarce
gruntami, drogach rolniczych i uk³adach dzia³ek, scaleniach gruntów. Baza danych Grunty rolnicze w
Polsce wraz z programem jej obs³ugi RAPORTY, stanowi¹ pierwszy w kraju tego rodzaju system
informatyczny.
W celu dostosowania bazy danych do obecnych i przysz³ych potrzeb przedstawiono wszystkie
obrêby wiejskie w nowym uk³adzie podzia³u administracyjnego kraju i przeniesiono je do programu
Excel. Liczbê danych w przetworzonej bazie ograniczono do 100 parametrów. Program Excel u³atwia
korzystanie z informacji zawartych w bazie danych.
Mo¿liwoci korzystania z bazy danych na potrzeby scalania gruntów przedstawiono na przyk³adzie województwa wiêtokrzyskiego.

INFORMATION ON DATABASE RURAL AREAS AND AGRICULTURAL
LAND IN POLAND 1988

Summary
Management planning in rural areas requires documentation of management status and spatial
structure of individual villages. This was obvious for geodesists and other specialists in management
planning in rural and forest areas. The potential to undertake such a task was seen in the eighties of the
XX c. Principles for documenting the spatial structure of rural areas were then elaborated by the
Institute of Planning and Management of Rural Areas at the Agricultural Academy in Wroc³aw. The
basic area for data questionnaire was the range  a unit of a land cadastre. In the year 1990 the study
was presented under the title: Rural areas and agricultural land in Poland  results of a questionnaire
1988. The study gives information on population, function of a range in a commune, buildings, soil
conditions, land management, rural roads, systems of ownership lots and land integration. The database Agricultural lands in Poland together with its service programme RAPORTY (REPORTS) constitutes a first in this country informatics system of this kind.
In order to adjust the database to the existing and future needs all the existing rural ranges were
represented according to the new administrative division of the country and transferred to the Excel
system. The number of data in the transformed database was restricted to 100 parameters. Excel system
makes it easy to use the information contained in the database.
The possibility of using the database for the purpose of land integration was exemplified with the
help of data from the wiêtokrzyskie voievodeship.

mgr in¿. Bogus³aw ¯ukowski
Polskie Towarzystwo In¿ynierii Ekologicznej
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11 D
tel. (0-22) 621-67-43, fax (0-22) 629-52-63
e-mail: siuta@ios.edu.pl
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Witold Dadej, Danuta Bajer

GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI CIEKÓW
HAJDÓW

Wstêp
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie  oczyszczalnia cieków Hajdów od kilku lat podejmuje starania ju¿ w celu rozwi¹zania problemu osadów ciekowych. Odwadnianie mechaniczne osadów po procesie fermentacji
zosta³o rozwi¹zane w roku 1993 po uruchomieniu kompletnej linii do odwadniania
osadu na prasach tamowo-k¹towych zakupionej od niemieckiej firmy Bellmer. By³a
to w tym czasie pierwsza w Polsce tak du¿a instalacja uruchomiona w oczyszczalni
komunalnej.
W procesie mechanicznego odwadniania osad zmniejsza swoj¹ objêtoæ oko³o
omiokrotnie.
l
l
l

W ci¹gu ostatnich trzech lat w wyniku odwadniania osadu otrzymano:
w 2001 roku  24 625 Mg osadu o redniej zawartoci suchej masy 23,0%,
w 2002 roku  22 372 Mg osadu o redniej zawartoci suchej masy 21,9%,
w 2003 roku  26 697 Mg osadu o redniej zawartoci suchej masy 18,5%.

Z uwagi na du¿e trudnoci z deponowaniem odwodnionego osadu na wysypisku
odpadów komunalnych od listopada 1997 roku odwodniony osad zaczêto sk³adowaæ
na polach drena¿owych dla osadu przefermentowanego. Osad po odwodnieniu wywo¿ony jest w kontenerach na kwatery jako materia³ rekultywacyjny.
Ze wzglêdu na ograniczon¹ powierzchniê pól zal¹dowywania podjêto wiele prób,
badañ i dowiadczeñ, aby zmniejszyæ iloæ osadu i znaleæ alternatywne metody jego
zagospodarowania w przysz³oci.

Badania nad mo¿liwoci¹ utylizacji osadu ciekowego przez
wspó³spalanie
Zespó³ Politechniki Lubelskiej w roku 1999 dokona³ prób laboratoryjnych i technicznych utylizacji osadów ciekowych w cementowni Rejowiec. Okrelono podstawowe parametry osadu z oczyszczalni cieków Hajdów:
l rednia wartoæ opa³owa osadu odwodnionego wynosi 1,2 MJ/kg przy zawartoci
75% wody,
l rednia wartoæ opa³owa suchej masy wynosi 14,4 MJ/kg.

161

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 9

Badania laboratoryjne potwierdzi³y mo¿liwoæ wykorzystania osadu ciekowego mechanicznie odwodnionego zmieszanego z olejem opa³owym lub odpadowym olejem powalcowniczym jako paliwo pomocnicze w procesie wypalania klinkieru. Wyniki badañ
technicznych równie¿ potwierdzaj¹ mo¿liwoæ wykorzystania tych mieszanin w procesie
produkcji, lecz wymagane s¹ dodatkowe badania i modernizacja pieców obrotowych.
Przeprowadzono równie¿ próbê bezporedniego mieszania osadu ze szlamem klinkierowym (w iloci 2%). Przy tej metodzie utylizacji konieczne jest modernizacja pieców obrotowych z uk³adami obiegu gazów odlotowych z instalacji.
Bior¹c pod uwagê aspekty rodowiskowe nale¿y przyj¹æ, ¿e po przeprowadzeniu
rozszerzonych badañ i modernizacji urz¹dzeñ proponowana metoda mo¿e byæ jedn¹ z
metod wykorzystania i utylizacji osadów ciekowych.
Wyniki badañ by³y podstaw¹ do rozpoczêcia rozmów w koñcu roku 1999 ze Spó³k¹ KOBO z Bogdanki, która rozpoczê³a prace projektowe nad modernizacj¹ i przebudow¹ ciep³owni w Bogdance na elektrociep³owniê ze skojarzon¹ produkcj¹ energii cieplnej i elektrycznej. Elektrociep³ownia bêdzie pracowa³a w oparciu o kocio³ fluidalny.
Biuro Projektów Elsamprojekt z Warszawy przeprowadzi³o wstêpn¹ analizê wspó³spalania osadów odwodnionych mechanicznie z paliwem podstawowym oraz wspó³spalania wstêpnie wysuszonego osadu z paliwem podstawowym. Obecnie trwaj¹ prace projektowe.
Koncepcja programowo-przestrzenna stacji termicznego suszenia osadów w oczyszczalni cieków Hajdów
W padzierniku roku 1999 opracowana zosta³a przez Biuro Studiów i Projektów
Przemys³owych Urz¹dzeñ Elektrycznych Elektroprojekt  Oddzia³ Lublinie Koncepcja programowo-przestrzenna stacji termicznego suszenia osadów w oczyszczalni cieków Hajdów.
Podstaw¹ do opracowania Koncepcji  by³a technologia firmy ANDRITZ GrazAustria polegaj¹ca na suszeniu osadu w bêbnie obrotowym. Zaproponowana instalacja
pozwala na wysuszenie ok. 4 Mg/h osadu o suchej masie 25%. W efekcie suszenia
otrzymuje siê granulat o zawartoci suchej masy ok. 92%.
Stacja termicznego suszenia jako modu³ by³aby dostawiona do istniej¹cej stacji
odwodniania mechanicznego osadu. Odwodniony osad w prasach tamowych transportowany jest w sposób ci¹g³y tamoci¹gami do kontenerów a nastêpnie wywo¿ony jest
transportem ko³owym do miejsca sk³adowania. W czasie realizacji stacji suszenia osadu
przewiduje siê wykonanie modernizacji linii transportowej tak, aby mo¿liwe by³o skierowanie odwodnionego osadu ze stacji odwadniania do zbiornika wyrównawczego stacji
suszenia a nastêpnie przetransportowanie osadu po wysuszeniu do kontenerów.
Koncepcja technologiczna stacji termicznej utylizacji osadów ciekowych dla
oczyszczalni cieków Hajdów w Lublinie
W marcu roku 2000 opracowana zosta³a przez Polskie Centrum Ekologiczne KREVOX z Zalesia Górnego Koncepcja technologiczna stacji termicznej utylizacji osadów ciekowych dla oczyszczalni cieków Hajdów w Lublinie.
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Firma zaproponowa³a instalacjê w oparciu o technologiê spalania odwodnionego
osadu w piecu ze z³o¿em fluidalnym amerykañskiej firmy ZIMPRO. Piec fluidalny w
tym rozwi¹zaniu pracuje jako piec ze z³o¿em piaskowym. Zaproponowana instalacja
pozwala na spalenie ok. 3,75 Mg/h osadu o suchej masie 25%. Jako paliwo wspomagaj¹ce i umo¿liwiaj¹ce rozruch mo¿na wykorzystaæ gaz ziemny, biogaz lub olej opa³owy. Praca ca³ej stacji odbywa siê w systemie w pe³ni zautomatyzowanym w oparciu
sterowniki programowalne (PLC).
Koncepcja technologiczna instalacji suszenia osadów ciekowych z wykorzystaniem ich jako paliwa dla oczyszczalni cieków Hajdów w Lublinie
Równie¿ w marcu roku 2000 opracowana zosta³a przez Polskie Centrum Ekologiczne KREVOX z Zalesia Górnego Koncepcja technologiczna instalacji suszenia
osadów ciekowych z wykorzystaniem ich jako paliwa dla oczyszczalni cieków Hajdów w Lublinie. W rozwi¹zaniu tym zaproponowano wykorzystanie technologii duñskiej firmy BIO CON suszenia osadu w suszarkach tamowych a nastêpnie spalenie
wysuszonego osadu do uzyskania ciep³a potrzebnego do jego suszenia. Suszenie osadu w tej technologii odbywa siê na drodze poredniej przy temperaturze nieprzekraczaj¹cej w ¿adnym miejscu instalacji 180oC. Jako czynnik porednicz¹cy w wymianie ciep³a u¿ywany jest olej oraz woda.
Najnowsz¹ propozycjê rozwi¹zania problemu osadów ciekowych dla oczyszczalni cieków Hajdów przedstawi³o Europejskie Centrum Ekologiczne Krevox z
Zalesia Górnego w kwietniu 2003 roku. W rozwi¹zaniu tym przedstawiono miêdzy
innymi technologiê suszenia w suszarkach bêbnowych bazuj¹c¹ na opracowaniach
firmy ANDRITZ z Austrii. Drugim rozwi¹zaniem przedstawionym w koncepcji jest
technologia suszenia tej samej firmy oparta na suszarkach tamowych.
W rozwi¹zaniu tym w ¿adnym miejscu instalacji temperatura nie przekracza
o
130 C, co znacz¹co wp³ywa na podniesienie poziomu bezpieczeñstwa omawianej
instalacji. Obie omawiane technologie maj¹ bardzo podobne parametry zu¿ycia
czynnika energetycznego i osi¹gaj¹ podobne efekty wyjciowe. W propozycji firmy Krevox przedstawiono rozwi¹zanie techniczne umo¿liwiaj¹ce dalsz¹ utylizacjê
wysuszonego osadu. Jedn¹ z metod jest wykorzystanie wysuszonego osadu do produkcji szk³a budowlanego w oparciu o technologiê GLASS PACK. Sam proces
przebiega w wysokiej temperaturze (ok. 1500oC) z wykorzystaniem powietrza wzbogaconego tlenem. W wysokiej temperaturze czêci organiczne ulegaj¹ ca³kowitemu utlenieniu a sk³adniki mineralne zostaj¹ stopione do postaci p³ynnego szk³a.
Wytworzona w procesie energia w ca³oci pokryje potrzeby na energiê ciepln¹ potrzebn¹ w procesie suszenia osadu. Zaproponowana technologia szkliwienia mo¿e
byæ zastosowana jako dalszy ci¹g systemu utylizacji osadów ciekowych przy ka¿dym rozwi¹zaniu suszenia osadów.
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Próby techniczne przewonej stacji suszenia osadów KHD HUMBOLDT WEDAG
z suszark¹ tarczow¹ UMAG
W roku 2001 firma Klimapol z D¹browicy ko³o Lublina zaproponowa³a przeprowadzenie na terenie oczyszczalni Hajdów prób technicznych z suszark¹ tarczow¹
UMAG. Suszenie odbywa³o siê przez szeæ miesiêcy metod¹ poredni¹ z wykorzystaniem pary uzyskiwanej w kotle parowym opalanym olejem opa³owym.
Z uwagi na to, ¿e by³a to instalacja przewona pozwala³a na wysuszenie ok. 1,2 Mg/
h osadu o suchej masie 25%. Produktem koñcowym by³ granulat o uwodnieniu ok. 10%.
Próby techniczne stacji suszenia osadów powietrzem w z³o¿u fluidalnym
Na prze³omie roku 2001 i 2002 firma Klimapol przeprowadzi³a próby z suszark¹
w³asnej konstrukcji pracuj¹c¹ w oparciu o technologiê suszenia osadu powietrzem fluidalnym. Rozwi¹zania techniczne zaproponowane przez Klimapol chronione s¹ wieloma zastrze¿eniami patentowymi w kraju i za granic¹. Czynnikiem susz¹cym jest gor¹ce
powietrze, przep³ywaj¹ce przez specjalne sito. W oczyszczalni Hajdów w czasie prób
zosta³y przebadane i udoskonalone trzy generacje suszarek. Jedna suszarka zabudowana na platformie przewonej przesz³a czteromiesiêczne testy ruchowe w trzech miejscowociach w Niemczech.
Mo¿liwoæ zapoznania siê z now¹ technologi¹ mieli eksploatatorzy oczyszczalni w
wiêkszoci du¿ych miast w Polsce oraz przedstawiciele mniejszych przedsiêbiorstw z
s¹siedztwa.
Inwestycja termicznego suszenia osadów w oczyszczalni cieków Hajdów
Bior¹c pod uwagê ograniczon¹ powierzchniê sk³adowania osadu mechanicznie
odwodnionego oraz jego rosn¹c¹ iloæ, a tak¿e posiadaj¹c wiedzê dotycz¹c¹ dowiadczeñ zwi¹zanych z zagospodarowaniem osadu w Europie Zachodniej zdecydowano
rozpocz¹æ starania o dofinansowanie zadania Stacja termicznego suszenia osadu z
funduszy przedakcesyjnych. Komisja Europejska podjê³a pozytywn¹ decyzjê dofinansowania opisywanego zadania w wysokoci 60% kosztów inwestycyjnych, co zainicjowa³o rozpoczêcie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji.
Opracowano ju¿ dokumenty przetargowe na wykonanie projektu i realizacjê kontraktu Zagospodarowanie osadów ciekowych. Inwestycja ta bêdzie realizowana wg
Warunków Kontraktu na Urz¹dzenia i Budowê z Projektowaniem, tzw. ¯ó³ta Ksiêga
pierwsze wydanie z roku 1999. Realizacjê inwestycji zaplanowano na lata 20052006.

in¿. Witold Dadej, mgr in¿. Danuta Bajer
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin, Al. Pi³sudskiego 15
tel. (0-81) 53-242-81; fax (0-81) 53-219-10
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PPU Energoutech Kawêczyn

INFORMACJA O REKULTYWACYJNYM U¯YTKOWANIU
POPIO£U ELEKTROCIEP£OWNI WARSZAWSKICH
W Warszawie pracuj¹ elektrociep³owni Kawêczyn, Siekierki i ¯erañ, które spalaj¹c wêgiel kamienny wytwarzaj¹ bardzo du¿e iloci odpadów paleniskowych (popio³u
lotnego i ¿u¿la). Sk³ad chemiczny popio³u lotnego (tab. 1) jest zbli¿ony do gleb wytworzonych z gliny, i³u i lessu wystêpuj¹cych w Polsce 1. Popio³y lotne maj¹ bardzo
du¿¹ porowatoæ i wodoch³onnoæ. Zgromadzona woda jest ³atwo dostêpna dla rolin.
Popio³y nie zawieraj¹ te¿ nadmiernych iloci metali ciê¿kich. Maj¹ jednak silnie alkaliczny odczyn i mog¹ zawieraæ nadmierne iloci soli rozpuszczalnych w wodzie.
Alkalicznoæ odczynu maleje pod wp³ywem dzia³ania dwutlenku wêgla, kwasów organicznych, kwasotwórczych zanieczyszczeñ i kwasowoci gleby. Stosunkowo szybko
maleje te¿ rozpuszczalnoæ soli mineralnych.
Glebotwórcza wartoæ odpadów paleniskowych jest bardzo du¿a. Równa siê ona
najlepszym, dobrze zwietrza³ym utworom pochodzenia geologicznego. Du¿o czasu
up³ynê³o zanim przekonano siê o glebotwórczych walorach popio³ów ze spalania wêgla kamiennego. Budowa sk³adowisk odpadów paleniskowych by³a wiêc konieczna, a
ich wadliwa eksploatacja emitowa³a olbrzymie iloci py³ów do atmosfery. Rezultaty
biologicznej rekultywacji sk³adowiskowych gruntów (fot. 1) oraz rekultywacyjnego
zape³niania wyrobisk odkrywkowych (fot. 2, 3) sk³oni³y specjalistów i opinie publiczn¹ do uznania zasadnoci rekultywacyjnego zape³niania popio³ami wyrobisk pokopalnianych. Rejon aglomeracji warszawskiej i ca³e województwo mazowieckie obfituje w
stare i nowe wyrobiska po eksploatacji piasku, ¿wiru i gliny (fot. 4, 5, 6). Ronie te¿
zapotrzebowanie na te kopaliny.
Niezasadne by³oby budowanie (lub powiêkszanie istniej¹cych sk³adowisk odpadów paleniskowych, wtedy gdy mamy olbrzymie iloci wyrobisk (dziur w ziemi) nieustannie zamiecanych, a wymagaj¹cych pilnie przywrócenia gospodarce i krajobrazowi.
Przedsiêbiorstwo Energoutech ¯erañ pocz¹wszy od 1994 r. rekultywuje wyrobiskowe grunty, zape³niaj¹c je popio³ami z elektociep³owni warszawskich. Powierzchniê
popio³owego gruntu pokrywa siê 3040 cm warstw¹ ziemi i wprowadza siê roliny.
Rekultywacja ka¿dego obiektu wymaga oczywicie odpowiedniego rozpoznania
oraz opracowania projektu  zatwierdzonego przez starostê.
Energoutech zrekultywowa³ ju¿ wiele obiektów. Stan dzikiego sk³adowania odpadów bytowo-gospodarczych w wyrobisku i rekultywacyjne zape³nianie tego wyrobiska popio³em oraz efekt biologicznej rekultywacji gruntu i krajobrazu w gminie

1 Siuta

J. Rekultywacja gruntów. IO 1998. Odpady paleniskowe, s. 175177.
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Tabela 1. Sk³ad chemiczny popio³ów elektrociep³owni Kawêczyn i ¯erañ w latach 20012003
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Celestynów przedstawiaj¹ fotografie 7, 8, 9. Do tego wyrobiska wprowadzono 45,5 tys.
m3 popio³u. W Woli Wodzyñskiej zu¿yto oko³o 92 m3 popio³u, a przy ul. Stra¿acka/
Che³m¿yñska 88,6 tys. m3.
Odpady paleniskowe stosuje siê te¿ do ukszta³towania bry³y i glebotwórczej warstwy na by³ym sk³adowisku odpadów komunalnych, przyleg³ym do EC Kawêczyn.
Zagadnienie to jest omówione i zilustrowane przez J. Siutê pt. Rekultywacja i zagospodarowanie terenu wysypiska odpadów komunalnych w Kawêczynie.

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe Energoutech Kawêczyn Sp. z o.o.
04-462 Warszawa, ul. Stra¿acka 63/65
tel. (0-22) 612-91-00, fax (0-22) 612-89-76
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