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Landfill as bioreactor
Summary
In this paper, landfill is described as bioreactor. Firstly, the bioprocesses
taking part within the landfill together with their mathematical descriptions are
presented. Secondly, the investigations on various landfill operational procedures are shown. The method which enables the studies on landfill behaviour is
also described. Three basic concepts for a landfill design operation are explained: dry landfill, bioreactor landfill and final storage quality landfill. The advantages of landfill operating as bioreactor are stressed.
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Podstawow¹ metod¹ zagospodarowania odpadów jest, jak
dotychczas, ich sk³adowanie. Jest to najstarsza, a jednoczeœnie
najbardziej uniwersalna forma ich usuwania i unieszkodliwiania.
Zgodnie z ustaw¹ O odpadach (ustawa z 27 kwietnia 2001 r.
O odpadach, Dz.U., 2001, 62, 628 z 20 czerwca 2001 r.) „Odpady,
których nie uda³o siê poddaæ odzyskowi, powinny byæ tak unieszkodliwiane, aby sk³adowane by³y wy³¹cznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób by³o niemo¿liwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych”. W praktyce doprowadzi to do zmniejszenia iloœci odpadów trafiaj¹cych
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na sk³adowisko, ale nie zlikwiduje istnienia sk³adowisk – nadal pozostan¹ pewne
grupy odpadów, które bêd¹ musia³y byæ sk³adowane.
Sposób projektowania, budowania i eksploatacji sk³adowisk zmienia siê w ostatnim czasie. Obecnie przyjmuje siê, ¿e sk³adowisko jest obiektem in¿ynieryjnym, s³u¿¹cym do sk³adowania odpadów sta³ych w sposób minimalizuj¹cy zagro¿enie i zanieczyszczenie œrodowiska. W sk³adowisku zachodz¹ procesy biologiczne, chemiczne i fizyczne, które powoduj¹ degradacjê odpadów, prowadz¹c do
powstawania zanieczyszczonych odcieków i gazu wysypiskowego. W zwi¹zku
z tym projektowanie i budowa sk³adowiska wymagaj¹ uwzglêdnienia elementów
konstrukcyjnych, które umo¿liwiaj¹ kontrolê powstaj¹cych odcieków i gazu sk³adowiskowego.
Zastosowanie barier, takich jak geomembrany HDPE do uszczelniania dna sk³adowisk i ostatecznych przykryæ wierzchnich, eliminuje mo¿liwoœæ dostawania siê do
sk³adowisk wody deszczowej, która jest konieczna do przebiegu procesów biodegradacji. W konsekwencji, odpady szczelnie zamkniête w nowoczesnych sk³adowiskach pozostaj¹ praktycznie niezmienione przez d³ugie lata – prawdopodobnie d³u¿ej ni¿ czas ¿ycia ich zabezpieczeñ [1].
Stabilizacja odpadów mo¿e byæ przyspieszona, tak aby przebieg³a w czasie krótszym ni¿ szczelnoœæ barier, o ile sk³adowisko zosta³o zaprojektowane i jest eksploatowane jako bioreaktor. Wiele placówek naukowo-badawczych w ró¿nych stronach œwiata pracuje nad poznaniem zjawisk zachodz¹cych podczas sk³adowania odpadów oraz opracowaniem metod pozwalaj¹cych na maksymalne przyspieszenie
stabilizacji sk³adowisk.
W artykule tym przedstawione zostan¹ procesy biochemiczne zachodz¹ce
w sk³adowiskach wraz ze spotykanymi w literaturze modelami matematycznymi
s³u¿¹cymi do ich opisu. Nastêpnie zaprezentowana zostanie metoda badawcza s³u¿¹ca do badañ procesów wysypiskowych – eksperymentalna symulacja pracy sk³adowisk w lizymetrach. Ponadto przedstawiona zostanie koncepcja sk³adowiska eksploatowanego jako bioreaktor oraz jeden z najwa¿niejszych sposobów przyspieszania przebiegu procesów wysypiskowych – recyrkulacja odcieków.

2. Procesy biochemiczne zachodz¹ce w sk³adowiskach
Rozk³ad odpadów w sk³adowisku zachodzi etapami – przyjêto dla nich okreœlenie „faza”. W ka¿dej z tych faz obserwowane s¹ charakterystyczne dla nich zmiany
liczebnoœci populacji okreœlonych grup bakterii oraz tworzenie i utylizacja pewnych
produktów metabolicznych. Sk³adowiska s¹ wyj¹tkowo heterogenicznymi mikroœrodowiskami. Ró¿ne obszary sk³adowiska (nawet znajduj¹ce siê blisko siebie) mog¹
znajdowaæ siê w innych fazach procesów rozk³adu [2].
Obecna wiedza na temat reakcji, które zachodz¹ wewn¹trz sk³adowiska, pochodzi z obserwacji ich g³ównych produktów koñcowych, takich jak metan, dwutlenek
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Rys. 1. Schemat procesów rozk³adu zachodz¹cych w sk³adowisku (na podstawie [3]).

wêgla i lotne kwasy organiczne [3]. Na rysunku 1 przedstawiono substraty i g³ówne
produkty przejœciowe, które pojawiaj¹ siê w trakcie procesów wysypiskowych.
W literaturze spotyka siê dwa alternatywne podzia³y faz sk³adowiska (tab. 1). Celem przedstawienia sekwencji procesów zachodz¹cych w sk³adowanych odpadach
zostanie wykorzystany podzia³ spotykany w polskiej literaturze [4,5].

2.1. Faza I – tlenowa
Pierwszy etap rozk³adu trwa zazwyczaj do jednego tygodnia. W tym czasie tlen
zawarty w odpadach i porach cia³ sta³ych jest zu¿ywany w procesach hydrolizy [równania (1) i (2)]. Powstaje dwutlenek wêgla, który zaczyna dominowaæ w sk³adzie biogazu.
(C6H10O5)n + n(H2O) ® nC6H12O6

(1)

CH2O(s) + O2 ® ½CO2(g) + ½H2O + ½HCO3- + ½H+

(2)
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Mo¿liwa jest dalsza dyfuzja tlenu poprzez górne warstwy uszczelniaj¹ce, ale jest
on szybko zu¿ywany w górnych warstwach odpadów i nie wp³ywa znacz¹co na przebieg procesów w ca³ej masie odpadów [6].
Wraz z wyczerpaniem tlenu cz¹steczkowego rozpoczyna siê redukcja utlenionych form azotu i siarki (wyró¿niana przez czêœæ autorów jako faza przejœciowa –
[7]), prowadz¹ca do spadku potencja³u redox. Przyk³adowe reakcje przedstawiaj¹
równania od (3) do (5). Na koñcu tej fazy pojawiaj¹ siê mierzalne stê¿enia zanieczyszczeñ organicznych w odciekach.
CH2O(s) + NO3- + NH4+ + OH- ® N2(g) + HCOO- + 3H2O

(3)

CH2O(s) + ½SO42- + H+ ® + ½H2S + H2O + CO2(g)

(4)

CH2O(s) + 4FeOOH(s) + 4HCO3- + 4H+ ® 4FeCO3(s) + CO2(g) + 7H2O (5)
Tabela 1
Fazy sk³adowiska
Na podstawie [1]

Na podstawie [4]

faza wstêpna
faza przejœciowa
faza produkcji kwasów
faza produkcji metanu
faza dojrzewania

faza tlenowa
faza kwaœna
faza metanowa niestabilna
faza metanowa stabilna
faza koñcowa

2.2. Faza II – fermentacji kwaœnej
Œrodowisko w z³o¿u odpadów zaczyna byæ ubogie w tlen i bakterie fakultatywne
przechodz¹ na metabolizm zwi¹zany z fermentacj¹ beztlenow¹. G³ównymi sk³adnikami odpadów, które mog¹ ulec biodegradacji s¹ celulozy i hemicelulozy (stanowi¹ce 90% potencja³u metanogennego – [8]). Wystêpuj¹ one w iloœci od 45 do 60%
suchej masy odpadów [9]. W mikroflorze sk³adowiska wyodrêbniono wiele bakterii
celulolitycznych – z rodzajów Bacillus, Paenibacillus, Cellulomonas, Microbacterium,
Lactobacillus, Cytophagaceae, Enterobacteriaceae, Enterococcus [10]. Ró¿norodne populacje bakterii hydrolitycznych hydrolizuj¹ powy¿sze polisacharydy oraz wystêpuj¹ce
w mniejszych iloœciach bia³ka i t³uszcze do odpowiednio rozpuszczalnych cukrów,
aminokwasów, d³ugo³añcuchowych kwasów karboksylowych i glicerolu. Te produkty hydrolizy s¹ nastêpnie rozk³adane dalej do krótko³añcuchowych kwasów karboksylowych, dwutlenku wêgla, wodoru, octanu i alkoholi [11] – równania od (6) do
(8). W efekcie produkcji kwasów maleje odczyn sk³adowiska, co powoduje uwalnianie metali [12]. W fazie tej obserwuje siê intensywny wzrost bakterii octowych oraz
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Rys. 2. Zmiany produkcji biogazu i ChZT odcieków w czasie eksperymentalnej symulacji pracy
sk³adowiska.

gwa³towne wykorzystywanie substratów i zwi¹zków biogennych [7]. Obserwowany
jest te¿ gwa³towny wzrost obci¹¿enia odcieków organicznymi zwi¹zkami wêgla, co
wyra¿a siê wzrostem ChZT (rys. 2).
C6H12O6 + 4H2O ® 2CH3COO- + 2HCO3- + 4H2(g) + 4H+

(6)

C6H12O6 + 2H2(g) ® 2C2H5COO- + 2H2O + 2H+

(7)

C6H12O6 ® 4C2H5COO- + 2CH3COO- + 2CO2 + 3H2(g) + 2H2O + 6H+ (8)

2.3. Faza III – metanowa niestabilna
W fazie metanowej niestabilnej odczyn odpadów zaczyna byæ stabilizowany
w zwi¹zku z wykorzystywaniem przez bakterie kwasów jako Ÿród³a wêgla [13]. Innym czynnikiem buforuj¹cym odczyn œrodowiska jest uwalnianie jonów metali
(w wyniku reakcji kwasów z metalicznymi i nieorganicznymi odpadami), które to
jony rozcieñczaj¹ jony wodorowe. Zmienne buforowanie jonów wapnia w niskich
pH wraz z ci¹g³ym buforowaniem sodu i potasu w neutralnym pH, umo¿liwia bakteriom osi¹gniêcie homeostazy oraz neutralizuje obecnoœæ lotnych kwasów t³uszczowych (substratu) [7].
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Osi¹gniêcie neutralnego pH pozwala sk³adowisku na przejœcie do zasadniczej
fazy rozk³adu, która charakteryzuje siê najbardziej z³o¿onymi interakcjami miêdzy
drobnoustrojami. Bakterie octowe (redukuj¹ce protony) przekszta³caj¹ dalej krótko³añcuchowe kwasy karboksylowe do octanów, wodorowêglanów i wodoru
[przyk³adowo dla kwasu propionowego reakcja opisana równaniem (9)]. Reakcje te
mog¹ przebiegaæ tylko, wówczas gdy wodór cz¹steczkowy jest usuwany ze œrodowiska [równanie (10)], poniewa¿ utlenianie zredukowanych zwi¹zków organicznych
przez bakterie octowe jest niekorzystne z termodynamicznego punktu widzenia
[14-16]. Dlatego te¿ bakterie produkuj¹ce kwasy zazwyczaj ¿yj¹ w symbiozie mutualnej z bakteriami metanowymi. Tworz¹ one k³aczki, pelletki lub inne agregaty zapewniaj¹ce im bliski kontakt z partnerem symbiotycznym.
CH3CH2COO- + 3H2O ® HCO3- + CH3COO- + H+ + 3H2

(9)

HCO3- + 4H2 + H+ ® CH4(g) + 3H2O

(10)

Jako akceptory wodoru cz¹steczkowego mog¹ równie¿ s³u¿yæ azotany i siarczany. Ze wzglêdu na wy¿szy potencja³ redox maj¹ wiêksze powinowactwo do wodoru
cz¹steczkowego ni¿ dwutlenek wêgla. W zwi¹zku z tym jeœli w sk³adowisku obecne
s¹ azotany lub siarczany, bakterie metanowe nie rozwijaj¹ siê w nim i nie obserwuje
siê produkcji metanu [13,17,18].
W normalnych warunkach, w tej fazie sk³adowiska, metan jest produkowany
z niskocz¹steczkowych produktów bakterii produkuj¹cych kwasy poprzez redukcjê
dwutlenku wêgla, rozszczepienie octanu lub redukcjê grupy metylowej zwi¹zków
C-1, takich jak trimetyloamina czy metanol [19]. Reakcje te zazwyczaj przebiegaj¹
z udzia³em ró¿nych bakterii metanowych (przyk³ady reakcji wraz z drobnoustrojami
je katalizuj¹cymi zosta³y zebrane w tabeli 2).
W odciekach ze sk³adowisk wyodrêbniono bakterie metanowe nale¿¹ce do
rodzajów Methanocorpusculum, Methanospirillum, Methanogenium, Methanosarcina,
Methanococcus, Methanoculeus [20] oraz Methanobacterium i Methanothrix [5]. Usuwanie niskocz¹steczkowych zwi¹zków przyspiesza redukcjê kwasów, a przez to zwiêksza dostêpnoœæ substratów dla ró¿nych szczepów metanowych.
Niektóre bakterie metanowe mog¹ uzyskiwaæ energiê z ró¿nych zwi¹zków
(tab. 2). Obserwowany jest gwa³towny wzrost produkcji biogazu, przy jednoczesnym spadku obci¹¿eñ odcieków organicznymi zwi¹zkami wêgla (rys. 2).
Produkcja metanu mo¿e zostaæ opóŸniona lub w ogóle nie mieæ miejsca, jeœli nie
s¹ zapewnione odpowiednie warunki œrodowiskowe dla bakterii metanowych. Rozpoczêcie metanogenezy œwiadczy o równowadze w ekosystemie sk³adowiska. Jeœli
aktywnoœæ bakterii fermentuj¹cych znacz¹co przewy¿sza aktywnoœæ bakterii octowych i metanowych, kwasy organiczne i wodór akumuluj¹ siê, odczyn nadmiernie
spada i metanogeneza ulega inhibicji [21]. W przypadku braku zmiataczy wodoru
cz¹steczkowego powstaj¹ mleczany, etanol i inne zredukowane produkty bakterii
fermentuj¹cych, ale nie s¹ one dalej utleniane [2].
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Tabela 2
Przyk³adowe reakcje i mikroorganizmy odpowiedzialne za produkcjê metanu
Reakcje
CH3

COO-

Mikroorganizmy

+ H2O ® CH4 + HCO3

-

4C2H5COOH + 2H2O ® 7CH4 + 5CO2
2C3H7COOH + 2H2O ® 5CH4 + 3CO2
2C2H5OH ® 3CH4 + CO2
2C2H5OH + CO2 ® CH4 + 2CH3COOH
CO2(g) + 4H2(g) ® CH4(g) + 2H2O

Methanobacterium soehngeni
Methanococcus mazei
Methanobacterium propionicum
Methanococcus mazei
Methanosarcina methanica
Methanobacterium suboxydans
Methanobacterium omelianskii
Methanobacterium bryanti

Warunki panuj¹ce w tej fazie – pH obojêtne, bardzo niski potencja³ redox, aktywnoœæ bakterii siarkowych, sprzyjaj¹ immobilizacji metali w z³o¿u odpadów [12].
Jest to istotne równie¿ ze wzglêdu na populacje metanogenów. Mori i wsp. [22]
ustalili, ¿e bakterie metanowe s¹ wra¿liwe na wysokie stê¿enia jonów metali ciê¿kich (szczep Methanobacterium thermoautothropicum wyizolowany ze sk³adowiska nie
móg³ wzrastaæ przy stê¿eniach metali – 0,5 mM Cd2+ i 1 mM Cu2+). Efekt ten nie
by³ widoczny w obecnoœci bakterii z rodzaju Desulfotomaculum, które redukuj¹ siarczany do siarczków, wi¹¿¹cych jony metali ciê¿kich [równanie (11)].
Me2+ + S2- ® MeS(s)

(11)

2.4. Faza IV – metanowa stabilna
Szybkoœæ produkcji metanu osi¹ga maksimum, po czym powoli maleje wraz
z wykorzystaniem rozpuszczalnych substratów (kwasów karboksylowych). W tej fazie szybkoœæ produkcji biogazu zale¿y od szybkoœci hydrolizy celuloz i hemiceluloz.
Kwasy karboksylowe s¹ wykorzystywane równie szybko, jak s¹ produkowane [6]
(sta³y poziom obci¹¿enia organicznymi zwi¹zkami wêgla widoczny jest na rysunku
2). Nastêpuje powolna humifikacja zwi¹zków organicznych zawartych w odpadach.
Zwi¹zki humusowe wi¹¿¹ metale ciê¿kie [12].

2.5. Faza V – dojrzewania
Faza dojrzewania rozpoczyna siê z chwil¹ gdy zwi¹zki organiczne zawarte w odpadach zostan¹ zdegradowane. Wówczas szybkoœæ dyfuzji tlenu do sk³adowiska
mo¿e staæ siê wiêksza ni¿ szybkoœæ jego zu¿ywania przez drobnoustroje. St¹d zaBIOTECHNOLOGIA 2 (69) 69-87 2005
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k³ada siê, ¿e ustabilizowane sk³adowisko mo¿e z czasem staæ siê ekosystemem tlenowym [6].
Poprzednie cztery fazy zosta³y dobrze poznane w badaniach zarówno w skali laboratoryjnej, jak i w trakcie obserwacji sk³adowisk. Natomiast brak jest obecnie danych doœwiadczalnych dotycz¹cych procesów, które zachodz¹ w fazie dojrzewania
i mog¹ trwaæ setki lub nawet tysi¹ce lat [6]. Czêœæ badaczy spodziewa siê, ¿e ustabilizowane sk³adowisko bêdzie inertne – bezpieczne dla œrodowiska [2]. Istniej¹ jednak podejrzenia, ¿e wraz ze wzrostem potencja³u redox mo¿e nast¹piæ uwalnianie
metali zimmobilizowanych w z³o¿u odpadów [12].

3. Opis matematyczny kinetyki procesów wysypiskowych
Sk³adowisko odpadów, jako heterogeniczny i niejednorodny, trójfazowy reaktor, w którym zachodz¹ skomplikowane reakcje biochemiczne, jest uk³adem bardzo
trudnym do zamodelowania. Zazwyczaj stosuje siê opis bardzo uproszczony i dotycz¹cy tylko czêœci procesów.
Spotykane w literaturze modele mo¿na podzieliæ na trzy, podstawowe grupy:
1) symuluj¹ce produkcjê metanu [23-26];
2) hydrologiczne [27-29];
3) uwzglêdniaj¹ce dystrybucjê substancji organicznej miêdzy odpadami, odciekami i biogazem [30-36].
Modele hydrologiczne zostan¹ pominiête w niniejszym przegl¹dzie.
Wiêkszoœæ prób matematycznego opisu koncentrowa³a siê na ustaleniu potencja³u metanogennego sk³adowiska. Pierwsze metody maj¹ce s³u¿yæ prognozowaniu
produkcji biogazu, które pojawi³y siê we wczesnych latach siedemdziesi¹tych
ubieg³ego stulecia, uwzglêdnia³y kinetykê zerowego lub pierwszego rzêdu [37]. Parametry kinetyczne uzyskiwane w efekcie dopasowania danych doœwiadczalnych do
tego typu modeli s¹ charakterystyczne dla danego miejsca i niezbêdne jest wykonywanie pomiarów biogazu na konkretnym sk³adowisku w celu ustalenia sta³ych szybkoœci reakcji [26].
Najprostszym z nich jest model bazuj¹cy na za³o¿eniu, ¿e degradacja substancji
organicznej zawartej w odpadach jest reakcj¹ pierwszorzêdow¹ wzglêdem substratu [równanie (12)], zaœ wydajnoœæ produkcji metanu (YCH4 ) z odpadów jest sta³a [równanie (13)]. Przyjmuj¹c warunki pocz¹tkowe CH4,0 = 0 i t0 = 0 otrzymuje siê równanie (14), wykorzystywane m.in. przez Bidlingmeiera i wsp. [25].
dS
= -kS
dt
YCH4 =
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(12)

(13)
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CH 4 = YCH4 S 0 1 - exp -kt

(14)

Natomiast Lay i wsp. [23] wykorzystywali zmodyfikowane równanie Gompertza
[równanie (15)], które uwzglêdnia czas trwania lag fazy w produkcji metanu l (czyli
w praktyce czas trwania fazy tlenowej i fermentacji kwaœnej, w których produkcja
metanu jest znikoma).
CH 4 = YCH4 S 0exp -exp

R
l - t +1
YMS 0

(15)

Wœród modeli uwzglêdniaj¹cych rozdzia³ substancji zawartych w odpadach pomiêdzy odpadami, odciekami i biogazem istnieje du¿a ró¿norodnoœæ. Wiêkszoœæ
z nich opisuje przebieg procesów zachodz¹cych w sk³adowisku jako reakcje enzymatyczne z udzia³em drobnoustrojów [30-35]. Na rysunku 3 przedstawiono dopasowanie do danych doœwiadczalnych modelu nale¿¹cego do tej grupy (model zaproponowany w rozprawie doktorskiej [38]).

Rys. 3. Porównanie dopasowania modelu kinetycznego do danych doœwiadczalnych w lizymetrze laboratoryjnym [38].
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Jeden z najprostszych modeli uwzglêdniaj¹cych udzia³ drobnoustrojów w przebiegu procesów biochemicznych zachodz¹cych w sk³adowisku zaproponowali Vieitez i wsp. [31]. W ich ujêciu zhydrolizowana substancja organiczna (SOM) [reakcja
pierwszorzêdowa – równanie (12)] jest nastêpnie wykorzystywana do wzrostu
drobnoustrojów [limitowanego substratem – równanie (16)] i produkcji przez nie
metanu, jako produktu zwi¹zanego ze wzrostem [równanie (17)].
dX m max SOM
=
X
dt K S +SOM
m
dCH 4
SOM
= b a max
X 0 + YX SOM 0 - SOM
dt
K S +SOM

(16)

(17)

Vavilin i wsp. [34] oprócz reakcji biochemicznych zachodz¹cych w z³o¿u odpadów uwzglêdnili równie¿ ruch cieczy w z³o¿u wywo³any recyrkulacj¹ odcieków –
proponuj¹c jednowymiarowy model dyspersyjny o zmiennych roz³o¿onych. Przyjêto, ¿e szybkoœæ przemian zwi¹zków organicznych jest limitowana szybkoœci¹ hydrolizy substancji organicznej zawartej w odpadach i produkcj¹ metanu z lotnych kwasów organicznych. W celu uproszczenia modelu potraktowano hydrolizê substancji
organicznej z odpadów i produkcjê kwasów organicznych jako jeden etap, natomiast powstawanie metanu z lotnych kwasów t³uszczowych jako drugi etap. W obu
etapach uwzglêdniono inhibicjê lotnymi kwasami t³uszczowymi.
Najbardziej pe³ny opis matematyczny pracy sk³adowiska zaproponowali Haarstrick i wsp. [32]. Materia organiczna zosta³a podzielona na dwie frakcje: szybko
i wolno ulegaj¹ce hydrolizie (rozk³ad obu frakcji jest opisywany jako reakcje pseudopierwszego rzêdu). Zarówno szybkoœæ tworzenia lotnych kwasów organicznych, jak
i metanu, s¹ opisane jako reakcje limitowane i inhibitowane substratem, zachodz¹ce przy udziale dwóch grup drobnoustrojów, których wzrost i zamieranie s¹
uwzglêdnione w modelu. Uwzglêdniony jest w nim równie¿ wp³yw czynników œrodowiskowych – temperatury i odczynu na przebieg procesów biochemicznych. Dodatkowo uwzglêdniony jest miêdzyfazowy ruch masy dwutlenku wêgla miêdzy ciecz¹ i gazem oraz efekty cieplne reakcji. Model ten zosta³ doœwiadczalnie zweryfikowany w skali laboratoryjnej (objêtoœæ lizymetru 1,2 dm3; [39]).
Mo¿na jednak spotkaæ te¿ modele, w których przebieg reakcji biochemicznych
jest uproszczony do reakcji pseudopierwszego rzêdu, za to uwzglêdniane s¹ transport cieczy i gazu oraz dystrybucja poszczególnych zwi¹zków miêdzy fazami sta³¹,
ciek³¹ i gazow¹ [33] albo niejednorodnoœæ sk³adowiska [36]. Autorzy upraszczaj¹
opis procesów biochemicznych, argumentuj¹c, ¿e w warunkach rzeczywistego sk³adowiska uzyskanie pewnych wartoœci sta³ych kinetycznych reakcji biochemicznych
jest niemo¿liwe, a na szybkoœæ procesów i osi¹gane efekty wiêkszy wp³yw maj¹
czynniki abiotyczne przez nich uwzglêdnione.
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3.1. Symulacja sk³adowisk odpadów w warunkach laboratoryjnych
Wp³yw sposobu eksploatacji sk³adowiska na przebieg procesów w nim zachodz¹cych jest przedmiotem badañ naukowych od lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego
stulecia. Wykorzystywanie w tym celu wydzielonych czêœci sk³adowiska lub lizymetrów o bardzo du¿ej objêtoœci jest uznawane przez czêœæ naukowców za zbyt czasoch³onne, kosztowne i nie³atwe do kontrolowania [40]. Badania prowadzone w lizymetrach pozwalaj¹ na sporz¹dzanie bilansów masy poprzez pomiar sk³adu i iloœci
powstaj¹cego biogazu, badanie sk³adu odcieków oraz ustalenie wp³ywu ró¿nych parametrów operacyjnych lub sposobu prowadzenia procesu wysypiskowego na jego
przebieg [40].
Zdaniem Kyleforsa i wsp. [41] lizymetry laboratoryjne mog¹ byæ wykorzystywane
do ustalenia najwy¿szych, mo¿liwych stê¿eñ zanieczyszczeñ organicznych w odciekach (zale¿nych g³ównie od procesów mikrobiologicznych) oraz prognozowania
trendów zmian sk³adu i iloœci odcieków zwi¹zanych z procesami zachodz¹cymi
wewn¹trz odpadów. Przyk³adowe porównanie zmian sk³adu i odczynu odcieków
z rzeczywistych sk³adowisk a wynikami w skali laboratoryjnej zosta³o przedstawione na rysunku 4.
Podstawy wiedzy o procesach biochemicznych zachodz¹cych w sk³adowiskach
zosta³y uzyskane dziêki badaniom w skali laboratoryjnej [1], jednak wartoœci parametrów kinetycznych uzyskane w skali laboratoryjnej nie mog¹ byæ bezpoœrednio

Rys. 4. Zmiany pH i BZT5 w rzeczywistych sk³adowiskach i w lizymetrach laboratoryjnych [50].
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wykorzystane do projektowania oczyszczalni odcieków, czy instalacji do wykorzystania gazu wysypiskowego, ze wzglêdu na to, ¿e w lizymetrach nie jest mo¿liwe
uzyskanie tak niejednorodnego rozk³adu odpadów, jaki ma miejsce na sk³adowisku
[42]. W warunkach rzeczywistego sk³adowiska oprócz procesów biochemicznych
du¿e znaczenie maj¹ zjawiska hydrogeologiczne – przyk³adowo w trakcie recyrkulacji odcieków mog¹ nast¹piæ niebezpieczne zmiany w uk³adzie z³o¿a odpadów,
gro¿¹ce zwa³ami [43].
Youcai i wsp. [42] twierdz¹, ¿e wykorzystanie lizymetrów w skali laboratoryjnej
do zgrubnej symulacji procesów zachodz¹cych w sk³adowisku jest miarodajne, gdy
u¿ywane s¹ tak¿e odpowiednio du¿e reaktory – zawieraj¹ce kilkaset kilogramów
odpadów. Natomiast dok³adne wartoœci parametrów (takich jak sk³ad odcieków,
iloœæ biogazu) dla rzeczywistego obiektu powinny byæ mierzone na sk³adowisku.
Niemniej jednak w ró¿nych oœrodkach naukowo-badawczych na ca³ym œwiecie by³y
prowadzone badania z wykorzystaniem ró¿nych procedur doœwiadczalnych i ró¿nej
wielkoœci lizymetrów – od 2 do 300 dm3. W ostatnich latach w lizymetrach przebadano nastêpuj¹ce aspekty procesów zachodz¹cych podczas sk³adowania odpadów:
– populacja mikrobiologiczna w sk³adowisku [23];
– wspólne sk³adowanie odpadów innych ni¿ niebezpieczne, osadów œciekowych
i morskich [44];
– recyrkulacja odcieków [23,44-50];
– toksycznoœæ odcieków wobec bakterii metanowych [45];
– dodawanie zwi¹zków biogennych i buforuj¹cych do recyrkulowanych odcieków [51],
– dodawanie osadów œciekowych [52,53] lub ich recyrkulacja [54];
– sk³adowanie popio³ów po spalaniu [55,56];
– sk³adowanie odpadów po biologiczno-mechanicznej obróbce wstêpnej lub kompostowaniu i porównanie emisji w stosunku do surowych odpadów [48,51];
– napowietrzanie sk³adowiska [46,48];
– zastosowanie zu¿ytych wyk³adzin jako sk³adnika warstw przykrywaj¹cych odpady [57];
– wp³yw recyrkulacji na roœlinnoœæ porastaj¹c¹ powierzchniê sk³adowiska i procesy zachodz¹ce w warstwie przykrywaj¹cej sk³adowiska [58];
– matematyczne modelowanie produkcji biogazu [59] oraz biorozk³adu odpadów [30] z uwzglêdnieniem ruchu odcieków w z³o¿u [34,60];
– wp³yw dodatku metali ciê¿kich do z³o¿a odpadów na procesy w nim zachodz¹ce i mo¿liwoœæ ich immobilizacji w z³o¿u [49];
– mo¿liwoœæ degradacji polichlorowanych zwi¹zków organicznych i innych trudno biodegradowalnych zwi¹zków organicznych w sk³adowisku odpadów [61,63];
– stosowanie warstw odpadów ustabilizowanych [55];
– pakowanie w bele sk³adowanych odpadów [64];
– wykorzystywanie z³o¿a odpadów jako komory denitryfikacji – zawracanie odcieków poddanych uprzednio procesowi nitryfikacji [65,66];
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– recyrkulacja odcieków pomiêdzy reaktorami znajduj¹cymi siê w ró¿nych fazach – kwaœnej i metanowej [31,49,60];
– zawracanie odcieków wraz z osadem nadmiernym z komory beztlenowego ich
oczyszczania [67];
– rozdzielenie faz i napowietrzanie [46];
– ozonowanie i recyrkulacja odcieków [68,69].

3.2. Recyrkulacja odcieków
Spoœród wszystkich czynników wp³ywaj¹cych na przebieg procesów wysypiskowych najwiêksze znaczenie ma recyrkulacja odcieków.
Woda jest niezbêdna w przebiegu wszelkich procesów biologicznych. W sk³adowisku woda jest potrzebna do transportu substratu z odpadów do mikroorganizmów oraz odprowadzania produktów z najbli¿szego ich otoczenia. Przy czym
istotna jest nie tylko sama jej obecnoœæ (odpowiednia wilgotnoœæ odpadów), ale te¿
przep³yw wody. Bez ruchu wody toksyczne produkty mog³yby akumulowaæ siê wokó³ drobnoustrojów. Dodatkowo woda jest niezbêdna w transporcie zwi¹zków biogennych i ciep³a [70].
Recyrkulacja odcieków mo¿e byæ wykorzystana do zapewnienia zarówno optymalnej wilgotnoœci jak i odpowiedniego transportu wody w z³o¿u odpadów, a przez
to do optymalizacji procesów zachodz¹cych w sk³adowiskach. Wi¹¿¹ siê z ni¹ jednak konkretne zagro¿enia. Wieloletnie badania prowadzone nad tym zagadnieniem
pozwoli³y na wypracowanie procedur zapewniaj¹cych przewagê zalet recyrkulacji
nad jej wadami [1].
Dziêki recyrkulacji mo¿liwe jest przyspieszenie osiadania odpadów [41,54,71],
co pozwala na osi¹gniêcie ich objêtoœci zbli¿onej do ostatecznej i po³o¿enia ostatecznego przykrycia wierzchniego bez ryzyka, ¿e zostanie ono z czasem uszkodzone z powodu zmian geologicznych w z³o¿u [72]. Recyrkulacja mo¿e równie¿ prowadziæ do zwiêkszenia gêstoœci nasypowej odpadów w z³o¿u, a przez to z³o¿enia
wiêkszej ich iloœci (lepszego wykorzystania powierzchni sk³adowiska [41,72]). Jednak nadmierne zagêszczenie z³o¿a odpadów uniemo¿liwia w nim ruch cieczy [1].
Proponowane jest mniejsze zagêszczanie mechaniczne odpadów na rzecz zagêszczania dziêki recyrkulacji [1].
Recyrkulacja jest równie¿ metod¹ oczyszczania odcieków – in situ [72]. Odcieki
zostaj¹ czêœciowo odparowane [47] – proces ten jest uzale¿niony od stosowanej
techniki recyrkulacji. Oczyszczanie odcieków wewn¹trz sk³adowiska zachodzi dopiero w fazie metanowej – zanieczyszczenia organiczne s¹ wykorzystywane do
produkcji biogazu, natomiast metale ciê¿kie immobilizowane. Natomiast w poprzedzaj¹cej j¹ fazie kwaœnej obci¹¿enia odcieków wzrastaj¹. Procesy hydrolizy i produkcji kwasów karboksylowych powoduj¹ szybki wzrost stê¿enia tych kwasów
w odciekach, a przez to spadek ich odczynu. Przy zbyt intensywnej recyrkulacji
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[41,47] lub du¿ym udziale ³atwo biodegradowalnych odpadów [45] mo¿e to doprowadziæ do wysokich stê¿eñ niezdysocjowanych kwasów karboksylowych (niskie pH),
które powoduj¹ inhibicjê metanogenezy [73]. Wiele prac naukowo-badawczych zosta³o poœwiêconych rozwi¹zaniu tego problemu. Buforowanie odcieków poprzez
dodawanie roztworów wodorotlenków [51] pozwala³o na zwiêkszenie odczynu,
a przez to zmniejszenie udzia³u niezdysocjowanych kwasów. Stosowanie warstw
ustabilizowanych odpadów [55] lub recyrkulacji odcieków miêdzy z³o¿ami odpadów
znajduj¹cych siê w ró¿nych fazach [31,49,60] prowadzi³o do wykorzystania w warstwach materia³u ustabilizowanego kwasów t³uszczowych powstaj¹cych w œwie¿ych
odpadach. Ostatnio proponowane jest stosowanie recyrkulacji rzadziej w fazie kwaœnej, a czêœciej w fazie metanowej sk³adowiska [41]. Problem nadmiernej produkcji
kwasów karboksylowych ma mniejsze znaczenie w rzeczywistych sk³adowiskach,
ni¿ w trakcie ich symulacji w lizymetrach [40]. Wynika to z niejednorodnoœci odpadów i rzadszej recyrkulacji. Recyrkulacja prowadzi do wzrostu szybkoœci produkcji
biogazu [72], a tak¿e jego iloœci – w przypadku braku recyrkulacji czêœæ wêgla zawartego w odpadach jest usuwana wraz z odciekami [47]. Dziêki recyrkulacji zatem
zwiêksza siê zysk energetyczny, który mo¿na uzyskaæ ze spalania biogazu [24].
Przyspieszaj¹c przebieg procesów zachodz¹cych w sk³adowanych odpadach recyrkulacja skraca czas ich stabilizacji, co mo¿e prowadziæ do zmniejszenia kosztów
eksploatacyjnych sk³adowiska – skrócenia czasu, w którym niezbêdne jest monitorowanie sk³adowiska [55].
Niektórzy autorzy [52,70], na podstawie przeprowadzonych przez siebie badañ,
wyci¹gnêli wniosek, ¿e od samego ruchu cieczy w z³o¿u bardziej istotne jest równomierne rozprowadzenie inokulum (np. osadów œciekowych z beztlenowej komory
fermentacji) w z³o¿u odpadów. Martin i wsp. [74] twierdz¹, ¿e samo równomierne
zaszczepienie z³o¿a odpadów drobnoustrojami w wystarczaj¹cym stopniu przyspiesza produkcjê biogazu z odpadów i nie jest potrzebna recyrkulacja odcieków.
W praktyce (eksploatacji rzeczywistego sk³adowiska) najistotniejsze jest zastosowanie skutecznego sposobu dystrybucji odcieków w z³o¿u odpadów oraz kontrola zarówno sprawnoœci systemu recyrkulacji, jak i odgazowania sk³adowiska [1].

3.3. Sk³adowisko eksploatowane jako bioreaktor
Obecnie wyró¿nia siê trzy podstawowe koncepcje eksploatacji sk³adowiska odpadów:
1. Suche sk³adowisko: nowoczesne sk³adowisko z ograniczonym dostêpem wód.
Charakteryzuje siê niewielkimi iloœciami odcieków i biogazu, produkowanymi przez
d³ugi okres. Stabilizacja (degradacja) odpadów trwa bardzo d³ugo i mo¿e nie przebiec do koñca ze wzglêdu na ma³¹ wilgotnoœæ odpadów. Z regu³y tego typu sk³adowiska s¹ kosztowne pod wzglêdem inwestycyjnym – wysokie koszty uszczelnieñ
wierzchnich oraz eksploatacyjnym – wymagaj¹ monitorowania przez wiele lat. Co
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wiêcej – nios¹ ze sob¹ ryzyko ekologiczne w przypadku rozszczelnienia uk³adu –
procesy biodegradacji nie osi¹gaj¹ swojego kresu [55].
2. Sk³adowisko – bioreaktor: procesy mikrobiologiczne w sk³adowisku s¹ intensyfikowane do tego stopnia, aby transformacja i stabilizacja zwi¹zków organicznych
zawartych w odpadach, a dok³adnie ich czêœci ³atwo i umiarkowanie podatnych na
biodegradacjê, trwa³a nie d³u¿ej ni¿ od 5 do 8 lat od chwili zamkniêcia sk³adowiska
[75].
3. Sk³adowisko – ostateczny magazyn: w tego typu sk³adowisku mog¹ byæ sk³adowane tylko odpady przygotowane w taki sposób, aby zawiera³y jak najmniej substancji organicznych, a mo¿liwoœæ wymywania substancji nieorganicznych by³a równie¿ zminimalizowana. W tym celu konieczna jest segregacja odpadów i ich wstêpna utylizacja. Zak³ada siê, ¿e monitorowanie tego typu sk³adowiska bêdzie krótkotrwa³e, a koszty unieszkodliwiania odcieków i biogazu minimalne. Istotne jest, aby
redukcja wymienionych kosztów pokrywa³a koszty wstêpnego unieszkodliwiania
odpadów [55].
Przewaga sk³adowiska eksploatowanego jako bioreaktor w stosunku do innych
koncepcji opiera siê na czterech filarach:
– wzrost wydajnoœci przekszta³cenia substancji organicznej zawartej w odpadach
w energiê [1] – realizuje siê poprzez wzrost szybkoœci produkcji biogazu oraz poprawê jego jakoœci, co zwiêksza iloœæ energii, któr¹ mo¿na odzyskaæ z biogazu [75];
– magazynowanie lub unieszkodliwianie odcieków [1] – zapewniana jest biochemiczna transformacja zarówno zwi¹zków organicznych, jak i nieorganicznych, zawartych w odciekach [75] oraz zmniejszana iloœæ odcieków, które trzeba oczyszczaæ
metodami ex situ [47];
– odzyskiwanie przestrzeni [1] – przyspieszenie stabilizacji odpadów prowadzi
do ich osiadania, a przez to umo¿liwia do³o¿enie kolejnej porcji odpadów [41]. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ wydobycia ustabilizowanych odpadów w celu zastosowania ich
jako kompostu i ponowne wykorzystanie przestrzeni [75];
– technologia przyjazna dla œrodowiska [1] – poprzez zatrzymywanie odcieków
w masie odpadów oraz kontrolê emisji biogazu zapewniaj¹ minimalny wp³yw na
wody podziemne, powierzchniowe i otoczenie sk³adowiska oraz zmniejszaj¹ emisjê
gazów cieplarnianych do atmosfery [75]. Dodatkowo poprzez ustabilizowanie odpadów minimalizuj¹ d³ugofalowe ryzyko dla œrodowiska naturalnego [1].
Przyspieszenie i intensyfikacja procesów zachodz¹cych w sk³adowiskach najczêœciej osi¹gane s¹ poprzez zapewnienie optymalnej wilgotnoœci odpadów [1,75]. Zazwyczaj nie wystarcza sama recyrkulacja odcieków – niezbêdne jest dodawanie innych
nietoksycznych cieczy lub materia³ów pó³p³ynnych [75]. Dodawanie œcieków przemys³owych (np. z przemys³u spo¿ywczego) oprócz zwiêkszania wilgotnoœci odpadów
do wymaganego poziomu ma jeszcze tê zaletê, ¿e jest tani¹ metod¹ ich unieszkodliwiania [76]. Przy czym dodawane ciecze musz¹ mieæ sk³ad sprzyjaj¹cy biodegradacji
odpadów [76]. Podstawowym zagadnieniem jest zastosowanie odpowiedniego systemu recyrkulacji odcieków i doprowadzania cieczy innych ni¿ odcieki. Przy wyborze
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odpowiedniego systemu oprócz optymalnej iloœci cieczy musz¹ byæ uwzglêdnione minimalizacja oddzia³ywania na œrodowisko (np. powstawanie aerozoli w przypadku powierzchniowego zraszania sk³adowiska) oraz uregulowania prawne [1]. W praktyce
wykorzystywane s¹ zraszanie powierzchniowe za pomoc¹ cystern albo systemem zraszania powierzchniowego [77] studnie pionowe i poziome rowy [1].
Koncepcja sk³adowiska-bioreaktora przenios³a siê ju¿ z badañ w skali laboratoryjnej do zastosowañ wielkoskalowych, które ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem
szczególnie w Stanach Zjednoczonych [76]. Bilans ekonomiczny sk³adowiska-bioreaktora mo¿e byæ bardziej korzystny ni¿ suchego sk³adowiska, ale uzale¿nione jest to od
wielu czynników specyficznych dla rejonu, w którym sk³adowisko siê znajduje –
np. koszt oczyszczania odcieków, czy gruntu/powierzchni niezbêdnej dla zbudowania sk³adowiska [1]. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e sk³adowisko-bioreaktor powinno byæ
tylko jednym z elementów zintegrowanej gospodarki odpadami, a nie jedynym jej
rozwi¹zaniem – zastêpuj¹cym na przyk³ad recykling odpadów [76].

4. Podsumowanie
Badania nad oddzia³ywaniem sk³adowisk odpadów na œrodowisko naturalne s¹
prowadzone od lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia. Zastosowanie bioreaktorów symuluj¹cych pracê sk³adowiska w skali laboratoryjnej (tzw. lizymetrów) pozwoli³o na poznanie podstawowych procesów biochemicznych zachodz¹cych w sk³adowanych odpadach. Ustalono, ¿e procesy te zachodz¹ w okreœlonej sekwencji (podzielono czas ¿ycia sk³adowiska na poszczególne fazy: tlenow¹, kwaœn¹, metanow¹
i dojrzewania) i prowadz¹ do powstania dwóch strumieni zanieczyszczeñ mog¹cych
mieæ negatywny wp³yw na œrodowisko naturalne – odcieków i gazu wysypiskowego. Zauwa¿ono równie¿, ¿e sk³ad i strumieñ zanieczyszczeñ emitowanych do œrodowiska (z odciekami i biogazem) zale¿y od bardzo wielu czynników, takich jak sk³ad
odpadów, warunki atmosferyczne, czy sposób eksploatacji sk³adowiska.
Popularn¹ sta³a siê koncepcja sk³adowiska jako bioreaktora, w którym procesy
zachodz¹ce w sk³adowisku wykorzystywane s¹ do oczyszczania powstaj¹cych w nim
odcieków przy jednoczesnej optymalizacji produkcji biogazu i efektywnym wykorzystaniu powierzchni sk³adowiska. W chwili obecnej oprócz badañ naukowych taki
sposób eksploatacji sk³adowiska jest wykorzystywany w praktyce, a debaty nad jego
miejscem w zintegrowanej gospodarce odpadami tocz¹ siê na wiêkszoœci konferencji poœwiêconych gospodarce odpadami [76].
Obecnie nacisk badawczy po³o¿ony jest na:
– zbadanie wp³ywu sposobu eksploatacji sk³adowiska i sk³adu odpadów w nim
umieszczanych na przebieg procesów wysypiskowych;
– weryfikacjê wyników uzyskiwanych w skali laboratoryjnej w rzeczywistych
obiektach (sk³adowiskach);
– modelowanie procesów zachodz¹cych w sk³adowisku.
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Symbole
CH4 –
k
–
KS –
R
–
S
–
SOM –
X
–
YCH 4 –
YX –
l
–
a
–
mmax –

objêtoœæ metanu [dm3];
sta³a szybkoœci reakcji [d-1];
sta³a saturacji [mg·dm-1];
szybkoœæ produkcji metanu [dm3·d-1];
masa odpadów [g];
stê¿enie rozpuszczonej substancji organicznej [mg·dm-3];
stê¿enie biomasy [mg·dm-3];
wspó³czynnik wydajnoœci produkcji metanu z odpadów [dm3·g-1];
wspó³czynnik wydajnoœci biomasy [mg(biomasa) · mg(SOM)-1];
czas trwania fazy adaptacyjnej [d];
wspó³czynnik wydajnoœci produktu z biomasy [mg(metan) · mg(biomasa)-1];
maksymalna w³aœciwa szybkoœæ wzrostu drobnoustrojów [d-1].

Subskrypty
0

– wartoœæ pocz¹tkowa
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