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Wpływ prac czerpalnych na środowisko naturalne staje się 
coraz bardziej istotnym tematem. Wynika to ze zwiększające-
go się zapotrzebowania na prace pogłębiarskie. Są one rezulta-
tem rozwoju technologicznego w kwestii transportu morskiego. 
Produkując coraz większe statki morskie, trzeba dostosować 
równocześnie infrastrukturę portową umożliwiającą zawijanie 
dużych jednostek.

Nawiązując bezpośrednio do problemów ekologicznych 
wynikających z prac czerpalnych, należy uwzględnić trzy etapy 
pogłębiania, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla istnie-
jącej fauny i flory. Pierwszym stadium jest moment pogłębiania 
obszaru dennego. Drugi etap prac pogłębiarskich stanowi trans-
port wydobytych osadów. Natomiast ostatnią fazą jest składowa-
nie materiału. Wszystkie wymienione etapy cechuje negatywne 
oddziaływanie na ekosystem [3]. Do niekorzystnych interakcji 
występujących podczas omawianych prac podwodnych moż-
na zaliczyć między innymi erozję dna morskiego, zmętnienie 

wody, zmniejszenie przejrzystości, sedymentacja osadów, uwol-
nienie toksyn z zanieczyszczonego gruntu oraz hałas. Wszystkie 
wymienione procesy doprowadzają do zaburzeń w naturalnym 
ekosystemie [5].

Z ekologicznego punktu widzenia, priorytetowym celem 
w kontekście prac czerpalnych jest dążenie do zmniejszenia ne-
gatywnego wpływu pogłębiania na środowisko. Istotną kwestią 
jest zarządzanie danym projektem w taki sposób, aby jak naj-
mniej ingerował on w środowisko naturalne [9].

Zaprezentowane w artykule przykłady nowoczesnych tech-
nologii, które chronią ekosystem w miejscu prac czerpalnych, 
mają na celu zobrazowanie istniejącego problemu oraz zwróce-
nie uwagi na zastosowane innowacje. Każdy projekt czerpalny 
musi przejść przez dokładną analizę ekspertów celem określenia 
najkorzystniejszego postępowania w zgodzie z naturą w danym 
przedsięwzięciu. 
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ZAPLANOWANIE SKŁADOWANIA
MATERIAŁU DENNEGO

Rozlokowanie wydobytego materiału jest ważnym aspektem 
podczas analizy wybranego projektu. Istotne jest uwzględnienie 
możliwości zagospodarowania wydobytego materiału. Dodatko-
wo należy odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań: czy mate-
riał jest zanieczyszczony, czy jest realizowany równoległy pro-
jekt, w którym wydobyty materiał mógłby być przydatny? [4]

W Polsce zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 roku osady denne są uznawane za odpad. Rozporządzenie 
Ministra Środowiska w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji 
określa dopuszczalne stężenia substancji zanieczyszczających 
urobek. W chwili, gdy wskaźnik stężenia danej substancji osiąga 
wartość równą lub większą, osady denne uznawane są za zanie-
czyszczone. Z kolei osad niezanieczyszczony można zagospo-
darować w środowisku naturalnym zgodnie z rozporządzeniem 
odpowiedniego organu. Doświadczenie pokazuje, że istnieje kil-
ka opcji alternatywnego wykorzystania materiału dennego [3].

Pogłębianie i odbudowa plaży Costa da Caparica 
w Portugalii

Jak już wspomniano, jedną z podstawowych zasad planowa-
nia projektu pogłębiania jest znalezienie możliwości połączenia 
prac czerpalnych z innym przedsięwzięciem [1]. 

Przykład plaży Costa da Caparica w Portugalii bardzo do-
brze pokazuje współgranie dwóch projektów. Z jednej strony 
organizowano pogłębianie kanału nawigacyjnego na rzece Tag, 
z drugiej poszerzano plażę Costa da Caparica. Ze względu na 
położenie portu morskiego w Lizbonie w ujściu rzeki, należy 
systematycznie pogłębiać akwatorium, aby umożliwić żeglugę 
przez kanał i ułatwić bezpieczny dostęp do portów statkom mor-
skim. Jest to najważniejszy i najdłużej trwający projekt w zakre-
sie prac czerpalnych w Portugali. Pogłębiane jest zarówno pół-
nocne przejście i mielizna Cachopo oraz południowe przejście 
wraz z mielizną Banco do Bugio. Minimalna głębokość kanału 
powinna wynosić 16m. Plaża Costa da Caparica leży na południe 
od ujścia rzeki Tag. Obszar ten charakteryzuje się dużym morfo-
dynamicznym oddziaływaniem rzeki, co skutkuje ciągłą erozją 
(rys. 1). Źródła pokazują, że od 1850 roku Portugalia zmaga się 

z ciągłym niszczeniem tej plaży. W ramach dodatkowej ochro-
ny wybudowano 7 ostróg mających na celu gromadzenie piasku 
wzdłuż nich oraz zatrzymanie procesu erozji. Jednakże sposób 
ten okazał się mało efektywny. 

Wykorzystując zapotrzebowanie na pogłębienie kanału, uży-
to jednocześnie osady denne do refulacji plaży. W ciągu 7 lat 
zagospodarowano około 3,5 mln m3 piasku (rys. 2).

Projekt prac czerpalnych w połączeniu z potrzebą odbudo-
wy plaży przedstawia zrównoważone i przemyślane podejście 
do zarządzania osadami, na co miało wpływ zapotrzebowanie, 
bliska lokalizacja, dostępność i przydatność materiałów. Takie 
rozwiązanie jest powszechne na całym świecie. Strategia obu 
projektów jest niezwykle ekonomiczna ze względu na mniej-
sze koszty niż w przypadku prowadzenia projektów oddzielnie. 
Przedstawiony przykład bardzo dobrze ukazuje, jak ważne jest 
przemyślenie każdego projektu prac czerpalnych [12].

Wykorzystanie osadów w celach konstrukcyjnych

Innym sposobem zagospodarowania osadów dennych jest 
ich wykorzystanie jako materiał konstrukcyjny. W tym przypad-
ku ważne jest sprawdzenie wydobytego materiału w kryteriach 
geotechnicznych. Przykładem częstego zastosowania osadów 
dennych w celach konstrukcyjnych jest budowa dróg oraz wy-
miana gruntów nienośnych na placach budowy.

 Należy mieć na uwadze, że struktura drogi składa się z kilku 
warstw o różnej grubości i różnych wymaganiach. Materiał po-
winien być poddany, między innymi, próbie wilgotności, w któ-
rej to określa się maksymalną gęstość suchej masy oraz badaniu 
naprężeń, pozwalającym określić wytrzymałość osadów po-
przez oddziaływanie na nie zewnętrznymi siłami.

Doskonałym przykładem, który potwierdza to zastosowanie 
jest francuski projekt przedstawiający badania procesu obróbki 
wydobytego materiału. Osady użyte do budowy drogi wydoby-
to z portu Dunkierka we Francji. Materiał składał się głównie 
z kwarcu, kalcytu, materii organicznej i soli. Zawartość wody 
wynosiła ponad 150%, przez co pierwszym krokiem w obróbce 
był proces odwodnienia. W omawianym przypadku zastosowa-
no dwa procesy odwodniania materiału. Pierwszy z nich pole-
gał na całkowitym wysuszeniu próbki, poddając ją działaniu 
termicznemu w temperaturze 105°C, w wyniku czego powstały 

Rys. 1. Plaża Costa da Caparica w czasie erozji [12] Rys. 2. Plaża Costa da Caparica po nagromadzeniu materiału dennego [12]
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bloki skalne widoczne na rys. 3. Kolejnym krokiem był proces 
kruszenia, który pomimo że generuje dodatkowe koszty, jest 
niezbędny, aby materiał stał się użytkowy (rys. 4).

Warto podkreślić, że główną zaletą w tym przypadku jest 
całkowite wyparowanie wody z materiału dennego. Drugą 
metodą obróbki materiału dennego stanowił proces ekstrakcji. 
Składa się on z czterech następujących kroków:

 – rozcieńczenie osadu wodą,
 – oddzielenie cząsteczek osadu o średnicy powyżej 63 μm 

od pozostałych, 
 – deflokulacja osadów w celu poprawy jakości materia-

łu,
 – eliminacja części wody poprzez użycie prasy mecha-

nicznej, skutkiem tego jest zmniejszenie zawartości 
soli.

Należy podkreślić, że proces ekstrakcji doprowadził do uzy-
skania zawartości wody równej 100%. Jest to bardzo wysoka 
wartość do celów budowlanych, dlatego materiał ten należy da-
lej poddać dodatkowym przemianom.

Wspomagającym minerałem, który stosuje się w celu 
zmniejszenia ilości wody jest wapno. Ponadto znajduje on rów-
nież zastosowanie w celu zmniejszenia zawartości soli i stabili-

zuje substancje organiczne. Jak wynika z rys. 5 4% wapna po-
zwala zmniejszyć ilość wody o ponad 20%.

Dodatkowo, obróbkę cieplną w temperaturze 40° C wyko-
rzystano do przyspieszenia procesu suszenia.

Kolejnym procesem, który może wspomóc jakość osadów 
jest oddziaływanie chemiczne poprzez zmieszanie ich z innymi 
substancjami. Na rys. 6 i 7 przedstawiono mieszaninę osadów 
dennych z 4% wapnem, wydobytym piachem, piachem z obsza-

Rys. 3. Osady denne po obróbce termicznej w temperaturze 105°C [13]

Rys. 4. Osady denne po procesie kruszenia [13]

Rys. 5. Wpływ dodatku wapna na zawartość wody w osadach [13]

Rys. 6. Mieszanina osadów przed procesem kruszenia [13]

Rys. 7. Mieszanina osadów po procesie kruszenia [13]
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rów Boulonnais (Francja) oraz cementem portlandzkim. Zawar-
tość wody w całej mieszance wynosiła 11%. Zastosowano tutaj 
zmiany zarówno mechaniczne, jak i chemiczne.

Podsumowując przedstawione metody obróbki materia-
łu dennego w celu pozyskania kruszywa pod budowę dróg, 
koniecznym procesem jest odwodnienie wydobytego grun-
tu. W przypadku pierwszych prób jest to podgrzanie osadów 
w temperaturze 105°C. Jedną z zalet tego procesu jest całkowita 
ewaporacja wody, jednakże taki materiał jest słaby mechanicz-
nie ze względu na występowanie dużej ilości soli. Natomiast 
drugi proces, w którym uwzględniono zarówno obróbki mecha-
niczne, jak i chemiczne, sprawdził się o wiele lepiej. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że osady z portu Dunkierka po takich 
procesach jak najbardziej nadają się do budowy dróg [13]. Poda-
ny przykład znakomicie odzwierciedla praktyczne zastosowanie 
wydobytych materiałów dennych, co stanowczo wpływa na po-
zytywne relacje z naturą.

Składowanie zanieczyszczonych materiałów dennych

Zanieczyszczone osady z racji tego, że mogą stanowić bez-
pośrednie zagrożenie dla otaczającego środowiska wodnego lub 
lądowego, powinny być składowane w specjalnie zaprojektowa-
nych zbiorniach, zwanymi Confined Disposal Facility (CDF). 
Zbiorniki te sprawują potencjalną ochronę przed przedostaniem 
się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Mogą one po-
wstać zarówno na lądzie, jak i na wodzie, a także w pobliżu 
obszarów urbanistycznych, gdzie występuje więcej prac czer-
palnych. Zapotrzebowanie na takie zbiorniki jest coraz większe, 
w szczególności w bliskim sąsiedztwie obszarów portowych. 
Zanieczyszczony materiał po odpowiednich obróbkach odwad-
niających, oczyszczających, chemicznych może być wykorzy-
stany w praktyczny sposób, na przykład przy budowie farmy 
wiatrowej, jako obszar użytkowy dla ludzi po akceptacji miesz-
kańców, a nawet jako środowisko naturalne dla zwierząt. Istotne 
jest określenie późniejszego wykorzystania zbiornika w jak naj-
wcześniejszym stadium planowania budowy.

Przykładem CDF jest jezioro Ketelmeer w Holandii (rys. 8) 
oraz powstały na nim w 1990 roku zbiornik IJsseloog. Ze wzglę-
du na położenie jezior w ujściu rzeki coraz więcej zanieczysz-

Rys. 8. Zbiornik IJsseloog w Holandii [14]

Rys. 9. Zbiornik Slufter z Maasvlakte [15]

Rys. 10. Pole refulacyjne nr 3 w Porcie Północnym w Gdańsku [17]
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czeń gromadziło się na jego dnie. Głębokość zanieczyszczonych 
osadów wynosiła od 30 do 60 cm. Podjęto decyzję o oczyszcze-
niu jeziora, budując zbiornik o pojemności 20 mln m³. Zanie-
czyszczone osady denne wpompowano do powstałej, odseparo-
wanej laguny [7]. 

CFD jest coraz bardziej rozpowszechnionym sposobem na 
zagospodarowanie zanieczyszczonego urobku z dna morskiego. 
Innym, podobnym przykładem jest zbiornik Slufter z Maasvlak-
te (rys. 9), umiejscowiony na wejściu do portu Rotterdam, po-
wstały w 1987 roku. Zapotrzebowanie na ten zbiornik wynika 
z położenia portu na rzece Moza oraz konieczności oczyszcza-
nia i regularnego pogłębiania wejścia do portu [15].

W Polsce również występuje zbiornik tego rodzaju. Jest 
to pole refulacyjne nr 3 znajdujące się w Porcie Północnym 
w Gdańsku (rys. 10). Pełni on funkcję przede wszystkim składu 
urobku powstałego z prac czerpalnych powiązanych z utrzyma-
niem odpowiedniej głębokości w porcie [17]. 

W przypadku zanieczyszczonych osadów CDF jest jedną 
z najbardziej skutecznych oraz sprzyjających środowisku me-
tod. Znalezienie odpowiedniego miejsca pod budowę wielkich 
zbiorników oraz pomysłu na ponowne i praktyczne użycie sta-
nowi niezwykłe wyzwanie. Projekt ten jest długotrwały, przez 
co bardzo ważne jest prawidłowe zarządzanie oraz stały moni-
toring na przestrzeni lat.

PROJEKTOWANIE SPRZĘTU EKOLOGICZNEGO 
PRZEZNACZONEGO

DO DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ważną kwestią, którą należy wyróżnić przy planowaniu 
projektu jest przemyślane dobranie urządzeń, które będą odpo-
wiednie do konkretnego projektu pod względem ekologicznym. 
Dobrym przykładem odzwierciedlającym przemyślany dobór 
jednostki oraz głowicy roboczej jest projekt pogłębiania portu 
w Melbourne w Australii w 2004 roku. Głównym celem tego 
przedsięwzięcia było umożliwienie wpływania statków o czter-
nastometrowym zanurzeniu w każdych warunkach pływowych 
do portu. Największy problem skoncentrował się na pogłębieniu 
wejścia do Zatoki Phillip, które należało pogłębić na −17,3m. 
Obszar ten charakteryzuje się skalistym podłożem, silnymi prą-
dami pływowymi, trwałymi i długimi martwymi falami, regu-
larnym ruchem jednostek oraz występowaniem narodowego 
parku morskiego obfitującego w rafę koralową. Ze względu na 
wymienione warunki bezwzględnemu zakazowi podlegało uży-
cie pogłębiarki ssąco-skrawającej (cutter suction dredger). Za 
najlepszą jednostkę w tym przypadku uznano pogłębiarkę ssącą 
nasiębierną (trailing suction hopper dredger). Jej główne zalety 
to znaczna wydajność urabiania przy stosunkowo niskim zmęt-
nieniu wody na skutek odspajania oraz dobra zdolność robocza 
przy falach o wysokości przekraczających 1m. Niestety poja-
wiła się kolejna przeszkoda w postaci rodzaju dna morskiego. 
Z racji tego, że dno było kamieniste, powszechna głowica nie 
była w stanie pogłębić akwenu. Do celów tego projektu zapro-
jektowano specjalną głowicę (ripper draghead) (rys. 11), której 
zadaniem było uporać się z kamienistym dnem oraz zapobiec 
niszczeniu morskiej fauny i flory. Początkowe stadium projek-
towania głowicy polegało na określeniu sił oraz zdolności tną-
cych, jakie muszą być użyte w celu kruszenia podwodnych skał. 

Ważnym elementem maszyny były tak zwane ,,zęby’’, mające 
spełnić to zadanie. Rozkruszenie materiału było istotne w tym 
projekcie, dlatego sprawdzano różne konfiguracje ,,zębów”, bio-
rąc pod uwagę ich liczbę, budowę, odstępy, głębokość oraz kąt, 
pod jakim należało je wbić w materiał. Dodatkowo urządzenie 
wyposażono w system przeciwprzeciążeniowy zapobiegający 
ugrzęźnięciu głowicy w skałach [11].

W 2005 roku sprawdzono możliwości wyprodukowanej gło-
wicy. Podczas prób analizowano wydajność czerpania, manew-
rowość statku, naprężenia i obciążenia głowicy, właściwości 
kruszonego materiału, pomiary hydrometeorologiczne. Podczas 
dwutygodniowych badań wydobyto 30000 m³ skał, co potwier-
dziło planowaną produktywność całego urządzenia. Po zakoń-
czeniu badań stwierdzono, że nie przekroczono maksymalnych 
naprężeń głowicy oraz że siły potrzebne do kruszenia skał były 
porównywalne z wcześniejszymi badaniami lądowymi. Po 
wszystkich badaniach oraz dopracowaniu budowy, prace czer-
palne na wejściu do zatoki rozpoczęły się na początku kwietnia 
2008 roku. Urządzenie musiało poradzić sobie z wydobyciem 
1,4 mln m³ skał z mielizny Nepean Bank oraz 135 tys. m³ mie-
lizny Rip Bank. 

W celu ochrony morskiego narodowego parku przeprowa-
dzano regularne prace czyszczenia luźnego materiału, który 
osadzał się na dnie. Dzięki głowicy specjalnie przeznaczonej do 
tego projektu oraz dobrej organizacji metody pogłębiania zmi-
nimalizowano materiały sypkie osadzające się na dnie morskim. 
Proces sedymentacji stanowczo zredukowano w porównaniu do 
standardowych prac czerpalnych, przy których osiadanie ma-
teriału wystąpiłoby w większym stopniu. Projekt ten znacząco 
wpłynął na minimalizację negatywnych sutków pogłębiania, 
jakimi są zmętnienie wody oraz procesy sedymentacji, które 
mogłyby doprowadzić do zniszczenia pobliskiej rafy koralowej 
[11].

RAFY KORALOWE

Rafy koralowe są to długo żyjące skupiska koralowców, 
wraz z towarzyszącą im fauną i florą. Powstają na skutek dzia-
łalności skałotwórczej organizmów żywych. Zbudowane są 
z polipów oraz szkieletu w postaci węglanu wapnia. Polipy 
są zamieszkiwane przez bruzdnice – zooksantelli. To właśnie 

Rys. 11. Ripper draghead – zaprojektowana głowica ssąca [11]
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one nadają barwy koralowcom, przeprowadzają cały proces 
fotosyntezy oraz pomagają budować wapienny szkielet. Cały 
ekosystem koralowców jest bardzo wrażliwy, dlatego coraz 
częściej zwraca się uwagę na różne czynniki zagrażające tym 
organizmom. Niestety jedna trzecia populacji raf koralowych 
żyje w obszarach przybrzeżnych, gdzie występuje duży rozwój 
i postęp techniczny w postaci budowy portów, co może dopro-
wadzić do całkowitego wyginięcia tych pięknych organizmów. 
Istotnym zagrożeniem wynikającym z pogłębiania jest zmętnie-
nie wody (turbidity) oraz osadzanie się materiału (sedimena-
tion). Pierwszy z nich prowadzi do ograniczenia promieni sło-
necznych, co skutkuje w redukcji procesu fotosyntezy. Z kolei 
proces sedymentacji doprowadza do osiadania materiału den-
nego na koralowcach i podduszeniu zooksantelli. Poddane stre-
sowi koralowce tracą bruzdnice, co doprowadza do blednięcia 
(bleaching) koralowców oraz utraty głównego źródła energii. 
Giną w wyniku niedożywienia. Jedyną z opcji, która może za-
pobiegać wymarciu tego środowiska wodnego, jest planowanie 
projektu pogłębiania z uwzględnieniem wpływu na żywotność 
koralowców. Należy wziąć pod uwagę: odległość występowa-
nia koralowców w stosunku do obszaru pogłębianego, prędkość 
i kierunki prądów morskich, przez które wzburzony materiał 
denny może być transportowany, kierunek fal morskich, obszary 
występowania huraganów/cyklonów, podwyższoną temperaturę 
wody oraz uwzględnienie wrażliwych okresów raf koralowych, 
to jest tarło. W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania 
pogłębiania na ekosystem raf koralowych należy, między inny-
mi, wybrać odpowiedni sprzęt i kontrolować zmętnienie wody. 
Inną, dosyć kosztowną opcją jest przemieszczenie koralowców 
[8]. Przykładem takiej akcji jest projekt budowy portu w Tuas 
w Singapurze (rys. 12). Dwa tysiące osiemset kolonii koralow-
ców położonych na płyciźnie Sultan, w bliskim sąsiedztwie 
obszarów nowo powstających nabrzeży przetransportowano 
w miejsce wysp St. John i Sister. Decyzja podjęta przez Zarząd 
Portu w Singapurze miała na celu uniknięcie zniszczenia żyją-
cych tam jednostek. 

Spośród 2800 koralowców przesadzono 2300. Naukowcy, 
biorąc pod uwagę materiał z jakiego zbudowane są koralowce, 

uznali, że przy odpowiednim i delikatnym odczepieniu go od 
podłoża nie powinien doznać żadnych szkód. Przy użyciu pod-
stawowych narzędzi, to jest młotek i dłuto, na głębokości 5 m, 
nurkowie zbierali koralowce po sztuce (rys. 13). Składano je 
w koszach, które następnie transportowano na nowe siedlisko.

Nowy obszar, na którym miały być posadowione koralowce, 
staranie wyczyszczono z gliny i alg, które porastały podwod-
ny materiał. Podczas przyłączania koralowców do nowego dna 
morskiego zastosowano specjalną mieszaninę cementu epoksy-
dowego, która miała pomóc utwierdzić koralowce. Współpra-
ca zarówno Zarządu Portu w Singapurze, grupy DHI Water & 
Environment oraz wolontariuszy i innych organizacji doprowa-
dziła do uratowania większości koralowców przed negatywnym 
wpływem pogłębiania obszaru przygotowywanego pod budowę 
terminali w porcie Tuas [18]. 

FREEZE DREDGING

Freeze dredging jest to metoda pogłębiania dna terenu mor-
skiego poprzez jego zamrożenie. Specjalizuje się w tej meto-
dzie szwedzka firma FriGeo. Projekt powstał w Uniwersytecie 

Rys. 12. Plan nowego portu w Tuas oraz pozycja rafy koralowej [18]

Rys. 13. Odczepiania koralowca od podłoża [18]



INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 4/2017  191

Technologicznym Lulea w Szwecji w 2000 roku. Inaczej zwany 
Artificial Underwater Freezing. Celem tej metody jest przede 
wszystkim wydobycie zanieczyszczonych osadów dennych oraz 
ratowanie wraków lub innych zatopionych obiektów. Głównymi 
zaletami tej techniki jest stan mrożonego podłoża w trakcie wy-
dobywania go. Zamrożone osady denne są twarde niczym beton, 
przez co materiał ten jest nieprzepuszczalny. Oznacza to, że uni-
ka się zmętnienia wody i rozprzestrzenienia zanieczyszczonych 
materiałów, co jest najczęstszym problemem przy pracach czer-
palnych w kwestiach ekologicznych. Ważnymi aspektami w tym 
przypadku są uwolnienie zdrowego podłoża od zanieczyszczeń 
oraz brak skażenia wody podczas wydobycia (rys. 14).

Budowa całego sprzętu opiera się na dwóch rodzajach spe-
cjalistycznych głowic. Wyróżnia się pionowe oraz poziome 
cewki. Stosuje się je zamiennie, w zależności na jaką głębokość 
trzeba zamrozić dno. Pionowe cewki (rys. 15) używa się do 

operacji, w których materiał ma być zamrożony na głębokość 
większą niż 0,5 m. Natomiast poziome do głębokości poniżej 
0,5 m (rys. 16).

Najczęstszym czynnikiem, który zamraża dany materiał 
denny jest ciekły azot. Osady można zamrozić nawet do -40°C. 
Ciekawostką jest fakt, że firma FriGeo w 2005 roku wydobyła 
wrak szwedzkiego samolotu DC3. Samolot zlokalizowano na 
dnie Bałtyku w rejonie wyspy Gotlandia. Wydobyto go, wy-
korzystując metodę przez zamrożenie. Wraz z samolotem wy-
ciągnięto około 200 m³ osadów dennych. Dzięki tej właśnie 
metodzie wrak nie został uszkodzony i aktualnie znajduje się 
w Szwedzkim Muzeum Sił Lotniczych [6].

GREEN VALVE – ZIELONY ZAWÓR

Wydobyty materiał denny znajdujący się na pogłębiarce za-
wiera, oprócz wody i sedymentów, również powietrze. W mo-
mencie ,,klapowania’’ pogłębiarki, czyli zrzucania wydobytych 
osadów na dno morskie, ulatniają się pęcherzyki powietrza. 
Poruszają się one wzdłuż kadłuba, kierując się ku powierzchni 
wody. Podczas ruchu tych cząsteczek zabierają ze sobą również 
osady, które powodują proces zmętniania otaczającej wody. 
W konsekwencji materiał denny jest rozprowadzany na większą 
przestrzeń, co przedstawiono na rys. 17. 

Rys. 14. Techinika freeze dredging [6]

Rys. 15. Pionowe cewki mrożące [6]

Rys. 16. Poziome cewki mrożące [6] Rys. 17. Zmętnienie wody na skutek procesu „klapowania” urobku [16]
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Korzystnym rozwiązaniem w celu ograniczenia zmętnienia 
wody podczas ,,klapowania’’ pogłębiarki stał się tzw. ,,zielony 
zawór’’. Sterowany hydraulicznie, najczęściej występuje na po-
głębiarkach ssących i nasiębiernie ssących [10]. Jego zastoso-
wanie ma na celu zmniejszenie niekorzystnego zjawiska w śro-
dowisku wodnym poprzez redukcję ilości powietrza. Z jego 
użyciem materiał denny trafia bezpośrednio na dno morskie, 
ograniczając znacznie mętność wody (rys.18) [9].

PODSUMOWANIE

W artykule przedstawiono wybrane, nowoczesne technolo-
gie zmniejszania negatywnego wpływu prac czerpalnych na śro-
dowisko naturalne. Analizując przytoczone przykłady, można 
dostrzec, że elementy ekologii w realizowanych pracach czer-
palnych to szeroki zakres zagadnień badawczych. 

Dodatkowo ważne jest, aby prawidłowo zarządzać i reali-
zować prace czerpalne w ujęciu ochrony środowiska, ponieważ 
szereg popełnionych błędów może być już procesem nieodwra-
calnym. 

Ważny etap stanowi odpowiednie zaplanowanie projektu. 
Już na wstępie należy uwzględnić istniejące środowisko wodne 
oraz zaplanować prace tak, aby miały jak najmniejsze oddziały-
wanie na pobliski ekosystem. 
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