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PRZESTRZENNA ANALIZA STATECZNOĝCI
SKàADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZONIÓWKA II

1. Wprowadzenie
Skáadowisko odpadów komunalnych „Zoniówka II” w Zakopanem jest obiektem geotechnicznym typu stokowego. W budowlach tego rodzaju czĊsto pojawiają siĊ problemy
związane z ich statecznoĞcią. W tym przypadku, gáównym elementem konstrukcyjnym stabilizującym skáadowisko miaá byü waá oporowy, który zabezpieczaáby skarpĊ z odpadami
przed osuniĊciem siĊ do pobliskiego potoku „Zoniówka”. Kolejne zabezpieczenie to odpowiedni proﬁl ostatecznej skarpy z odpadami.
W drugiej poáowie lipca 2004 roku, w wyniku dáugotrwaáych i intensywnych opadów atmosferycznych, nastąpiáo nawodnienie gliniastego gruntu, z którego zbudowane byáo obwaáowanie
skáadowiska. Doprowadziáo to do uszkodzenia waáu oporowego i w konsekwencji do zsuniĊcia
siĊ jego zewnĊtrznej skarpy [7–9, 11]. W momencie wystąpienia osuwiska, spód obwaáowania
znajdowaá siĊ okoáo 3,5 m, natomiast korona waáu okoáo 12 m powyĪej dna potoku. Spadek skarpy
zewnĊtrznej w tym miejscu wynosiá 67,7% i byá zgodny z projektowanym nachyleniem (1:1,5).
Przeprowadzone dotychczas analizy statecznoĞci wykonywane byáy w oparciu o dwuwymiarowe metody równowagi granicznej, tutaj zaĞ przedstawiono wyniki trójwymiarowej analizy statecznoĞci skáadowiska odpadów z wykorzystaniem programu Metod RóĪnic
SkoĔczonych FLAC3D 4.0.

2. Warunki geologiczno–inĪynierskie analizowanego obszaru
Analizowany obszar poáoĪony jest w obrĊbie ﬂiszu karpackiego, zbudowanego z naprzemiennie zalegających warstw skaá osadowych pochodzenia morskiego, skáadających siĊ
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z áawic i na przemian uáoĪonych zlepieĔców, piaskowców, muáowców i margli. Uwarstwienie ﬂiszu odznacza siĊ kumulacją grubego materiaáu skalnego w dolnej czĊĞci warstwy oraz
etapowym przechodzeniem w materiaá drobnouziarniony, aĪ do osadów ilastych w górnej
czĊĞci warstwy [8, 10. 12].
TrzeciorzĊdowe warstwy skalne wystĊpujące na badanym terenie, charakteryzują siĊ
spĊkaniami i są zaburzone tektonicznie. Kompleksy szarych áupków poprzedzielane są cienkimi warstwami piaskowca o miąĪszoĞci 1–15 cm. Warstwy osadowe charakteryzuje rozciągáoĞü zbliĪona do równoleĪnikowej o upadach pod kątami 15–30° w kierunkach N, NE i NW.
Strop áupków ustalono na gáĊbokoĞci 1,1–3,6 m.
BezpoĞrednio nad utworami ﬂiszu podhalaĔskiego wystĊpują wietrzeliny o charakterze
in situ, których miąĪszoĞü waha siĊ w granicach 0,3–1,6 m. Odáamki skalne tego typu zachowują orientacjĊ zgodną z biegiem i upadem warstw.
Utwory czwartorzĊdowe, zalegające powyĪej warstw ﬂiszowych, wystĊpują gáównie
w postaci glin, glin zwiĊzáych, iáów oraz rumoszów i wietrzelin gliniastych. Ich miąĪszoĞü
uzaleĪniona jest od skalnego wyksztaácenia warstw ﬂiszowych.
Na analizowanym terenie wody podziemne wystĊpują w postaci czwartorzĊdowych
wód gruntowych w rejonie pokryw deluwialno–zwietrzelinowych oraz w postaci trzeciorzĊdowych wód szczelinowo–porowych w obrĊbie utworów ﬂiszowych.
Gáównym ciekiem powierzchniowym w rejonie skáadowiska jest potok „Zoniówka”
(Orawców Potok). Jego koryto ograniczone wysokimi i stromymi zboczami jest gáĊboko wciĊte
we ﬂiszowe áupki oraz posiada liczne zakrĊty i zakola, co związane jest z obecnoĞcią sáabo rozwiniĊtych teras akumulacyjnych. Potok jest uregulowany poprzez Īelbetową zabudowĊ koryt.
Materiaá gruntowy wystĊpujący w badanym podáoĪu zaliczono do czterech warstw geotechnicznych. Warstwa I to plastyczne gliny, gliny zwiĊzáe i gliny z domieszką rumoszu
áupka ilastego. Twardoplastyczne gliny, gliny pylaste zwiĊzáe i iáy z domieszką rumoszu piaskowca i áupka ilastego tworzą WarstwĊ II. Warstwa III to kamieniste wietrzeliny, rumosze
záoĪone ze zwietrzaáego rumoszu áupka ilastego i piaskowca, gliny pylaste zwiĊzáe, iáy i iáy
pylaste. àupki przewarstwione piaskowcami budują warstwĊ IV. Partia stropowa jest mocno
zwietrzaáa i spĊkana. Warstwie rekultywacyjnej przyporządkowano parametry charakterystyczne dla gruntów najczĊĞciej wykorzystywanych do rekultywacji. WáaĞciwoĞci ﬁzykomechaniczne poszczególnych warstw przyjĊte do obliczeĔ zamieszczono w tabeli 1.

3. Zastosowanie metody redukcji wytrzymaáoĞci na Ğcinanie
do analizy statecznoĞci skarp skáadowiska
Dla skáadowiska wykonano 4 modele numeryczne, dwa dla pierwszej i dwa dla drugiej
kwatery. Modele zbudowane zostaáy na bazie mapy sytuacyjno–wysokoĞciowej analizowanego obszaru oraz piĊciu przekrojów geotechnicznych, naniesionych na ww. mapĊ (3 przekroje
dla kwatery I oraz 2 przekroje dla kwatery II). Na rysunku 1 przedstawiono przestrzenny model
kwatery I skáadowiska, wygenerowany w programie FLAC 3D v.4.0. Obliczenia przeprowadzono traktując oĞrodek jako sprĊĪysto–plastyczny z warunkiem Coulomba–Mohra.
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Rys. 1. Model numeryczny kwatery I skáadowiska Zoniówka II
przed wystąpieniem osuwiska

Analiza statecznoĞci przeprowadzona dla skáadowiska odpadów komunalnych „Zoniówka II” w Zakopanem dotyczyáa nastĊpujących sytuacji:
— sytuacja I — przed powstaniem osuwiska (kwatera I),
— sytuacja IA — obliczenia dla waáu oporowego znajdującego siĊ w stanie miĊkkoplastycznym,
— sytuacja IB — obliczenia dla waáu oporowego znajdującego siĊ w stanie plastycznym,
— sytuacja IC — obliczenia dla waáu oporowego znajdującego siĊ w stanie twardoplastycznym,
— sytuacja II — po zamkniĊciu i rekultywacji kwatery I — obliczenia dla waáu oporowego
znajdującego siĊ w stanie twardoplastycznym,
— sytuacja III — obliczenia dla waáu oporowego kwatery II, przed rozpoczĊciem eksploatacji tej czĊĞci skáadowiska,
— sytuacja IV — dla wypeánionej kwatery II.
TABELA 1
Parametry ﬁzykomechaniczne warstw geotechnicznych przyjĊte do obliczeĔ
Warstwy geotechniczne

WartoĞci parametrów

Warstwa I + II

t = 2190 kg/m3, { = 10,8°, c =31,5 kPa

Warstwa III

t = 2270 kg/m3, { = 10,8°, c = 46,8 kPa

Warstwa IV

t = 2420 kg/m3, { = 36,0°, c = 63,0 kPa

Waá oporowy

Odpady

t = 2150 kg/m3, { = 7,2°, c =14,4 kPa

Sytuacja IA

t = 2260 kg/m3, { = 13,5°, c =23,4 kPa

Sytuacja IB

t = 2370 kg/m3, { = 18,0°, c =31,50 kPa

Sytuacja IC, Sytuacja II

t = 2090 kg/m3, { = 11,7°, c =18,0 kPa

Sytuacja III, Sytuacja IV

t = 209 kg/m3, { = 11,7°, c =18,0 kPa
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3.1. Analiza statecznoĞci skáadowiska — kwatera I — sytuacja IA
W oparciu o rzeczywisty obszar osuwiska, wyznaczono zakres przemieszczeĔ oraz
wartoĞü ich prĊdkoĞci, dla których obwiednia uszkodzenia w modelu numerycznym byáa
zgodna z faktycznym zasiĊgiem osuwiska. Rysunek 2 przedstawia prĊdkoĞci przemieszczeĔ
dla wartoĞci wskaĨnika statecznoĞci FS = 0,99. Najlepsza zgodnoĞü lokalizacji uszkodzenia
wystĊpuje dla prĊdkoĞci przemieszczeĔ okoáo 10–4 m/s.

Rys. 2. Zoniówka II, kwatera I. Rozkáad prĊdkoĞci przemieszczeĔ, FS = 0,99

Zastosowanie zmodyﬁkowanej metody redukcji wytrzymaáoĞci na Ğcinanie (MSSR)
umoĪliwia okreĞlenie wskaĨnika statecznoĞci, przy którym nastąpi osuniĊcie caáego waáu,
a nie tylko jego najsáabszej czĊĞci [4–6]. ZaáoĪono, Īe utrata statecznoĞci ma miejsce, gdy
wartoĞü odksztaáceĔ postaciowych w dowolnym punkcie modelu skáadowiska osiągnie wartoĞü 5·10–5. Rysunek 3 pokazuje strefĊ w Ğrodkowej czĊĞci waáu, w której widoczne są odksztaácenia postaciowe. Ich usytuowanie odpowiada rzeczywistemu miejscu uszkodzenia.
Rysunek 3 ilustruje warunki miejscowej utraty statecznoĞci, w wyniku której w lipcu 2004
roku nastąpiáo uszkodzenie waáu oporowego skáadowiska odpadów komunalnych Zoniówka
II. MoĪna na nim zauwaĪyü tworzenie siĊ dwóch stref odksztaáceĔ postaciowych, wyraĨnie
zaznacza siĊ równieĪ powierzchnia poĞlizgu w miejscu faktycznej awarii obiektu.

Rys. 3. Zoniówka II, kwatera I. Rozkáad odksztaáceĔ postaciowych, FS = 0,99
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Dla wskaĨnika statecznoĞci wiĊkszego od 1,08 odksztaácenia postaciowe pokazują siĊ
równieĪ w poáudniowej czĊĞci waáu oporowego. Propagacja zniszczenia w tej czĊĞci skáadowiska zobrazowana jest dokáadniej przez przyrost przemieszczeĔ. Na rysunku 4 widaü, iĪ dla
FS = 1,12 caáy waá traci statecznoĞü.

Rys. 4. Zoniówka II, kwatera I. Rozkáad odksztaáceĔ postaciowych, FS = 1,12

WartoĞü wskaĨnika statecznoĞci uzyskana w analizie 3D jest wyĪsza od wyników dla
tego skáadowiska, jakie zostaáy otrzymane we wczeĞniejszych analizach (tabela 2). RóĪnica
ta wynika z faktu, iĪ w analizie przestrzennej uwzglĊdniona zostaáa geometria obiektu.
TABELA 2
Zestawienie wyników analizy statecznoĞci waáu oporowego
i skáadowiska odpadów [7, 9, 11]
WskaĨniki statecznoĞci
Caáe skáadowisko — wariant
(nasyp — stan miĊkkoplastyczny)

Metoda Felleniusa Metoda Bishopa Metoda Janbu
0,749

0,756

0,754

Metoda Morgensterna – Prince’a
0,757

Najsáabsze ogniwo analizowanego modelu zostaáo wykryte na poziomie FS = 0,99, natomiast utrata statecznoĞci dla FS = 1,12. Porównując te wielkoĞci z minimalną wartoĞcią
FS, dopuszczalną dla tego typu obiektów i wynoszącą 1,5, dochodzi siĊ do tych samych
wniosków, co autorzy wczeĞniejszych opracowaĔ [7, 9, 11], iĪ niestatecznoĞü obiektu byáa
wynikiem niewáaĞciwego stanu gruntów, z których wykonano waá oporowy.
3.2. Analiza statecznoĞci skáadowiska — kwatera I — sytuacja IB i IC
Po wystąpieniu osuwiska, waá oporowy zostaá wyremontowany, w celu zabezpieczenia
statecznoĞci skarp skáadowiska, a co za tym idzie zmniejszenia wilgotnoĞci gruntów budujących waá ochronny, zastosowano sieü drenaĪy przyporowych. W wyniku powyĪszych dziaáaĔ grunt budujący waá oporowy powinien przejĞü w stan plastyczny lub twardoplastyczny.
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Tabela 3 przedstawia wartoĞci wskaĨnika statecznoĞci obliczone dla stanu plastycznego i twardoplastycznego waáu oporowego z wykorzystaniem metod równowagi granicznej (LEM) oraz przestrzennych obliczeĔ numerycznych. Autorzy pracy [9] stwierdzają, iĪ w przypadku prawidáowego
wykonania waáu oporowego zgodnie z projektem, wystąpienie procesów osuwiskowych byáoby maáo
prawdopodobne lub bardzo maáo prawdopodobne. Zaznaczają takĪe, iĪ obliczone wartoĞci FS
dla nasypu znajdującego siĊ w stanie twardoplastycznym i skáadowiska mieszczą siĊ w przedziale
1,3–1,5, jednoczeĞnie podkreĞlając, iĪ minimalna wartoĞü dla tego typu budowli wynosi 1,5, konkludując, Īe …przyczyną wystąpienia osuwiska waáu oporowego byáy báĊdy wykonawcze.
TABELA 3
Zestawienie wyników analizy statecznoĞci waáu oporowego i skáadowiska odpadów [9]
WskaĨniki statecznoĞci

Metoda
Metoda
Felleniusa Bishopa

Metoda
Metoda
Obliczenia 3D
Janbu Morgensterna–Prince’a

nasyp — stan twardoplastyczny

1,359

1,422

1,330

1,417

2,30

nasyp — stan plastyczny

1,169

1,203

1,161

1,198

1,94

Przeprowadzona przestrzenna analiza numeryczna jest wiĊc potwierdzeniem wniosków
zawartych w pracy [9], iĪ wystąpienie procesów osuwiskowych byáoby maáo lub bardzo
maáo prawdopodobne, gdyby nasyp wykonany byá z gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym. RóĪnice w wartoĞci otrzymanych wskaĨników statecznoĞci wynikają m.in. stąd,
Īe przestrzenny model daje moĪliwoĞü wierniejszego odtworzenia budowy skáadowiska oraz
zachodzących w nim procesów osuwiskowych.
3.3. Analiza statecznoĞci skáadowiska — kwatera I — sytuacja II
W 2008 roku zakoĔczona zostaáa eksploatacja pierwszej kwatery skáadowiska odpadów
komunalnych Zoniówka II. MontaĪ sieci drenaĪy przyporowych, których celem byáa poprawa odwodnienia i zagĊszczenia warstwy gruntów budujących waá ochronny, spowodowaá
polepszenie stanu plastycznego obiektu. Do przeprowadzonej poniĪej analizy statecznoĞci
przyjĊto, iĪ waá oporowy znajduje siĊ w stanie twardoplastycznym. Na rysunku 5 przedstawiono (w przekroju) rozkáad odksztaáceĔ postaciowych, ilustrujący wyraĨnie zarysowany
kontur osuwiska (obwiedniĊ osuwiska) dla wartoĞci FS = 1,95.
Analiza statecznoĞci I kwatery skáadowiska, przeprowadzona w pracach [9, 11] przed zamkniĊciem tej czĊĞci obiektu, okreĞliáa wskaĨnik statecznoĞci, na poziomie ok. FS = 1,5. Dokáadne wartoĞci wskaĨnika, w zaleĪnoĞci od zastosowanej metody obliczeĔ zawiera tabela 4.
Pomimo, iĪ wskaĨnik statecznoĞci na poziomie FS = 1,5 mówi o maáym prawdopodobieĔstwie wystąpienia osuwiska, w pracy [11] zalecono wykonanie drenaĪu odcinającego na
poziomie trzeciorzĊdu, a nastĊpnie prowadzenie staáych obserwacji iloĞci i jakoĞci wód odsączanych systemem drenaĪy przyporowych. Sugestia ta wynikáa z faktu, iĪ nie zakoĔczono
jeszcze wówczas remontu kwatery I, rozpoczĊtego po uszkodzeniu waáu w 2004 roku. Stąd istniaáa obawa, iĪ materiaá budujący waá nie bĊdzie zmieniaá swojego stanu na twardoplastyczny.
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Rys. 5. Zoniówka II, kwatera I. Rozkáad odksztaáceĔ postaciowych

W przestrzennej analiza statecznoĞci, dla przypadku zamykania kwatery I, zaáoĪono, Īe remont
zostaá pomyĞlnie zakoĔczony, czyli grunt waáu zmieniá swój stan na twardoplastyczny. WskaĨnik statecznoĞci na poziomie 1,95 mówi o duĪym stopniu bezpieczeĔstwa obiektu, dla takiej
wielkoĞci FS uwaĪa siĊ wystąpienie osuwiska za bardzo maáo prawdopodobne.
TABELA 4
Wyniki analizy statecznoĞci dla metody Bishopa [11]
Rodzaj analizy

WskaĨniki statecznoĞci dla metody Bishopa
waá oporowy IL = 0,25

waá oporowy IL = 0,125

Koáowa powierzchnia poĞlizgu

1,519

1,519

Metoda autolokalizacji powierzchni

1,470

1,498

3.4. Analiza statecznoĞci skáadowiska – kwatera II – sytuacja III i IV
Analiza statecznoĞci samego waáu oporowego drugiej kwatery skáadowiska odpadów,
w sytuacji przed rozpoczĊciem eksploatacji tej czĊĞci obiektu pokazuje, iĪ dla wskaĨnika
FS = 1,34 w póánocnej czĊĞci budowli wystĊpują przemieszczenia rzĊdu 1 m (rys. 6), jest to
równoznaczne z bardzo duĪym prawdopodobieĔstwem wystąpienia osuwiska w tym rejonie.

Rys. 6. Zoniówka II, kwatera II. Rozkáad przemieszczeĔ, FS = 1,34, sytuacja III
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W miarĊ eksploatacji kwatery II, jak równieĪ w okresie po jej zamkniĊciu, warunki statecznoĞci obiektu mogą ulec zmianie. Związane jest to m.in. ze zmianą w czasie ﬁzykomechanicznych wáaĞciwoĞci odpadów (np. w wyniku zachodzących w nich procesów biodegradacji),
jak równieĪ z wpáywem ciĊĪaru masy odpadowej, napierającego na nasyp. Analiza statecznoĞci skáadowiska odpadów, po zakoĔczeniu eksploatacji kwatery II daje wskaĨnik statecznoĞci
o wartoĞci 1,35, co oznacza, iĪ wystąpienie osuwiska jest prawdopodobne (rys. 7).

Rys. 7. Zoniówka II, kwatera II. Rozkáad przemieszczeĔ, FS = 1,35, sytuacja IV

Przeprowadzona w pracy [7] analiza statecznoĞci II kwatery tego skáadowiska dotyczyáa sytuacji III i IV. OdnoĞnie sytuacji III uzyskane w pracy [7] wyniki potwierdzają analizĊ
3D — nasyp speánia warunki dáugoterminowej statecznoĞci.
Analiza sytuacji IV pokazuje juĪ pewne róĪnice. W pracy [7] analizowano statecznoĞü
II kwatery na podstawie czterech przekrojów zbudowanych na podstawie projektu. W wyniku przeprowadzonych obliczeĔ stwierdzono, iĪ Zaprojektowany nasyp nie gwarantuje zachowania dáugookresowej statecznoĞci skáadowiska odpadów, szczególnie dotyczy to czĊĞci
Ğrodkowej nasypu w rejonie przekroju C, gdzie waá jest najwyĪszy. WartoĞci wskaĨników
statecznoĞci w tym przekroju są niĪsze od 1,3 co wskazuje, Īe powstanie procesów osuwiskowych jest prawdopodobne. Analiza przedstawiona pracy [7] daáa FS na poziomie 1,35,
z tą róĪnicą, iĪ zagroĪenie osuwiskowe wystąpiáo w innej czĊĞci skáadowiska — de facto
nie analizowanej w poprzednich obliczeniach. W przypadku zagroĪenia osuwiskiem w przekroju C, znajdującym siĊ w Ğrodkowej czĊĞci skáadowiska, wyniki analizy 3D pokazują, iĪ
wystąpienie poĞlizgu w tym rejonie dla obliczonego wskaĨnika statecznoĞci na poziomie
1,35 jest maáo prawdopodobne.
Sytuacja zmienia siĊ (po zastosowaniu MSSR) dla FS = 1,40 (rys. 8). W tym przypadku
powierzchnia poĞlizgu powstaje w Ğrodkowej czĊĞci obiektu i ma ksztaát zbliĪony do powierzchni poĞlizgu uzyskanej w pracy [7].
RóĪnice w powyĪszych analizach są efektem wiĊkszej dokáadnoĞci metody 3D, która
daje moĪliwoĞü zbadania caáego obszaru skáadowiska, nie tylko jego wybranych przekro136

Rys. 8. Zoniówka II, kwatera II peána, Rozkáad prĊdkoĞci przemieszczeĔ,
FS = 1,40 (MSSR), sytuacja IV

jów. UmoĪliwia równieĪ wierniejsze odtworzenie budowy rozpatrywanego zbocza oraz daje
moĪliwoĞü dokáadniejszej analizy zwiastunów wystąpienia osuwiska. WskaĨnik statecznoĞci
uzyskany w analizie przestrzennej, FS = 1,40 jest wyĪszy od wartoĞci uzyskanych wczeĞniej,
ale jego wartoĞü pozwala na podobne stwierdzenie, iĪ wystąpienie osuwiska na analizowanym skáadowisku jest prawdopodobne.

4. Podsumowanie
Przestrzenna analiza statecznoĞci skarp skáadowiska odpadów komunalnych Zoniówka II zawiera obliczenia numeryczne zarówno dla pierwszej jak i drugiej kwatery obiektu.
Obliczenia rozpoczĊto od wyznaczenia wskaĨnika statecznoĞci dla najsáabszego ogniwa
analizowanego zbocza, co stanowiáo punkt wyjĞcia do wskazania wartoĞci tego parametru,
przy której nastĊpuje utrata statecznoĞci caáego waáu oporowego. Wyniki obliczeĔ wskazują, iĪ przyczyną niestatecznoĞci waáu oporowego, która w konsekwencji spowodowaáa
uszkodzenie skáadowiska, byáo zastosowanie niewáaĞciego materiaáu gruntowego. Dalsze
obliczenia pokazaáy, iĪ wykonanie nasypu z gruntów w stanie plastycznym lub twardoplastycznym zmniejszyáoby prawdopodobieĔstwo wystąpienia osuwiska, wskazując jednoczeĞnie, iĪ drogą do zabezpieczenia statecznoĞci skáadowiska jest zmniejszenie wilgotnoĞci materiaáu, z którego zbudowany jest waá ochronny. Analiza statecznoĞci wypeánionej
kwatery I wskazuje, Īe dla waáu oporowego, zbudowanego z materiaáów w stanie twardoplastycznym FS = 1,95, co jest równoznaczne z bardzo maáym prawdopodobieĔstwem
wystąpienia osuwiska.
Analizy statecznoĞci dla kwatery II pokazaáy istotne róĪnice wyników pomiĊdzy obliczeniami 3D i 2D. RóĪnice te są efektem wiĊkszej precyzji metody 3D, która daje moĪliwoĞü
wiernego odtworzenia budowy rozpatrywanego zbocza i co jest z tym bezpoĞrednio związane, lepszą ocenĊ zwiastunów wystąpienia osuwiska.
Przestrzenne analizy statecznoĞci skáadowiska pozwalają na Ğledzenie etapów rozwoju
powierzchni poĞlizgu i umoĪliwiają okreĞlenie ksztaátu, zakresu i objĊtoĞci przewidywanego
osuwiska. Wierne odtworzenie budowy rozpatrywanego zbocza pozwala na uwzglĊdnienie
wpáywu zmiennoĞci parametrów w przestrzeni na wyniki uzyskiwanych obliczeĔ. Są one
jednak bardziej pracocháonne i wymagają komputerów o duĪej mocy obliczeniowej oraz
zastosowania specjalistycznego oprogramowania.
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Analiza statecznoĞci skáadowisk odpadów jest zagadnieniem aktualnym bo odpady są
efektem ubocznym ludzkiej egzystencji i produkujemy ich coraz wiĊcej. Obecnie nie dysponujemy technologiami wykorzystującymi lub utylizującymi odpady, aby ich deponowanie
staáo siĊ przeszáoĞcią, stąd problematyka statecznoĞci skáadowisk odpadów jest i bĊdzie bardzo waĪnym elementem ochrony Ğrodowiska.
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