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Wstęp
Na terenie Unii Europejskiej stosowane są obecnie trzy 

główne metody utylizacji frakcji organicznej odpadów komu-
nalnych: spalanie, przetwarzanie biologiczne i składowanie 
[2, s. 23-25]. Do niedawna podstawowym sposobem pozy-
skiwania biogazu było odgazowanie składowisk odpadów 
komunalnych, a samo składowanie odpadów najchętniej sto-
sowaną, powszechną formą postępowania z odpadami. Dziś 
dostrzegane jest niekorzystne oddziaływanie na środowisko 
nawet składowisk wybudowanych przy użyciu najlepszych 
technologii. Przeciwko nim protestuje coraz bardziej świado-
me społeczeństwo, a przepisy wprowadzane w Polsce w ślad 
za Unią Europejską traktują składowanie jako ostateczność, 
praktykowaną dopiero wtedy, kiedy inne formy odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów nie są możliwe [9, s. 23-24]. 

W krajach Unii Europejskiej jednym z pierwszych bodźców 
w zakresie stopniowego zmniejszania zawartości frakcji or-
ganicznych w składowanych odpadach jest Dyrektywa Rady 
1999/31/EC [6] o składowaniu odpadów. Cele dyrektywy zo-
stały transponowane do prawa polskiego na mocy przepisów 
Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [16]. Przepisy te okre-
ślają procentowy udział całkowitej masy składowanych odpa-
dów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. oraz wymuszają 
działania mające na celu wyselekcjonowanie oraz utylizację 
frakcji organicznej pochodzącej z odpadów komunalnych, co 
może odbywać się na drodze kompostowania bądź fermen-
tacji. Wartości dopuszczalnej ilości składowanych odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji wynoszą: 50% do 31 
grudnia 2013 r. i 35% do 31 grudnia 2020 r. Z punktu widzenia 
Polski prawidłowo prowadzona gospodarka frakcją biodegra-
dowalną z odpadów komunalnych jest konieczna, ponieważ w 
wyniku wprowadzonych wytycznych w krajach UE od 2009 r. 
zamykane są składowiska odpadów niespełniające wymogów 
unijnych. Ponadto od 1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać 
zakaz składowania nieprzetworzonych odpadów [8, s. 32-34]. 

1. Odpady komunalne źródłem biogazu
Do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się frakcje 

organiczną odpadów komunalnych, której źródłem są przede 
wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użytecz-
ności publicznej [7]. Odpady komunalne charakteryzują się 

zmiennym składem, na który mają wpływ m.in. standard życia 
mieszkańców, pory roku, rodzaj zabudowy [2, s. 23-25]. 

W całkowitym strumieniu niesegregowanych odpadów 
komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, 
a także w trakcie działalności usługowej, produkcyjnej i prze-
twórczej, udział frakcji biodegradowalnej wynosi ok. 40-50%. 
Przykładowo w Polsce całkowita liczba odpadów szacowana 
jest w przybliżeniu na 10 milionów ton rocznie [8, s. 32-34]. 

Składowisko odpadów komunalnych jest „bioreaktorem”, 
w którym podczas procesów biochemicznych zachodzi prze-
miana materii organicznej skutkująca wytwarzaniem gazu 
składowiskowego. Skład biogazu wytwarzanego z materii or-
ganicznej deponowanej na składowisku odpadów komunal-
nych zmienia się w szerokim zakresie, zarówno podczas jego 
eksploatacji (deponowania odpadów), jak i po zakończeniu 
składowania i przeprowadzeniu rekultywacji składowiska [4]. 

Proces stabilizacji beztlenowej jest jedną z ekologicz-
nie dopuszczalnych form utylizacji odpadów. Jest to pro-
ces biochemiczny zachodzący w warunkach beztlenowych. 
Wielkocząsteczkowe substancje organiczne rozkładane są 
przez bakterie na związki proste, chemicznie ustabilizowane 
– głównie metan i dwutlenek węgla. W czasie tego procesu 
60% substancji organicznych jest przetwarzanych w gaz fer-
mentacyjny. Najogólniej proces pozyskiwania biogazu polega 
na redukcji ładunku zanieczyszczeń poprzez proces fermen-
tacji beztlenowej, powodowany działaniem bakterii wytwa-
rzających metan jako produkt ich aktywności [15, s. 50-53]. 
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Tab. 1. Porównanie składu biogazu, biometanu oraz gazu 
ziemnego [10, s. 26-27]

Składnik Biogaz Biometan Gaz ziemny
Metan 45-70% 94-99,9% 93-98%
Dwutlenek 
węgla 25-40% 0,1-4% 1%

Azot <3% <3% 1%
Tlen <2% <1% -
Wodór ślady ślady -
Siarkowodór <10 ppm <10 ppm -
Amoniak ślady ślady -
Etan - - <3%
Propan - - <2%
Siloksany ślady - -
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Produktami końcowymi beztlenowego rozkładu odpadów są: 
metan, dwutlenek węgla, azot oraz tlen (tab. 1). Skład gazu 
w przekroju pionowym złoża nie jest stały, przyczyniają się 
do tego warunki zewnętrzne takie jak : penetracja powietrza 
w głąb złoża która powoduje obecność tlenu, azotu i innych 
składników [14].

Procentowy udział metanu w biogazie stanowi o wartości 
opałowej tego paliwa. Im większy jego udział, tym większa 
wartość kaloryczna biogazu. Zawartość metanu zależy od 
składu fermentowanego materiału wsadowego. Przyjmuje 
się, że biogaz o zawartości 65% metanu ma zazwyczaj war-
tość kaloryczną 23 MJ/m3 [1]. Jest to wartość o połowę niższa 
niż wartość opałowa gazu ziemnego. Dlatego rurociągi oraz 
palniki muszą być przystosowane do przesyłu i spalenia dwu-
krotnie większej ilości gazu składowiskowego, niż miałoby to 
miejsce w przypadku gazu ziemnego [5]. Biogaz zastępuje 
tradycyjne nośniki energii. Jeden metr sześcienny biogazu 
o wartości opałowej 26 MJ/m3 jest równoważny przykładowo 
0,77 m3 gazu ziemnego lub 1,1 kg węgla kamiennego [12].

2. Powstawanie i pozyskiwanie biogazu 
składowiskowego

Warunkiem prawidłowej eksploatacji składowisk jest wie-
dza na temat zachodzących w nich procesów chemicznych, 
biologicznych a także czynników wpływających na ich prze-
bieg. Na składowisku odpadów pod działaniem czynników at-
mosferycznych (temperatura, opady) oraz mikroorganizmów 
takich jak: bakterie, promieniowce, grzyby, glony, pierwotnia-
ki, odpady rozkładane są w czasie trwania procesów fi zycz-
nych, chemicznych a także biologicznych w warunkach bez-
tlenowych jak również i tlenowych . 

Do podstawowych czynników determinujących przebieg 
biologicznego rozkładu substancji organicznej odpadów ko-
munalnych należą [13]:
 – temperatura,
 – zawartość wilgoci,
 – kwasowość i alkaliczność złoża,
 – zawartość kwasów tłuszczowych,
 – stosunki pierwiastków odżywczych (O, N, P),
 – zasolenie złoża,
 – obecność metali ciężkich, 
 – inne.

Odpady komunalne składowane na wysypiskach to głównie 
mieszanka materiałów organicznych i nieorganicznych o róż-
nej wilgotności. Ugniatając oraz przykrywając warstwy odpa-
dów ziemią lub innym materiałem ogranicza się dostęp tlenu, 
światła i stwarza warunki dla zachodzenia procesu rozkładu 
beztlenowego. Charakterystyczną cechą odpadów trafi ających 
na wysypiska jest heterogeniczność. Około 70% miejskich od-
padów komunalnych stanowią biodegradowalne odpady orga-
niczne, których różni szybkość rozkładu. Najszybciej degradacji 
ulegają odpady żywnościowe (okres półtrwania 1 rok); papier, 
tektura, drewno, odpady włókiennicze ulegają powolnemu roz-
kładowi (okres półtrwania 15 lat); natomiast tworzywa sztuczne, 
skóra, guma nie ulegają degradacji [17]. Składniki organiczne 
odpadów mają bardzo zróżnicowaną podatność na biodegrada-
cję. Odpady gnijące łatwo ulegają rozkładowi gdyż składnikami 
tychże odpadów są wielocukry które stanowią ok. 80% frakcji 
biodegradowalnej, natomiast ilość białek i tłuszczów nie prze-
kracza 15% [14]. Typowy model procesów rozkładu substancji 
organicznej obejmuje pięć podstawowych faz procesów che-
micznych i biochemicznych prowadzących do produkcji gazu 
składowiskowego. W konsekwencji tych przemian na etapie 

tworzenia produktów gazowych można wyróżnić następujące 
fazy [2, s. 23-25]:
1. Tlenowa, trwająca krótko, do kilku tygodni, do czasu wy-

czerpania się tlenu zawartego w masie odpadów; rozkład 
substancji organicznych odbywa się z udziałem mikroorga-
nizmów w procesach tlenowych.

2. Beztlenowa (fermentacja kwaśna), rozpoczyna się z chwilą 
wyczerpania zapasu tlenu; w tej fazie mikroorganizmy bez-
tlenowe rozkładają substancje organiczne do kwasów orga-
nicznych, dwutlenku węgla i wodoru i trwa do kilku miesięcy.

3. Metanowa niestabilna, następuje od chwili gdy w produk-
tach przemian zaczyna się intensywnie uwalniać metan 
(CH4) oraz dwutlenek węgla (CO2) i trwa do dwóch lat.

4. Metanowa stabilna, charakteryzuje się ustabilizowaniem 
składu produktów przemian, może trwać do 10 lat.

5. Wyciszenia, charakteryzuje się zmniejszeniem wydajności 
metanu aż do zera i znamionuje koniec aktywności biolo-
gicznej składowiska, trwa do trzydziestu lat od zamknięcia 
składowiska.

Skład gazu może się zmieniać w szerokim zakresie zarów-
no na etapie eksploatacji wysypiska, jak i po jej zakończeniu. 
Zmienia się również w czasie intensywność produkcji gazu. 
Powstaje on prawie natychmiast po rozpoczęciu składowania 
odpadów, a zanik procesu następuje wiele lat po zakończeniu 
eksploatacji wysypiska. Z punktu widzenia ochrony ludzi i śro-
dowiska celowe jest odgazowanie składowiska i unicestwianie 
gazu przez cały okres jego produkcji. Utylizacja gazu jest moż-
liwa przez znacznie krótszy okres rzędu 8-15 lat [3, s. 25-32].

Odgazowywanie składowisk odpadów komunalnych można 
prowadzić przy pomocy systemów biernych lub aktywnych, przy 
czym to właśnie systemy aktywne pozwalają na wykorzystanie 
energetyczne gazu składowiskowego. Odgazowanie bierne po-
lega na zabudowie struktur, do których gaz dopływa pod wła-
snym ciśnieniem złożowym i emitowany jest do atmosfery, co 
jest sprzeczne z ideą kontroli i minimalizacji emisji. Jedyną za-
letą instalowanych studni (kominów) odgazowujących jest uzy-
skanie na składowisku przewidywalnych punktów emisji gazu do 
atmosfery w określonych lokalizacjach. Uzasadnione są jedynie 
w przypadku składowisk, na których nie stwierdzono zagraża-
jących środowisku emisji gazu. W najczęstszych przypadkach 
będą to obiekty o niskiej zawartości frakcji organicznej, z od-
padami o wysokim stopniu mineralizacji i będących w fazie za-
niku generacji gazu. Natomiast aktywne systemy odgazowania 
wyposażone są w stacje pompowe, pochodnie i stacje genera-
torów. Najbardziej zaawansowana i skuteczna koncepcja odga-
zowania powinna opierać się na systemie aktywnym, przewi-
dującym instalacje studni wierconych lub instalowanych innymi 
technikami, najlepiej po zamknięciu danej kwatery i uszczelnie-
niu wierzchowiny. W systemie takim pompa gazowa (ssawo-
-dmuchawa) stwarza podciśnienie i doprowadza rurociągami 
gaz ze składowiska (bądź zakończonej kwatery) do punktu, w 
którym gaz jest spalany w pochodni lub oczyszczany i wykorzy-
stywany. Systemy odgazowania aktywne różnią się między sobą 
jakością projektowania i wykonania. Projekty odgazowania nie 
mogą być powielane bez uwzględnienia specyfi ki składowiska 
(uszczelnienia, gospodarki odciekami, ochrony środowiska) [11].

Do pozyskania gazu ze składowiska odpadów komunal-
nych konieczne jest wybudowanie instalacji w skład, której 
wchodzą [5]:
 – elementy odbierające gaz ze złoża odpadów (studnie pio-

nowe i kolektory poziome),
 – kolektory odprowadzające gaz do punktu zbiorczego (stacji 

zbiorczej),
 – stacja zbiorcza (odwadniacze, dmuchawa, aparatura 

kontrolno-pomiarowa).
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Specyfi ka produkcji gazu wysypiskowego polega na sto-
sunkowo krótkim okresie eksploatacji źródła gazu oraz 
zmienności jego produktywności w czasie. Parametry te sta-
wiają wysokie wymagania w zakresie doboru rozwiązań tech-
nologicznych i technicznych węzła odbioru gazu i jego utyli-
zacji. W większości rozwiązań wymagana jest duża precyzja 
w zaplanowaniu poszczególnych faz inwestycji i właściwego 
doboru wielkości urządzeń [3: 25-32].

Podsumowanie
Powstały podczas składowania odpadów komunalnych 

biogaz, który nie jest odprowadzany w sposób kontrolowany 
może powodować określone zagrożenia związane z eksplo-
atacją składowiska [2, s. 23-25]:
 – wybuchowe,
 – zanieczyszczenia powietrza (emisji gazów cieplarnianych i 

odorów),
 – zanieczyszczenia wód gruntowych.

Najlepszym sposobem ograniczenia zagrożeń dla środowi-
ska spowodowanych emisjami gazu wysypiskowego jest zbu-
dowanie instalacji do jego odzysku i ewentualnego energe-
tycznego wykorzystania. Wypuszczanie gazu wysypiskowego 
bezpośrednio do atmosfery, bez spalenia w pochodniach lub 
innego sposobu utylizacji, jest – w świetle obowiązujących 
umów międzynarodowych i przepisów Unii Europejskiej – nie-
dopuszczalne [15, s. 50-53]. Z punktu widzenia przeciwdzia-
łania zagrożeniom środowiskowym efektywnym sposobem 
ich uniknięcia jest odbiór biogazu i jego wykorzystanie do 
celów energetycznych lub spalenie. Przy odpowiednio do-
branych parametrach spalania praktycznie istnieje możliwość 
przetworzenia wszystkich związków organicznych w dwutle-
nek węgla i uzyskanie produktów spalania zawierających bar-
dzo małe ilości takich zanieczyszczeń jak tlenek węgla, tlenki 
azotu i dwutlenek siarki [3, s. 25-32].

Składowiska odpadów komunalnych (chociaż nie mogą 
być traktowane jako przyszłościowy sposób utylizacji tych od-
padów) można wykorzystać gospodarczo, o ile zostaną one 
poprawie przygotowane oraz racjonalnie zorganizowane i 
eksploatowane. W poprawnie przygotowanych oraz racjonal-
nie eksploatowanych składowiskach odpadów komunalnych 
zachodzą różne, złożone biotechnologiczne procesy przy 
aktywnym współudziale mikroorganizmów w efekcie następu-
je przetwarzanie substancji organicznej zawartej odpadach, 
czemu towarzyszy generacja znacznych ilości energetycznie 
wartościowych gazów, które w konsekwencji należy efektyw-
nie zagospodarować [13].
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Gaining of the landfi ll gas

The paper has the characteristics of the formation process and gaining landfi ll gas, which is produced by anaerobic digestion 
of the organic fraction of municipal solid waste, which is found mainly in households and public facilities. The composition of 
landfi ll gas produced from organic matter deposited in municipal waste varies widely, both during his life (landfi lling), and after the 
completion of storage and land reclamation. The best way to reduce risks to the environment caused by landfi ll gas emissions is 
to build a degassing system and its energy use. From the point of view of environmental threats effective way to avoid them is to 
receive and use of biogas for energy purposes or burning.

Key words: landfi ll gas, municipal waste management.

Autorzy:
dr inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Grzegorz Zając – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Tomasz Słowik – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


