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MONITORING WÓD W REJONIE REKULTYWOWANEGO 
 SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
W artykule przedstawiono wdrożony od 1994 roku program monitoringu dla składowiska 

odpadów komunalnych w Łubnej. Wysypisko jest zlokalizowane w odległości około 35 km od 
centrum Warszawy i obecnie jest to jedyny obiekt przyjmujący niesegregowane odpady 
komunalne z terenu Warszawy. Obiekt istnieje od 1978 roku, a pozwolenie na eksploatację jest 
ważne do końca 2002 roku. Od 1996 roku na składowisku prowadzone są prace rekultywacyjne 
obejmujace budowę: pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej, systemu drenażowego odcieków, 
oczyszczalni odcieków, dróg technologicznych i ukształtowania bryły wysypiska, mineralnego 
przykrycia, systemu odgazowania oraz regulację stosunków wodnych na terenach przyległych. 
Program monitoringu lokalnego obejmuje badania odcieków, wód powierzchniowych i 
podziemnych (pierwszy poziom i głębszy użytkowy poziom wodonośny). Badania są prowadzone 
dwa razy w roku dla 25-ciu wybranych wskaźników charakterystycznych dla oceny 
zanieczyszczenia wód w rejonie składowisk odpadów komunalnych. W artykule przeanalizowano 
wpływ prowadzonych zabiegów rekultywacyjnych na poprawę jakości wód. 

 
 
 

 
1. WSTĘP 

 
Według szacunków z różnych źródeł, w Polsce istnieje od kilku do 

kilkudziesięciu tysięcy starych składowisk odpadów (zamkniętych lub 
eksploatowanych). Większość z nich została zalegalizowana w miejscach 
wcześniejszego składowania odpadów „na dziko” przez okoliczną ludność. W 
miejscach tych najczęściej składowano odpady komunalne, jednakże niejednokrotnie 
wykorzystywano je również do deponowania odpadów z sektora usług i małych 
zakładów przemysłowych wytwarzających odpady niebezpieczne. Stare składowiska 
najczęściej powstawały na terenach nieprzydatnych do innych celów, np. w rejonach 
podmokłych lub w wyeksploatowanych wyrobiskach kruszywa, mimo że są to tereny 
nieprzydatne również dla lokalizacji składowisk (wysoki poziom wód gruntowych i 

                                                        
* Uniwersytet  Warszawski,  Wydział  Chemii,  Pracownia  Chemii  Analitycznej  Stosowanej,  
ul.Pasteura 1, PL 02-093 Warszawa, Tel/Fax. 022/ 8220211 w.341, E-mail: golim@chem.uw.edu.pl 
** Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Geoinżynierii, ul.Nowoursynowska 166, PL 
 02-787 Warszawa, Tel.022/ 8439041 w.11750, Fax.022/ 8470013, E-mail: koda@alpha.sggw.waw.pl 
*** Biuro Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Ochrony Środowiska, Laboratorium, 
ul.Kampinoska 1, PL 01-934 Warszawa,  Tel./Fax. 022 / 834 94 17 
 



 88 

przepuszczalne podłoże). Zwykle w miejscach tych, przed rozpoczęciem eksploatacji 
nie wykonywano żadnych zabiegów zabezpieczających.  

Zgodnie z polskim prawem z zakresu ochrony środowiska i prawem 
budowlanym, obowiązek rekultywacji starych składowisk spoczywa na instytucjach 
eksploatujących te obiekty. W okresie wieloletniego składowania odpadów tereny, a 
szczególnie wody podziemne i powierzchniowe, wokół takich wysypisk zostały silnie 
zanieczyszczone. Ocena stanu zanieczyszczenia wód powinna być kontrolowana w 
ramach monitoringu lokalnego, składającego się z sieci piezometrów monitorujących 
jakość wód podziemnych [7] i punktów poboru na ciekach powierzchniowych w 
rejonie składowiska [3].  

W artykule przedyskutowano zmiany wielkości wybranych parametrów 
charakteryzujących jakość wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie 
składowiska Łubna, zlokalizowanego w rejonie Warszawy w trakcie jego 
rekultywacji. Analiza wyników badań monitoringowych pozwala na ocenę 
skuteczności zabiegów rekultywacyjnych prowadzonych na składowisku Łubna od 
1996 roku [2].  

 
 

2. CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWISKA „ŁUBNA” 
 

Składowisko „Łubna” zlokalizowane jest na terenie gminy Góra Kalwaria, w 
odległości około 35 km na południe od centrum Warszawy. Lokalizacja ta jest 
niekorzystna ze względu na wysoki poziom wód gruntowych (0.5-1m p.p.t.) oraz 
odpływ odcieków do zlewni rzeki Jeziorki, przepływającej przez tereny uzdrowiskowe 
w Konstancinie Jeziornej. Przed przekazaniem terenu pod składowisko nie wykonano 
żadnych zabiegów zabezpieczających podłoże przed zanieczyszczeniem. Od 1978 
roku na składowisku są składowane odpady komunalne i z sektora usług z terenu 
Warszawy, a w latach 1995-96 składowano również osady z oczyszczalni ścieków 
komunalnych „Czajka”. Składowisko zajmuje powierzchnię około 20 ha, przy 
wysokości prawie 40 m. Kubatura zdeponowanych odpadów wynosi ok. 5 mln m3. 
Aktualnie jest to jedyne wysypisko przyjmujące niesegregowane odpady komunalne z 
Warszawy, w ilości około 1000 ton/dobę. Od sierpnia 1996 roku na składowisku 
prowadzone są prace w ramach kompleksowej jego rekultywacji. W projekcie 
rekultywacji uwzględniono wykorzystanie odpadów, które w przeważającej mierze 
(plus grunt i gruz) stanowią materiał budowlany do kształtowania bryły składowiska, 
konstrukcji nasypów dociążających i podbudowy dróg technologicznych. Aktualne 
pozwolenie na składowanie odpadów na składowisku ważne jest do końca 2002 roku.  

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości około 0.8 km na 
zachód od składowiska (wsie Baniocha i Łubna).  
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Składowisko Łubna zlokalizowane jest na podmokłym terenie niecki 
morfologicznej, ukształtowanej na powierzchni wysoczyzny polodowcowej. Od 
powierzchni występuje przepuszczalna warstwa wodonośna zbudowana z piasków, z 
wkładkami pyłów oraz miejscami gruntów organicznych, o miąższości 2-4 m  
(lokalnie 15 m). Warstwa ta jest podatna na wnikanie zanieczyszczeń i w znacznym 
stopniu już zanieczyszczona odciekami ze składowiska. Średni współczynnik filtracji 
w warstwie tej wynosi około 1 m/d (k=1x10-3 cm/s). Głębiej występuje słabo 
przepuszczalna warstwa glin zwałowych o miąższości około 5 m, zalegająca na pyłach 
i iłach zastoiskowych (miąższość 20-30m). Średni współczynnik filtracji w warstwie 
utworów zastoiskowych wynosi około 0.005 m/d (k=5x10-6 cm/s). Zestaw glin 
zwałowych i utworów zastoiskowych stanowi płaszcz ochronny użytkowego poziomu 
wodonośnego (piaski i żwiry, miąższość około 40 m, współczynnik filtracji 30 m/d), 
którego strop znajduje się na głębokości 25-40 m [5]. Nie stwierdzono przenikania 
zanieczyszczeń z powierzchni przez gliny zwałowe i utwory zastoiskowe do 
użytkowej warstwy wodonośnej. 

 

 

3. WPŁYW PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W SKŁADOWISKU               
NA SKAŻENIE WÓD 

 

Skład chemiczny i właściwości fizyczne powstających odcieków zależne są od 
rodzaju składowanych odpadów, warunków klimatycznych, wieku składowiska oraz 
sposobu składowania odpadów i eksploatacji składowiska [8]. Natomiast migracja 
zanieczyszczeń ze składowiska zależy od środowiska geologicznego (rys.1), które 
może sprzyjać transportowi wody i niesionych z nią substancji (warstwy piaszczyste o 
dużej miąższości, znaczne zasilanie, duże spadki hydrauliczne) lub może 
wstrzymywać odpływ i transport substancji ze składowiska (grunty 
słaboprzepuszczalne, małe spadki hydrauliczne). 

Na składowisko w Łubnej przywożone są przede wszystkim odpady komunalne 
z aglomeracji warszawskiej. Charakterystyka jakościowa odpadów komunalnych 
Warszawy analizowana jest w ramach monitoringu prowadzonego systematycznie od 
1990r. przez Laboratorium Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska Politechniki 
Warszawskiej i Laboratorium Wydziału Ochrony Środowiska Biura Zarządu m. st. 
Warszawy (dawne Laboratorium Zarządu Oczyszczania Miasta w Warszawie). Jak 
wynika z tych badań, odpady komunalne Warszawy są bardzo zróżnicowane pod 
względem składu fizycznego i chemicznego [1]. Zawierają około 52% substancji 
organicznych (w tym pochodzenia biologicznego około 35,5%), natomiast około 48% 
stanowią części mineralne (w tym: szkło – 13% i metale - 4,3% - dane z cyklu 
badawczego 1998/99). Odpady komunalne Warszawy charakteryzują się wysokimi 
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wartościami składników nawozowych, natomiast nie stanowią wartościowego paliwa 
ze względu na znaczną wilgotność, stosunkowo dużą zawartość składników 
niepalnych oraz niejednorodny skład morfologiczny. 

 Składowisko odpadów komunalnych jest specyficznym bioreaktorem, w 
którym zgromadzone odpady pod wpływem czynników atmosferycznych i 
mikroorganizmów są rozkładane w procesach fizycznych, chemicznych i 
biologicznych. Przemiany mogą zachodzić w warunkach tlenowych (aerobowych) i 
beztlenowych (anaerobowych). Składniki organiczne takie jak: białka, celuloza, 
tłuszcze i wielocukry, charakteryzują się bardzo zróżnicowaną podatnością na 
biodegradację. Tworzywa sztuczne i gumę, uznaje się za bioniedegradowalne. Frakcja 
nieorganiczna (np. metale, szkło, ceramika) co prawda nie ulega biodegradacji, lecz 
wpływa na jej przebieg. 

Początkowy rozkład składników organicznych jest efektem działania 
mikroorganizmów aerobowych (bakterie aerobowe i grzyby). Procesy aerobowe 
zachodzące w obecności tlenu  mogą być opisane następująco: 

substancje organiczne  (C, O, H, N, P, S) + (bakterie aerobowe i grzyby) → (CO2 + 
H2O + NO3 + PO4

-3 + SO4
-2) + nowe komórki + energia 

Niedługo po rozpoczęciu biodegradacji tlen w wysypisku zostaje wyczerpany, a 
ponieważ niemożliwe jest uzupełnienie jego zapasu świeżym tlenem, w składowisku 
rozpoczyna się proces beztlenowy (fermentacja beztlenowa). Rozkład beztlenowy 
substancji organicznych jest złożonym, dynamicznym procesem, który upraszczając 
można podzielić na następujące po sobie fazy: 

I. Hydroliza związków wielkocząsteczkowych. 

W pierwszym etapie rozpadowi ulegają złożone i nierozpuszczalne związki 
wielkocząsteczkowe na prostsze substancje organiczne. Te procesy zachodzące przy 
udziale enzymów, wytworzonych przez mikrobiologiczną florę, to głównie 
depolimeryzacja białek, węglowodanów (celulozy) i lignin na polipeptydy, peptydy, 
aminokwasy, kwasy tłuszczowe, alkohole i aldehydy. 

II. Fermentacja kwaśna. 

W tej fazie fermentacji utworzone w I etapie prostsze substancje organiczne stają się 
pożywką dla kwasotwórczych bakterii beztlenowych, które wytwarzają lotne kwasy 
tłuszczowe, merkaptany, aminy, siarkowodór i amoniak. 

III. Właściwa fermentacja metanowa. 

Jest to końcowa faza procesu metanogenezy, w której bakterie metanowe 
przetwarzają produkty poprzednich faz rozkładu odpadów na metan, dwutlenek węgla 
oraz na substancje mineralne. Tlen formujący dwutlenek węgla pochodzi z 
organicznych substratów, względnie z jonów siarczanowych. 
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Biodegradacja w składowisku może nie być jednolita, gdyż w różnych 
częściach składowiska mogą zachodzić różne procesy biochemiczne. Woda z 
odpadów atmosferycznych przenikając przez wysypisko rozpuszcza produkty 
opisanych wyżej przemian biochemicznych oraz substancje łatwowymywalne. W ten 
sposób powstają odcieki. Od 1998 roku w ramach prowadzonego monitoringu wód 
podziemnych i powierzchniowych w rejonie wysypiska Łubna, wykonywane są 
również badania składu chemicznego powstających odcieków. Podstawowe parametry 
odcieków ze składowiska Łubna przedstawiono w Tablicy 1. 

Odcieki mogą wypełniać przestrzenie na różnych poziomach wysypiska w 
postaci wody zawieszonej lub zbierają się na dnie wysypiska i migrują przez strefę 
aeracji do strefy saturacji, tj. warstwy wodonośnej, w której mogą być przenoszone na 
znaczne odległości. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wodach gruntowych 
zależy od: 
- objętości i jakości odcieków; 
- właściwości oczyszczających zarówno strefy aeracji, jak i saturacji; 
- warunków przepływu, tj. wielkości spadku hydraulicznego, przepuszczalności i 

miąższości warstwy wodonośnej, decydujących o prędkości i przepływie; 
- rodzaju gruntu w warstwie zalegającej powyżej zwierciadła wody gruntowej 

(decydującej o migracji tlenu i infiltracji wód opadowych); 
- rodzaju gruntu w warstwie wodonośnej (decydującej o zdolności do 

zatrzymywania zanieczyszczeń i warunkach hydraulicznych). 

Przemieszczaniu się odcieków w środowisku gruntowym towarzyszy zwykle 
proces oczyszczania geochemicznego, biochemicznego, fizycznego i biofizycznego. 
Podstawowe znaczenie w procesie oczyszczania zachodzącym w strumieniu wód 
podziemnych przypisuje się mechanicznemu filtrowaniu, przemianom 
biochemicznym, sorpcji, wymianie jonowej i rozcieńczaniu. Podobne procesy 
decydują o oczyszczaniu w strefie aeracji. Mechaniczne filtrowanie, sorpcja i 
wymiana jonowa zależą od rodzaju gruntu, tj. uziarnienia, składu mineralnego oraz 
obecności substancji humusowych. Oczyszczanie biologiczne odcieków zależy od 
obecności tlenu i mikroorganizmów. W następstwie zanieczyszczenia wód powstaje 
tzw. obszar samooczyszczania. Jest to pas wód podziemnych, w którym przebiegają 
końcowe procesy mineralizacji. Obszar biologicznego oczyszczania  wód  przylega do 
składowiska po stronie odpływu wód, a kończy się tam, gdzie woda nie wykazuje już 
obecności związków organicznych. 

Uwzględniając charakterystykę ogniska zanieczyszczeń, jakim jest składowisko 
odpadów komunalnych, rozpuszczalność produktów przemian biochemicznych 
zachodzących w składowanych odpadach oraz substancje łatwowymywalne, a także 
mechanizm migracji zanieczyszczeń z wysypiska i rozprzestrzenianie się ich w 
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wodach gruntowych, dla celów monitoringowych wokół składowiska Łubna 
wykonuje się następujące badania jakości wód podziemnych i powierzchniowych: 

I. Wskaźniki sumaryczne zanieczyszczeń: 
1. barwa, 
2. odczyn, 
3. sucha pozostałość, 
4. substancje rozpuszczone, 
5. zawiesiny ogólne, 
6. przewodność elektrolityczna (PWE), 
7. biochemiczne zapotrzebowanie na tlen oznaczone po 5 dobach - BZT5, 
8. chemiczne zapotrzebowanie na tlen oznaczane metodą dwuchromianu, 
9. zawartość substancji organicznych ekstrahujących się eterem naftowym  

(ekstrakt eterowy). 

II. Wskaźniki charakterystyczne: 
10. azot amonowy, 
11. azot azotynowy, 
12. azot azotanowy, 
13. azot met. Kjeldahla, 
14. siarczany, 
15. siarczki i siarkowodór, 
16. chlorki, 
17. fosfor całkowity, 
18. metale ciężkie: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn i Hg. 

 
 

4. ZASADY MONITORINGU LOKALNEGO WÓD 
 
Badania jakości wód gruntowych i powierzchniowych w rejonie składowiska 

Łubna rozpoczęto w 1994 roku. W następnych latach część z pierwotnej sieci 12 
piezometrów uległa zniszczeniu, natomiast zainstalowano nowe piezometry, zarówno 
dla potrzeb starego składowiska jak i planowanego Zakładu Utylizacji Odpadów 
„Łubna II”. Po analizie kilkuletnich wyników badań, w 1999 roku uzupełniono sieć 
monitoringu lokalnego i opracowano program dalszych badań kontrolnych 
uwzględniających aktualne kierunki przepływu wód gruntowych i powierzchniowych, 
istniejące ujęcia wód podziemnych oraz wykonane prace rekultywacyjne [6]. 

Od 1999 roku systematyczne badania kontrolne jakości wód w rejonie 
składowiska prowadzone są w ramach sieci monitoringu lokalnego obejmującej 17 
piezometrów płytkich (przypowierzchniowa warstwa wodonośna), 6 piezometrów 
głębokich (zafiltrowanych w użytkowej warstwie wodonośnej), 7 studni 
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gospodarskich (wytypowanych w okolicy) oraz 7 punktów poboru wód z cieków 
powierzchniowych. Badania kontrolne jakości wód prowadzone są z częstotliwością 
co 6 miesięcy. Analizy wód powierzchniowych z okolicznych cieków prowadzone są 
od 1996 roku, a od 1998 roku wykonywane są również badania chemiczne odcieków 
„surowych” pobieranych z drenażu opaskowego. Pomiary poziomu wody w 
piezometrach wykonywane są co 1 miesiąc i są wykorzystywane do tworzenia map 
hydroizohips i analizy kierunków przepływu wód gruntowych w rejonie składowiska. 
Lokalizację piezometrów i punktów poboru wód powierzchniowych w sąsiedztwie 
składowiska przedstawiono na rysunku 2. 

 
 
5. ZABIEGI REKULTYWACYJNE NA SKŁADOWISKU „ŁUBNA” 

 
Do głównych zabiegów rekultywacyjnych na składowisku Łubna należą:  

- kształtowanie bryły składowiska z zapewnieniem stateczności skarp z 
wykorzystaniem odpadów do budowy nasypów dociążających; 

- wykonany system drenażowy odcieków (drenaż opaskowy, drenaże palczaste, 
zbiorniki retencyjne, tymczasowa recyrkulacja odcieków); 

- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia odcieków (w trakcie rozruchu 
technologicznego nie uzyskano zakładanych efektów oczyszczania); 

- wykonana pionowa przesłona przeciwfiltracyjna wokół składowiska; 
- regulacja stosunków wodnych na terenach przyległych (w realizacji); 
- system aktywnego odgazowania z gospodarczym wykorzystaniem biogazu (w 

realizacji); 
- drogi technologiczne (realizowane sukcesywnie z kształtowaniem bryły), 
- mineralny system przykrycia skarp (realizowany sukcesywnie); 
- biologiczna zabudowa skarp składowiska z wykorzystaniem kompostu z 

odpadów miejskich.  
Docelowy plan zagospodarowania składowiska Łubna z wykonanymi zabiegami 

rekultywacyjnymi przedstawiono na rysunku 2. 
Przy zakładaniu składowiska Łubna nie wykonano żadnego systemu ujmowania 

odcieków. Zanieczyszczone wody przez wiele lat przedostawały się bezpośrednio do 
pierwszego poziomu wodonośnego powodując jego postępujące skażenie. Systemem 
rowów melioracyjnych były one odprowadzane do rzeki Małej i dalej rzeką Jeziorką 
(przez tereny uzdrowiskowe) do Wisły.  W ramach projektu rekultywacji, w celu 
ujęcia odcieków wykonano w 1998 roku drenaż opaskowy wokół wysypiska. Ponadto, 
w podstawie nasypów dociążających zaprojektowano system drenaży palczastych 
doprowadzających odcieki do drenażu opaskowego. 

Zasypkę drenaży wykonano z gruntów przepuszczalnych o uziarnieniu 
zapobiegającym zamuleniu (filtr odwrotny). Obecnie do czasu zakończenia rozruchu 
oczyszczalni, odcieki wywożone są samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni 
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ścieków komunalnych w Piasecznie. Ponadto, na koronie składowiska wykonano 3 
szczelne zbiorniki do recyrkulacji odcieków na okres rozruchu oczyszczalni. W 
związku z niekorzystnymi wynikami rozruchu oczyszczalni odcieków, planowana jest 
modyfikacja technologii oczyszczania polegająca na wyrównaniu ładunku 
zanieczyszczeń w zbiornikach, podczyszczeniu w wybudowanej oczyszczalni oraz 
odprowadzenie podczyszczonych odcieków do nowej oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Moczydłowie. 

Wykonano bentonitową przesłonę przeciwfiltracyjną, zabezpieczającą przed 
migracją zanieczyszczeń w pierwszej warstwie wodonośnej oraz do użytkowego 
poziomu wodonośnego poza rejonem wysypiska. Współczynnik przepuszczalności 
przesłony wynosi poniżej 1x10-5 m/d (k<1x10-8 cm/s). Z badań laboratoryjnych i 
polowych określono, że gradient początkowy dla materiału przesłony 
przeciwfiltracyjnej wynosi około 50, co w warunkach składowiska Łubna czyni ją 
praktycznie nieprzepuszczalną (rzeczywiste gradienty wynoszą i=1-2). Przy doborze 
składu zawiesiny uwzględniono wyniki fizyko-chemicznych badań zanieczyszczonych 
wód gruntowych, odcieków i gruntów w podłożu. Ze względu na podatność bentonitu 
na przemarzanie i wysychanie, zamknięcie przesłony od góry (do głębokości około  
1.2 m) wykonano z betonu hydrotechnicznego. Głębokość przesłony jest zmienna w 
zależności od warunków geologicznych na jej trasie i wynosi od 5.5 do 17 m, tj. przy 
zapewnieniu zagłębienia min. 2 m poniżej stropu ciągłej warstwy gruntów spoistych. 
Dodatkowym zabezpieczeniem przed migracją zanieczyszczeń jest zapewnienie 
kierunku potencjalnej migracji wód od strony terenów przyległych („woda czysta”) do 
drenażu odcieków, znajdującego się między przesłoną a skarpą wysypiska. Uchroni to 
również materiał przesłony przed potencjalną degradacją agresywnymi wodami 
odciekowymi [5].  

Regulacja sieci melioracyjnej w rejonie składowiska dotyczy przechwycenia i 
odprowadzenia „wód czystych” (wód z terenów przyległych, wód opadowych 
spływających po elementach przykrycia wysypiska) oraz ewentualnie wód z 
oczyszczalni odcieków (po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego). Prace 
renowacyjne rowów melioracyjnych wykonano już na terenach bezpośrednio 
przyległych do składowiska. Do wykonania pozostały jeszcze prace regulacyjne na 
głównym rowie odpływowym nr 2 (rys. 2) w kierunku rzeki Małej i dalej do Jeziorki. 
Poprawa warunków przepływu w tym rowie powinna w istotny sposób wpłynąć na 
dalszą poprawę jakości wód powierzchniowych w zlewni Jeziorki. 

W ramach systemu odgazowania składowiska planowane jest wykonanie 40 
studni wierconych do ujęcia gazu ze złoża. Na podstawie próbnych pompowań 
oszacowano, że największa produkcja biogazu przy odgazowaniu aktywnym będzie 
do 2020 roku, przy ilości ponad 1 mln m3/rok , a do 2010 roku nawet ponad 6 mln 
m3/rok. Przewiduje się wykorzystanie gazu do ogrzewania zespołu basenów 
kąpielowych w Górze Kalwarii. Zakończenie budowy systemu odgazowania 
składowiska planowane jest do końca 2001 roku.  
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6. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ MONITORINGOWYCH WÓD Z REJONU 
SKŁADOWISKA W ASPEKCIE PRAC REKULTYWACYJNYCH 

 
Jak już wcześniej wspomniano, zabiegi techniczne wykonane w ramach 

projektu rekultywacji, w tym głównie wykonanie w 1998 roku bentonitowej przesłony 
przeciwfiltracyjnej (zamknięcie przesłony nastąpiło w dn. 09.06.98r) oraz systemu 
drenażowego, przyczyniły się do poprawy jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych w rejonie składowiska. Wpływ tych prac rekultywacyjnych, a 
zwłaszcza bentonitowej przesłony przeciwfiltracyjnej na jakość wód podziemnych w 
przypowierzchniowej warstwie wodonośnej w piezometrach istniejących w latach 
1997 i 2000, przedstawia tablica 2, a wpływ na jakość wód powierzchniowych tab 3. 

Analizując wyniki badań należy stwierdzić, że po wybudowaniu bentonitowej 
przesłony przeciwfiltracyjnej jakość wód w przypowierzchniowej warstwie 
wodonośnej w większości piezometrów uległa zdecydowanej poprawie. Jednak z 
powodu istnienia przesłony i lokalnego drenażu zaburzone zostały kierunki przepływu 
wód gruntowych w rejonie składowiska Łubna w stosunku do pierwotnego układu 
hydroizohipis. Okresowo, przy wysokim stanie wód gruntowych, wody stagnują na 
terenie tworząc lokalne rozlewiska, w których nie następuje ich wymiana i 
zahamowane są procesy samooczyszczania. 

W związku z powyższym, w piezometrach, które dotychczas usytuowane były 
na dopływie, a znalazły się na odpływie lub zostały podtopione, nieznacznie 
pogorszyła się jakość wody. Są to piezometry nr 5 (5a), 9 (9a), 10 i 12. 

Prowadzone pomiary poziomu zwierciadła wody w piezometrach wykazują 
powolne osiąganie stanu równowagi fizyko-chemicznej środowiska wodnego w 
rejonie składowiska. Przykładowy rozkład stężenia azotu azotanowego w wodach 
pierwszego poziomu w rejonie składowiska przedstawiono na rysunku 3. 

Skażenie wód podziemnych w rejonie piezometru nr 3, najprawdopodobniej nie 
jest spowodowane oddziaływaniem wysypiska i urządzeń z nim związanych. W 
miejscu tym prawdopodobnie była glinianka, którą w przeszłości (podobnie jak inne 
znajdujące się w okolicy) zasypano odpadami o nieznanym składzie. 

W stosunku do okresu przed wybudowaniem przesłony przeciwfiltracyjnej, 
jakość wód powierzchniowych uległa zdecydowanej poprawie. Należy przypuszczać, 
że dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych nastąpi po wykonaniu renowacji 
rowu nr 2 na całym projektowanym odcinku, gdyż stagnowanie wody w tym rowie, 
wzdłuż północnej granicy składowiska i od strony zachodniej, ma niewątpliwy wpływ 
na wartości oznaczanych parametrów. Rekultywacja składowiska w Łubnej 
spowodowała pozytywne zmiany w jakości wód w jego rejonie [2].  

Osobnym problemem, który pojawił się podczas prowadzenia prac 
rekultywacyjnych jest znaczna ilość odcieków, które zostały ujęte systemem 
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drenażowym i kanalizacyjnym oraz kłopoty z ich oczyszczaniem. Problem ten na 
analizowanym składowisku w dalszym ciągu pozostaje do rozwiązania.  
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Tab. 1. Skład chemiczny odcieków ze składowiska „Łubna” 
(wartości średnie z badań w latach 1998-2000). 

Stężenie zanieczyszczeń Lp
. 

Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka 
średnia min. max. 

1  Barwa    ---- brązowa ciemnobrąz
2  Mętność   mętna   
3  Odczyn  pH 7.3÷8.5 7.3 8.5 
4  Przewodność elektr.  µS/cm 12 920 6 180 16 900 
5  Substancje rozpuszczone  mg/l 8 723 4 916 11 387 
6  Sucha pozostałość  mg/l 8 987 5 122 11 694 
7 Zawiesina ogólna  mg/l 228 172 273 
8 BZT5   mgO2/l 1 560 900 2 800 
9 ChZTCr  mgO2/l 3 994 3 350 4 990.0 

10 Azot amonowy  mgNNH4/l 833 335 1 092 
11 Azot azotynowy  mgNNO2/l 0.6 0.01 2.2 
12 Azot azotanowy  mgNNO3/l 2.1 0.6 4.6 
13 Azot m. Kjeldahla  mgN/l 945 381 1354 
14 Chlorki  mgCl-/l 2 553 1 394 3 300 
15 Siarczany  mgSO4

2-/l 765 400 953 
16 Siarczki mgS-2/l 0.23 0.08 0.45 
17 Fosfor ogólny  mgP/l 1.7 0.8 3.1 
18 Metale ciężkie:  
a chrom ogólny   mgCr/l 0.4 0.1 0.6 
b miedź mgCu/l 0.1 0.05 0.2 
c ołów  mgPb/l 0.03 0.01 0.06 
d cynk mgZn/l 0.5 0.1 0.6 
e nikiel mgNi/l 0.2 0.06 0.3 
f kadm mgCd/l 0.001 0.001 0.001 
g rtęć  mgHg/l 0.003 0.0002 0.007 

19 Ekstrakt eterowy mg/l 22.8 10.8 34.7 
 
 
 



Tab. 2.  Wpływ wykonania bentonitowej przesłony przeciwfiltracyjnej na jakość wód gruntowych w przypowierzchniowej 
warstwie wodonośnej, w istniejących w latach 1997 i 2000 piezometrach, na przykładzie wybranych wskaźników zanieczyszczeń. 

Data 
poboru 
prób 

24.11.1997r. 09.11.2000r. 

Stężenie zanieczyszczeń 

 

Stężenie zanieczyszczeń  
Nr 

piezo-
metru 

Subst. 
rozpuszcz. 

[mg/l] 

ChZTCr     
 
[mg O2/l] 

Azot 
amonowy 
[mg NNH4/l] 

Azot 
azotanowy 
[mg NNO-3/l] 

Chlorki 
 

[mgCl-/l] 

Siarczany  
 
[mg SO4

-2/l] 

Subst. 
rozpuszcz. 

[mg/l] 

ChZTCr     
 
[mgO2/l] 

Azot 
amonowy 
[mg NNH4/l] 

Azot 
azotanowy 
[mg NNO-3/l] 

Chlorki 
 

[mgCl-/l] 

Siarczany 
 

[mg SO4
-2/l] 

1 (1a) 890 430 0.6 0.1 218 100 224 30 0.2 1.1 23 72 
2 (2a) 5043 1125 61.1 1.5 1749 153 2380** 338** 0.5** 0.2** 368** 110** 

3 14 030 6052 589 4.2 4257 85 12220** 4810** 397** 3.7** 3580** -** 
3a 1040 827 35.4 0.5 218 174 998 380 8.5 0.2 88 157 
4 830 802 0.4 0.2 12 120 784 330 1.1 0.2 12 181 
4a 394 428 0.1 0.1 23 120 371 51 2.4 0.1 32 59 

5 (5a)  598*  66* 14* 0.1*   86* 124* 750 60.3 0.9 0.1 100 237 
7 (7a) 349 10 0.5 0.2 34 47 420 26 0.4 0.5 43 58 

8 567 59 0.1 5.2 19 137 566 207 1.3 0.2 84 117 
9 (9a) 315* 12*  11* 0.1* 23* 86* 1094 55 0.4 0.2 67 214.0 

10 386 29 0.1 0.2 19 76 436 46 1.1 0.1 34 42 
12 418 21 0.7 0.1 28 158 
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810** 40** 0.1** 0.2** 93** 234** 
*    - wyniki badań z 25.11.1996r. z powodu zniszczenia piezometru w 1997r.  
**  - wyniki badań z 02.11.1999r. z powodu braku wody lub zniszczenia piezometru 
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Tab. 3.  Wpływ wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej na jakość wód powierzchniowych 
w rejonie składowiska „Łubna” w punkcie poboru nr 3 (na rowie nr 2 – rys. 2). 

Stężenie zanieczyszczeń Lp. Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka  
 01.06.98 04.07.00 06.12.00 

1  Barwa --  czarno brąz. jasno żółta naturalna 
2 Mętność --  b. mętna klarowna klarowna 
3 Odczyn pH 8.4 7.8 7.8 
4 Przewodność elektr. wł. µS/cm 21 560 1 910 1 240 
5 Substancje rozpuszczone mg/l 17 876 1 250 990 
6 Sucha pozostałość mg/l 18 620 1 268 1 036 
7  Zawiesina ogólna mg/l 1 425 29 27 
8  BZT5  mgO2/l 10 870 50 40 
9  ChZTCr mgO2/l 17 541 169 78.8 

10  Azot amonowy mgNNH4/l 290 1.8 1.9 
11  Azot azotynowy mgNNO2/l 0.20 0.004 0.06 
12  Azot azotanowy mgNNO3/l 30.0 0.1 0.6 
13  Azot m. Kjeldahla mgN/l 1 601  ---- 11.6 
14  Chlorki mgCl-/l 4 139 365 260 
15  Siarczany mgSO4

2-/l 103 165 120 
16  Siarczki mgS-2/l  ---- <0.01 0.03 

  17  Fosfor ogólny  mgP/l 1.2 0.4 <0.1 
18 Metale (ASA):      
a chrom ogólny   mgCr/l 0.83 0.005 ---- 
b miedź mgCu/l 0.075 0.02 ---- 
c ołów  mgPb/l 0.34 0.007 ---- 
d cynk mgZn/l 1.87 0.02 ---- 
e nikiel mgNi/l 0.162 0.01 ---- 
f kadm mgCd/l 0.011 <0.0002 <0.0002 
g rtęć  mgHg/l 0.003 <0.002 <0.0001 

19 Ekstrakt eterowy  mg/l 106.8 8.4 3.8 
20 Węglowodory aromatyczne  mg/l 2.64 
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Rys. 1. Schemat przepływu wód i zanieczyszczeń w zbiorniku wód podziemnych typu 
porowego o zwierciadle swobodnym [4]. 
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Rys. 2. Plan zagospodarowania składowiska i monitoring lokalny wód w rejonie składowiska Łubna 
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