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лат. Эмиссия свалочного газа из полигона
твердых бытовых отходов “Дальницкие карье-
ры”. Дана оценка ситуации с отходами в Одесской
области, рассчитано количество газа, выделивше-
гося из тела полигона, показана перспективность 
его испольования в народном хозяйстве. 

V.Ya. Kozhukhar, D.V. Mironov, E.A. Stratulat.
The emission of dump gas from the grounds of 
solid domestic waste “Dalnitsk quarries”. The state 
of wastes in the Odessa region is estimated; the 
quantity the gas emitted from the dump grounds body 
is calculated and the prospects of its utilization in the 
national economy is shown. 

 
Надходження твердих побутових відходів (ТПВ) на звалища і полігони є на сьогоднішній 

день однією з найбільш актуальних проблем для України. Актуальність цієї проблеми підтвер-
джується тим, що в країні налічується близько 650…700 полігонів ТПВ. Тому важливим є ви-
значення емісії звалищного газу з тіла полігона ТПВ-1 “Дальницькі кар’єри”, починаючи з його 
відкриття. 

Відходи, що утворюються в м. Одесі, видаляються головним чином на два міських поліго-
ну — ТПВ-1 (Дальницькі кар’єри), що знаходиться в 20 км від меж міста, займає площу 96,2 га 
та працює з 1968 р., та ТПВ-2, що знаходиться в межах міста, в районі цементного заводу з 
площею 76,5 га.  

Протягом року на полігон ТПВ-1 потрапляє більш 2,1 млн м3 відходів з міст Одеси, Іллі-
чівська та прилеглих до них населених пунктів Овідіопільського та Біляєвського районів.  

Незважаючи на те, що ТПВ-1 давно вичерпав свій ресурс, та на його незадовільний саніта-
рно-епідеміологічний стан, полігон незакритий та відходи продовжують надходити на нього. 

За даними управління екологічної безпеки при Одеській міській раді кількість відходів 
І…ІV класів небезпеки, які щорічно надходять на звалища, оцінюється в 627000 т. Необхідно 
відзначити, що їх кількість невпинно зростає. При надходженні відходів на звалища вони під-
лягають впливу як ендогенних, так і екзогенних факторів. 

Одним з ендогенних факторів є життєдіяльність різноманітної мікрофлори. Вона призво-
дить до глибокої аеробно-анаеробної мінералізації органічних речовин звалищ та полігонів. 
При анаеробному розкладі органічної речовини в тілі полігона вивільняються основні її хімічні 
елементи. В присутності води вони утворюють нові хімічні сполуки: діоксид вуглецю (СО2), 
метан (СН4), аміак (NH3), сірководень (H2S).  

Утворення метану, діоксиду вуглецю та інших складових звалищного газу (ЗГ) на об’єктах 
депонування ТПВ настільки значне, що вони є одними з основних антропогенних джерел “пар-
никових” газів.  

Кількість звалищного газу, що утворюється, та концентрація метану залежать від вмісту 
органічних фракцій. Склад ЗГ може нараховувати до 50 компонентів: алкани, циклоалкани, ал-
кени, ароматичні та галогеновані вуглеводні, спирти, прості і складні ефіри, органічні складові 
та ін. Середньостатистичний морфологічний склад ЗГ складений на підставі огляду літератур-
них джерел: азоту діоксид — 0,6…0,71 %; аміак — 33…0,35 %; ангідрид сірчаний —
0,04…0,06 %; діхлордіфторметан — 0,02…0,03 %; декан — 0,02…0,03 %; діхлоретан — 
0,04…0,06 %; ізопропілбензол — 0,01 %; толуол — 0,08…0,1 %; метан — 55,1…72,6 %; пропан 
— 0,06…0,08 %; вуглеводні — 0,09…1,2 %; вуглецю оксид — 10,1…22,2 %; хлор загальний — 
0,01…0,06 %; хлор етан — 0,04…0,06 % та інші складові [1]. 

Основну хімічну формулу анаеробного процесу можна записати в такому вигляді: 
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де  a, b, c, d, g — кількість грам-молей відповідного хімічного елемента. 
При аеробному розпаді органічної речовини ТПВ утворюється вода (Н2О), діоксид вугле-

цю (СО2), аміак (NH3),тому формулу (1) можна записати у вигляді 
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Серед всіх сучасних систем з виробництва біогазу смітники — найбільш великі. Навіть 
найбільші промислові біогазові установки з обсягом реактора близько 10000 м3 менші середніх 
смітників в тисячі разів. 

Найважливіші фізичні процеси, що відбуваються на смітниках, — це ущільнення, подріб-
нення, розчинення, сорбція.  

Основні хімічні реакції — окислювально-відновлювальні та рН-залежні.  
Біологічні процеси, показані у формулі (3), є ключовими й виражені фазами аеробного та 

анаеробного розпаду органічної речовини з утворенням біогазу та фільтрату.  
  (3) мікроорганізми

6 12 6 4 2C H O 3CH 3CO 393 кДж/моль.⎯⎯⎯⎯⎯→ + +

Аеробний розпад органічної речовини відбувається на поверхні полігону, а також в його 
“тілі”, доки не буде використаний весь О2, що містився в ТПВ при їхньому захороненні. Цей 
процес може продовжуватись 50…150 днів, після чого облігатні аеробні мікроорганізми відми-
рають, а факультативні переходять в анаеробні та починається фаза анаеробного розпаду орга-
нічної речовини.  

Анаеробний процес розпаду органічної речовини продовжується кілька десятиліть, причо-
му інтенсивність процесу досягає максимуму вже через один рік після закриття ТПВ ізолюю-
чим шаром ґрунту й перебуває практично на одному рівні 5…6 років, а потім його інтенсив-
ність плавно зменшується. Для орієнтовних розрахунків можна вважати, що 42,5 % біогазу 
утворюються за перші 6 років і ще 57,5 % — за наступні 15 років. Органічна речовина розкла-
дається на смітниках приблизно протягом 20 років [2]. Активне утворення газу в товщі складо-
ваних відходів починається приблизно із третього року від початку складування, поступово на-
ростаючи, і триває 10…15 рр., після чого процес поступово сповільнюється. Теоретично біоло-
гічне розкладання 1 т ТПВ дає близько 400 м3 звалищного газу, що містить 55 % метану. Біогаз 
містить метану 40…60 %, вуглекислого газу — 30…45 %, кілька відсотків азоту, інше — домі-
шки.  

На практиці умови на смітнику не ідеальні й там розкладається приблизно 1/4 органічних 
відходів. Більше того, навіть на санітарному смітнику, який добре спроектовано та керується 
може бути витягнуто тільки близько 70 % звалищного газу, що виділяється. Так що більш реа-
льною, підтвердженою практикою, є величина виходу звалищного газу 100 м3/т ТПВ, із вмістом 
метану 55 % . 

Але ні анаеробного процесу, ні аеробного процесу розкладання органічних фракцій у чис-
тому вигляді на полігонах не існує, на практиці відбувається змішаний процес.  

Для визначення емісії звалищного газу з тіла полігона на підставі даних про середньоріч-
ний обсяг утворення відходів розрахували їхню кількість на 1968…1970 рр., дані про морфоло-
гічний склад ТПВ м. Одеси та ін. характеристики. 

Обсяг біогазу з полігону ТПВ-1 (V, м3/рік) розраховували за формулою [1] 
 1k

0
tV V Qe−=∑ , (4) 

де V0 — теоретичний потенціал утворення метану з ТПВ, м3/рік; 
 Q — середня кількість ТПВ, що надходять на полігон, т/рік; 
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 k1 — константа утворення метану з органічних відходів; 
 t — час з моменту відкриття полігону, років. 

Визначили дані, необхідні для розрахунку (табл. 1).  
Таблиця 1 

Середній компонентний склад полігонів ТПВ м. Одеси*

Найменування  Середній вміст, мас. % k1 V0 (ср.), м3/т ТПВ 
Папір 35 0,1 250 

Харчові відходи 25 0,35 150 
Дерево, листя (біомаса) 3,25 0,1 140 

Текстиль 4 0,05 100 
Шкіра, гума, пластмаса 3,75 0,01 60 

. 
 
Аналіз отриманих у результаті розрахунків даних показав, що емісія звалищного газу з ча-

сом не зменшується, чого слід було б очікувати, враховуючи період його експлуатації [2]. На-
впаки, обсяг звалищного газу, що викидається з “тіла” полігона, з кожним роком збільшуються 
(табл. 2). Це пов’язано з тим, що: 

— Полігон ТПВ-1, незважаючи на те , що його ресурс вичерпано і умови не відповідають 
санітарним нормам, досі не закритий. ТПВ продовжують надходити, розкладання органічних 
фракцій продовжується. Значний вклад у це розкладання, окрім ТПВ, що надійшли раніше, 
вносять ТПВ, що надходять щорічно. 

— Кількість ТПВ щорічно збільшується, що пов’язано з різким збільшенням кількості ме-
шканців у м. Одесі та прилеглих населених пунктах. 

— Окрім збільшення кількості мешканців міста, збільшується об’єм фракцій ТПВ, що да-
ють найбільший внесок в утворення ЗГ (у зв’язку зі збільшенням кількості паперу у складі 
ТПВ, харчових відходів, пакувальних матеріалів). 

Також можна зазначити, що склад ТПВ є визначальним для складу біогазу, і кількість ме-
тану, що утвориться, залежить від співвідношення органічних фракцій у складі ТПВ. 

Таблиця 2 

Утворення звалищного газу з ТПВ за період 1968…2008 рр. 

Рік відкриття 
полігону 

З відкриття поліго-
ну 10 років 

З відкриття полі-
гону 20 років 

З відкриття полі-
гону 30 років 

З відкриття полі-
гону 40 років 

Найменування 
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V, м3

Папір 75,6 6952,9 111,65 10268,43 148,75 13680,5 185,5 17060,4 224 20601,3 
Харчові нестатки 54 244,6 79,75 361,24 106,25 481,27 132,5 600,2 160 724,7 
Дерево, листя 

(біомаса) 7,02 361,6 10,37 533,96 13,81 711,39 17,2 887,1 20,8 1071,3 

Текстиль 8,64 524,0 12,76 773,93 17 1031,1 21,2 1285,9 25,6 1552,7 
Шкіра 8,1 439,8 11,96 649,45 15,94 865,25 19,9 1079 24 1302,9 

 
За даними, що були отримані у результаті розрахунків, також побудовано графік залежно-

сті емісії звалищного газу з тіла полігона від часу (див. рисунок). 
З рисунка випливає, що залежність утворення ЗГ від часу збільшується нелінійно. Це по-

яснюється щорічним поступовим збільшенням обсягів органічної фракції в ТПВ, особливо в 

                                                           
* В переліку компонентів ТПВ наведено тільки складові, що впливають на утворення ЗГ 
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 останні роки. Завдяки цьому збільшується також 
частка метану і вуглекислого газу в обсязі звалищ-
ного газу. 
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Емісія метану та вуглекислого газу на об’єктах 
поховання ТПВ настільки велика, що вони вважа-
ються одними з основних антропогенних джерел 
парникових газів. У глобальному масштабі вона 
становить щорічно 10…30 млрд м3, або 8…20 млн 
т. Частка метану зі смітників у сумарному потоці 
метану від всіх наземних джерел складає 4 %, що 
дозволяє вважати розширення смітників однією із 
причин збільшення концентрації метану в атмос-
фері. Слід зазначити, що вплив на посилення пар-
никового ефекту емісії в атмосферу одиниці маси 
метану в 21 раз сильніше, ніж одиниці маси вугле-
кислого газу. 

Найефективніший спосіб скоротити вихід в атмосферу метану з полігонів ТПВ — це його 
збір і використання.  

Для одержання електроенергії з газу використовують газові двигуни або газові турбіни. 
Вироблена електрична енергія може бути використана безпосередньо на площадці смітника або 
подана в мережу. 

Через досить низькі тарифи на електроенергію на внутрішньому ринку пріоритетним і 
найбільш рентабельним буде використання ЗГ для потреб промисловості, розташованої в без-
посередній близькості від смітників. 

Дослідження показали, що найбільш рентабельним є збирання біогазу на полігоні, де по-
ховано понад 5 млн т відходів з висотою складування не менше 10 м за наявності споживання у 
використанні біогазу. Однак для реалізації проекту необхідні значні капіталовкладення (близь-
ко 2,0…3,5 млн грн для полігону з 2 млн т відходів) [3].  

Отримані в результаті проведених розрахунків дані і аналіз ситуації на полігоні ТПВ-1 
“Дальницькі кар’єри” дозволили відмітити, що було б доцільно впроваджувати технології по 
збору і використанню біогазу у промислових цілях і на полігонах м. Одеси, особливо врахову-
ючи те, що об’єм ТПВ, що надходять на полігон, щорічно збільшується в арифметичній про-
гресії. Розвиток біоенергетичних технологій у масштабі країни зменшив би залежність України 
від імпортованих енергоносіїв, підвищив її енергетичну безпеку за рахунок організації енерго-
постачання на базі місцевих поновлюваних ресурсів, створив значну кількість нових робочих 
місць та вніс великий вклад в поліпшення екологічної ситуації. 
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