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Abstract: Mitigation of landfill gas is essential from both a local community and globalperspective 
due to odors, air pollution and greenhouse gas production. Variation of Methane Concentration 
with Depth. Percent oxidation of methane from anaerobic zone. 

Метана (CH4) е парников газ с активност към инфрачервените лъчи 25 пъти по-висока 
от тази на въглеродния диоксид(СОг). Неговата концентрация в атмосферата е нарастнапа 
над 2 пъти през последния век. По-голямата част от метановите емисии са с антропогенен 
характер и биха могли да бъдат намалени. Депата за битови отпадъци са основен източник на 
емисии метан от които се отделят от 40 Tg/yr до 500 Tg/yr тегло на година (8%). 
Възможностите за контролирането на отделянето на метан в атмосферата е много по-голямо 
в сравнение с това на въглеродния диоксид. 

Сметищните газове се получават като органични продукти от разлагането на 
отпадъците при анаеробни условия. Тези газове преди всичко се състоят от метан (40-60%) и 
въглероден диоксид (60-40%). Концентрациите на другите газове са незначителни - под 1%. 
От един тон битови отпадъци е се отделят от 120 до 250 т 3 сметищен газ. Подобни са и 
данните от нашите измервания на депа от населени места с над 100 000 жители. 

Сметищата се смятат за основен източник на метан. Емисиите на метан от сметищата 
са изчислени на около 9-70 Tg/yr, като повечето автори дават данни за емисиите в диапазона 
16-21 Tg/yr. Методите за оценка на количеството емисии са базирани на единица образуван 
отпадък на глава от населението. 

Атмосферните концентрации на метана нарастват средно с 0.5% годишно откакто е 
сложено началото на индустриалната еволюция. 

Метана е важен парников газ със силно влияние. Концентрациите на метана в днешно 
време причиняват 15 - 20% от парниковия ефект, причинен от човека (15% от потенциалното 
глобално затопляне). Счита се, че парниковият ефект на метна е 21 пъти повече от този на 
въглеродния диоксид в рамките на 100 годишен период на наблюдение. Освен това 
способността на метана да абсорбира инфрачервените лъчи го прави 20 до 30 пъти по-мощен 
парников газ от въглеродния диоксид. 

Има два основни начина да се намалят емииите на метан от сметищата. Единият 
начин е да се използват предприятия за предаботка на метан, в които метана се използва за 
производство на енергия. Газопреработващите системи са много ефективен метод за 
неутрализиране на метановнте емисии. Преработващите системи биха могли да 
неутрализират до 75-90% от емитирания метан в атмосферата, като до 40-60% от сметищния 
газ може да бъде усвоен от преработващите системи. Преработващите инсталации са скъпи 
обекти за изграждане и поддръжка. По тази причина не е икономически целесъобразно да се 
изграждат преработващи предприятия на малки сметища. 

Алтернатива за управление на газовите емисии е да се постави биореактивен пласт 
(биопокритие) в структурата на покритието на сметището. Метановите емиснн могат да 
бъдат обезвредени чрез микробиологично окисление в сметищните почви. Сметищните 
покрития могат да окисляват от около 7% до 50% от метана. При определени условия 
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сметището даже може да консумира атмосферните концентрации вместо да емитира метан в 
атмосферата. 

Метанотрофните бактерии притежават способността си да окисляват сметищните 
газове и в частност метана до вода, въглероден диоксид и биомасата, тъй като притежават 
метан-моноокисляващ ензим. Чрез този ензим бактериите използват метана като източник на 
енергия и като източник на въглерод. Изолационната подложка на сметищата не позволява 
да се осъществи взаимодействие между метана и кислорода, необходимо за окисляването на 
метана. Прилагането на 1 м дебел пласт от органична тор, преди всичко състояща се от 
дървени стърготини и органичен дворен отпадък, може да елиминира емисиите от метан от 
лежащите под него отпадъци. За равномерното разпределение на сметищният газ в 
органичната тор под нея се поставя пласт от дребен чакъл (30 см). 
Основният въпрос е количеството генериран на метан от бнтовн отпадъци в депата и 
сметищата. С оглед на достоверна информация, е необходимо да знаем обема на 
постъпващия твърд отпадък в сметището. 

Много малко тестове са използвани, за да се определят равнищата на метановите 
емисни от отпадъците в сметищата. Образуването на метан вътре в сметището се смята за 
постоянно. Образуването на метан зависи от съставките на твърдите отпадъци, възрастта на 
отпадъците и условията при заравянето на отпадъците. У нас са извършени наблюдения за 
състава на битовите отпадъци в зависимост от големината на населените места. Наблюдава 
се наличие на по-малко биоразградими отпадъци от населените места с по-малко жители. 
Колонен експеримент 

Изработени са четири кладенеца в тялото на депо за неопасни отпадъци "Суходол". 
Кладенците са с диаметър около 1 м и дълбочина 1,5 м. Стените на кладенците са изработени 
от изолационна подложка, осигуряваща непропускливост на газове и инфилтрат. Дъното на 
кладенците не е изолирано, за да се позволи свободното преминаване на отделяния от депото 
сметищен газ през тези кладенци. Кладенците са запълнени със смес от почва с бнтови 
отпадъци. Направени са смеси от 1:4 , 1:3, 1:2 и 1:1 (отпадъци към почва). Плътността на 
смесите е тази която е и в тялото на депото за да има еднакво хидравлично съпротивление. 

Сметищният газ постъпва свободно през дъното на кладенеца. Извършени са газови 
анализи в различни дълбочини на всеки кладенец. Изследвана е концентрацията на метан. 
Наблюдава се на намаляване на концентрацията на метан към повърхността на тези 
кладенци. Най-добри са резултатите при най-голямо количество почва с сместта (фиг.1), като 
не се наблюдава концентрация на метан в повърхностния слой. 

фнг.1. 
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Разгладаният метод за неутрализация на сметищният газ е подходящ при 
рекултивацията на нерегламентирани сметища и стари малки депа за битови отпадъци. 
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