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Zasady stosowania ró¿norodnych odpadów do rekultywacji
biologicznej terenów poprzemys³owych na Œl¹sku

Wprowadzenie
W porównaniu z poprzednimi dekadami iloœæ wytwarzanych odpadów przemys³owych
w Polsce systematycznie spada, w ci¹gu kilku ostatnich lat kszta³towa³a siê na poziomie
oko³o 124 mln Mg, a na sk³adowiskach znajduje siê ponad 1,8 mld Mg odpadów, z czego
w ró¿nych latach na województwo œl¹skie przypada³o od 36 do 45%. Najwiêkszy udzia³
w ogólnej iloœci odpadów na Œl¹sku przypada górnictwu wêgla kamiennego – ponad 80%.
W 2006 roku ogólna iloœæ odpadów wytworzonych przez ten przemys³ wynosi³a 36,5 mln Mg.
Wydobyciu 1 Mg wêgla kamiennego towarzyszy oko³o 0,4–0,5 Mg odpadów. W pozosta³ych bran¿ach: przemys³ energetyczny, hutnictwo ¿elaza i stali, przetwórstwo rud cynku
i o³owiu oraz inne wytwarza³y odpowiednio ponad 7%, 6% i 5% udzia³ w ca³kowitej iloœci
wytwarzanych odpadów. Przewa¿aj¹ca czêœæ odpadów lokowana jest na zwa³owiskach, przy
czym ka¿da bran¿a d¹¿y do posiadania w³asnych sk³adowisk niezale¿nie od tego jak ci¹¿liwe
dla œrodowiska s¹ deponowane odpady. W niewielkim stopniu rozwa¿ano mo¿liwoœci
wykorzystania odpadów jednej bran¿y do rekultywacji zwa³owisk innych bran¿, np.
popio³ów z elektrowni do rekultywacji odpadów górniczych, lub te¿ u¿ycia tych ostatnich
do przeciwdzia³ania erozji wietrznej tych pierwszych. Nie bierze siê pod uwagê faktu, ¿e
wiele odpadów pochodzenia przemys³owego stanowi zagro¿enie, gdy zgromadzone s¹
w du¿ej iloœci na ma³ej powierzchni. Natomiast wiele z nich w ma³ej iloœci mo¿na
traktowaæ jako substrat lub materia³ ulepszaj¹cy w³aœciwoœci fizykochemiczne gleb lub
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rekultywowanych odpadów. Niezale¿nie od spadkowego trendu wytwarzania odpadów,
proces rekultywacji ich zwa³owisk nie nad¹¿a za tempem ich powstawania.
Ocenê przydatnoœci ró¿nych odpadów do rekultywacji oparto na wczeœniejszych badaniach (Strzyszcz 1980, 1985, 1989, 1995; Strzyszczi in. 1981) uwzglêdniaj¹c kryteria
technologiczne, petrograficzne, mineralogiczne, chemiczne i fitochemiczne, w ocenie brano
równie¿ pod uwagê przemiany odpadów po ulokowaniu ich na zwa³owisku. Dawki odpadów
powinny byæ tak dostosowane, by z jednej strony przyspieszyæ proces rekultywacji, z drugiej
zaœ nie przekroczyæ w rekultywowanym substracie iloœci substancji mog¹cych stanowiæ
zagro¿enie ekologiczne (np. metale ciê¿kie). Sk³ad chemiczny ró¿nych odpadów w porównaniu do gleb piaszczystych przedstawiono w tabeli 2.

1. Zastosowanie odpadów górniczych do rekultywacji zwa³owisk innych odpadów
1.1. Z w a ³ o w i s k a p r z e m y s ³ u m e t a l u r g i c z n e g o
W przemyœle hutniczym odpady dostarczane s¹ na zwa³owiska w postaci ¿u¿li i spieków.
Po ostygniêciu tworz¹ one jedn¹ zwiêz³¹ masê, która uniemo¿liwia kie³kowanie nasion, a co
za tym idzie rozwój roœlinnoœci wy¿szej. Sk³ad i w³aœciwoœci chemiczne tego typu odpadów
s¹ korzystne dla rozwoju roœlin, o czym œwiadczyæ mo¿e udana rekultywacja zwa³owisk
w rejonie Loeben w Austrii. Po wydzieleniu ze starych zwa³ów zwi¹zków ¿elaza odpady
o rozdrobnionej granulacji (poni¿ej 10 mm) trafia³y z powrotem na zwa³owisko gdzie
zalesiane by³y metod¹ bezglebow¹. O nietoksycznoœci tego typu odpadów œwiadczy fakt, ¿e
po kilku latach na zwietrza³y materia³ zwa³owisk, roœlinnoœæ wkracza na drodze sukcesji
naturalnej. Zastosowanie odpadów górniczych do przykrycia wierzchnich warstw mo¿e
przyczyniæ siê do przyspieszenia rekultywacji biologicznej na tych terenach (Strzyszcz
2004). Mog¹ tu byæ u¿yte bezpoœrednio odpady wszystkich warstw utworów karboñskich,
oprócz libi¹skich i ³aziskich, które dodatkowo powinny byæ zmieszane z popio³ami w celu
ograniczenia procesu zakwaszania spowodowanego utlenianiem pirytu w wyniku którego
powstaje kwas siarkowy. Do zadarnienia zwa³owisk wystarczy warstwa 15–20 cm, a do
zadrzewienia powinna wynosiæ minimum 80 cm.
W województwie œl¹skim tego typu zwa³y tworz¹ wszystkie tzw. huty surowcowe tj.
huty: „Pokój”, „Bobrek”, „Koœciuszko”, „Batory”, „Katowice” i pozosta³e. Tak¹ metodê
rekultywacji opracowa³ Instytut Podstaw In¿ynierii Œrodowiska w Zabrzu i zosta³a ona
wdro¿ona przez huty: „Pokój” w Rudzie Œl¹skiej oraz „Katowice” w D¹browie Górniczej.
W województwie œl¹skim s¹ równie¿ zwa³y odpadów hutnictwa cynku i o³owiu. Tak¿e i one
mog¹ byæ rekultywowane przy u¿yciu odpadów górniczych, choæ ich warstwa, bior¹c pod
uwagê zawartoœæ metali ciê¿kich w odpadach hutnictwa cynku i o³owiu, powinna byæ
grubsza, zarówno dla zadarnieñ jak i zadrzewieñ. Metoda rekultywacji tego typu zwa³owisk
polegaj¹ca na nape³nianiu do³ka pod sadzonkê gleb¹ nie sprawdzi³a siê. Sadzonki obumiera³y po 2–3 latach. Natomiast sprawdzi³a siê metoda na zwale huty „Pokój” i huty

43
„£abêdy”, polegaj¹ca na zastosowaniu sadzonek pêdzonych (zrzezów). Zastosowana metoda poprawia efektywnoœæ ekologiczn¹ i ekonomiczn¹, g³ownie w zakresie radykalnego
skrócenia cyklu rekultywacyjnego, zmniejszenia zapotrzebowania na tereny pod nowe
zwa³owiska, poprawy krajobrazu i inne.
1.2. O s a d n i k i p o f l o t a c j i r u d c y n k u i o ³ o w i u
Odpady zwi¹zane z procesami wydobycia i przetwarzania rud cynku i o³owiu s¹ wyj¹tkowo uci¹¿liwe, a ich nagromadzenie w województwie œl¹skim przekracza 79 mln Mg. Obszar
osadników w województwie œl¹skim przekracza 200 ha. Ich gospodarcze wykorzystanie
wzros³o w ostatnich latach dziêki pracom badawczym zwi¹zanym z mo¿liwoœci¹ u¿ycia ich
do podsadzki w kopalniach wêgla kamiennego i rud cynkowo-o³owiowych.
Rudy cynku i o³owiu wystêpuj¹ w dolomitach kruszconoœnych jako siarczki i wêglany.
Podczas procesu technologicznego materia³ skalny musi byæ rozdrobniony do frakcji poni¿ej
1 mm. Pod wzglêdem sk³adu granulometrycznego odpady reprezentuj¹ klasy piasków
py³owych i utworów py³owych. Odpady z procesów flotacyjnych s¹ dostarczane do osadników transportem wodnym gdzie po usuniêciu i odparowaniu reszty wody materia³ pozosta³y na zwa³owisku podlega erozji wietrznej. Dodatkow¹ uci¹¿liwoœci¹ jest wysoka
zawartoœæ metali ciê¿kich w tych odpadach. Maksymalne stê¿enia cynku czêsto przekraczaj¹
wartoœci 3,5%, a o³owiu 1,5%. Jak wykaza³y badania odpady te dziêki du¿ej zawartoœci
wêglanów (40–90%), mo¿na rekultywowaæ biologicznie metod¹ bezglebow¹. Dotyczy
to zadarnienia jak równie¿ zadrzewienia (Eckes i in. 1998; Rosik-Dulewska i in. 1998;
Strzyszcz 1980). Zarówno w przypadku mieszanek traw, roœlin motylkowych oraz liœci
i szpilek, badania wykaza³y wysok¹ zawartoœæ w nich metali ciê¿kich (Strzyszcz 2003),
(tab. 1). Korzystnym dla œrodowiska rozwi¹zaniem mo¿e byæ przykrywanie osadników
warstw¹ odpadów karboñskich. Podobnie jak w przypadku odpadów hutnictwa rud cynku
i o³owiu nale¿y uwzglêdniæ gruboœæ warstwy przykrywaj¹cej. W przypadku zadarnieñ
powinna wynosiæ ona 30–40 cm, a w przypadku zadrzewieñ 150–200 cm. Przyk³adem
stosowania tego typu metody jest rekultywacja osadników Kombinatu Górniczo-Hutniczego
„Orze³ Bia³y” w Piekarach Œl¹skich. Zastosowanie tej metody pozwala ograniczyæ erozjê
wietrzn¹, poprawia retencjê wodn¹ i zaopatrzenie w sk³adniki pokarmowe oraz w istotny
sposób ogranicza zagro¿enie ekologiczne wynikaj¹ce z mo¿liwoœci przenikania metali
ciê¿kich do obiegu w œrodowisku.
1.3. O s a d n i k i p o p i o ³ o w e
G³ównym fizycznym Ÿród³em zagro¿enia, pochodz¹cego z osadników popio³owych, dla
otaczaj¹cego œrodowiska jest erozja wietrzna. W granulacji popio³ów dominuje frakcja
py³owa. Utrzymywanie warstwy wody nad osadnikiem ogranicza proces erozji wietrznej,
ale ma swoje ekologiczne konsekwencje. Odczyn wód nadosadowych przekracza czêsto
wartoœæ pH 12, wody te s¹ czêsto odwiedzane przez ptaki szczególnie w okresie zimowym.
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TABELA 1
Zawartoœæ metali ciê¿kich

[mg/kg–1]

w liœciach, szpilkach i mieszance traw z osadników poflotacyjnych
Zn-Pb (Strzyszcz 2003)
TABLE 1

Heavy metal contents [mg/kg–1] in leaves, needles and in grass mixtures from Zn-Pb flotation tailings pond
(Strzyszcz 2003)
Zn

Pb

Cd

Naturalny poziom Zn1)

Topola H-275

1150–1950

10–100

2–12

15–50

Topola 194

1250–1800

10–90

4–6

15–50

Topola I -214

1350–1900

10–50

2–8

15–50

Topola Robusta

1300–1750

40–110

2–6

15–50

Topola Serotina

1450–2050

70–90

4–12

15–50

Brzoza

1250

110

2

15–50

Klon

455

80

2

15–50

D¹b czerwony

265

60

2

n.a

D¹b szypu³kowy

200

10

2

15–50

Lipa

185

50

2

15–50

Olsza

800

80

2

n.a

Robinia

550

60

2

n.a

Sosna

225

70

2

20–70

Modrzew

155

5

0,5

20–80

Mieszanka traw

694

454

19

–

Gatunek

1)

Wed³ug Bergmana (1983)

Zastosowane mog¹ byæ równie¿ œrodki chemiczne w postaci pow³ok ograniczaj¹cych pylenie, jednak ich u¿ycie jest kosztowne (kilkukrotne powtarzanie w ci¹gu roku) i pow³oki te
nie s¹ odporne na niskie temperatury. Mo¿liwoœæ zastosowania odpadów wêglowych jako
warstwy przykrywaj¹cej, wydaje siê byæ najkorzystniejsz¹ form¹ zabezpieczenia osadników
popio³owych przed erozj¹. Warstwa odpadów wêglowych gruboœci 20–30 cm ca³kowicie
eliminuje pylenie i u³atwia proces rekultywacji.
1.4. Z a s t o s o w a n i e m u ³ ó w w ê g l o w y c h d o r e k u l t y w a c j i i n n y c h
odpadów górniczych
Wœród odpadów górniczych przewa¿a frakcja o granulacji 30–250 mm w tym odpady
skalne stanowi¹ oko³o 30%. Ta niekorzystna struktura odpadów w pierwszych latach po
zwa³owaniu mo¿e opóŸniæ proces rekultywacji biologicznej od 2–3 lat. W pierwszych latach
wietrzenia odpady w wierzchniej warstwie maj¹ korzystn¹ granulacjê sprzyjaj¹c¹ jedynie
procesowi zadarnienia. Niekorzystny sk³ad granulometryczny g³êbszych warstw odpadów
na zwa³owisku (poni¿ej 30 cm), znacznie ogranicza mo¿liwoœæ wprowadzenia drzew w ramach rekultywacji biologicznej. Przyspieszenie tego procesu z zastosowaniem metody
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bezglebowej jest mo¿liwe dziêki dodaniu mu³ów wêglowych do wierzchnich warstw zwa³owanego materia³u. Nie wszystkie mu³y wêglowe mog¹ byæ bezpoœrednio u¿yte do rekultywacji odpadów, przy ich zastosowaniu nale¿y uwzglêdniæ przede wszystkim ich sk³ad
chemiczny. Dotyczy to mu³ów z takich kopalni jak „Siersza”, „Jaworzno”, „Jan Kanty”,
„Janina” o s³abych zdolnoœciach buforuj¹cych i zawieraj¹cych znaczne iloœci siarczków
(g³ownie pirytu). Testy przeprowadzone na mu³ach wêglowych z u¿yciem pomiaru pH
w H2O i H2O2, wykazuj¹ w niektórych przypadkach radykalny spadek odczynu z wartoœci
pH 8,07 do wartoœci pH 1,82, a mu³y z kopalni „Silesia” spadek z wartoœci pH 8,01 do
pH 6,03 (Strzyszcz 2004).
Zastosowanie tej metody zwiêksza efektywnoœæ ekologiczn¹ i ekonomiczn¹ co wynika
z eliminacji pozyskania dodatkowych gruntów oraz przyspieszenia procesu rekultywacji.

2. Zastosowanie odpadów energetycznych do rekultywacji odpadów górniczych
Jednoczesne zwa³owanie odpadów górniczych i energetycznych powinno mieæ priorytetowe znaczenie z tego wzglêdu, ¿e zastosowanie takiej technologii zapobiega procesom
czynnoœci termicznej na zwa³owiskach odpadów górniczych. Dziêki w³aœciwoœciom uszczelniaj¹cym odpadów energetycznych, zwiêkszamy stabilnoœæ bry³y zwa³owiska, a przede
wszystkim uniemo¿liwiamy wietrzenie siarczków, g³ownie pirytu, z udzia³em bakterii
Bacillus ferrooxidans. Oprócz tego alkaliczny odczyn odpadów energetycznych oraz
znaczny udzia³ frakcji py³owej w istotny sposób poprawiaj¹ w³aœciwoœci fizykochemiczne odpadów karboñskich pod wzglêdem ich przydatnoœci do rekultywacji biologicznej. Popió³ zwiêksza równie¿ iloœæ sk³adników pokarmowych w pod³o¿u (tab. 2).
Dodatek do odpadów wêglowych 10% popio³ów istotnie zmniejsza proces wietrzenia
pirytu, a 20% dodatek ca³kowicie wstrzymuje ten proces (Hycnar, Chabera 1989). Zapotrzebowanie popio³ów na 1 ha wynosi wiêc od 250–500 Mg, s¹ to iloœci znaczne
i uwzglêdniaj¹c ciê¿ar objêtoœciowy odpadów energetycznych na 1 m2 przypada od
25–50 kg popio³ów. W praktyce na centralnych zwa³owiskach „Przezchlebie” oraz „Smolnica” stosunek odpadów energetycznych do górniczych wynosi od 1:1 do 1:3. Wynika to
z jednoczesnego zwa³owania odpadów górniczych i energetycznych z elektrowni „Rybnik” przy u¿yciu transportu szynowego. Z obserwacji wynika ¿e w miejscach gdzie
zwa³owane by³y oba rodzaje odpadów, sukcesja naturalna pojawia siê po kilku miesi¹cach
podczas gdy na samych odpadach górniczych po okresie oko³o 2 lat. W przypadku braku
technicznych mo¿liwoœci równoczesnego zwa³owania tych dwóch rodzajów odpadów,
popio³y energetyczne mog¹ byæ wprowadzane bezpoœrednio do do³ków pod sadzonki.
Zabieg ten jest korzystniejszy i tañszy ni¿ wype³nianie do³ków humusem, gdy¿ nie
doprowadza do zachwaszczenia w pobli¿u rosn¹cej sadzonki, ograniczaj¹c tym samym
konkurencjê o dostêp do wody. Specyfika stosunków wodnych na œwie¿ych zwa³owiskach
powodowa³a ¿e 70% wypadów sadzonek spowodowane by³o niedoborem wody wynikaj¹cym z konkurencji pomiêdzy sadzonk¹ a chwastami.

46
TABELA 2
Sk³ad chemiczny odpadów [%]
TABLE 2
Chemical composition of wastes [%]
Typ odpadu

SiO2 Al2O3

FeO

Fe2O3

Odpady
górnicze

40–70 13–20

1–6

0,1–2,2 0,1–0,8 0,8–4,2 0,2–0,6 1,8–2,7 0,1–0,4 0,1–0,4 1,8–13,1 0,2–0,7

Mu³y
wêglowe

27–45 7–15 0,5–0,7

Popio³y
40–57
energetyczne
Gleby
piaszczyste

90

1–3

CaO

MgO

Na2O

K2O

0,2–0,6 0,4–1,1 0,4–3,8 1,3–2,6

–

–

8–16

2–10

3,0

–

0,7

0,5

P2O5

–

S

Corg.

N

0,1–2,0 34–49,2 0,03–0,4

1–5,5 0,5–1,5 1,5–3,6 0,1–0,5 0,2–1,6 1,0–1,5 0,08–0,16

0,6

0,18

1

0,13

0,002 0,35–1,04

0,002–
–0,35

Podsumowanie
Omówione trzy grupy odpadów nadaj¹ siê do zastosowania w rekultywacji biologicznej,
szczególnie na obszarze Górnego Œl¹ska, gdzie bliska lokalizacja zwa³owisk ró¿nego
typu odpadów sprzyja wzajemnemu ich wykorzystaniu. Wystêpuj¹ce ró¿nice w sk³adzie
chemicznym, mineralogicznym i granulometrycznym powoduj¹, ¿e sposób zastosowania
poszczególnych odpadów do rekultywacji innych, powinien byæ poprzedzony odpowiedni¹
ekspertyz¹, a nastêpnie projektem technicznym. Proporcje odpadów powinny byæ tak dobrane aby z jednej strony przyspieszyæ proces rekultywacji, a z drugiej nie przekroczyæ
w rekultywowanym substracie iloœci substancji mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla œrodowiska (g³ównie metale ciê¿kie).
Odpady górnictwa wêgla kamiennego, zw³aszcza przeróbcze mog¹ byæ u¿yte do rekultywacji zwa³owisk odpadów hutnictwa ¿elaza, hutnictwa i przetwórstwa metali kolorowych
oraz osadników popio³ów energetycznych. Zastosowanie odpadów pochodz¹cych z warstw
libi¹skich i ³aziskich jest mo¿liwe po uprzednim zmieszaniu ich z popio³ami.
Mu³y wêglowe bogate w substancjê wêglow¹ i minera³y ilaste mog¹ byæ u¿yte do
rekultywacji zwa³owisk odpadów skalnych i przeróbczych górnictwa wêgla kamiennego.
Wyj¹tek stanowi¹ mu³y pochodz¹ce z warstw libi¹skich i wschodniej czêœci warstw ³aziskich, które zawieraj¹ du¿e iloœci pirytu. Dodatkowo zastosowanie w rekultywacji mu³ów
pochodz¹cych z ró¿nych kopalñ powinno byæ poprzedzone szczegó³owymi badaniami,
wynika to z ró¿norodnoœci technik przeróbczych stosowanych przez poszczególne kopalnie.
Odpady energetyczne poprzez swoje w³aœciwoœci fizykochemiczne zapobiegaj¹ procesom czynnoœci termicznej na zwa³owisku, poprawiaj¹ w³aœciwoœci wodne na takich
obiektach oraz zwiêkszaj¹ zawartoœæ sk³adników pokarmowych dla roœlin.
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Bior¹c pod uwagê zastosowanie zarówno mu³ów wêglowych jak i odpadów energetycznych, nale¿y uwzglêdniæ ca³kowit¹ zawartoœæ metali ciê¿kich jaka znajduje siê w utworzonym zwa³owisku. Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 09.09.2002 (Dz.U. nr 165,
poz. 1359 w sprawie standardów jakoœci gleby oraz standardów jakoœci ziemi ustala wartoœci
dopuszczalne: dla kadmu 4 mg/kg, dla o³owiu 100 mg/kg oraz dla cynku 300 mg/kg.
Przyk³ady zastosowania ró¿nych odpadów do rekultywacji a tak¿e uzyskane dziêki takim
dzia³aniom efekty ekonomiczne i ekologiczne przedstawia tabela 3.
TABELA 3
Zestawienie opracowanych dotychczas metod rekultywacji zwa³owisk i terenów zdegradowanych
przy pomocy odpadów
TABLE 3
Reclamation methods of heaps and degraded areas using wastes
Odpady tworz¹ce
zwa³owisko

Odpady zwiêkszaj¹ce
efektywnoœæ rekultywacji

Poprawa efektywnoœci
poprzez

Odpady hutnictwa
¿elaza i stali

odpady przeróbcze
kopalni wêgla
kamiennego

C, S, D, Z, K, L

Odpady górnicze
i przeróbcze o granulacji
>30 mm

mu³y wêglowe

C, W, S, D, Z, L

kopalnia „Andaluzja”–
Piekary Œl¹skie

Odpady górnicze
i przeróbcze o granulacji
<30 mm

popio³y energetyczne

C, T, P, pH, D, Z, L

zwa³owiska „Przezchlebie”,
„Smolnica”, „Misiury”,
Kop. „Siersza”

Odpady poflotacyjne
rud cynku i o³owiu

odpady pop³uczkowe
kopalni wêgla
kamiennego

E, W, S, Ph,, L

osadniki K-G-H „Orze³
Bia³y” – Piekary Œl¹skie

Popio³y energetyczne

odpady pop³uczkowe
kopalni wêgla
kamiennego

E, W, S, Z, K

zwa³owiska „Przezchlebie”,
„Brzezinka”

Przyk³ad
huta „Pokój”– Ruda Œl¹ska
huta „Katowice”

C – skrócenie cyklu rekultywacyjnego; E – przeciwdzia³anie erozji: W – poprawa retencji wodnej; P – przeciwdzia³anie utlenianiu pirytu; T – przeciwdzia³anie czynnoœci termiczne; S – poprawa zaopatrzenia w sk³adniki
pokarmowe; pH – korzystna zmiana pH; L – wzrost powierzchni leœnej; D – zmniejszenie area³u terenów
zdegradowanych; Z – zmniejszenie zapotrebowania na tereny pod nowe zwa³owiska; K – poprawa krajobrazu
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ZASADY STOSOWANIA RÓ¯NORODNYCH ODPADÓW DO REKULTYWACJI BIOLOGICZNEJ TERENÓW
POPRZEMYS£OWYCH NA ŒL¥SKU

S³owa kluczowe
Rekultywacja, metale ciê¿kie, metoda bezglebowa
Streszczenie
W województwie œl¹skim wœród odpadów przemys³owych zdecydowanie przewa¿aj¹ odpady górnicze. Mniej
jest odpadów energetycznych, hutnictwa ¿elaza i metali kolorowych, a tak¿e odpadów górniczych i poflotacyjnych
zwi¹zanych z wydobyciem rud cynku, o³owiu i ¿elaza. W porównaniu z poprzednimi dekadami produkcja
odpadów przemys³owych w Polsce systematycznie spada, w ci¹gu kilku ostatnich lat kszta³towa³a siê na poziomie
oko³o 124 mln Mg, a na sk³adowiskach znajduje siê ponad 1,8 mld Mg odpadów, z czego w ró¿nych latach na
województwo œl¹skie przypada³o od 36 do 45%. Wiele odpadów pochodzenia przemys³owego stanowi zagro¿enie,
gdy zgromadzone s¹ w du¿ej iloœci na ma³ej powierzchni, natomiast w ma³ej iloœci odpady te czêsto mo¿na
traktowaæ jako substrat lub substancjê ulepszaj¹c¹ w³aœciwoœci fizykochemiczne gleb lub innych rekultywowanych odpadów.
Przewa¿aj¹ca czêœæ odpadów lokowana jest na zwa³owiskach, przy czym ka¿da bran¿a d¹¿y do posiadania
w³asnych sk³adowisk niezale¿nie od tego jak uci¹¿liwe dla œrodowiska s¹ deponowane odpady. W niewielkim
stopniu rozwa¿ano mo¿liwoœci wykorzystania odpadów jednej bran¿y do rekultywacji zwa³owisk innych bran¿,
np. popio³ów z elektrowni do rekultywacji odpadów górniczych, lub te¿ u¿ycia tych ostatnich do przeciwdzia³ania
erozji wietrznej tych pierwszych.
Ocenê przydatnoœci ró¿nych odpadów i zasady ich stosowania do rekultywacji oparto na kryteriach technologicznych, petrograficznych, mineralogicznych, chemicznych i fitochemicznych. W ocenie brano równie¿ pod
uwagê przemiany odpadów po ulokowaniu ich na zwa³owisku. Z badañ wynika, ¿e omówione trzy grupy odpadów
nadaj¹ siê do rekultywacji zwa³owisk innych odpadów, szczególnie dotyczy to centralnej czêœci województwa
œl¹skiego. Dawki odpadów powinny byæ tak dostosowane, by z jednej strony przyspieszyæ proces rekultywacji,
z drugiej zaœ nie przekroczyæ w rekultywowanym substracie iloœci substancji mog¹cych stanowiæ zagro¿enie
ekologiczne (np. metale ciê¿kie). Przedstawione sposoby wykorzystania odpadów do rekultywacji, oparte s¹ na
wczeœniejszych wieloletnich badaniach poszczególnych typów odpadów przemys³owych.
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PRINCIPLES FOR THE APPLICATION OF DIFFERENT WASTES TO BIOLOGICAL RECLAMATION
OF POST-INDUSTRIAL AREAS IN SILESIA

Key words
Reclamation, heavy metals, soil-less method
Abstract
In Silesia province, the major share among industrial wastes is hard coal-mining wastes. However, commonly,
but in smaller quantities, are stored: metallurgical and power industry wastes, mining and flotation wastes
connected with iron, lead and zinc ore processing. Compared with previous decades, the amounts of wastes
produced in Poland have systematically decreased and achieved in the last few years a level of 124 mln Mg.
Nowadays, in the landfills, over 1.8 bln Mg of wastes are stored, of which (depending on the year) 36–45% belongs
to Silesia province. Many industrial wastes are ecologically hazardous, especially when they are stored in large
quantities in a small area. Small quantities of the same wastes can find applications as a fertilizer or material
improving the physico-chemical properties of stored wastes. Most of the wastes from different industrial branches
are stored separately in different waste facilities, regardless of their negative effect on the environment.
The usefulness assessment of different wastes and principles of their application to reclamation were based
on technological, petrographic, mineralogical, chemical and phyto-chemical criteria. In estimating the wastes’
usefulness, their transformation after dumping (especially hard coal-mining wastes) was taken into consideration,
which is affected by the chemical, physical and biological processes of weathering. The presented group of wastes
generally have enough good properties to be useful for reclamations of heaps of other groups of wastes. The short
distances between the localities of different waste facilities in central sites of Silesia province are favourable
regarding organizational works and finance costs.
The amounts of wastes applied to the reclamation of other wastes ought to accelerate the whole process, but the
total amounts of dangerous substances (e.g. heavy metals) in reclaimed material should not be exceeded; therefore,
detailed chemical analyses of the wastes are required. The presented methods of reclamation are based on previous
long-term research into individual types of wastes.

