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Zagadnienia
 Jak przywrócić funkcje środowiskowe, ekonomiczne i społeczne gruntom
(glebom) zdegradowanym (brownfields) – efektywność ekonomiczna
społeczna i środowiskowa rozwiązań
 Proces: Badanie stanu, analiza ryzyka, wybór najlepszej opcji funkcjaremediacja (ryzyko-efekt-koszt), akceptacja, wdrożenie, ocena i
monitoring.

 Problem hałd i gruntów nasypowych – gleba czy odpad ?
 Dialog społeczny - różnice poglądów
 Metody remediacji – przegląd problemy techniczne i organizacyjne

 Samooczyszczanie jako opcja – możliwości i wyzwania
 Wytyczne techniczne dla procesu – standaryzacja podejścia i procedur –
przesłanki naukowe i ekonomiczne a nie marketingowe w wyborze
kierunku działań. Potrzeba konsensusu na poziomie eksperckim i
politycznym
 Potrzeby legislacyjne – rozpoznanie i działanie
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Obszary zanieczyszczone
 Obszar zanieczyszczony (powierzchnia ziemi) to taki który ze względu na
występowanie w glebie lub wodach gruntowych określonych substancji
nie może pełnić swojej funkcji a poziom zanieczyszczeń stwarza ryzyko
dla środowiska i zdrowia ludzi.
 Źródłem zanieczyszczeń powierzchni ziemi są najczęściej:
-

Depozycja odpadów,

-

niewłaściwe zagospodarowanie odpadów (odzysk w nawożeniu i
rekultywacji)

-

Wyciek substancji do środowiska (wypadki i katastrofy)

-

Migracja zanieczyszczeń z uszkodzonych zbiorników

-

Erozja wodna i wietrzna – transport zanieczyszczeń na obszary sąsiednie
ze składowisk i terenów zanieczyszczonych

Powstawanie gleb industrioziemnych i urbiziemów inicjalnych

 Gleby industrioziemne - związane z infrastrukturą przemysłową –
g. inicjalne powstają współcześnie z różnych materiałów
macierzystych, najczęściej sztucznie uformowanych w postaci
nasypów, wyrobisk, zwałowisk i skarp. Do tej grupy należą
również gleby, w których pierwotne poziomy genetyczne zostały
całkowicie zniszczone na skutek przekopania lub przemieszania.
Najczęściej nie wykazują one obecności nowych poziomów
genetycznych.

 Gleby urbiziemne – podobne właściwości – związane z
infrastruktura miejską

 Według klasyfikacji FAO WRB gleby technogenne (technosols -

TC), których właściwości i pedogeneza (proces powstawania)
związana jest z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju materiałów
pochodzenia antropogenicznego jako skały macierzystej. Do TC
należą także gleby wytworzone z udziałem odpadów
składowiskowych, osadów, odpadów wydobywczych itp.

Industrioziemy - Piekary Śląskie d. Huta Waryński

Powierzchnie gleb zdewastowanych i zdegradowanych wymagających
rekultywacji
Ogółem

Zdewastowane

Zdegradowane

ha

ha

ha

Województwo
ŁÓDZKIE

4910

4742

168

MAZOWIECKIE

4134

3473

661

MAŁOPOLSKIE *

1782

1714

68

ŚLĄSKIE *

4892

3754

1138

LUBELSKIE

3112

2908

204

PODKARPACKIE *

1674

1548

126

PODLASKIE

2764

2659

105

ŚWIĘTOKRZYSKIE

3445

3422

23

LUBUSKIE

1511

776

735

WIELKOPOLSKIE

9081

8856

225

ZACHODNIOPOMORSKIE

1853

1723

130

DOLNOŚLĄSKIE

8316

6569

1747

OPOLSKIE

2540

2251

289

KUJAWSKO-POMORSKIE

4398

4354

44

POMORSKIE

2915

2371

544

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

4744

4441

303

62071

55561

6510

POLSKA

Źródło: GUS 2014

Profil gleby industrioziemnej inicjalnej wytworzonej z odpadów
węglowych i osadów ściekowych – Makoszowy

Źródlo: HALDEX

Funkcje gleby
Typ funkcji

Funkcja gruntu/gleby

Socjalna

Dziedzictwo kulturowe

Socjalna

Rekreacja

Socjalna

Zdrowie

Ekonomiczna

Produkcyjna związana z ziemią (rolnicza)

Ekonomiczna

Infrastruktura transportowa

Ekonomiczna

Mieszkalna i tworzenie miejsc pracy

Środowiskowa

Bioróżnorodność

Środowiskowa

Retencyjna

Środowiskowa

Buforowa i filtracyjna

Dziedzictwo kulturowe

Wskaźnik: Liczba odkrytych i chronionych stanowisk archeologicznych

Rekreacja

Wskaźnik: Powierzchnia miejsc rekreacyjnych i ich dostępność

Zdrowie

Wskaźnik: Udział gleb niezanieczyszczonych

Produkcyjna związana z ziemią (rolnicza)

Wskaźnik: Rolnicza zdolność produkcyjna

Infrastruktura transportowa

Wskaźnik: Przepustowość dróg

Mieszkalna i tworzenie miejsc pracy

Wskaźnik: Dostępność gruntu pod budownictwo

Bioróżnorodność - funkcja siedliskowa
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Wskaźnik: Udział terenów zalesionych i zielonych

Retencyjna
Zwierciadło wody

Dużo obszarów zasklepionych

Niewiele obszarów zasklepionych
Wilgotność gleby

powodzie, podtopienia
Wskaźnik: Pojemność wodna obszaru

Ograniczenie powodzi
i podtopień

Buforowa i filtracyjna

Zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne

Gleba

Woda gruntowa

Wskaźnik: Zdolność gleby do immobilizacji zanieczyszczeń

Problemy gruntów zdegradowanych i zdewastowanych
 Zanieczyszczenia chemiczne
 Erozja wodna i wietrzna – wtórna emisja zanieczyszczeń, pogorszenie
jakości powietrza

 Zagrożenia zdrowotne – pył respirabilny
 Degradacja flory i fauny – migracja zanieczyszczeń w łańcuchu
pokarmowym
 Migracja zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych

 Wtórna emisja zanieczyszczeń
 Bliskie sąsiedztwo terenów zamieszkałych przez ludzi
 Brak materiałów glebowych odpowiedniej jakości do rekultywacji i
przywrócenia funkcji siedliskowych – dostępne materiały cz. Pozbawione
materii organicznej, niestrukturalne, o niskiej aktywności biologicznej, niskiej
zasobności w składniki
 W konsekwencji – wieloletnia ekspozycja na zagrożenia zdrowotne i
środowiskowe
 Szacowana ilość potrzebnego do rekultywacji gruntów zdegradowanych
materiału glebowego – 200-300 mln ton
 Powyższe czynniki uzasadniają wytwarzanie materiałów glebotwórczych
spełniających standardy jakości gleby

Właściwości odpadów i substancji niebezpiecznych
 Korozyjność – substancje silnie kwaśne i lub zasadowe o
pH < 2 lub pH > 12,5
 Palność – materiały łatwo palne lub ulegające
samozapłonowi
 Toksyczność – materiały u zdolne do uwalniania do
środowiska wodnego ładunków zanieczyszczeń na
poziomie stwarzające ryzyko dla człowieka, flory i fauny.
 Narażenie może być bezpośrednie lub pośrednie w drodze
migracji zanieczyszczeń na różnych „ścieżkach”

Toksyczność materiałów i substancji stanowiących
zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 Toksyczność ostra - skutkuje śmiercią, w krótkim czasie
po ekspozycji – np. w przypadku kontaktu z cyjankami.
Rzadko dotyczy ludzi, często flory i fauny.

 Toksyczność przewlekła – prowadzi do wystąpienia
groźnych skutków zdrowotnych takich jak nowotwór bądź
długotrwałe schorzenie

Postępowanie z zanieczyszczeniami . Praktyczne aspekty
zarządzania ryzykiem w kontekście rekultywacji
 Usunięcie lub zmniejszenie wielkości źródła
 Odzysk i recykling substancji i materiałów stanowiących
zanieczyszczenie
 Przekształcanie - zmiana właściwości
 Składowanie

 Modyfikacja dróg transport zanieczyszczeń lub likwidacja ścieżki
narażenia
 Usunięcie lub zmodyfikowanie zachowań receptorów

Rekultywacja (remediacja) - metodologia

 Badanie (obiektów –sites) potencjalnie zanieczyszczonych wraz z
analizą ryzyka
 Analiza różnych możliwych rozwiązań technicznych remediacji z
uwzględnieniem kontekstu ryzyka
 Projektowanie, inwestycja i wdrożenie procesu, monitoring

Podstawowe zasady w ustalaniu strategii remediacji dostosowanej
indywidualnie do warunków lokalnych
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Cykl badawczy w identyfikacji stanu powierzchni ziemi

Faza I - Badania wstępne - źródła ryzyka, drogi narażenia,
receptory , wstępny model ryzyka

Faza 2

Badania zasadnicze – ocena ryzyka

(pobór gleb i wód) – ustalenie zasięgu
zanieczyszczeń, zweryfikowany model ryzyka
Faza 3 Strategia remediacji i wdrożenie
Analiza opcji, wybór opcji, komunikacja, akceptacja, wykonanie,
monitoring

Badania obszarów zanieczyszczonych
 Badania obiektów zanieczyszczonych poprzez nagromadzenie
substancji stwarzających ryzyko obejmuje jakościowy i ilościowy
opis stanu powierzchni ziemi (gleb i wód) z uwzględnieniem
wszystkich danych niezbędnych dla zarządzania ryzykiem i
podjęcia efektywnych działań naprawczych.

 Celem badań jest określenie zakresu i wielkości
zanieczyszczania
 Identyfikacja ścieżek transportu zanieczyszczeń i narażonych
receptorów (flora, fauna, człowiek)
 Określenie ryzyka ekspozycji

Ocena ryzyka – gleba i wody podziemne
 Analiza ekspercka


Obecność lub brak wrażliwych
ekosystemów w pobliżu obiektu

 Toksykologia


Stężenia substancji przy których
nie obserwowano efektu
toksycznego (NOEC)



Porównania mierzonych stężeń
do NOEC

 Modelowanie

Schemat analizy ryzyka

Faza I – wstępna ocena obiektu
 Studium dostępnych danych historycznych
 Wizja lokalna

 Ocena pokrycia terenu, lokalizacja odpadów i form zdegradowanych,
 Ocena potrzeby uzupełnienia pomiarów dla stworzenie modelu koncepcyjnego
obiektu
 Lista substancji powiazanych z przeszłym użytkowaniem
 Raport zawierający: historię, adres
 Rodzaj źródeł zanieczyszczeń i lokalizację
 Lokalizację receptorów (ludzie, wody powierzchniowe i gruntowe, flora, fauna,
budynki
 Potencjalne ścieżki migracji ze źródeł do receptorów – prawdopodobieństwo
istotnych relacji powodujących zagrożenie dla receptorów.
 Charakterystykę geologiczną i hydrogeologiczną, opis przyrodniczy ekosystemu
 Model koncepcyjny źródeł zanieczyszczeń i dróg przemieszczania

Faza II – badania zasadnicze i szczegółowa analiza ryzyka
 Celem fazy II jest uzyskanie szczegółowych danych dot. substancji występujących
w glebie i w wodzie oraz ich przestrzennego zasięgu.

 Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych weryfikowany jest model obiektu
oraz przeprowadzana szczegółowa analiza ryzyka.
 Badania terenowe winny być zaplanowane w uzgodnieniu z organem administracji
akceptującym sposób przeprowadzenia remediacji
 Badania winny potwierdzić brak zanieczyszczeń w pozostałej części obiektu.

Faza III – strategia remediacji i wdrożenie
 Wybór strategii remediacji winen nawiazywać do wyników analizy ryzyka
uzyskanych w fazie I i II.
 Celem remediacji jest sprowadzenie ryzyka do akceptowanego poziomu dla
zdrowia człowieka i funkcjonowania środowiska (wody, flora fauna itp.)
 W analizie ocenia się różne dostępne opcje remediacji, ich koszt oraz efektywność
z punktu widzenia społecznego i ekologicznego.
 Metoda remediacji winna być wybrana w sposób specyficzny dla miejsca z
uwzględnieniem jego geologii rodzaju i poziomu zanieczyszczeń oraz oceny relacji
koszt/efekt
 Projekt remediacji winien precyzyjnie określić ilościowy cel rekultywacji (stan
docelowy zanieczyszczeń , czas dochodzenia do celu oraz metodę i plan walidacji
(monitoring efektów)
 W przypadku wykorzystania odpadów w remediacji koniecznym jest uzyskanie
odpowiednich zezwoleń związanych z wykorzystaniem procesu R3, R10.

Zasady ustalania strategii remediacji
 Strategia remediacji powinna być ustalona w przejrzystym
procesie opartym o przesłanki naukowe a nie handlowe:
 Analiza ryzyka z uwzględnieniem wyników badań obiektu w
zakresie zależnym od źródeł zanieczyszczeń ich rodzaju,
toksyczności i oddziaływania na poszczególne receptory
 Istotna rola komunikacji społecznej zachowania przejrzystości
ocen i ich prezentacji lokalnej społeczności
 Analiza wszystkich istotnych prawnych technicznych i
finansowych uwarunkowań remediacji
 Obiektywna analiza korzyści i ograniczeń oraz kosztów różnych
opcji rekultywacji w nawiązaniu do ryzyka.
 Dla uniknięcia kosztownych pomyłek i presji marketingowej
dostawców różnych technologii zasadnym jest opracowanie
przejrzystych wytycznych technicznych umożliwiających:
prawidłowe stworzenie modelu konceptualnego obiektu, oceny
ryzyka dla poszczególnych receptorów, ustalenie celów dla
remediacji i czasu, oceny kosztów różnych opcji, monitoringu
efektywności

Ogólne zasady ustalania pilności działań remediacyjnych na przykładzie
wód podziemnych jako receptora
Przypadki
Źródło zlokalizowane pobliżu
zbiornika wód – czas migracji
zanieczyszczeń do zbiornika 50 dni
Źródło zanieczyszczenia ponad
zbiornikiem o dużej wrażliwości –
czas migracji do źródła wody 400
dni. Strefa ochrony. Obszary
przyrodniczo wrażliwe
Źródło zanieczyszczenia nad
zbiornikiem wód o małej wrażliwości
poza strefą ochrony i obszarem
przyrodniczo wrażliwym

Postępowanie
Pilne działanie naprawcze

Źródło zanieczyszczenia w zasięgu
zasobów wód nieużytkowych nie
powiązanych hydraulicznie z
zasobami wód użytkowych

Priorytet oceny ryzyka dla innych receptorów I
wód powierzchniowych.

Źródło: EA UK, 2006

Działania i cel remediacyjny do ustalenia w
procedurze analizy ryzyka. Pilna wstępna
ocena ryzyka i badania wstępne. Pilna ocena
czasu migracji zanieczyszczeń do zbiornika.
Potrzeba oceny zasadności i celu działań
naprawczych w analizie ryzyka

Badania wstępne - idea
Ocena informacji
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Ustalanie liczebności punktów poboru gleb

N = 4 + A/a
gdzie N – liczba punktów pobrania próbek,
A – całkowita powierzchnia
zanieczyszczonego (100%),

obszaru

potencjalnie

a – przewidywana powierzchnia faktycznie zanieczyszczona
(% A)

Niezbędna liczba próbek w zależności od udziału powierzchni
zanieczyszczonej (a) w stosunku do całkowitej powierzchni
potencjalnie zanieczyszczonej (A).
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Planowanie poboru próbek – istotne aspekty przestrzenne
Określenie przestrzennego rozmieszczenia zanieczyszczenia:







Zanieczyszczenia nie ma lub jest i jest rozmieszczone równomiernie

Zanieczyszczenie jest i jest rozmieszczone nierównomiernie, ze źródłami
punktowymi w znanym miejscu
Zanieczyszczenie jest i jest rozmieszczone nierównomiernie ze źródłami
punktowymi w nieznanym miejscu

Zanieczyszczenie jest lecz nie ma punktowych źródeł zanieczyszczenia

Skupienia powierzchni spektralnie
identycznych o podobnych
właściwościach i poziomie
zanieczyszczeń – pobór prób złożonych

Badanie zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych schematy
Rozmieszczenie substancji w miejscu badań jest

znane

nieznane

Rozmieszczenie
lokalne

Biegunowe

Przypadki
specjalne

Rozmieszczenie
równomierne
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-Niesystematyczny
-Systematyczny
Siatka kolista

Liniowy

Diagonalny

Niesystematyczny
Schemat pasmowy Systematyczny
adoptowany
-prostokątny
-trójkątny
-uwarstwiony losowy
- losowy nie ustawiony w linii

Przykładowe schematy stosowane w przypadku pobierania prób z terenów
zanieczyszczonych

Schematy niesystematyczne

Regularny rozkład punktów pobierania próbek na
siatce o kształcie regularnym

Siatka w kształcie koła

Losowe warstwowe pobieranie próbek

Przykładowe schematy stosowane w przypadku pobierania prób z terenów
zanieczyszczonych

Pobieranie próbek wzdłuż liniowego źródła
zanieczyszczenia

Siatka w kształcie trójkąta

Nieregularne losowe pobieranie próbek z zastosowaniem siatki o kształcie regularnym

Lokalizacja poboru prób wód i gleb do badań w kontekście lokalizacji
źródeł zanieczyszczeń

Postępowanie podczas wykonywania otworu badawczego pobór
próbek o strukturze nienaruszonej

Wiertnia
Sondowanie udarowe

Pobór próbek wody

Opracowanie kartograficzne – mapy zasięgów zanieczyszczeń – metody
GIS

Zestawienia, mapy,
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Przepływy wody i zanieczyszczeń w krajobrazie – ocena ryzyka
zanieczyszczenia wód

•Transpiracja (T)

•Ewaporacja (E)
•Opad(R)
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q - przepływ [m / s]
θ - wilgotność
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 - potencjał wody w glebie  
H - potencjał warstewki wody H
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z - współrzędna pionowa

•spływ powierzchniowy
(laminarny)

h( )  z h() - potencjał ssący gleby
 h  z h - wysokość warstewki wody

Symulacje przepływów wody i zanieczyszczeń w krajobrazie – ogólne zasady
na przykładzie programu MikeSHE
Dane wejściowe:
 Ukształtowania powierzchni zlewni - DEM
 Sieci rzek, kanałów i jezior, informacji o ich
przekroju poprzecznym w wybranych punktach
 Użytkowania terenu (zabudowa, pokrywa
roślinna) – warstwa która pozwala na
zdefiniowanie parametrów szorstkości dla spływu
powierzchniowego

 Uproszczonej struktury geologicznej i glebowej –
jedna lub kilka warstw wraz z reprezentatywnymi
dla nich parametrami retencji wodnej i
przewodności hydraulicznej
 Danych meteorologicznych (opady,
ewapotranspiracja, temperatury)
 Informacje dotyczące wyboru długości kroku
czasowego, sposobu podziału zlewni na komórki
elementarne, metody obliczenia przepływu
pomiędzy komórkami, wyboru równań
definiujących spływ powierzchniowy, topnienie
pokrywy śnieżnej, intercepcji i ewapotranspiracji
rzeczywistej.

Ocena ryzyka zdrowotnego – model konceptualny
 Zdefiniowania we współpracy z użytkownikiem założeń do modelowania:
 Obecny sposób użytkowania
 Przyszły sposób użytkowania

 Zdefiniowanie potencjalnych receptorów
 Dzieci, dorośli
 Wody gruntowe, wody powierzchniowe, szczególny ekosystem...
 Zdefiniowanie horyzontu czasowego
 Liczba godzin narażenia - dziennie, tygodniowo, rocznie
 Rodzaj aktywności ludzi przebywających na obszarze
 Czy narażeni przybywają w obszarze całodobowo
 Czy narażeni przebywają wewnątrz czy na zewnątrz

 Bierzemy pod uwagę najgorszy scenariusz w przypadku braku adekwatnej informacji
 Uzyskanie wywiadu i istotnych danych na temat: częstość przebywania, rodzaj nawierzchni,
fundamentów, posadzek w budynkach, wymiary budynków, lokalizacja piwnic, wody
podziemne, wody powierzchniowe....

Modelowanie ryzyka zdrowotnego
 Drogi oddechowe
 Droga pokarmowa
 Kontakt ze skórą

Ocena ryzyka zdrowotnego – zbieranie danych
 Model konceptualny ryzyka i adekwatne dane :
• Poziom wody gruntowej
• Głębokość występowania zanieczyszczeń ppt

• Grubość posadzek betonowych oraz ścian w budynkach do
posadowienia na gruncie
• Wymiary budynku

• Wielkość obszaru zanieczyszczonego pod budynkiem i wokół
• Stężenia substancji i pierwiastków powyżej wartości granicznej
(standard lub wartości wskaźnikowe)

Model Risc Human 3.2 – ocena ryzyka w przypadku zabudowy
terenu zanieczyszczonego
 Budynki
 Asfalt
 Niska roślinność
 Zanieczyszczenia:
 Olej mineralny)
 WWA (żółty)
 Metale (niebieski)

Risc Human 3.2 – przykład założeń

 Receptory :
 Osoby dorosłe pracujące 40 lat w obszarze
–
–
–
–
–

8 godz./dzień wewnątrz budynku
1 godz./ddzień. na zewnątrz budynku
5 dni/tydzień
50 tygodni/rok
40 lat

 Dzieci nie korzystają z obiektu
 Obiekt nie spełnia funkcji noclegowych
 Brak zasklepionych szczelnych nawierzchni na zewnątrz budynków =>
najgorszy scenariusz
 Wymiary budynków 80x20 m

Risc Human 3.2

 Risc Human 3.2 oferuje możliwość oszacowania ryzyka w różnych
kombinacjach warunków glebowych i rodzajów zanieczyszczeń =>
pozwala na zbudowanie schematu obiektu i założeń warunków

=> Scenariusz najgorszy – jeśli ryzyko jest akceptowalne w tym scenarisuzu
nie ma potrzeby dalszego modelowania. Jeśli nie – konieczne jest
modelowanie szczegółowe
 Przykład :
 3 duże obszary zanieczyszczone => 1 obszar z bardzo wysokim zanieczyszczeniem
 Zanieczyszczenie na zewnątrz budynków ≠ zanieczyszczeniu wewnątrz => najwyższe
zanieczyszczenie wewnątrz i na zewnatrz



założenie, że w obiektach przebywają osoby dorosłe
– 8h/dobę w obszarze wysokiego zanieczyszczenia wewnątrz
– 1h/d w obszarze wysokiego zanieczyszczenia na zewnątrz

Human Risk- Risc Human 3.2 - interfejs

Pomoc (F1)
Raport
końcowy

Dane
Informacje dot
subst.

Wyniki modelowania
– drogi narażenia
Wyniki pośrednie

Risc Human 3.2. koszt <
1000 USD on:
http://www.risc-site.nl/

PRZEGLĄD METOD REMEDIACJI

Metody stosowane w rekultywacji gleb zanieczyszczonych można zasadniczo
podzielić na dwie grupy: metody techniczne i metody biologiczne.

Techniki te stosuje się bez przemieszczania gleby („in situ”) lub poprzez

usunięcie zanieczyszczonej warstwy gleby, a następnie poddanie jej procesowi
oczyszczania w innym miejscu („ex situ”).
Przy wyborze właściwej techniki remediacyjnej należy uwzględniać następujące
kryteria:

(a) wielkość powierzchni zanieczyszczonej i lokalizacja,
(b) Ryzyko środowiskowe i zdrowotne – ścieżki przemieszczania i model
ekspozycji na ryzyko
(c) właściwości gleby,
(d) poziom i rodzaj zanieczyszczenia,
(e) przyszły sposób zagospodarowania obiektu,
(f)

dostępne środki finansowe i techniczne,

(g) względy społeczne

Samooczyszczanie
 W niektórych sytuacjach, określonych niskim poziomem ryzyka
dla wód ekosystemów I zdrowia człowieka np. obecność łatwo
degradowanych zanieczyszczeń organicznych – zasadnym jest
prowadzenie samooczyszczania w oparciu o procesy naturalne
 Samooczyszczanie może być wspomagane przez
napowietrzanie, zatłaczanie do wód gruntowych bakterii
wyspecjalizowanych w rozkładzie zanieczyszczeń, składników
mineralnych zwiększających aktywność mikrobiologiczną,
nawozów organicznych i kompostów

Naturalne procesy remediacji (hałdy odpadów pocynkowych)

Sukcesja naturalna –
ograniczenie erozji wietrznej i
wymywania metali do wód
powierzchniowych i podziemnych

Źródło: Stuczyński

Techniczne metody oczyszczania „ex situ”
Usuwanie gleby:
metoda ta polega na usunięciu zanieczyszczonej warstwy gleby, a następnie pokryciu
terenu czystą glebą i wprowadzeniu roślinności. Usunięta gleba najczęściej wymaga
dodatkowych działań zanim zostanie bezpiecznie składowana. Metoda ta ma
zastosowanie do remediacji niewielkich powierzchni ze względu na wysoki koszt.
Dodatkowym ograniczeniem jest brak wystarczających ilości czystej gleby na terenach
zanieczyszczonych.

Rekultywacja metodami agrotechnicznymi - biodegradacja związków
organicznych (landfarming)
 Metoda ex-situ - materiał glebowy rozkładany na powierzchni ziemi w warstwę do 0,5 m .
Warstwa gleby jest nawożona składnikami mineralnymi i uprawiana z wykorzystaniem sprzętu
rolniczego. Warstwa jest napowietrzana i nawadniania – zapewnienie tlenowych warunków
rozkładu zanieczyszczeń organicznych Stosuje się dodatek bakterii autochtonicznych lub
szczepionki . Kluczowym jest wymieszanie materiału ze szczepionką dla zapewnienia
odpowiedniego kontaktu drobnoustrojów z zanieczyszczeniami.
 Skutecznie usuwa ropopochodne- stosowana od ponad 100 lat.
 Związki lżejsze w większym stopniu ulatniają się z pryzm aniżeli podlegają rozkładowi
 Związku cięższe (oleje smarne, opałowe i napędowe) wymagają długiego czasu rozkładu

 Metoda wymaga dostępności dużych powierzchni terenu
 Metoda mało skuteczna dla związków o dużym ciężarze cząsteczkowym
 Ryzyko migracji zanieczyszczeń do podłoża i powietrza (konieczność ujęcia zw. Lotnych)
 Redukcja do 95% zanieczyszczeń - nie mniej niż 0,1 mg/kg.
 Niska skuteczność przy zawartości oleju mineralnego > 50 000 mg/kg
 Konieczność zachowania stosunku C:N 9:1
 Optymalna wilgotność 60% polowej pojemności wodnej, odczyn pH 6,5-7,5

 Czas procesu od 6 miesięcy do 2 lat
 Koszt 150-300 zł/tonę

Landfarming
Bakterie
Składniki

Gleba

rewizyjna

Filtr piaskowy

Geomembrana

oczyszczalnia
Źródło EURSSEM

Ściany

Bio-pryzmy (bio-piles)
 Metoda rozkładu biologicznego związków organicznych w pryzmach, w warunkach tlenowych.
 Stymulacja poprzez dodatek składników mineralnych i nawodnienie.
 Zabezpieczenie membraną od dołu i od góry – ochrona wód i powietrza.
 Czas procesu - od kilku tygodni do kilku miesięcy.
 skuteczne w usuwaniu większości węglowodorów w związków lotnych I pestycydów.
 Łatwe w budowie i prowadzeniu procesu
 Krótki czas procesu, redukcja zanieczyszczeń do 95%
 Mała skuteczność przy zawartości ropopochodnych powyżej 50 000 mg/kg.
 Obecnośc metali toksyczna dla drobnoustrojów ogranicza rozkład

 Pary uwalniające się z pryzm powinny być wychwytywane i utylizowane
 Organizacja procesu wymaga dużej powierzchni terenu, lecz mniejszej niż przy kultywacji
(landfarming).
 Gleby zwięzłe trudne do napowietrzenia I równomiernego rozmieszczenia składnikow I wody –
konieczne jest ich okresowe przerzucanie. Optymalna temperature degradacji 20-40 oC
 Koszt zależy od zanieczyszczenia, rodzaju dodatków, konieczności wychwytu związków lotnych –
od 500-1000 zł/t.

Biopryzma
Recyrkulacja odcieków

Bakterie
składniki

Do absorbera
gazów
Odpady

Ścieki
oczyszcz.

Oczyszcz
wody

Separator
wody i gazów

Źródło EURSSEM

Geo-membrana

Nieprzep.
membrana

System biozawiesin
 Technologia ex-situ wymaga wydobycia I przemieszczenia zanieczyszczonych warstw gleby.
W reaktorze tworzy się zawiesinę gleby z wodą, dodatkiem bakterii oraz składników
mineralnych.

 Proces przydatny w remediacji zanieczyszczeń niechlorowanych związków organicznych
półlotnych i lotnych, pestycydów oraz PCB.
 Szybkie tempo rozkładu w czasie od 1 do 6 miesięcy
 Warunki rozkładu tlenowe bądż beztlenowe w zależności od rodzaju zanieczyszczenia i
specjalizacji drobnoustrojów.
 System prosty technicznie zapewniający równomierny rozkład w całej masie - skuteczny w
rozkładzie większości ropopochodnych
 Zamknięty system reaktora umożliwia kontrolę temperatury
 Wymaga ekskawacji gleby
 Odwodnienie gleb zwięzłych po zakończeniu procesy jest kosztowne
 Konieczność oczyszczania ścieków

 Wymaga dobrego rozpoznania wstępnego gleby – rodzaju zanieczyszczenia, ciśnienia par
związków lotnych, biodegradowalnośći.
 Koszt od 350-700 zł/t Koszt zwiększa się przy konieczności wychwytywani. Koszt instalacji od
1-8 mln zł.

Rozkład zanieczyszczeń w biozawiesinie

Oczyszczona gleba
Mieszalnik

ścieki

Reaktor

Zanieczyszczona
gleba

Źródło: US EPA

Odstojnik

Izolacja (enkapsulacja)

 Enkapsulacja jest metodą fizycznej izolacji materiału
zanieczyszczonego od niezanieczyszczonej gleby.
 W metodzie wykorzystuje się słabo przepuszczalne powłoki i
ekrany, pionowe zatłaczanie zawiesin oraz ściany i grodzie
odcinające, przepuszczalne bariery reakcyjne.
 Izolacja nie daje pełnej gwarancji
 Skuteczność zależy od warunków geologicznych
 Efetywnośc zmniejsza się z upływem czasu
 Stosowana wyłącznie do zanieczyszczeń występujących płytko

Przykład zastosowania różnych barier izolacyjnych

Zawiesina
twardniejąca

Smuga zanieczyszczenia

Bariera
reakcyjna

Ściana
szczelna

Źródło EURSSEM

Ekstrakcja par związków lotnych z gleby powietrzem
 Usuwanie zanieczyszczeń związków lotnych i pół lotnych z gleby z poziomów glebowych
(nienasyconych wodą) przez wymuszony ruch powietrza w glebie


Wymaga instalacji pionowych studzienek i poziomych kolektorów w obszarze objętym
zanieczyszczeniem.

 Ekstrakcje próżniową stosuje się w studzienkach bliskich źródła zanieczyszczenia w celu
zmniejszenie ich masy – zanieczyszczenia lotne gromadzone w kolektorze są wychwytywane w
komorze wypełnionej sorbentem (np. węglem aktywnym)..
 Można oczyszczać duże objętości gleby przy umiarkowanym koszcie
 Napowietrzanie w prostych układach może wspomagać naturalne samooczyszczenie

 Skutecznie usuwa związki lotne ze strefy aeracji zapobiegając dalszej migracji


Krótki czas procesu – zwykle od kilku miesięcy do 2 lat

 Przydatna wyłącznie do gleb z niskim poziomem wód gruntowych (>0,9 m)
 Czas oczyszczania trudny do modelowania na podstawie danych z krótkotrwałych doświadczeń
pilotażowych
 Redukcje zanieczyszczeń powyżej 90% trudne do uzyskania
 Wysoka wilgotność gleby wydłuża czas procesu
 Koszt – 100 -200 zł/t

Ekstrakcja zanieczyszczeń lotnych powietrzem
Oczyszczone pow ietrze.
glebowe
Studnia
odpowietrzająca

Studnia
napowietrzająca

Pompa próżniowa

Zw. lotne

kolektor
Strefa aeracji

Poziom wody gruntowej

Strefa aeracji

Źródło: Faisal.

Płukanie nienaruszonego profilu gleby (In-situ)
 Metoda stosowana w usuwaniu zanieczyszczeń nieorganicznych z gleb w tym
radionuklidów. Może być stosowana w usuwaniu związków lotnych i półlotnych,
benzyn i pestycydów - mniej efektywna od innych metod.
 Przydatna w remediacji gleb o dużej porowatości i przewodności hydraulicznej >1
x10-3 cm/s
 Nie nadaje się do gleb heterogenicznych o małej przepuszczalności (gliny iły)
 długi czas remediacji ze względu na powolne tempo dyfuzji zanieczyszczeń w fazie
wodnej.
 Metoda może wymagać stosowania barier hydraulicznych dla kontroli migracji
zanieczyszczeń
 Pompowane na powierzchnię wody podziemne wymagają oczyszczania
 Związki hydrofobowe wymagają stosowania surfaktantów
 Koszt od 100-1000 zł/t

Płukanie gleby in-situ
Deszczowanie
pompa

pompa
Dodatki

Poz. wody
Strefa
zanieczyszoczona

Wymyte
zanieczyszczenia
Warstwa nieprzepuszczalna

Źródło EURSSEM

Oczyszcz.
wody

Studnia
ekstrakcyjna

Biowentylacja
 Proces In-situ polega na zatłaczaniu pod ciśnieniem powiertrza do
strefy aeracji
 Warunki tlenowe wspomagają proces biodegradacji większości
związków organicznych lotnych półlotnych i nielotnych
 Przepływ powietrza usuwa związki lotne z profilu
 Łatwa instalacja sprzętu
 Krótki czas procesu – od 6 miesięcy do 2 lat
 Łatwy do połączenia z innymi technikami
 Przydatna we wspomaganiu naturalnych procesów rozkładu

 Może nie wymagać wychwytu związków lotnych przy niskiej ich
zawartości Nie nadaje się do gleb zwięzłych o małel porowatości
 Koszty od 100-350 zł/t

Biowentylacja
Emisja zw. lotnych
oczyszczanie

dmuchawa

Kolektor zw.
lotnych

System kolekcji
par

Źródło: Faisal

Sieć przewodów
wentylacyjnych
pionowych

Sieć przewodów
wentylacyjnych
poziomych

Stabilizacja
 Stabilizacja - zmiana właściwości materiału metodami fizycznym bądź chemicznymi –
ograniczenie mobilności zanieczyszczeń w środowisku. Zmniejszenie ryzyka poprzez
konwersje zanieczyszczeń do form mniej rozpuszczalnych i mniej toksycznych.

 Może polegać także na zestaleniu materiału - zanieczyszczenia są izolowane w monolitach
o trwałej stałej strukturze, niepodzielnych na mniejsze fragmenty.
 Stabilizacja i zestalanie in-situ obejmuje: aplikację środków stabilizujących do gleby ,
wymieszaniu z glebą.



Immobilizacja i zestalanie może przebiegać także ex-situ. Stabilizacja i zestalanie In-situ
lub ex-situ są stosowane w remediacji zanieczyszczeń nieorganicznych: metale i inne
substancje nieorganiczne.

 Możliwa stabilizacja zanieczyszczeń organicznych przy niskich ich zawartościach w glebie
(nielotnych półlotnych a czasem lotnych.
 Ograniczona skuteczność metody dla związków organicznych i pestycydów z wyjątkiem
fuzji z asfaltem i witryfikacji (niszczy większość zw. organicznych)

Stabilizacja – fuzja gleby z asfaltem

 Zastosowanie – gleby silnie zanieczyczone ropopochodnymi
 zanieczyszczona gleba jest mieszana z gorącym asfaltem zastępując
częściowo dodatek kruszyw.
 Mieszanina może być stosowana do budowy nawierzchni.
 Proces wymaga ekskawacji gleby która jest przekształcana termicznie a
następnie dodana do asfaltu po wymieszaniu i wychłodzeniu cięższe
węglowodory są włączone do struktury i nie są podatne na wymywanie.

 Związki lotne usuwane są w procesie podgrzewania mieszaniny
 Możliwość stosowania zależy od tekstury gleby
 Koszt – ok. 300 zł/t

Stabilizacja przez zeszklenie - witryfikacja
 Zeszklenie zanieczyszczonego materiału przez stopienie gleby i innych materiałów
ziemistych w temperaturze 1600-5000 oC. Duża część zanieczyszczeń obecnych w glebie
ulatnia się, a pozostałość przekształca się w chemicznie obojętną stabilną masę szklaną.
Zanieczyszczenia nieorganiczne uwięzione w szkle są niepodatne na wymywanie:
- Proces elektryczny in-situ: wykorzystuje energię prądu płynącego przez grafitowe elektrody
wprowadzone do gruntu
- Proces termiczny ex-situ w piecach obrotowych
- Proces ex-situ wykorzystujący plazmę, uzyskaną poprzez wyładowania elektryczne o
temperaturze do 5000 oC
 Zeszklenie unieruchamia większość zanieczyszczeń nieorganicznych i niszczy organiczne
w procesie pirolizy.
 Proces pochłania duże ilości energii
 Stabilizacja in-situ ograniczona do niewielkiej głębokości występowania zanieczyszczeń
 Konieczny długotrwały monitoring dla potwierdzenia rzeczywistej skuteczności
immobilizacji zanieczyszczeń
 Koszt zestalania ex-situ od łącznie z wydobyciem gleby 400 zł/tonę
 Koszt zestalania In-situ od 350-1000 zł/t w zależności od głębokości

Zeszklenie – metoda elektryczna

Wylot gazów do dalszego oczyszczania

elektrody
Płaszcz
zbierający olej
i gazy
Warstwa
kruszywa

Warstwa pływająca
Zw, lotne
Zw. nielotne

Źródło: Faisal

Fitoremediacja
 Proces wykorzystujący rośliny (hiperakumulatory) zdolne do pobrania dużych ilości
zanieczyszczeń (głównie metali) z gleby i wody gruntowej. Niektóre rośliny pobierają
związki organiczne które są metabolizowane w procesach fizjologicznych. Wyróżnia się:
- fitoekstrakcję - pobór zanieczyszczeń i przez system korzeniowy i gromadzenie w częściach
nadziemnych.
- ryzofiltrację – pobór metali przez rośliny ze środowiska wodnego
- fitotransformację – pobór I rozkład a zanieczyszczeń organicznych
- fitostymulację – wspomaganie procesów rozkładu przez rośliny w strefie korzeniowej
- fitostabilizację – retencja zanieczyszczeń w biomasie rośłin i ograniczenie ich migracji w głąb
profilu.
 Fitoremediacja najczęściej prowadzona w skali eksperymentalnej lub półtechnicznej
 Minimalne przekształcenie profilu glebowego
 Mała ilość odpadów wtórnych
 Wymaga czasu – proces rozłożony na wiele sezonów wegetacyjnych
 Przykładowy koszt remediacji 1 ha gleby zanieczyszczonej ołowiem do głębokości 50 cm
600 000 zł – 1000 000 zł. Dla porównania koszt remediacji poprzez usunięcie gleby i
składowanie 3 – 8 mln zł.

Alyssum - hiperakumulator niklu - akumulacja do 2% Ni w suchej masie

Żródło: Chaney 2001

Fitostabilizacja = materiał redukujący rozpuszczalność + pokrywa roślinna

W fitostabilizacji mogą być zastosowane materiały ograniczające
rozpuszczalność metali poprzez zjawiska
-sorpcji
-formowania nierozpuszczalnych związków,
-okluzji

Badanie zwałów żużli d. Huty Waryński przed rekultywacją – projekt Silesia
Piekary Śl. Projektowanie okrywy glebowej na zwałach - fitostabilizacja

•Erozja wodna
•Erozja wietrzna
•Pył respirabilny
•Zagrożenie zdrowia –
droga oddechowa
łańcuch pokarmowy
•Migracja metali do
wód

Typowa powierzchnia składowiska żużli podlegająca intensywnej erozji wietrznej

Projekt Silesia – tworzenie gleb inicjalnych na żużlach hutniczych jako skale
macierzystej (d. Huta Waryński – 1994) Stabilizacja i fitoremediacja –
wapno+osady ściekowe

Stan wegetacji - inicjalny proces glebotwórczy

Źródło: Stuczyński

Dawna Huta Waryński – obiekt po rekultywacji – powierzchnia industrioziemu
wytworzonego z żużli hutniczych - zbiorowiska roślinne z dominacją traw –
efektywne ograniczenie erozji wietrznej i wodnej

Projekt Silesia – gromadzenie odpadowych mas wapna
– proces tworzenia gleb na nasypach zużli d. Huty Waryński

Źródło: Stuczyński

Prace w skali technicznej – nawożenie powierzchni bezglebowej
osadami i wapnem w celu stabilizacji metali

Źródło: Stuczyński

Profil industrioziemu wytworzonego z żużli hutniczych w procesie rekultywacji –
d. Huta Waryński
Dawna H. Waryński - profil składowiska żużli po rekultywacji

Źródło: Stuczyński

Reakcje ograniczające rozpuszczalność metali

Wymiana jonowa

(bio)sorpcja

M2+

M2+

M
M2+

reakcje Redox

Formy jonowe
M2+, M(OH)+

wytrącanie
kompleksowanie

Koloidy

Me-OM

humifikacja

Procesy „starzenia”:
Kompleksy
nieorganiczne

okluzja, dyfuzja do
mikropor fazy stałej

Roztwór glebowy
M2+
Źródło:Mench, 2005

M2+

M2+

Stała faza

Materiały potencjalnie ograniczające rozpuszczalność metali
a)
kompost bazie komunalnych odpadów zielonych (10%)
b)
kompost na bazie osadów ściekowych (10%)
c) osady ściekowe (10%)
h)
bentonit, glaukonit i inne minerały ilaste (5%)
i)
odpady z oczyszczalni ścieków po wytrąceniu żelaza
j)
nawozy fosforowe, fosforan wapnia, fosforan amonu, apatyty (2-3%)
l)
amorficzne tlenki żelaza (2%)
m) skała odpadowe płone o dużej zawartości minerałów ilastych
n) wapna węglanowe i tlenkowe (5%)
o)
wapna odpadowe
Kryteria doboru:
-Skuteczność
-Szybki efekt
-Długotrwały efekt
-Nie zmienia drastycznie właściwości gleby
-Zgodność z przepisami ?

Porównanie wpływu różnych osadów ściekowych na zmniejszenie
mobilności metali w gruntach nasypowych zbudowanych z żużli
Stężenie metali % kontroli

Metal

Cd

Pb

Zn

Źródło: Stuczyński

Zakres

Mediana

5.0

10.4 – 78.5

50.2

6.5

14.8 – 83.5

61.7

8.0

-9,5 – 76.0

46.0

5.0

3.4 – 87.6

56.7

6.5

-4.8 – 74.6

50.4

8.0

-73.4 – 81.6

56.1

5.0

-17.5 – 59.4

25.2

6.5

-5.2 – 76.9

34.6

8.0

-15.0 – 94.1

54.2

Reakcja immobilizacji ołowiu w glebach po zastosowaniu osadów
ściekowych

O

Osady

OH

O

Osady
Pb2+

Jony w roztworze

Pb

niemobilne

źródło: Basta

ASPEKTY PRAWNE

Ustawa POŚ istotne zmiany 05.09.2014 – ocena zanieczyszczenia i
forma dokumentacji
 Art. 101a.
1. Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na podstawie przekroczenia
dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi.
2. Dopuszczalna zawartość w glebie i w ziemi substancji powodującej ryzyko
oznacza zawartość, poniżej której żadna z funkcji pełnionych przez powierzchnię
ziemi nie jest znacząco naruszona, z uwzględnieniem wpływu tej substancji na
zdrowie ludzi i stan środowiska.
3. Funkcję pełnioną przez powierzchnię ziemi ocenia się na podstawie jej
faktycznego zagospodarowania i wykorzystania, chyba że inna funkcja wynika z
planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Gleby, ziemi lub wód gruntowych nie uznaje się za zanieczyszczone, jeżeli
stwierdzone w niej zawartości substancji są pochodzenia naturalnego.)

Ustawa POŚ istotne zmiany 05.09.2014 – definicje ważne
ze względu na zakres badań i sposób ich prowadzenia
 31b) remediacja - poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych
działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości
substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz
ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren
zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia
ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i
planowanego sposobu użytkowania terenu; remediacja może
polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi największe
korzyści dla środowiska (kryterium ryzyka jako wyznacznik)
 37a) (12) substancja powodująca ryzyko - to substancja lub
mieszanina należącą co najmniej do jednej z klas zagrożenia
wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r.; (co badać – zakres)

Ustawa POŚ istotne zmiany 05.09.2014 – definicje ważne ze
względu na zakres badań i sposób ich prowadzenia
Art. 3





2) badania zanieczyszczenia gleby i ziemi - pomiary zawartości substancji
powodującej ryzyko w glebie i w ziemi, w tym pobieranie próbek oraz związane z
tymi pomiarami badania właściwości gleby i ziemi;
5a historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi - zanieczyszczenie
powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z
działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; także
szkoda w środowisku w powierzchni ziemi, która została spowodowana przez
emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat;
25) powierzchna ziemi - ukształtowanie terenu, gleba, ziemia oraz wody
gruntowe:
a)
gleba - oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych,
materii organicznej, wody glebowej, powietrza glebowego i organizmów,
obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie,
b)
ziemia - oznacza górną warstwę litosfery, znajdującą się poniżej gleby, do
głębokości oddziaływania człowieka,
c)
wody gruntowe - oznaczają wody podziemne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt
22 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z
późn. zm.), które znajdują się w strefie nasycenia i pozostają w bezpośredniej
styczności z gruntem lub podglebiem;

Nowe standardy – podstawa oceny stanu
 Minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi sposób
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi:
1. substancje powodujące ryzyko istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich dopuszczalne
zawartości w glebie
2. szczegółowe wymagania dotyczące ustalania dopuszczalnej zawartości w glebie
substancji powodującej ryzyko,

3. etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych: :
a) sposób ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia
b) sposób ustalenia listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie jest
spodziewane ze względu na działalność
c) źródła informacji istotne dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi,
d) warunki uznawania istniejących badań zanieczyszczenia gleby i ziemi za aktualne,
e) etapy i sposób prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby i ziemi;
4. rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne
zanieczyszczenie powierzchni ziemi,

5. referencyjne metodyki wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi;


Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.
101a ust. 5 ustawy za dopuszczalne zawartości w glebie i w ziemi substancji
powodujących ryzyko uważa się standardy jakości gleby oraz standardy jakości ziemi
określone w przepisach dotychczasowych.

Niezbędne działania przygotowawcze dla programu
 Potrzeba opracowanie wytycznych umożliwiających jednolite podejście do oceny
ryzyka, obiektywnego wyboru metod remediacji, analizy kosztów, oceny
efektywności, ekonomicznej i środowiskowej oraz metod walidacji (monitoringu)
 Brak takich narzędzi będzie stwarzał trudności w ocenie jakości i adekwatności
projektów remediacji przez organy administracji i jednostki finansujące
 Ramowe wytyczne mogą być w znacznym stopniu wzorowane na rozwiązaniach od
lat stosowanych w USA, UK oraz Belgii i Holandii
 Obiektywne postępowanie w sprawie wyboru metody umożliwi właściwą ocenę
danych marketingowych przekazywanych przez potencjalnych wykonawców prac
projektowych i wdrożeń
 Istnieje pilna potrzeba upowszechnienia wiedzy nt metod rekultywacji wśród
potencjalnych wykonawców – w Polsce na obecnym etapie nie istnieje rynek usług
zaawansowanych technologii remediacyjnych
 Kluczową sprawą jest opracowanie i usankcjonowanie procedur nadzoru nad
wdrożeniem zwłaszcza zakresie stosowania odpadów w remediacji –
nieprawidłowości w tym względzie stanowią poważne ryzyko dla środowiska .

Dziękuję za uwagę.

