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EKSPLOATACJA I MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA
CENTRALNEGO ZWAŁOWISKA ODPADÓW POWĘGLOWYCH
PRZEZCHLEBIE W GMINIE ZBROSŁAWICE
Streszczenie. W artykule przedstawiono stosowane i planowane kierunki wykorzystania odpadów ulokowanych na centralnym zwałowisku Przezchlebie w gminie Zbrosławice.
Opisano najważniejsze aspekty technologii eksploatacji materiału odpadowego, z uwzględnieniem zagrożenia pożarowego i zapylenia powietrza. Zaprezentowano koncepcję
zagospodarowania terenu zwałowiska po zakończeniu eksploatacji.

THE EXPLOITATION AND MANAGEMENT POSSIBILITIES OF THE
PRZEZCHLEBIE CENTRAL COAL WASTE DUMP IN ZBROSLAWICE
DISTRICT
Summary. Applied and planed the utilization directions of wastes placed on the
Przezchlebie dump in Zbroslawice district were presented in the paper. The most important
aspects of coal waste exploitation technology taking into consideration fire hazard and air
dustiness were described. The project of dump site management after finished exploitation
was presented.

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach pojawiła się wyraźna tendencja do traktowania zwałowisk odpadów
powęglowych jako wtórnych złóż surowców, znajdujących szerokie zastosowanie. Materiał
odpadowy ulokowany na tych obiektach może być wykorzystywany w drogownictwie,
robotach inżynieryjnych, budownictwie oraz rekultywacji. W obliczu wzrastających cen
węgla, spadającego poziomu krajowego wydobycia oraz wzrastającego poziomu importu
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surowca do Polski coraz bardziej jest także uzasadniony odzysk węgla z hałd. Taki też
kierunek swojej działalności obrał powołany do życia w 2009 roku Zakład Eksploatacji Hałdy
Przezchlebie Sp. z o.o. Jego celem jest odzysk surowców i zagospodarowanie centralnego
zwałowiska odpadów powęglowych, zwanego hałdą Przezchlebie, znajdującego się w gminie
Zbrosławice.

2. Charakterystyka centralnego zwałowiska Przezchlebie
Centralne zwałowisko odpadów powęglowych zwane hałdą Przezchlebie jest położone
na terenie sołectwa Przezchlebie w gminie Zbrosławice, znajdującej się ok. 12 km na północ
od Gliwic oraz ok. 15 km na południowy zachód od Tarnowskich Gór. W odległości ok. 3 km
na wschód od zwałowiska znajduje się budowany odcinek autostrady A1 Piekary Śląskie –
Maciejów.
Hałda Przezchlebie to zwałowisko podpoziomowo-nadpoziomowe. Do urządzenia jego
wykorzystano wyrobiska byłej piaskowni, która do roku 1955 była źródłem piasków
podsadzkowych. Zalane wodą wyrobiska, zwane popularnie Bagrami, były miejscem
wypoczynku i rekreacji dla miejscowej i okolicznej społeczności aż do roku 1965. Wtedy to
w miejscu sztucznych stawów rozpoczęto składowanie odpadów powęglowych. Skalny
materiał odpadowy dowożony był z kopalń Bobrek, Makoszowy, Pstrowski, Krupiński,
Zabrze i Gliwice oraz od 1973 roku na zwałowisko trafiały także pyły energetyczne
z elektrowni Rybnik. Składowanie pyłów zakończono 1990 roku, a odpadów kopalnianych
1999 roku. Starosta tarnogórski w październiku 2001 r. wystąpił z wnioskiem do wojewody
śląskiego o komunalizację terenu hałdy na rzecz powiatu tarnogórskiego.

3. Realizowane i planowane wykorzystanie materiału odpadowego
z hałdy Przezchlebie
3.1. Bezpośrednie wykorzystanie w drogownictwie
Wykorzystanie odpadów powęglowych w budownictwie drogowym jest ograniczone
określonymi wymaganiami co do jakości materiału. Wymagania te określa norma
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PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Są w niej
zawarte zalecane wartości następujących parametrów:
-

wskaźnik różnorodności kruszywa;

-

zawartość frakcji < 0,075 mm;

-

kapilarność bierna;

-

straty masy przy prażeniu;

-

wskaźnik piaskowy;

-

maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego;

-

wilgotność optymalna i naturalna;

-

wskaźnik wodoprzepuszczalności;

-

wskaźnik nośności.
Ponadto, możliwość wykorzystania skały płonnej jest warunkowana wynikami oceny

ekologiczno-chemicznej, uwzględniającej potencjalny negatywny wpływ na środowisko.
W tym wypadku należy uwzględnić podawane przez stosowne zapisy Rozporządzenia
Ministra Środowiska oraz Rady Ministrów

[1,2,3], określające dopuszczalne wartości,

odnoszące się do zawartości:
-

metali ciężkich,

-

zanieczyszczeń w wyciągu wodnym,

-

naturalnych radionuklidów.
Przeprowadzone badania materiału z hałdy Przezchlebie wraz z opinią ekochemiczną

o możliwości zastosowania w środowisku wykonane przez Laboratorium Inżynierii Lądowej
Labotest Sp. z oo. oraz GIG w Katowicach [4,5,6] wykazały, że może być on wykorzystany
do robót inżynieryjno-drogowych. Ocena właściwości chemicznych pod względem
zawartości metali, składu chemicznego wyciągu wodnego oraz naturalnych radionuklidów
wykazała, że materiał z hałdy w przypadku jego zagospodarowania nie będzie negatywnie
oddziaływał na środowisko i może być bezpiecznie wykorzystywany do prac inżynieryjnych,
niwelacji lub rekultywacji oraz utwardzania powierzchni na terenach rolnych, leśnych
i zurbanizowanych

grupy

B

oraz

użytkowanych

w

kierunku

przemysłowym

i komunikacyjnym grupy C, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 września
2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
ZEH Przezchlebie Sp. z o.o., wykorzystując dogodne położenie hałdy w stosunku do
budowanej autostrady A1 (odległość ok. 3 km, transport materiału z hałdy drogami
technologicznymi niekolidującymi z drogami publicznymi), pozyskał kontrahentów na odbiór
odpadów powęglowych. Odpady zostały przekazane do odzysku na terenie budowy
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autostrady A1 na odcinku Piekary Śląskie-Maciejów. Odzysk odpadów polega na
wykorzystaniu ich do wypełniania i utwardzania terenów niekorzystnie ukształtowanych przy
budowie dróg oraz do formowania wałów, nasypów kolejowych i drogowych, przebudowy
dróg i autostrad. Nieprzepalone odpady węglowe mogą być stosowane na dolne warstwy
nasypów, tj. poniżej strefy zamarzania, przy spełnieniu następujących warunków:
- w terenie niezalewowym stopa nasypów z odpadów powęglowych powinna spoczywać
bezpośrednio na odpowiednio nośnym podłożu naturalnym,
- w terenach zalewowych łupki mogą być stosowane powyżej najwyższego poziomu wód
kapilarnych, związanych z najwyższym przewidywanym poziomem wód zalewowych, dolna
część nasypu do wymienionego poziomu powinna być wykonana z gruntów bądź innych
materiałów odpadowych odpornych na działanie wody.
Eksploatacja odpadów powęglowych z hałdy jest prowadzona za pomocą ładowarek
kołowych i koparek. Urobiony materiał jest ładowany bezpośrednio na samochody
i transportowany drogami technologicznymi w rejon budowanej autostrady A1. W 2010 roku
wyeksploatowano

i

przetransportowano

do

odzysku

na

budowanej

autostradzie

ok. 400 tys. Mg odpadów powęglowych.

3.2. Produkcja kruszyw i odzysk węgla
Na własności użytkowe odpadów górniczych wpływa w istotnym stopniu ich
niejednorodność pod względem składu chemicznego i własności fizycznych. Właściwości
fizykochemiczne oraz mechaniczne materiału odpadowego są zależne od typu procesu
technologicznego, w ramach którego powstaje, tj. roboty udostępniające, eksploatacja lub
przeróbka. Pochodzenie odpadów ma wpływ na skład mineralno-petrograficzny, w tym
zawartość węgla, a także uziarnienie.
Poddanie odpadów z hałdy Przezchlebie podstawowym procesom przeróbki
mechanicznej pozwoli na poprawę parametrów jakościowych i zwiększy ich wartość, dając
możliwości szerszego stosowania. Rozdrobnienie przy użyciu kruszarki, a następnie
wydzielenie na przesiewaczu poszczególnych frakcji pozwoli na uzyskanie bardziej
wartościowego frakcjonowanego kruszywa.
Sztuczne kruszywa produkowane z odpadów powęglowych mają różnorodne
zastosowanie. Oprócz wspomnianego już wykorzystania w budownictwie drogowym
w dolnych warstwach nasypów kruszywa te można wykorzystywać, po ich ulepszeniu przez
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dodanie aktywnych popiołów lotnych lub cementu, także do budowy górnych warstw
podbudowy dróg. Poza tym mogą znaleźć zastosowanie [7,10]:
-

w przemyśle wydobywczym (jako materiał do podsadzania),

-

w budownictwie (jako element zapraw, betonów, nawierzchni, jako wypełnienie lub
bezpośredni materiał budowlany) i produkcji ceramiki budowlanej,

-

w robotach hydrotechniczno-inżynierskich (do budowy nasypów, obwałowań rzek,
zbiorników wodnych i osadników, do budowy tam, grobli itp.),

-

do rekultywacji zdegradowanych terenów.
Każdorazowo przydatność uzyskanego kruszywa do wykorzystania w określonym

kierunku bada się pod kątem wymagań zawartych w odpowiednich normach.
Wstępne badania pod kątem określenia strat prażenia i zawartości części palnych
przeprowadzone w wybranych rejonach hałdy Przezchlebie świadczą o znacznym udziale
węgla w materiale odpadowym (co najmniej kilkanaście procent) [4,8].
Zawarty w odpadach węgiel często dyskwalifikuje lub w istotny sposób ogranicza
możliwość ich zastosowania w określonych celach. Wydzielenie substancji węglowej
z materiału odpadowego pozwala na uzyskanie energetycznego koncentratu węglowego oraz
w pełni wartościowego, certyfikowanego kruszywa [10]. Dlatego kolejnym rozważanym
przez ZEH Przezchlebie Sp. z o.o. kierunkiem wykorzystania materiału odpadowego jest
odzysk węgla.
Prowadzenie odzysku węgla z materiału hałdowego wiąże się z koniecznością budowy
kontenerowego zakładu przeróbczego na terenie zwałowiska. Etapy technologii stosowanej
w procesie odzysku węgla są typowe dla przeróbki w górnictwie węgla kamiennego. Kolejno
są to:
-

eksploatacja materiału z hałdy (technika podobna jak w eksploatacji odkrywkowej),

-

transport do zbiornika zasypowego,

-

wstępna klasyfikacja na sucho (kruszenie i przesiewanie),

-

wzbogacanie na mokro,

-

odwadnianie.
Na Śląsku istnieje kilka firm zajmujących się odzyskiem węgla ze zwałowisk odpadów

powęglowych. Są to m.in. takie firmy, jak: GWAREX Sp. z o.o., HALDEX S.A. oraz
ZOWER Sp. z o.o. Biorąc pod uwagę ilość nagromadzonych na hałdzie Przezchlebie
odpadów powęglowych, przeróbka ich pozwoli, być może, na uzyskanie nawet ok.
1,5 mln Mg koncentratu węglowego.
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4. Eksploatacja materiału odpadowego z ograniczeniem negatywnego
wpływu na środowisko
Po wstępnym rozpoznaniu jakościowym materiału w poszczególnych rejonach zwałowiska ZEH Przezchlebie Sp. z o.o. podjął decyzję o rozpoczęciu eksploatacji w obrębie działki nr 9, znajdującej się w centralnej części obiektu, której powierzchnia wynosi ok. 15 ha.
Eksploatacja materiału odpadowego zgromadzonego na zwałowisku wiąże się
z nieuniknionym wpływem na środowisko w jego najbliższym otoczeniu. Prawie zawsze
spotyka się ze zrozumiałą niechęcią lub wręcz sprzeciwem okolicznej społeczności,
obawiającej się pogorszenia komfortu życia w pobliżu eksploatowanego obiektu.
Głównymi problemami pojawiającymi się wraz z rozpoczęciem robót na terenie
zwałowiska może być zwiększone zapylenie powietrza oraz wzrost zagrożenia pożarowego.
Technologia prowadzenia

prac

musi

minimalizować

możliwość wystąpienia

tych

niekorzystnych zjawisk. Dlatego przed wyborem właściwej technologii wydobycia należy
dokonać: oceny stanu termicznego obszaru przyszłej eksploatacji, ustalić stosunki wodne
obszaru i kierunki spływu, ocenić położenie zabudowy komunalnej i infrastruktury
w stosunku do planowanych wyrobisk z uwzględnieniem róży wiatrów. Dopiero na tej
podstawie można przyjmować odpowiednią kolejność i porządek prowadzenia eksploatacji,
uwzględniając wiele dodatkowych czynników, takich jak: zmienność zapotrzebowania na
surowce i ich cena, możliwości techniczne i kierunki odstawy surowców, możliwości
wstępnego przygotowania terenu pod rekultywację z uwzględnieniem zabezpieczenia
termicznego i wiele innych.

4.1. Ocena stanu termicznego poprzedzająca prace eksploatacyjne
Rozpoczęcie eksploatacji bez uwzględnienia aktualnego stanu termicznego i lokalizacji
ewentualnych stref samozagrzewania odpadów może doprowadzić do niekontrolowanego
rozwoju zjawisk termicznych. Eksploatacja staje się trudniejsza, często kosztowniejsza,
a przede wszystkim mniej przyjazna dla środowiska. Pożarom towarzyszy emisja gazów do
atmosfery. W wypadku eksploatacji przepalonego materiału mamy do czynienia z większym
zapyleniem powietrza ze względu na łatwiejszą możliwość wynoszenia drobnych cząstek
popiołu powstałego na skutek pożaru.
W czasie oględzin zwałowiska Przezchlebie nie zauważono widocznych objawów
zagrzewania materiału odpadowego, tj. unoszenia pary wodnej lub dymów, zapachów
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bituminów, związków siarki oraz węglowodorów (dominuje zapach roślinności), obsuszeń
roślinności

wywołanych

podwyższoną

temperaturą.

Jednak

obserwacje

materiału

wydzielonego z głębi zwałowiska pozwoliły makroskopowo stwierdzić występowanie
znacznych ilości łupków węglowych z przerostami węglowymi oraz okruchami węgla, co
w decydującej mierze wpływa na konieczność stosowania profilaktyki pożarowej.
Badania stanu termicznego polegały na pomiarze temperatury powierzchni materiału
odpadowego oraz wnętrza zwałowiska. Pomiar temperatury powierzchni odbywał się przy
użyciu bezdotykowych pirometrów działających na zasadzie podczerwieni. Temperaturę
wnętrza zwałowiska mierzono na głębokości 0,6–0,7 m przy użyciu cyfrowych termometrów
współpracujących z termoparowymi czujnikami temperatury. Łącznie pomiary zostały
wykonane w ponad 140 punktach pomiarowych w obrębie przeznaczonej do eksploatacji
działki nr 9.

Rys. 1. Rozkład temperatury wnętrza zwałowiska w analizowanym obszarze [8]
Fig. 1. Temperature of waste material inside of the dump in analyzed area [8]

Temperatura materiału zwałowego na powierzchni obiektu tp mieściła się w zakresie od
6,7 do 33,6°C. Szeroki zakres wartości temperatury na powierzchni wynikał ze zmiennych
warunków

atmosferycznych,

panujących

w

poszczególnych

dniach

pomiarowych.

Zwiększająca się temperatura otoczenia oraz narastające w kolejnych dniach pomiarowych
działanie promieniowania słonecznego w istotny sposób wpłynęły na wyniki pomiarów
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temperatury powierzchni zwałowiska. W tej sytuacji lepsze odwzorowanie rzeczywistego
stanu termicznego

stanowiły wyniki pomiarów temperatury wnętrza zwałowiska.

Temperatura wnętrza zwałowiska wahała się w wąskim przedziale od 8 do 18,2°C. Na całym
obszarze nie stwierdzono miejsca, gdzie różnica wartości temperatury między sąsiednimi
punktami pomiarowymi przekroczyła 5°C lub gdzie temperatura osiągnęła wartość wyższą
niż 20°C. Badany obszar charakteryzował się zatem brakiem aktywności termicznej. Rozkład
temperatury wnętrza hałdy w rejonie działki nr 9 planowanej do eksploatacji w pierwszym
etapie przedstawiono na rys. 1.

4.2. Eksploatacja materiału odpadowego wraz techniczną rekultywacją hałdy
Pierwszy obecnie realizowany etap eksploatacji objął obszar w obrębie działki nr 9,
zlokalizowanej w centralnej części zwałowiska, która stanowi około 10% całej powierzchni.
Sposób eksploatacji

materiału odpadowego hałdy Przezchlebie

był warunkowany

możliwością wykorzystania warstwy nadkładu, która przykrywa zasadniczy materiał
zwałowiska. Materiał budujący wierzchnią warstwę zwałowiska

ze względu na swoje

własności (materiał zwietrzały, po rozkładzie, często przemieszany z popiołami, gliną
piaszczystą i glebą, charakteryzujący się niewielką zawartością węgla) jest przydatny do
zrekultywowania terenu zwałowiska po zakończonej eksploatacji. Wykorzystanie go
eliminuje, a przynajmniej znacznie ogranicza konieczność pozyskania innego materiału spoza
terenu obiektu. Zatem, wydobycie materiału hałdy i rekultywacja terenu po jej likwidacji są
ściśle ze sobą związane koniecznością ponownego wykorzystania warstwy nadkładu.
Odłożenie warstwy nadkładu z całej powierzchni hałdy w celu przeprowadzenia rekultywacji
po zakończeniu eksploatacji jest nieefektywne ekonomicznie i trudne do realizacji z powodu
braku odpowiedniej powierzchni składowania. Zabieg ten należy rozłożyć na etapy. Z tego
powodu przyjęto następującą kolejność prowadzenia robót.
a. Przygotowania wstępne, takie jak: wytyczenie dróg dojazdowych i odstawy urobku,
przeniesienie dróg istniejących na powierzchni działki na nowe miejsce i zapewnienie
ciągłości systemu odwodnienia.
b. Roboty przygotowawcze – zdejmowanie i powierzchniowe zwałowanie nadkładu.
c. Roboty udostępniające – wykonanie wcinek i wykopów wstępnego udostępnienia,
pierwszej warstwy i kolejnych warstw wybierania.
d. Wykonanie i utwardzenie dróg odstawy urobku przez przygotowane wykopy oraz
dróg zwałowania nadkładu. Odwodnienie.
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e. Roboty wydobywcze.
f. Wewnętrzne zwałowanie nadkładu z przygotowaniem do rekultywacji.
g. Kształtowanie skarp wyrobisk po zatrzymaniu frontu.
h. Odtworzenie systemu odwadniania.
i.

Rekultywacja techniczna powierzchni.
Eksploatacja zwałowiska została rozpoczęta w czerwcu 2010 r. W obrębie działki nr 9

wykonano dwa wyrobiska eksploatacyjne. Pierwsze większe wyrobisko znajduje się
w północnej części. W nim eksploatacja miejscami była prowadzona w trzech warstwach.
Drugie mniejsze jest zlokalizowane w południowej części parceli. Eksploatacja odpadów
powęglowych jest prowadzona na trzy warstwy o zmiennej miąższości od 2 do 3 metrów.
Technologia

robót

wykorzystywała

w

głównej

mierze

założenia

zaproponowane

w opracowaniu pt. „Technologia wykonania robót zapobiegających powstaniu zapożarowania
hałdy w związku z eksploatacją zwałowanego materiału na działce nr 9 km. 4 obręb
Przezchlebie” [8].
Wydobyty materiał odpadowy, po usunięciu z niego takich materiałów, jak: fragmenty
taśm gumowych, izolacji kablowych itp., był kierowany bezpośrednio na teren budowy
autostrady A1.
4.2.1. Profilaktyka pożarowa podczas prac związanych z eksploatacją zwałowiska
Rozpoczęcie czynności związanych z eksploatacją materiału skalnego wiąże się
z otwarciem bryły zwałowiska i naruszeniem jego aktualnej struktury. Zostaje ułatwiony
dostęp powietrza do wnętrza obiektu, a więc może wzrosnąć zagrożenie pożarowe. Zatem,
sposób eksploatacji musi uwzględniać konieczność ograniczenia ryzyka samozapalenia na
etapie planowania, przygotowania oraz w trakcie prowadzenia eksploatacji.
Czynnikami ograniczającymi zagrożenie pożarowe podczas eksploatacji zwałowiska
są [8]:


właściwy dobór usytuowania linii frontu,



odpowiednie nachylenie oraz wysokość skarp na froncie urabiania, brak załomów
krawędzi frontu (ograniczenie narażenia na spękania równoległe i poprzeczne oraz
działanie czynników atmosferycznych, takich jak wiatr i opady),



właściwy dobór systemu odwadniania,



właściwe odsłonięcie wnętrza bryły zwałowiska przez ściągnięcie odpowiedniej
grubości nadkładu.
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unikanie głębokich wykopów i wierceń ułatwiających dostęp powietrza do
wnętrza,



unikanie dłuższych przestojów frontu urabiania,



zabezpieczenie pracujących maszyn przed wyciekami paliwa i oleju,



zabezpieczenie prac z wykorzystaniem źródeł wysokiej temperatury (np.
spawanie),



prawidłowa rekultywacja techniczna docelowych skarp wyrobiska eksploatacyjnego, z uwzględnieniem sprawdzonych metod profilaktyki pożarowej.

Dla szybkiego wykrycia ewentualnych ognisk samozagrzewania jest zalecany okresowy
pomiar temperatury materiału odpadowego w rejonie frontu eksploatacyjnego oraz
powstałych skarp w ich sąsiedztwie. Stwierdzenie aktywności termicznej będzie związane
z koniecznością wybrania zagrzanego materiału i odstawy do odbiorcy. W przypadku braku
takiej możliwości zagrzany materiał należy rozplanować na większej powierzchni w celu
wychłodzenia i/lub przemieszania z materiałem pasywnym termicznie, np. w obszarze
osadników popiołów znajdujących się w obrębie zwałowiska.
4.2.2. Ograniczenie pylenia podczas robót
Zapylenie powodowane przez wiatr w suchych okresach dłuższych niż jeden tydzień
jest uciążliwym czynnikiem dla osiedla oddalonego od hałdy o około jeden kilometr
i leżącego po stronie wschodniej. Przewaga wiatrów zachodnich w znacznej części roku
zwiększa liczbę dni z utrzymującym się zapyleniem. Zapylenie powstające w czasie robót
wydobywczych we wnętrzu odkrywki zależy głównie od technologii urabiania i ładowania.
Można przyjąć, że dla stałego natężenia strumienia urobku będzie się utrzymywać na stałym
poziomie i ograniczenie tego rodzaju zapylenia wymaga zastosowania dodatkowych środków,
jak zraszanie powierzchni, stosowanie środków zmniejszających napięcie powierzchniowe
czy też stosowanie iniekcji skarp zabierki i inne.
Stopień zmiennego zapylenia w otoczeniu hałdy można ograniczyć, uwzględniając
w procesie planowania i prowadzenia wybierania materiału czynniki typowo eksploatacyjne,
takie jak [8]:
 orientacja frontu eksploatacyjnego względem stron świata,
 kierunek postępu frontu,
 ilość i grubość wybieranych warstw,
 ukształtowanie linii frontu i granicznych zboczy skarp,
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 zwałowanie nadkładu,
 prowadzenie robót przygotowawczych,
 przebieg dróg odstawy i zwałowania.

5. Projekt zagospodarowania terenu centralnego zwałowiska Przezchlebie
Eksploatacja hałdy poza możliwością utylizacji zgromadzonych tam odpadów pozwoli
także nadać jej nowy kształt zgodny z obranym kierunkiem zagospodarowania. Zakład
Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o, ogłosił konkurs architektoniczny pt. ”Program
i koncepcja zagospodarowania terenu Hałdy Przezchlebie”. Efektem tego konkursu była praca
dr. Klaudiusza Frossa, mieszkańca Przezchlebia, która w sposób kompleksowy przedstawia
nowy program funkcjonalno-przestrzenny i koncepcję zagospodarowania terenu hałdy.
Według projektu teren zwałowiska pełniłby w przyszłości funkcję centrum sportoworekreacyjnego (rys. 2). Korzystna lokalizacja obiektu, tj. niewielka odległość do takich miast,
jak Gliwice, Zabrze, Tarnowskie Góry, Pyskowice, daje szanse na duże zainteresowanie
i wykorzystanie zaplanowanych atrakcji przez okoliczną społeczność. Realizacja projektu
pozwoliłaby ponownie przywrócić Bagrom, popularnemu

niegdyś miejscu wypoczynku,

atrakcyjny charakter.

Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu hałdy Przezchlebie – koncepcja wiosenno-letnia
(autor: dr K. Fross)
Fig. 2. The management project of the Przezchlebie coal waste dump – the spring-summer conception
(author: dr K. Fross)
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6. Podsumowanie
Eksploatacja hałdy Przezchlebie daje wiele korzyści ekonomicznych i ekologicznych.
Podobne przedsięwzięcia związane z utylizacją odpadów powęglowych, prowadzone na
zwałowiskach byłej KWK „Anna” w Bukowie - gmina Lubomia czy byłej KWK
„Dębieńsko” w gminie Czerwionka-Leszczyny, potwierdzają zasadność prowadzenia tego
typu działalności [9]. Gminy uzyskały systematyczne dochody w okresie eksploatacji oraz
nowe miejsca pracy w utworzonym zakładzie przeróbczym. Zredukowanie zawartości części
palnych, zmniejszenie kubatury, rekultywacja zwałowiska ograniczą praktycznie do zera
prawdopodobieństwo samozapłonu, a co za tym idzie niekorzystny wpływ na środowisko.
Wprowadzenie równolegle kilku kierunków wykorzystania materiału odpadowego na
zwałowisku Przezchlebie zwiększy opłacalność zagospodarowania obiektu. Produkcja
kruszywa oraz odzysk węgla przyczynią się do ochrony naturalnych źródeł surowców.
Realizacja koncepcji zagospodarowania w kierunku sportowo-rekreacyjnym, pod
warunkiem znalezienia inwestorów, dodatkowo pozwoli, by obiekt przynosił kolejne profity.
Teren w gminie Zbrosławice, którego użyteczność w momencie ulokowania na nim odpadów
górniczych i elektrownianych drastycznie spadła, będzie mógł na nowo zatętnić życiem jak za
dawnych lat, kiedy to na Bagry w pogodne dni przybywały setki, a może tysiące amatorów
rekreacji i wypoczynku.

BIBLIOGRAFIA

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1358).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984
z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań
dotyczących zawartości naturalnych izotopów w surowcach i materiałach stosowanych
w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach
przemysłowych stosowanych w budownictwie oraz kontroli zawartości tych izotopów
(Dz. U. nr 4, poz. 29).
4. Raport z badań nr K/882/09 Badanie gruntu. LABOTEST Sp. z o.o. 2009 (praca
niepublikowana).

Eksploatacja i możliwości …

37

5. Raport z badań: „Analiza chemiczna próbki skały płonnej z hałdy Przezchlebie”. Główny
Instytut Górnictwa, Katowice 2010 (praca niepublikowana).
6. Dokumentacja pracy badawczo-usługowej „Badania i opinia ekochemiczna o możliwości
zastosowania w środowisku skały płonnej ze składowiska w Przezchlebiu”. Główny
Instytut Górnictwa, Katowice 2010 (praca niepublikowana).
7. Kuczyńska I., Bednarek A., Marcinkiewicz D., Cukiernik Z., Demkiewicz B.: Nowe
spojrzenie na procesy przeróbki w kontekście minimalizacji odpadów. Innowacyjne
Systemy Przeróbcze Surowców Mineralnych, Wyd. CMG Komag, Komeko, Zakopane
2006.
8. Drenda J., Domagała L., Różański Z., Mzyk T.: „Opracowanie technologii wykonania
robót zapobiegających powstaniu zapożarowania hałdy w związku z eksploatacją
zwałowanego materiału na działce nr 9 km. 4 obręb Przezchlebie”. Gliwice 2010 (praca
niepublikowana).
9. Górski T., Słowiński B.: Utylizacja hałdy kopalnianej czy tylko nowe możliwości
pozyskania paliwa dla elektrowni? Energetyka i ekologia, październik-listopad 2003.
10. Koperski T., Cukiernik Z., Wiśniewski J.: Aspekty i ukierunkowania związane
z przekształcaniem odpadów wydobywczych w produkty. Haldex S.A. (publikacja na
stronie internetowej: www.haldex.com.pl).

Recenzent: Dr hab. inż. Barbara Tora

Abstract
There is the Przezchlebie Central Coal Waste Dump in Zbroslawice district. The area of
the dump is 150 ha and considering its size – it is the second among the largest dumps of raw
materials. Activity of ZEH Przezchlebie Sp. z o.o. (came into being in 2009) is directed on
recovery of the dump. The exploitation method of coal waste from the dump has been worked
out by Silesian University of Technology in Gliwice. The exploitation technology takes into
consideration reduction of fire hazard and air dustiness. Properties of waste material allow to
use it for road building. The waste material is being transported to neighboring A1 motorway
(under construction) where is being put to embankments. The coal recovery and aggregates
production are among other considered directions of utilization of waste from the dump.
Considerable amounts of coal in waste and application of mineral processing will allow
receive up to 1,5·103 Mg of coal and larger amounts of aggregates, too. After raw material
recovery from the dump the surface is planned to be used as sport and recreation areas. The
project of land development already exists and it establishes construction of following
objects: ski slope and lift, bicycle routs, playgrounds, landing ground for helicopter, wind
farm and many others.

