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1. WSTĘP 

Aktualnym aktem prawnym, z którego wynika obowiązek sprawdzania sprawności systemu 

odprowadzania gazu składowiskowego jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie składowisk odpadów /Dz. U. 2013, poz. 523/. Konieczność sprawdzania sprawności 

systemu odprowadzania gazu składowiskowego dotyczy jedynie monitoringu składowisk w fazie 

poeksploatacyjnej i powinna być wykonywana co 12 miesięcy. 

Na składowiskach wyróżniane są dwa rodzaje systemów odgazowania: pasywne i aktywne. 

System pasywny (bierny) odprowadzania gazów składa się z gazowych rowów drenażowych 

i kominów wentylacyjnych, które gromadzą jedynie gaz dopływający do nich pod własnym ciśnieniem. 

Mają bardzo ograniczony zasięg działania, w związku z czym istnieje możliwość emitowania gazu 

z obszarów pomiędzy kominami. Kominy lub studnie wentylacyjne budowane są zwykle (w miarę 

zapełniania składowiska odpadami) z perforowanych kręgów betonowych, rur plastikowych, 

w podciąganym rękawie stalowym, bądź bez niego. Średnica kręgów waha się zwykle od 500 do 2000 

mm, a rur od 90 do 500 mm. Głębokości instalacji dochodzą do kilkudziesięciu metrów, w zależności 

od miąższości warstwy składowanych odpadów. Instalacja tego rodzaju studni nie zapobiega 

niekontrolowanemu przemieszczaniu się gazu w masie składowiska i uwalnianiu poza nią. Część gazu 

dopływa do studzienek na skutek różnicy ciśnienia złożowego gazu, wyższego od ciśnienia 

atmosferycznego oraz dzięki dyfuzji. Proces ten jednak nie zapewnia ujmowania całej objętości gazu 

powstającego w masie składowiska oraz osiągnięcia satysfakcjonującej kontroli emisji gazu. Pod tym 

względem systemy pasywne są zawsze mniej efektywne od systemów aktywnych. Systemy pasywne 

charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami instalacji i eksploatacji oraz nie wymagają 

skomplikowanej obsługi. Jednak po ich zainstalowaniu nie ma możliwości ich regulacji czy wpływania 

na efektywność działania. Ograniczona jest również możliwość zastosowania standardowych 

elementów bezpieczeństwa, używanych w systemach aktywnych, np. przerywaczy płomienia, 

czujników ciśnienia i temperatury. 

System aktywny (czynny) odprowadzania gazów składa się ze studni wierconych 

lub instalowanych innymi technikami, najlepiej po zamknięciu danej kwatery i uszczelnieniu 

wierzchowiny. W systemie takim pompa gazowa (ssawo-dmuchawa) stwarza podciśnienie 

i doprowadza rurociągami gaz ze składowiska (bądź zamkniętej kwatery) do punktu, w którym gaz jest 

oczyszczany i wykorzystywany lub spalany w pochodni. Systemy aktywne, w przeciwieństwie do 

pasywnych, umożliwiają kontrolę parametrów systemu odgazowania – ciśnienia i natężenia przepływu 

w rowach wentylacyjnych, studniach, węzłach regulacyjnych i stacjach pompowych, temperatury 

spalania gazu w pochodniach, ilości gazu kierowanego do pochodni lub układu jego wykorzystania. 

Wyróżniane są następujące rodzaje studni: 

 Studnie poziome – stosowane najczęściej na płytkich składowiskach, z wysokim poziomem 

odcieków, lub tymczasowo na poletkach operacyjnych; są układane w odpadach i przykrywane 
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w miarę zapełniania kwater; oddziaływanie studni poziomych ograniczone jest zwykle do 

warstwy odpadów, w której są zabudowane; 

 Studnie pionowe – najczęściej instalowane są w odpadach metodą wierceń obrotowych; ich 

oddziaływanie jest rozłożone na przewiercone warstwy odpadów i dlatego ich efektywność jest 

w zasadzie wyższa od studni poziomych; 

 Studnie pionowe wbijane; 

 Studnie igłowe – stosowane są na płytkich składowiskach bądź na poletkach operacyjnych; 

studnie igłowe można instalować szybciej niż pionowe wiercone lub poziome, zapewniają dobrą 

efektywność ujmowania gazu, póki nie zostaną uszkodzone lub zawodnione przez odcieki.  

Pod pojęciem sprawności systemu odgazowania kryje się stosunek pomiędzy ilością metanu 

ujmowanego w instalacji odgazowującej (spalonego w silnikach bądź pochodniach), a oszacowanymi 

jego zasobami w złożu. Definicja ta ma zastosowanie jedynie dla systemów aktywnych, gdyż 

w przypadku systemów pasywnych nie ma możliwości jednoznacznego sprawdzenia sprawności 

systemu odgazowania. W Polsce większość składowisk posiada pasywny system odgazowania, 

w związku z czym najlepszym praktycznym sprawdzianem efektywności odgazowania jest okresowa 

analiza danych eksploatacyjnych systemu odgazowania przy zapewnieniu jego regularnego 

monitoringu. 
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2. PODSTAWA FORMALNA  

 

Zleceniodawca: 

Gminny Zakład Budżetowy 

ul. 3 Maja 587 

34-143 Lanckorona 

  

  

Wykonawca:  

SGS Polska Sp. z o.o., Branża Ochrony Środowiska 

ul. Cieszyńska 52a 

43-200 Pszczyna 

  

 

 

Pomiary gazu składowiskowego pod kątem oceny sprawności systemu odprowadzania gazu na 

składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lanckoronie, uzupełnione o wizję lokalną 

i analizę dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę, wykonane zostały na podstawie umowy  

z dnia 31.12.2014 r. 
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3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Przedmiotowe składowisko odpadów, utworzone w 1980 r., zlokalizowane jest we wschodniej 

części Lanckorony na działkach o nr ew. 470, 471, 472/6 oraz 478/13, obręb Lanckorona. Składowisko 

położone jest na południowym stoku lokalnego wyniesienia o wysokości 428,1 m n.p.m. Teren 

składowiska opada na południowy zachód.  

Geologicznie obszar składowiska zlokalizowany jest w Karpatach Zachodnich Fliszowych. 

Budowę geologiczną stanowią głównie utwory kredy i czwartorzędu. Hydrogeologicznie teren 

składowiska położony jest w Regionie Karpackim, Podregionie Zawnętrznokarpackim. Wody 

podziemne tego regionu związane są z utworami kredy i lokalnie z utworami czwartorzędu. 

Na składowisku odpadów, utworzonym na potrzeby mieszkańców gminy Lanckorona, 

przyjmowane były odpady komunalne charakterystyczne dla obszarów wiejskich, tj. odpady z niewielką 

ilością frakcji organicznych. Na przedmiotowym składowisku odpadów nie wydzielono kwater do 

składowania odpadów niebezpiecznych. 

Decyzją z dnia 14 lipca 2009 r., znak WOŚ-7645/1/09 Starosta Wadowicki udzielił Gminie 

Lanckorona zgody na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Lanckoronie oraz określił 

techniczny sposób zamknięcia składowiska, harmonogram działań związanych z rekultywacją 

składowiska oraz  warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów. Datę 

zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów określono na dzień  

1 stycznia 2004 r. 

Projekt rekultywacji składowiska zakładał: 

- Przemieszczenie odpadów zalegających w korycie istniejącego cieku wodnego i ukształtowaniu 

skarpy składowiska o nachyleniu 1:1, 

- Odtworzenie brzegów (skarp) cieku wodnego,  

- Rozplantowanie odpadów powstałych w skutek tworzenia skarpy i wyrównanie terenu 

składowiska,  

- Wykonanie instalacji do odprowadzania odcieków poprzez drenaż,  

- Wykonanie  instalacji do odprowadzania wód opadowych,  

- Wykonanie instalacji do odgazowania – trzy studnie odgazowujące, 

- Wykonanie warstw przykrywających odpady i ukształtowanie korony składowiska do rzędnych 

projektowanych:  

 Warstwa wyrównawczo – odgazowująca z piasku, 

 Mata bentonitowa,  

 Warstwa odwadniająca z grubego piasku,  

 Geowłóknina,  

 Warstwa rekultywacyjna wykonana z mieszanki glebowo-osadowej,  

 Warstwa wierzchnia wykonana z ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu,  

- Nasadzenie roślinności.    
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Fot. 1. Składowisko odpadów w Lanckoronie 

 

 

Fot. 2. Ogrodzenie terenu składowiska odpadów w Lanckoronie 
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3.1 CHARAKTERYSTYKA ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA 

Na składowisku zaprojektowano bierny system odgazowania w postaci trzech pionowych studni 

odgazowujących wykonanych z rur PEHD D110x6,6 mm umieszczonych w obsypce żwirowej. 

Schemat studni odgazowujących przedstawiono na rycinie (ryc. 1). 

 

 

  
Ryc. 1. Schemat studni odgazowujących 

 

3.2 WIZJA LOKALNA 

W celu dokładnej analizy sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego, w dniu 

14 sierpnia 2015 r. dokonano wizji lokalnej obejmującej przeprowadzenie oględzin stanu technicznego 

studzienek odgazowujących. Zbadano także ich drożność pod kątem możliwości przeprowadzenia 

pomiarów w profilu pionowym.  

Wszystkie trzy analizowane studzienki są stabilnie osadzone w podłożu i posiadają 

zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych i zanieczyszczeń – daszek stalowy. 

Studzienki nie posiadają wypełnienia, w żadnej z nich nie stwierdzono obecności wód odciekowych. 

Teren składowiska jest ogrodzony i tym samym zabezpieczony przed wejściem osób niepowołanych. 

Nie oznakowano strefy zagrożenia wybuchem. 
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Poniżej przedstawiono podstawowe parametry poszczególnych punktów pomiarowych:   

 

Oznaczenie 
studzienki 

odgazowującej 
Szer. geogr. N Dł. geogr. E Średnica [m] Głębokość [m] 

Wysokość 
kryzy [m] 

S1 49˚50’49,2’’ 19˚43’37,5’’ 0,08 4,25 1,10 

S2 49˚50’49,3’’ 19˚43’39,3’’ 0,08 5,50 1,08 

S3 49˚50’49,2’’ 19˚43’41,1’’ 0,08 5,72 1,05 

  

oraz dokumentację fotograficzną: 

 

 

Fot. 3 Studzienka odgazowująca S1 
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Fot. 4 Studzienka odgazowująca S2 

 

 

Fot. 5 Studzienka odgazowująca S3 
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3.3 WYNIKI BADAŃ MONITORINGU GAZU 

W ramach monitoringu składowiska odpadów w Lanckoronie prowadzona jest analiza 

procentowego udziału poszczególnych gazów oraz ich emisja w trzech studzienkach odgazowujących 

(S1, S2, S3) z częstotliwością określoną na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz.523).  

Wyniki pomiarów składu i emisji gazu składowiskowego przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tab. 1 Wyniki pomiarów gazu składowiskowego w studzienkach odgazowujących w 2015 r. 

Data pomiaru 

2015-02-05 

Prędkość 

objętościowa 

wypływu gazu 

[m
3
/h] 

Procentowa zawartość 

poszczególnych gazów 
Emisja [kg/h] 

O2 CO2 CH4 O2 CO2 CH4 

S1 nie wykryto 20,9 <0,6 <0,3 nie wykryto nie wykryto nie wykryto 

S2 nie wykryto 20,3 <0,6 <0,3 nie wykryto nie wykryto nie wykryto 

S3 nie wykryto 20,0 <0,6 <0,3 nie wykryto nie wykryto nie wykryto 

 

Tab. 2 Wyniki pomiarów gazu składowiskowego w studzienkach odgazowujących w 2015 r. 

Data pomiaru 

2015-08-14 

Prędkość 

objętościowa 

wypływu gazu 

[m
3
/h] 

Procentowa zawartość 

poszczególnych gazów 
Emisja [kg/h] 

O2 CO2 CH4 O2 CO2 CH4 

S1 nie wykryto 20,6 <0,6 <0,3 nie wykryto nie wykryto nie wykryto 

S2 nie wykryto 20,6 <0,6 <0,3 nie wykryto nie wykryto nie wykryto 

S3 nie wykryto 17,2 3,0 <0,3 nie wykryto nie wykryto nie wykryto 
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3.4 POMIARY SKŁADU GAZU SKŁADOWISKOWEGO POD KĄTEM SPRAWDZENIA 

SPRAWNOŚCI SYSTEMU ODPROWADZANIA GAZU SKŁADOWISKOWEGO 

W celu dokonania analizy sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego na 

składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lanckoronie przeprowadzono pomiary 

temperatury, wilgotności względnej, a także zawartości procentowej poszczególnych gazów: tlenu (O2), 

dwutlenku węgla (CO2) oraz metanu (CH4) w studzienkach oraz na powierzchni kwatery wokół nich 

zgodnie z instrukcją KJ-I-5.7-35. 

Pomiary wykonano na wysokości korony studzienki (punkt Z0) oraz kolejno na głębokościach 

0,2 (punkt Z -0,2), 0,5 (punkt Z -0,5) i 1,0 m (punkt Z-1,0) pod poziomem korony studzienki odgazowującej. 

Na powierzchni kwatery punkty pomiarowe rozmieszczane są równomiernie wokół otworu 

odgazowującego na dwóch okręgach o promieniach 1 m (punkty 1A, 1B, 1C) oraz 3 m (punkty 3A, 3B, 

3C). Dodatkowo pomiar wykonuje się również na powierzchni składowiska bezpośrednio przy otworze 

odgazowującym (punkt 0A).  

Lokalizację poszczególnych punktów pomiarowych zaprezentowano na schemacie (ryc.2).  

 

 

Ryc. 2. Schemat lokalizacji punków pomiarowych 

 

Pomiary na koronie studni odgazowujących oraz na powierzchni kwatery wokół tych punktów 

na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Dąbrówka-Ług, przeprowadzono  

w dniu 14 sierpnia 2015 r. Wyniki pomiarów zaprezentowano w tabelach (tab. 3-5). 
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Tab. 3 Wyniki pomiarów gazu składowiskowego w studzience odgazowującej S1 

Punkt pomiarowy  

Parametr  
Z 0 

Z -0,2 Z -0,5 Z -1,0 0A 1A 1B 1C 3A 3B 3C 

Temperatura gazu [°C] 27,5 27,5 27,4 27,4 27,5 27,5 27,4 27,4 27,5 27,5 27,5 

Wilgotność względna gazu [%Rh] 50,6 50,8 50,6 50,7 50,6 50,8 50,8 50,7 50,8 50,8 50,8 

Zawartość tlenu [%] 20,8 20,8 20,6 20,6 20,8 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 

Zawartość dwutlenku węgla [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zawartość metanu [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Tab. 4 Wyniki pomiarów gazu składowiskowego w studzience odgazowującej S2 

Punkt pomiarowy  

Parametr  
Z 0 

Z -0,2 Z -0,5 Z -1,0 0A 1A 1B 1C 3A 3B 3C 

Temperatura gazu [°C] 27,5 27,5 27,0 27,0 27,4 27,6 27,6 27,6 27,5 27,6 27,8 

Wilgotność względna gazu [%Rh] 50,6 50,8 51,0 51,0 50,8 50,6 50,8 50,7 50,7 50,6 50,6 

Zawartość tlenu [%] 20,9 20,9 20,7 20,6 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 

Zawartość dwutlenku węgla [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zawartość metanu [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tab. 5 Wyniki pomiarów gazu składowiskowego w studzience odgazowującej S3 

Punkt pomiarowy  

Parametr  
Z 0 

Z -0,2 Z -0,5 Z -1,0 0A 1A 1B 1C 3A 3B 3C 

Temperatura gazu [°C] 27,5 27,4 27,6 27,6 27,6 27,6 27,8 27,6 27,5 27,5 27,6 

Wilgotność względna gazu [%Rh] 50,6 50,8 50,8 50,6 50,6 50,6 50,8 50,8 50,7 50,8 50,8 

Zawartość tlenu [%] 20,0 20,0 18,0 17,2 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 

Zawartość dwutlenku węgla [%] 1,0 1,9 2,8 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zawartość metanu [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.5 OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM NA PODSTAWIE TRÓJKĄTA WYBUCHOWOŚCI 

METANU 

Metan jest gazem palnym i zmieszany w odpowiednim stosunku z powietrzem daje mieszaninę 

wybuchową, przy czym dolna granica wybuchowości wynosi 5%, a górna 15%. Najsilniejszy wybuch 

ma miejsce, gdy wchodzące w reakcję składniki występują w stężeniach stechiometrycznych, tzn. że w 

mieszaninie gazów palnych z powietrzem zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości 

istnieje stężenie czynnika palnego, odpowiadającego całkowitemu wyczerpaniu tlenu zawartego 

w mieszaninie. W przypadku metanu stężenie to wynosi 9,6% (powyżej i poniżej tego stężenia siła 

wybuchu maleje), natomiast tlen w powyższej mieszaninie musi być w ilości powyżej 12%. Dokładne 

granice wybuchowości metanu przedstawia tzw. trójkąt wybuchowości metanu. 

 

Ryc. 3 Przedział wybuchowości metanu w funkcji stężenia tlenu [1] 

  

Zagrożenie wystąpienia pożaru i wybuchu na składowisku jest jednym z utrudnień w obsłudze 

składowisk odpadów. Promień strefy zagrożenia wybuchowego w pobliżu studni biernych (z biofiltrami, 

pochodniami pasywnymi lub bez nich) może dochodzić do kilku metrów. W związku z powyższym 

niezbędna jest kontrola i monitoring gazu składowiskowego, wdrożenie procedur przeciwpożarowych 

podczas eksploatacji składowiska oraz wdrożenie prawidłowych procedur obsługi systemu 

odgazowania. 
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Do przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem metanu na składowisku odpadów  

w Lanckoronie wykorzystano wyniki uzyskane podczas pomiarów przeprowadzonych  

w dniu 14 sierpnia 2015 r. zarówno w profilu pionowym kominów odgazowujących, jak i na powierzchni 

kwatery wokół zdefiniowanych studni. 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów nie stwierdzono ryzyka zagrożenia wybuchem 

metanu w profilu pionowym studzienek odgazowujących i na powierzchni kwatery wokół 

zdefiniowanych studni. 

Niemniej, należy bezwzględnie stosować się do zasad bezpieczeństwa bhp i ppoż. 

w pobliżu zdefiniowanych studni odgazowujących. 

 

 

3.6 WYWIAD Z PRZEDSTAWICIELEM ZLECENIODAWCY 

W celu uzupełnienia informacji na temat historii składowiska odpadów w Lanckoronie 

przeprowadzono wywiad z przedstawicielem Zleceniodawcy. Na tej podstawie stwierdza się, że na 

opisywanym obiekcie nie odnotowano pożarów ani samozapłonów, nie było również skarg na odory. 
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4. PODSUMOWANIE 

 

1. Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki pomiarów gazu składowiskowego pod kątem oceny 

sprawności systemu odprowadzania gazu na składowisku odpadów komunalnych w Lanckoronie 

uzupełnione o wizję lokalną i analizę dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę.  

2. Na składowisku zaprojektowano bierny system odgazowania w postaci trzech pionowych studni 

odgazowujących wykonanych z rur PEHD D110x6,6 mm umieszczonych w obsypce żwirowej. 

3. Wszystkie trzy analizowane studzienki są stabilnie osadzone w podłożu i posiadają zabezpieczenie 

przed wpływem warunków atmosferycznych i zanieczyszczeń – daszek stalowy. Studzienki nie 

posiadają wypełnienia, w żadnej z nich nie stwierdzono obecności wód odciekowych. Teren 

składowiska jest ogrodzony i tym samym zabezpieczony przed wejściem osób niepowołanych. Nie 

oznakowano strefy zagrożenia wybuchem. 

4. Monitoring składu i emisji gazu składowiskowego we wszystkich trzech studzienkach w obu seriach 

2015 r. wskazuje na przeważającą zawartość tlenu i znikomą zawartość CO2 i CH4. 

W analizowanych punktach prędkość przepływu gazu była zbyt niska (poniżej dolnej granicy 

oznaczalności anemometru, która wynosi 0,01 m/s), aby obliczyć ich emisję.  

5. Pomiary wykonane wewnątrz studzienek wskazują na przeważającą tlenu na poziomie  

17,2% - 20,9%, a stężenie dwutlenku węgla (0,0% - 3,0%) i metanu (0,0%) było znikome. Z kolei 

we wszystkich punktach rozmieszczonych na powierzchni kwatery wokół zdefiniowanych 

studzienek stężenie tlenu oscyluje na stałym poziomie 20,8% - 20,9%, natomiast metanu 

i dwutlenku węgla nie wykryto.  

Na podstawie analizy dostępnych dokumentów, wizji lokalnej oraz przeprowadzonych pomiarów 

biogazu, system odgazowywania składowiska należy uznać za sprawny. 

6. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów nie stwierdzono ryzyka zagrożenia wybuchem metanu. 

Mimo wszystko, należy bezwzględnie stosować się do zasad bezpieczeństwa bhp  

i ppoż. 

7. Na podstawie informacji otrzymanych od Zleceniodawcy stwierdza się, że na składowisku  

w Lanckoronie nie występowały pożary ani samozapłony, nie było również skarg na odory. 
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