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1. ĮVADAS
Žmogaus veikla neišvengiamai susijusi su atliekų susidarymu. Kuo labiau urbanizuota
visuomenė, tuo didesni susidarančių atliekų kiekiai ir didesnės problemos, susijusios su jų
tvarkymu.
Kasmet susidarančių atliekų kiekiai yra milžiniški. Aplinkos ministerijos duomenimis per 2000
metus atliekų tvarkymo įmonės priėmė 3,182 mln. t atliekų [1]. Įvertinus tai, kad Lietuvoje yra per
800 veikiančių ir uždarytų sąvartynų bei atliekomis užterštų plotų [2], galima teigti, kad faktiškai
susidarančių atliekų kiekis yra dar didesnis ir šis kiekis turi tendenciją nuolatos didėti.
Tvarkant surinktas atliekas pasaulinėje praktikoje naudojami trys pagrindiniai būdai: –
atliekų perdirbimas arba kompostavimas, atliekų deginimas ir atliekų šalinimas į sąvartynus.
Labiausiai paplitęs ir pigiausias yra paskutinis būdas. Tačiau atliekų šalinimas ir saugojimas
sąvartynuose kelia didelę grėsmę aplinkai. Pagrindiniai faktoriai neigiamai veikiantys aplinką
yra sąvartynų dujos ir filtratas.
Filtratas susidaro atmosferos krituliams ir kitiems skysčiams migruojant per sąvartyno
atliekų sluoksnį. Jis yra koncentruotas teršalas ir gali būti gruntinių vandenų užteršimo
priežastimi.
Sąvartynų dujos, kurių sudėtyje yra apie 50% metano, didina šiltnamio efektą, gali būti
gaisrų ir sprogimų priežastimi, kelia pavojų žmonių sveikatai, kenkia augalams.
2. SĄVARTYNŲ DUJŲ SUSIDARYMO PROCESAS
Sąvartyną galima traktuoti kaip milžinišką, natūralų biodujų generatorių, kuriame veikiant
mikroorganizmams skaidomos organinės atliekos ir rezultate susidaro dujos. Dujų susidarymo
procesas sąvartyne yra labai sudėtingas ir priklauso nuo daugelio faktorių. Anglų mokslininkai
Farquhar’as ir Rovers’as [3] pasiūlė modelį, aprašantį dujų susidarymo proceso eigą sąvartyne.
Šis modelis pakankamai gerai atspindi procesus, vykstančius vidutiniame sąvartyne. Proceso
eiga pavaizduota 1 pav. Pagal šį modelį visas dujų susidarymo procesas suskirstomas į 5 fazes.
1 fazė atitinka aerobinį organinių medžiagų skaidymą. Jos metu vyksta aerobinė organinių
medžiagų oksidacija, kurios pasekmėje susidaro vanduo ir anglies dvideginis. Šios fazės metu
sunaudojamas atliekų sluoksnyje esantis oro deguonis ir sudaromos anaerobinės sąlygos. 1-os
fazės trukmė labai priklauso nuo atliekų tankio ir apsauginio sluoksnio savybių. Moderniuose,
gerai tvarkomuose sąvartynuose ši fazė yra trumpa. Jei sąvartyne yra gera technika ir atliekos
gerai sutankinamos, tai 1-os fazės trukmę pagrindinai apsprendžia deguonies kiekis, esantis
atliekų sluoksnio tuščiose ertmėse.
2-os fazės metu, esant anaerobinėms sąlygoms, veikiant hidrolitinėms bakterijoms ir
mikrobų išskirtiems fermentams organiniai atliekų komponentai yra hidrolizinami į amino
rūgštis, peptidus, stambiamolekulines riebalines rūgštis, glicerolį ir monosacharidus.
3-oje fazėje, veikiant acetogeninėms bakterijoms 2-osios fazės metu susidarę komponentai
toliau skaidomi į lakias riebalines rūgštis, spiritus, anglies dvideginį, vandenilį ir vandenį. 1 -3
fazės trunka nuo 3 mėn. iki 2 metų.
4-oe fazėje, veikiant metanogeninėms bakterijoms, iš riboto medžiagų skaičiaus, pagrindinai
iš acto ir skruzdžių rūgščių, metanolio, vandenilio ir anglies dvideginio susidaro metanas. Ši fazė
charakteringa tuo, kad jos metu susidarantis metano kiekis yra gana stabilus.
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1 pav. Dujų susidarymo procesas sąvartyne
5-oje fazė vaizduoja procesą vykstantį labai senuose sąvartynuose, kai tinkamos skaidymui
organinės atliekos baigiamos suvartoti. Metano ir anglies dvideginio susidarymas mažėja ir
artėja prie nulio, o ertmes sąvartos sluoksnyje palaipsniui užpildo aplinkos oro azotas ir
galiausiai deguonis.
Šioje schemoje pavaizduoto idealizuoto proceso negalima taikyti visam sąvartynui, nes
įvairiose jo dalyse dujų susidarymo procesas vyks pagal skirtingas fazes. Tai sąlygoja tas faktas,
kad atliekos sąvartyne kaupiamos per ilgą laiką. Tačiau mažame atliekų tūryje dujų susidarymas
vyksta griežtai pagal šią schemą.
3. FAKTORIAI ĮTAKOJANTYS SĄVARTYNO DUJŲ SUSIDARYMĄ
Sąvartynų dujų susidarymo greitis ir bendras kiekis priklauso nuo daugelio faktorių.
Pagrindiniai iš jų būtų šie [4, 5]:
• atliekų sudėtis;
• atliekų pirminis apdorojimas (ar atliekos yra smulkinamos ir rūšiuojamos prieš talpinant į
sąvartyną);
• antrinių atliekų perdirbimo laipsnis, t.y koks atliekų kiekis, tinkamas antriniam
perdirbimui yra atskiriamas nuo atliekų srauto;
• atliekų amžius;
• atliekų sluoksnio storis ir tankis sąvartyne;
• sąvartyno dydis ir atliekų kiekis jame;
• tarpiniai izoliaciniai sluoksniai (jei tokie yra), jų kiekis, storis ir sudėtis;
• atliekų sluoksnio hermetizavimas;
• klimatinės ir aplinkos sąlygos (kritulių kiekis, temperatūra ir pan.);
• biologiniai faktoriai (ar sąvartyne talpinamas vandenvalos įmonių nuotekų dumblas, koks
anglies, azoto ir fosforo santykis atliekose ir pan.);
• vietovės hidrogeologinės savybės (reljefas, grunto sudėtis, pralaidumas vandeniui ir
pan.).

4. SĄVARTYNŲ DUJŲ GAVYBA
Siekiant sumažinti neigiamą sąvartynų dujų poveikį aplinkai vis dažniau sąvartynuose
įrengiamos dujų surinkimo sistemos, o pačios dujos naudojamos energijos gamybai ar kitiems
tikslams. Sąvartyno dujų gavybos ir naudojimo įrenginių kompleksas (žiūr. 2 pav.) susideda iš:
• dujų surinkimo gręžinių;
• dujų transportavimo vamzdynų su uždarymo armatūra;
• dujų siurblinės su drėgmės atskirtuvu, filtru bei matavimo-reguliavimo įranga;
• dujų naudojimo įrenginio/ių.

2 pav. Sąvartynų dujų surinkimo ir utilizavimo įmonės schema
Paveikslėlyje parodytu atveju dujos deginamos kogeneraciniame įrenginyje. Pagaminta
elektra tiekiama į tinklą, o šiluma naudojama pastatų apšildymui.
5. SĄVARTYNŲ DUJŲ NAUDOJIMAS
Sąvartynų dujų naudojimas gali būti labai įvairus. Jis priklauso nuo dujų išvalymo laipsnio.
Galima išskirti tris dujų išvalymo lygius [6]:
• minimalų, kai iš sąvartynų dujų pašalinama drėgmė (kondensatas);
• vidutinį, kai pašalinama drėgmė, kietosios dalelės ir, esant reikalui, kai kurie cheminiai
junginiai (pvz. sieros vandenilis);
• aukštą, kai dujos išvalomos iki gamtinių dujų kokybės lygio, t.y. išskiriamas iš jų grynas
metanas.
Minimaliai išvalytos sąvartynų dujos gali būti tiesiogiai deginamos katiluose, plytų degimo
krosnyse, džiovyklų pakurose, šiltnamių šildymo įrenginiuose. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad,
naudojant minimaliai išvalytas sąvartynų dujas, įrengimai turi būti pritaikyti žemos šiluminės
vertės dujoms deginti ir būti atsparūs korozijai dėl galimo įvairių cheminių medžiagų, esančių
dujų sudėtyje, poveikio.
Vidutinio išvalymo sąvartynų dujos gali būti naudojamos:
• šilumos gamybai, deginant jas katiluose, krosnyse, džiovyklose;
• elektros arba elektros ir šilumos gamybai, deginant jas dujiniuose vidaus degimo varikliuose,
turbinose ar kogeneraciniuose įrenginiuose;
• kaip autotransporto kuras.
Aukšto išvalymo laipsnio dujos arba grynas metanas gali būti tiekiamos į gamtinių dujų
tinklą, naudojamos kaip kuras autotransportui bei kuro elementams, o taip pat kaip žaliava
chemijos pramonei.
Ekonominiu požiūriu efektyviausias sąvartynų dujų naudojimo būdas yra jų tiesioginis
deginimas. Tačiau, kad pasiekti gerus ekonominius rodiklius turi būti išpildytos šios sąlygos:

• vartotojo šilumos poreikis turi atitikti išgaunamų dujų kiekį;
• vartotojo šilumos poreikis turi būti pastovus arba mažai kisti per ištisus metus;
• vartotojas turi būti netoli sąvartyno;
• vartotojas neturi turėti galimybės naudoti pigesnį kurą;
• vartotojas turi turėti savininko teises išgaunamoms sąvartyno dujoms.
Sąlygos neigiamai veikiančios dujų tiesioginio deginimo ekonominį patrauklumą būtų šios:
• sąvartyno dujų poreikis yra sezoniškas;
• šilumos poreikio maksimumai žymiai viršija vidutinę reikšmę;
• atstumas tarp vartotojo ir sąvartyno yra didelis;
• dujų vartotojas yra ekonomiškai nepatikimas (gali bankrutuoti ar pan.);
• sąvartynas nebeeksploatuojamas, o dujų gamyba jame mažėja.
Lietuvos sąlygomis perspektyviausia būtų sąvartynų dujas naudoti tiesioginiam deginimui
arba elektros bei šilumos gamybai kogeneraciniuose įrenginiuose.
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LANDFILL GAS AND IT UTILIZATION

Summary
People’s everyday activity is related with generation of waste. The amount of wastes is
increasing every year and in parallel problems of waste management is increasing. The
deposition of waste into the landfills is still the cheapest and widespread way of waste
management in the world. According to the statistics, in 2000 waste management companies of
Lithuania received 3 182 thousand t of waste. The largest share of it was deposited into the
landfills. The landfill gas collection and utilization systems are frequently installed on purpose to
avoid negative influence on the environment.
The landfill gas formation process according to Farquhar and Rovers is discussed. The
utilization opportunities of landfill gas are analyzed depending on the level of gas upgrading.
Key factors that define an ideal application for landfill gas and factors that are unfavorable to the
usage of gas are presented.

