
ZMNIEJSZENIE ILOŚCI WYTWARZANYCH 

ODPADÓW ZA POMOCĄ METOD IN-SITU

23-Feb-21 1



Wykop

Wymiana 
gruntu

Ściany 
szczelinowe

Inne

Tunele

Pale

Prace geotechniczne

23-Feb-21 2

ODPAD



Hierarchia postępowania z odpadami – zasada 
bliskości

3. Recycling
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1. Zapobieganie 2. Przygotowanie do ponownego użycia

4. Inne procesy odzysku

5. Unieszkodliwienie
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Oczyszczanie IN-SITU
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Kiedy grunt staje się odpadem?
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Odpad i jego właściciel
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Proces stabilizacji
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Wstęp

Pierwsze użycie S/S w remediacji:

• 1988 r. – Stany Zjednoczone – pierwsze wykonanie przegrody DSM do izolacji gruntu 

i wód gruntowych zanieczyszczonych PCB od pobliskiej rzeki;

Stabilizacja/solidyfikacja S/S (immobilizacja) – unieszkodliwianie substancji rozpuszczalnych

(obniżenie rozpuszczalności) oraz stałe wiązanie zanieczyszczeń za pomocą substancji 

wiążącej (fizyczne zestalanie). Metody najczęściej stosowane do gruntów zanieczyszczonych 

metalami ciężkimi, rzadziej do gruntów zanieczyszczonych ropopochodnymi.

o ISS – in-situ stabilization/solidification – unieruchamianie zanieczyszczeń w gruncie (cement portlandzki, żużel, popiół lotny, 
węgiel aktywny, bentonit oraz mieszanki w/w; torf, granulowany lub sproszkowany węgiel brunatny, kompost, trociny, kora 
drzewa – z uwagi na pojemność sorpcyjną)

o IST – in-situ (chemical) treatment – inicjowanie reakcji chemicznych modyfikujących (przekształcających na mniej szkodliwe) 
zanieczyszczenia (gips, tlenek wapnia, fosforyt, hydroksyapatyt) lub oczyszczanie wody podziemnej (żelazo elementarne –
działa na związki organiczne i nieorganiczne podatnymi na abiotyczną degradację; minerały ilaste, fosforyty, diatomity)

o ISCO – in-situ chemical oxidation – przekształcenie zanieczyszczeń do nietoksycznej postaci przy wykorzystaniu utleniaczy 
(nadmanganiany, nadsiarczany, nadtlenki, ozon)

o ISCR – in-situ chemical reduction – przekształcanie zanieczyszczeń w procesie chemicznej redukcji (ZVM – zero valent
metals; ZVI – zero valent iron; minerały żelaza np. magnetyt, piryt, glaukonit; polisulfidy; ditionin sodu)
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MIC
Kompakcja udarowa
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Rodzaj odpadów

MateraceDeski

Opony Plastiki



Szczególna uwaga przy ocenie stateczności platformy
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Kolejność wykonywania prac



1. Przedmiar geodezyjny, podział na strefy 
robocze
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2. Przygotowanie platformy kompaktorem
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3. Praca BAUER MC 96
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4. Zasypywanie kraterów koparką
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5. Zagęszczanie powierzchniowe kompaktorem
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6. Obmiar geodezyjny

23-Feb-21 Presentation 18



Głębokość kraterów
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Podsumowanie:

Wykonano zagęszczenie na powierzchni: 11 192 m2

Zmniejszono objętość kwatery o: 8 707 m3

Średnia wydajność zagęszczania: 510 m2

Średnia ilość zrzutów ubijaka: 630

Maksymalna ilość zrzutów ubijaka: 700

Średnia głębokość krateru: 3,5 m

Maksymalna głębokość krateru: 5,0 m

Maksymalna redukcja wysokości składowiska: 1,6 m

Średnia redukcja wysokości składowiska: 0,78 m
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