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TECHNICZNO-BIOLOGICZNA 

(HYDROOBSIEW) STABILIZACJA SKARP 

SKŁADOWISK ODPADÓW  

Z WYKORZYSTANIEM POPIOŁÓW  

I OSADÓW ŚCIEKOWYCH 
 
 
 

Streszczenie  

 

W artykule przedstawiono sposób stabilizacji nadpoziomowych składowisk odpadów. 

Prace rekultywacyjne dzielone są na dwie fazy, tj. konstrukcje inżynierskie (zapewnienie 

ogólnej stateczności skarpy) i zabiegi biologiczne (pokrycie powierzchni roślinnością). Dla 

zapewnienia stateczności ogólnej, w ramach zabiegów inżynierskich wykonuje się: mury 

oporowe, nasypy dociążające, złagodzenie nachylenia skarp i wzmocnienia poziome. 

Parametry geotechniczne odpadów mogą być wyznaczane z zastosowaniem analizy 

wstecznej uzupełnionej analizą składu morfologicznego i wieku odpadów oraz technikami 

geotechnicznych badań in situ (sondowania statyczne, próbne obciążenia). Do analizy 

stateczności składowisk mogą być stosowane zarówno metody pasków, jak i metoda 

elementów skończonych. Dla wytworzenia okrywy roślinnej proponowany jest hydroobsiew 

z wykorzystaniem popiołów lotnych i osadów ściekowych. Hydroobsiew jest technologią 

polegającą na hydromechanicznym nakładaniu mulczu z nasionami traw na powierzchnię 

skarpy. Technika hydroobsiewu w porównaniu do innych sposobów stabilizacji skarp 

posiada dodatkowe zalety, tj. wysoki poziom mechanizacji robót, możliwość uzyskania 

dobrej jakości darni na skarpie bez przykrycia humusem oraz zagospodarowanie 

materiałów odpadowych takich jak osady ściekowe z oczyszczalni, popioły lotne z 

elektrociepłowni i odcieki ze składowisk.  
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Wprowadzenie 

 

Jednym z najważniejszych elementów rekultywacji składowisk odpadów typu 

nadpoziomowego jest wzmocnienie i stabilizacja biologiczna skarp dla zabezpieczenia 

przed utratą stateczności i niekorzystnymi procesami erozyjnymi. Prawidłowo 

przeprowadzone zabiegi powinny być podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie 

należy wykonać prace inżynierskie dla zapewnienia stateczności ogólnej skarpy 

(rekultywacja techniczna), natomiast w drugim etapie przeprowadza się zabiegi dla 

wprowadzenia roślinności na powierzchnie skarp (rekultywacja biologiczna).  

Do wzmocnienia technicznego skarp składowisk mogą być stosowane przypory z 

mieszanin popiołowo-osadowych. Dla przyszłego zagospodarowania powierzchni 

składowiska/zwałowiska, podstawowe znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

nachylenia skarp i uformowania zewnętrznej warstwy zgodnie z zasadami stosowanymi 

dla budowli ziemnych (dobór odpowiedniego gruntu i zagęszczenie zgodne z 

wymaganiami dla obiektu). 

W referacie przedstawiono zasady i przykłady wykonywania konstrukcji dla 

poprawy stateczności skarp oraz sposób stabilizacji powierzchni skarpy z wykorzystaniem 

hydroobsiewu. Technologia wykonywania hydroobsiewu została opracowana przez 

IBDIM/IBMER na początku lat 80-tych. Polega ona na ciśnieniowym nanoszeniu mulczu 

na skarpy budowli składającej się z: osadów ściekowych i popiołów lotnych, kompozycji 

nasion traw i motylkowatych oraz bylin i NPK (nawozów startowych). Zastosowane osady 

ściekowe i popioły stanowią materiał nawozowy bogaty w substancje organiczne i 

mineralne, wolno rozkładający się, przez co nie ulega wypłukiwaniu i jest łatwo 

przyswajalny przez rośliny. Cenną zaleta osadów ściekowych jest również ich lepkość, 

dzięki czemu otoczkują nasiona zapobiegając ich wysychaniu i wypłukiwaniu. Metoda 

znalazła zastosowanie głównie w zadarnianiu skarp budowli ziemnych (głównie nasypów 

komunikacyjnych, skarp elektrownianych stawów osadowych i ziemnych budowli 

hydrotechnicznych), a w ostatnim okresie również do stabilizacji skarp składowisk i 

zwałowisk. Wykonany poprawnie i w odpowiednim okresie hydroobsiew umożliwia 

uzyskanie dobrej jakości zadarnienia bez pracochłonnego i kosztownego podlewania w 

czasie kiełkowania nasion. Jest to szybka i skuteczna metoda, 2-3 krotnie tańsza niż 

tradycyjne humusowanie i siew rzutowy. Hydroobsiew pozwala też na wyższy stopień 

mechanizacji prac, uzyskanie dobrej jakościowo gleby niewymagającej użycia humusu 

oraz unieszkodliwienie substancji szkodliwych dla środowiska.  

 

Stan starych składowisk w Polsce i zasady zapewnienia stateczności skarp 

 

Problem rekultywacji składowisk odpadów komunalnych zaczął być dostrzegany 

dopiero w latach 90-tych. W Polsce znajduje się ponad 10000 starych składowisk 
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komunalnych, stanowiących poważne zagrożenie dla dużych obszarów otaczającego 

środowiska. Z tej liczby zaledwie ok. 1400 składowisk ma opracowane instrukcje 

eksploatacji, lecz i tak około 50% z nich nie spełnia wymogów sanitarnych i 

ekologicznych, a ich eksploatacja nie jest prowadzona prawidłowo. Racjonalne i 

prawidłowe przepisy tworzenia i eksploatacji składowisk odpadów komunalnych powstały 

dopiero w 2003 roku [Dz. U. Nr 61, poz. 549]. Większość wcześniej powstałych wysypisk 

nie ma właściwej lokalizacji i zabezpieczeń przed ich szkodliwym wpływem na otoczenie. 

Podstawowe badania inwentaryzacyjne starych składowisk powinny obejmować, przede 

wszystkim (ISSMFE, 1994; Poradnik …, 2007): 

 analizę dokumentacji eksploatacyjnych (o ile takie istnieją),  

 inwentaryzację geodezyjną ilości zdeponowanych odpadów, 

 rozpoznanie warunków hydrogeologicznych w podłożu i na terenach przyległych, 

 badanie zanieczyszczeń gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych („tło”), 

 ocenę stanu i ewentualnie parametrów mechanicznych odpadów, 

 opis terenów i obiektów chronionych w otoczeniu składowiska, 

 oszacowanie składu i ilości wytwarzanego biogazu składowiskowego. 

Występowanie potencjalnych osuwisk odpadów powoduje ekspansję składowiska na 

tereny bezpośrednio przyległe, często stanowiące inną własność lub posiadające walory 

środowiskowe. Większość starych składowisk nadpoziomowych wymaga niezwłocznej 

modernizacji i odpowiedniego docelowego zagospodarowania. Przedsięwzięcia z tym 

związane muszą uwzględniać dalsze przeznaczenie składowiska oraz realne możliwości 

techniczne i finansowe inwestora (przedsiębiorstwa, regionu lub gminy).  

Składowiska odpadów powinny być posadowione i formowane tak jak budowle 

ziemne. Pochylenie skarp nie powinno przekraczać 27
0
 przy wysokości składowiska do 

10m. Składowiska wyższe od 10m wymagają tarasowania, przy czym szerokość półek 

powinna wynosić od 3 do 6m. Skarpy składowiska należy pokryć gruntem spoistym o 

wskaźniku zagęszczenia IS≥0,85, a następnie ziemią urodzajną. Skuteczne 

przeprowadzenie zabiegów rekultywacyjnych na składowiskach odpadów jest często 

uwarunkowane wykonaniem zabiegów dla poprawy parametrów zdeponowanych odpadów 

lub wykonanie konstrukcji wzmacniających stateczność. Zagadnienie technicznej poprawy 

bezpieczeństwa skarp składowisk jest poruszane w wielu publikacjach (Van Impe, 1994; 

Brandl, 1997; Koda, 1999; Zadroga, 1999). Skarpy o kącie pochylenia powyżej 35
0 

wymagają wzmocnień konstrukcyjnych, np. murami oporowymi, nasypami dociążającymi 
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(przypory), lokalne złagodzenie nachylenia, lokalną wymianę i dogęszczenie odpadów 

oraz poziome wzmocnienia georusztami, itp. [Koda i inni, 1997].  

Składowisko odpadów komunalnych jest szczególnie narażone na nierównomierne 

osiadania. Jest to związane z anizotropią odpadów, podatnością na procesy pełzania i 

zachodzące procesy rozkładu biochemicznego. W celu kontroli osiadań należy 

zainstalować punkty reperowe na powierzchni składowiska i kontrolować ich 

przemieszczenie. Oprócz kontroli przemieszczeń pionowych, należy również kontrolować 

zagęszczenie układanych odpadów. Należyte zagęszczenie zmniejszy osiadania i 

konieczność korekty kształtu bryły odpadów. W momencie, kiedy istnieje 

niebezpieczeństwo powstania osuwisk należy podjąć zabiegi poprawiające stateczność. 

Jednym z głównych założeń rekultywacji składowiska odpadów balastowych 

Radiowo było zapewnienie stateczności skarp. W tym celu dla skarpy północnej 

(wysokość około 15m) wzdłuż pierwszego odcinka nowej drogi wjazdowej, 

zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Kampinoskiej, wykonano (Rys. 1): 

 mur oporowy z profili Larsena (długość 6,65m) w rejonie placu przesypowego 

balastu dla ochrony miejsca załadunku odpadów na samochody; 

 zmniejszenie szerokości drogi i złagodzenie pochylenia skarpy z 1:1,1 do 1:1,75; 

 wymianę niezagęszczonego materiału (odpadów) w podbudowie drogi o 

miąższości około 6m, z doziarnieniem odpadów balastowych piaskiem; 

 wzmocnienie pięcioma warstwami georusztu PE, mające na celu ograniczenie 

osiadania drogi wjazdowej. 

Od strony zachodniej składowisko graniczy z bocznicą kolejową do Huty Warszawa. 

Ponadto, w pobliżu podstawy skarpy przebiega gazociąg. Skarpa składowiska ma 

pochylenie 1:1.28, co narażało ją na powstanie osuwisk. W okresie wykonywania projektu 

wzmocnienia skarpa miała ponad 20 m wysokości, a docelowa osiągnięta wysokość 

wynosi prawie 55 m. Z uwagi na ograniczony teren w sąsiedztwie, dolną część skarpy 

wzmocniono nasypem dociążającym o szerokości w podstawie 10 m. Górną część skarpy 

wzmocniono jedną warstwą geosiatki PE oraz trzema warstwami materacy z opon 

samochodowych (Rys. 2). Opony wiązano taśmą polipropylenową. W podstawie nasypu 

wykonano warstwę drenażową o uziarnieniu filtra odwrotnego dla odprowadzenia 

odcieków z podstawy składowiska, a zewnętrzną warstwę nasypu wykonano z gruntu 

spoistego spełniającego rolę mineralnego uszczelnienia przykrycia. 
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Przy dużych wysokościach i pochyleniach skarp, najbardziej efektywnymi 

rozwiązaniami dla poprawy warunków stateczności skarp składowiska jest budowa 

nasypów dociążających. Przykład takiego rozwiązania zastosowanego na składowisku 

Łubna i wschodniej skarpie składowiska Radiowo (Rys. 3). Konstrukcja ta pozwala na 

uzyskanie znacznej dodatkowej objętości do wbudowania odpadów, co przy trudnościach z 

nowymi lokalizacjami dla składowisk może okazać się dodatkową zaletą.  

 

 

Rys. 1. Schemat wzmocnienia północnej skarpy składowiska Radiowo [Koda i inni, 1997]. 
 

 

 

Rys. 2. Schemat wzmocnienia zachodniej skarpy składowiska Radiowo [Koda i inni, 1997]. 
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Rys. 3. Schemat wzmocnienia wschodniej skarpy składowiska nasypem dociążającym  

[Koda, 2003]. 

 

Parametry geotechniczne odpadów mogą być wyznaczane z zastosowaniem analizy 

wstecznej uzupełnionej analizą składu i wieku odpadów oraz technikami geotechnicznych 

badań in situ. Do analizy stateczności składowisk mogą być stosowane zarówno metody 

pasków, oparte na kołowej powierzchni poślizgu, jak i metoda elementów skończonych 

[Koda i Przysiadka, 2007]. Przykłady obliczeń stateczności składowiska Radiowo 

pokazano na Rys. 4 i 5, a wyniki obliczeń z uwzględnieniem wzmocnień zestawiono w 

Tabeli 1.  
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Rys. 4. Analiza stateczności skarpy składowiska Radiowo ze wzmocnieniami (program GEO-

SLOPE). 
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Rys. 5. Schemat analizy stateczności skarpy składowiska Radiowo z nasypem dociążającym. 
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Tabela 1. Wyniki analizy stateczności skarp składowiska Radiowo [Koda i Przysiadka, 2007]. 

Skarpa Współczynnik stateczności bez 

wzmocnienia 

Wzmocnienie Współczynnik stateczności ze 

wzmocnieniem 

Zachodnia 1.04 Nasyp, materace z opon, 

georuszt 

1.36 

1.43 Nasyp, materace z opon, 

georuszt 

1.73 

Północna 1.03 Złagodzenie skarpy, 

georuszt 

1.68 

Wschodnia i 

południowa 

1.18 Nasyp dociążający 1.57 

 

 

Biologiczna stabilizacja skarp składowiska metodą hydroobsiewu 

Alternatywnie zagospodarowanie skarp składowisk może być wykonane przy użyciu 

mieszanin popiołowo
1
-osadowych

2
 z użyciem technik mulczowania, hydroobsiewu i 

iniekcji.  

Technologia wykonywania hydroobsiewu została opracowana przez IBDIM/IBMER 

na początku lat 80-tych. Polega ona na ciśnieniowym nanoszeniu mulczu na skarpy 

budowli składającej się z: osadów ściekowych, mieszaniny nasion traw, motylkowatych 

oraz bylin i NPK w mieszance nawozów mineralnych.  

Mulczowanie, hydroobsiew i iniekcje wykonywane są za pomocą specjalnych 

urządzeń – hydrosiewników skonstruowanych na bazie wozów asenizacyjnych (Rys. 6). 

Wydajność hydrosiewników wynosi od 400 do 800 dm
3
/min, przy ciśnieniu od 0,4 do 1,0 

MPa, dzięki czemu możliwe jest nanoszenie mieszanin na różnego rodzaju grunty 

naturalne oraz antropogeniczne. Zaleca się stosowanie hydroobsiewu w czasie trwania 

okresu wegetacyjnego. Schemat pracy przy stosowaniu metody hydroobsiewu pokazano na 

Rys. 7. 

 

                                                      
1
 - wg danych GUS, w 2006 roku wytworzonych zostało 16.1 mln ton popiołów lotnych. Na składowiskach zdeponowanych jest 241.3 

mln ton popiołów i żużli, które są używane do budowy dróg oraz równi stacyjnych oraz jako nawozy mineralne [Prończuk J. Popioły: 

melioracje i ochrona, WMiŁ, 2/1994]. 
2
 - wg danych GUS, w 2006 roku na terenach oczyszczalni komunalnych nagromadzonych zostało 782.7 tys. Ton osadów ściekowych, 

stanowiących „bombę ekologiczną” [Głażewski M., Osmólska-Mróz B., Pachowski J. Koncepcja techniczno-biologicznej obudowy 
składowisk odpadów komunalnych. Konf. Nauk.-Tech. Geotech. Aspek. Skład. Odpadów, Gdańsk, 1994]. 
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Rys. 6. Schemat zespołu sprzętowo-transportowego (ciągnik i hydrosiewnik) podczas 

hydromechanicznego nanoszenia mulczu na skarpę składowiska [Głażewski i Kalotka, 1999].  

 

Popioły lotne posiadają wiele mikro i makro minerałów poprawiających właściwości 

podłoża. Do przygotowania mieszanki wykorzystano popioły lotne z elektrociepłowni 

Żerań o wilgotności 1 ÷ 2 % oraz osady ściekowe z oczyszczalni Czajka w Warszawie o 

wilgotności 300 ÷ 400% i zawartości części organicznych około 50%. Mieszanki 

stabilizowano wapnem gaszonym na sucho lub popiołem fluidalnym. 

Popioły lotne charakteryzują się specyficznymi, fizycznymi i chemicznymi 

właściwościami i dlatego są bardzo przydatne do rekultywacji gruntów i przyczyniają się 

do poprawy procesów glebotwórczych oraz stanu siedlisk dla wzrostu roślin.  

Zalety hydroobsiewu: 

- wysoki stopień mechanizacji prac, 

- zagospodarowanie odpadów uciążliwych dla środowiska (osadów ściekowych), 

- rekultywacja i umocnienia przeciwerozyjne terenów zdegradowanych, 

- uzyskanie zadowalających efektów darniowania. 
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Rys. 7. Czynności wykonywane przy kształtowaniu i zagospodarowaniu skarp o nachyleniu >3%.  
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 247 

Proponowana koncepcja modernizacji starych składowisk z wykorzystaniem 

popiołów 

Mając na myśli rekultywację składowisk odpadów musimy rozgraniczyć dwa 

przypadki różniące się ilością i zakresem prac, które należy wykonać: 

1. Zamknięcie eksploatowanego składowiska odpadów wykonanego zgodnie ze 

współczesnymi tendencjami i wymogami prawnymi.  

2. Zamknięcie i rekultywacja nieuporządkowanego, starego wysypiska odpadów. 

W pierwszym przypadku prace związane z zakończeniem eksploatacji sprowadzają się 

do kilku czynności takich jak: docelowe uformowanie bryły składowiska odpadów, 

wykonanie instalacji odgazowującej, ułożenie warstwy wyrównawczej, uszczelnienie 

powierzchni i ułożenie warstwy rekultywacyjnej. Obiekty te powinny posiadać 

rozwiązania techniczne ograniczające ich wpływ na środowisko oraz zatwierdzone 

programy rekultywacji. Zdarza się jednak, że stanowią one również znaczące zagrożenie 

dla środowiska, wynikające z błędów popełnionych przy projektowaniu i wykonawstwie 

lub niewłaściwej eksploatacji obiektów. 

Natomiast rozpatrując drugi przypadek należy uzupełnić wcześniej wymienione prace 

o zabiegi zabezpieczające przed postępującą degradacją środowiska naturalnego, głównie 

gruntowo-wodnego. Tak, więc czynności te mają na celu doprowadzenie terenu 

składowiska do stanu przewidzianego w planie zagospodarowania terenu i zniwelowanie 

niekorzystnego wpływu zdeponowanych odpadów komunalnych na obszar objęty ich 

oddziaływaniem. Najczęściej spotykanym kierunkiem rekultywacji składowisk jest 

zagospodarowanie ich i użytkowanie leśne, rolnicze i coraz częściej rekreacyjne. 

Zazielenianie skarp można prowadzić dopiero po przykryciu powierzchni składowiska 

warstwą ziemi urodzajnej o miąższości 20 do 50cm lub przefermentowanymi i 

przesianymi odpadami komunalnymi (kompost), albo warstwą gruntu mineralnego 

jałowego z zastosowaniem nawożenia organicznego i po przygotowaniu podłoża. 

Formowanie składowisk odpadów wymaga przewarstwiania odpadów gruntem lub 

ziemią urodzajną. Ze względu na deficyt gruntów najczęściej ten warunek nie jest 

spełniany. Możliwe jest zastępowanie deficytowego gruntu popiołami lotnymi z 

elektrociepłowni. Popioły te, dzięki ich silnie zasadowemu odczynowi działają 

neutralizująco i mają dobre własności hydroskopijne wskutek dużej powierzchni adsorpcji. 

Do obudowy skarp można też stosować kompozyty przefermentowanych osadów z 

popiołami. Koncepcję obudowy skarpy o dużym nachyleniu pokazano na Rys. 8. 
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Odcieki ze składowisk powinny być ujmowane rowem opaskowym i odprowadzane do 

biologicznego stawu oczyszczająco-retencyjnego, a następnie wykorzystane do zraszania 

zazielenionych powierzchni składowiska przy użyciu hydrosiewnika (Rys. 9). 

 

 

Rys. 8. Koncepcja obudowy skarpy składowiska o dużym nachyleniu: 1 - beton popiołowy, 2 – 

kompozycje popiołowo-osadowe, 3 – wiązki faszynowe, 4 – powierzchnie zazielenione 

hydrobsiewem, 5 – mieszanki popiołowo-osadowe, 6 – żywy ruszt (palisada), 7 – przesłona 

przeciwfiltracyjna, 8 – rów opaskowy [Koda i Głażewski, 2006]. 

 

 

Rys. 9. Schemat zagospodarowania odcieków ze składowisk odpadów [Gałażewski i Mizgalska, 

2005]. 
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W biologicznym stawie oczyszczającym zachodzi naturalne samooczyszczanie się 

środowiska naturalnego, polegające na współdziałaniu takich procesów fizycznych, jak: 

sedymentacja, adsorpcja na częściach podwodnych makrofitów oraz biochemiczny rozkład 

substancji organicznych pod wpływem bakterii i grzybów, a również światła i temperatury. 

Dno stawu powinno być zaizolowane warstwą nieprzepuszczalną (np. gliną lub 

geomembraną), uniemożliwiającą przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych. Zaleca 

się wprowadzenie do stawu roślin, np. pałki wodnej, zaś najodpowiedniejszą rośliną do 

obsadzania brzegów stawu jest wierzba. Na Rys. 10 przedstawiono schemat stawu 

biologicznego oczyszczająco-retencyjnego.  

 

 

Rys. 10. Schemat stawu biologicznego do podczyszczania i retencjonowania odcieków ze 

składowiska [Gałażewski i Mizgalska, 2005]. 
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Podsumowanie i wnioski 

Zapewnienie stateczności starych nadpoziomowych składowisk odpadów 

komunalnych jest kluczowym zagadnieniem do rozwiązania na etapie rekultywacji tych 

obiektów. 

Przy dużych wysokościach i pochyleniach skarp, efektywnymi rozwiązaniami dla 

poprawy warunków stateczności ogólnej skarp składowiska jest budowa nasypów 

dociążających, ewentualnie z zastosowaniem wzmocnień poziomych (georuszty, materace 

z opon samochodowych). Parametry geotechniczne odpadów mogą być wyznaczane z 

zastosowaniem analizy wstecznej uzupełnionej analizą składu i wieku odpadów oraz 

technikami geotechnicznych badań in situ. Do analizy stateczności składowisk mogą być 

stosowane zarówno metody pasków, jak i metoda elementów skończonych. 

Istotne zmniejszenie uciążliwości składowisk można uzyskać relatywnie prostymi i 

tanimi przedsięwzięciami, obejmującymi: zastosowanie popiołów lotnych i 

przefermentowanych osadów ściekowych do odbudowy powierzchni składowisk, 

tworzenie na bryłach składowisk i w ich otulinie odpowiedniej szaty roślinnej oraz ujęcie i 

utylizację odcieków ze składowiska.  

Zamiast deficytowych gruntów naturalnych do przesypywania i rekultywacji 

składowisk mogą być wykorzystywane popioły lotne i przefermentowany osad z 

oczyszczalni ścieków. Wykorzystanie popiołów z elektrociepłowni w wielu sytuacjach 

rozwiązuje problemy ich utylizacji, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i 

ochrony środowiska.  

Hydroobsiew kompozycjami traw i motylkowatych w mieszaninie z osadami 

ściekowymi i popiołami lotnymi z elektrociepłowni umożliwia szybkie zazielenienie skarp 

i wierzchowiny bez dodatkowych nakładów na humusowanie. 

 

 

 

 

Literatura: 

[1]  Borys M. i inni. 2002. Wytyczne stosowania odpadów pogórniczych z kopalni Bogdanka do 

budowy wałów przeciwpowodziowych i innych budowli hydrotechnicznych. IMUZ Falenty. 

[2] Brandl H., 1997: Waste columns for in-situ improvement of waste deposits. Proc. of the Geo-

Environmental 97, Balkema ed., Rotterdam.  

[3[ Głażewski M. 1997. Rekultywacja biologiczna elektrownianych odpadów paleniskowych 

metodami hydroobsiewu i iniekcji z wykorzystaniem osadów ściekowych. Konf. N–T 

Gospodarcze wykorzystanie popiołów i gipsu z energetyki. BJG Szczecin.  



 251 

[4]  Głażewski M. 1998. Sianie wałów. Zastosowanie osadów ściekowych i popiołów lotnych do 

obudowy skarp wysypisk komunalnych z wykorzystaniem techniki hydroobsiewu. Przegląd 

Komunalny. Składowiska odpadów Nr 4(79).  

[5]  Głażewski M. 2000. Przeciwerozyjne biologiczne zabezpieczenie skarp metodą hydroobsiewu. 

Konf. N–T. Tereny zdegradowane – możliwości ich rekultywacji. AR Szczecin.  

[6]  Głażewski M., Eymontt A. 2005. Agrotechnical anti–erosion reinforcement of slopes of the 

linear earthen structures by hydroseeding with fly–ash utilization. Management of 

Environmental Quality: An International Journal Vol. 16 No. 6. 

[7] Głażewski M., Kalotka J. 1999. Hydrodynamic seeding with the use of sewage sludge and fly–

ash for slope protection. Slope Stability Engineering. Vol. 2. Rotterdam. 

[8] Głażewski M., Mizgalska K. 2005. Wykorzystanie osadów ściekowych i popiołów lotnych do 

zabudowy skarp wysypisk/składowisk odpadów komunalnych. IBMER Warszawa. 

[9] ISSMFE/ETC.: Geotechnics of Landfills Design and Remedial Works - Technical 

Recommendations GLR. Ernst & Sohn. Berlin, 1993 (tłumaczenie Geoteko, 1994). 

[10] Koda E., Pejda K., Gołęgowski P. 1997. Poprawa warunków stateczności starego wysypiska 

odpadów komunalnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCLXX, Vol.II, 129-139. 

[11] Koda E. 1999. Stability reinforcement of the old embankment sanitary landfills for 

remediation works. Slope Stability Engineering. Slope Stability Engineering: Geotechnical and 

Geoenvironmental Aspects. Balkema ed., Vol.2, 937-942. 

[12] Koda E., Głażewski M. 2006. Technical and biological reinforcement of rebuilt landfill slopes. 

Proc. of the 13th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering. Ljubljana, Vol. 

2, 275-280. 

[13] Koda E., Przysiadka J. 2007. Analiza stateczności wysokich skarp starego składowiska 

odpadów. Inżynieria i Budownictwo. Nr 7-8, 403-407. 

[14] Poradnik gospodarowania odpadami, Dashöfer, Warszawa 2005. 

[15] Siuta J. 2000. Uwarunkowania i sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych. 

Inżynieria i Ochrona Środowiska. T. 3, nr 1 – 2. 

[16] Van Impe W.F., 1994: Municipal and industrial waste improvement by heavy tamping. Proc. 

of the Meeting on Geotechn. Asp. in the Design and Control of Waste Contaminent Syst., 1-

28, Milano.  

[17] Zadroga B. 1999. Polepszanie właściwości i stateczności odpadów komunalnych 

gromadzonych na składowiskach. III Konferencja N-T Aktualne Problemy budownictwa, 

Olsztyn. 525-535.  

https://www.researchgate.net/publication/235284107_Agrotechnical_anti-erosion_reinforcement_of_slopes_of_the_linear_earthen_structures_by_hydroseeding_with_fly-ash_utilization?el=1_x_8&enrichId=rgreq-3589e1b8a14afcde37bfa579f1d66a96-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4NjkyNzM2MztBUzozMDY5NDk2MzQxMDEyNDhAMTQ1MDE5MzkwMzEzOA==
https://www.researchgate.net/publication/235284107_Agrotechnical_anti-erosion_reinforcement_of_slopes_of_the_linear_earthen_structures_by_hydroseeding_with_fly-ash_utilization?el=1_x_8&enrichId=rgreq-3589e1b8a14afcde37bfa579f1d66a96-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4NjkyNzM2MztBUzozMDY5NDk2MzQxMDEyNDhAMTQ1MDE5MzkwMzEzOA==
https://www.researchgate.net/publication/235284107_Agrotechnical_anti-erosion_reinforcement_of_slopes_of_the_linear_earthen_structures_by_hydroseeding_with_fly-ash_utilization?el=1_x_8&enrichId=rgreq-3589e1b8a14afcde37bfa579f1d66a96-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4NjkyNzM2MztBUzozMDY5NDk2MzQxMDEyNDhAMTQ1MDE5MzkwMzEzOA==
https://www.researchgate.net/publication/274385780_Technical_and_biological_reinforcement_of_rebuilt_landfill_slopes?el=1_x_8&enrichId=rgreq-3589e1b8a14afcde37bfa579f1d66a96-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4NjkyNzM2MztBUzozMDY5NDk2MzQxMDEyNDhAMTQ1MDE5MzkwMzEzOA==
https://www.researchgate.net/publication/274633166_Analiza_statecznosci_wysokich_skarp_starego_skladowiska_odpadow?el=1_x_8&enrichId=rgreq-3589e1b8a14afcde37bfa579f1d66a96-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4NjkyNzM2MztBUzozMDY5NDk2MzQxMDEyNDhAMTQ1MDE5MzkwMzEzOA==
https://www.researchgate.net/publication/274633166_Analiza_statecznosci_wysokich_skarp_starego_skladowiska_odpadow?el=1_x_8&enrichId=rgreq-3589e1b8a14afcde37bfa579f1d66a96-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4NjkyNzM2MztBUzozMDY5NDk2MzQxMDEyNDhAMTQ1MDE5MzkwMzEzOA==


 252 

TECHNICAL AND BIOLOGICAL 

(HYDROSEEDING) PROTECTION  

OF LANDFILL SLOPES  

WITH THE USE OF FLY-ASH  

AND SEWAGE SLUDGE 

 

Abstract 

The paper presents the reclamation of embankment of type old sanitary landfill 

surface. The remedial works consist of two phases, i.e. technical solution (slope stability 

assurance) and biological one (plant cover creation). The retaining wall, berms and lateral 

reinforcements were used for the slope stability assurance on the landfill in the technical 

remediation phase. The shear strength parameters for stability analysis were determined on 

the basis of waste morphological tests, WST and CPT tests as well as slope failure tests on 

trial embankments and backs analysis of landslides. For plant coat creation the 

hydrodynamic seeding with the use of fly-ash and sewage sludge was proposed. The 

hydroseeding is a technology of seeding consisting of hydrodynamic deposition of seed 

compositions, enriching and antierosive agents. The technology of hydromechanical 

seeding with the use of flay-ash and sludge in comparison with other biological-

engineering methods of slope stabilization brings the next benefits: the high level of 

mechanization of works, the possibility to obtain a good quality sod formation without 

covering of slope by natural humus, the utilization of substances like sewage sludge from 

cleaning station, fly-ash from power station and leachate from sanitary landfills.   

 


