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REZUMAT. Este stabilit că deșeurile (msw), de tip menajer, depozitate  cu respectarea prevederilor legale privind 
protecția mediului sau fără respectarea acestor prevederi generează gaz de depozit (LFG). Un depozit (MSW), care 
respectă prevederile legale privind protecția mediului,  este un depozit care nu polueaza stratul freatic (are strat de 
protectie si instalatii de colectare levigat) iar la suprafața solului are instalații de colectare LFG dar și instalații de 
control a migrației LFG cât si instalații de depistare a mirosurilor sesizabile olfactiv.  Depozitele care nu respectă 
prevederile legale privind protecția mediului  vor polua atât stratul freatic cât și atmosfera, mai mult, vor afecta 
aglomerările umane  (orașe, comune, sate) prin mirosurile dezagreabile sesizabile olfactiv. LFG (gazul de depozit) 
este un amestec de gaze  cu efect de seră dar şi alte gaze dintre care unele pot fi toxice și periculoase pentru 
sănătate (exemplu: hidrogenul sulfurat). Preponderente  in LFG (gazul de depozit) sunt gazul metan (35-60 %) și 
dioxidul de carbon ( 40-55%). Gazul metan și dioxidul de carbon, generate de depozitele de deseuri (MSW), sunt 
gaze cu efect de seră fiind responsabile de efectul global de încălzire a atmosferei  în proporție de 4-5%, ca fiind  
emise din activități antropice.  Datorită GWP (Potențial Global de Încălzire a Atmosferei) mare  al  gazului metan (de 
21 ori mai mare ca al dioxidului de carbon) dar si puterii calorice apare necesitatea colectării și utilizării ca resursa 
economică.  De reținut este:  dioxidul de carbon este un gaz  care se găsește  natural în atmosferă.  Valoarea 
economică  a gazului metan (datorita puterii calorice) a condus la găsirea de relații matematice care să cuantifice 
cantitățile emise  din depozitele de deseuri (msw)  și,, mai important, să se poată prognoza cantitățile emise, 
utilizand un algoritm de lucru adecvat şi NOMGRAMA, având în vedere că generarea deșeurilor (msw)  este un 
proces continuu.  Nu există o relație, general valabilă, de estimare,  prin calcul, a emisiei de  gaz metan  din 
depozitele de deseuri (msw) astfel că, practic, fiecare stat și-a stabilit o relație  de estimare a cantitații de gaz metan 
emis având în vedere cantitățile de deșeuri (MSW) generate  și condițiile de mediu existente.  În acest inscris vor fi 
trecute în  revistă  câteva relații de estimare prin calcul  a emisiei de gaz metan din depozitele de deșeuri (MSW), 
limite de aplicare și utilizarea lor în viitor. 

Cuvinte cheie: depozite de deșeuri (MSW), relații de calcul, efect de seră, gaz metan, dioxid de carbon, algoritm de 
lucru, NOMOGRAMĂ.  

ABSTRACT. It has been established that household waste (MSW) stored in accordance with the provisions of the 
legislation on environmental protection or without these provisions forms landfill gas (landfill gas). Landfill (MSW), 
which meets the requirements of environmental protection legislation, is a landfill, which complies with the 
requirements of environmental legislation, is a landfill that does not pollute groundwater (has a protective layer and 
facilities for collecting leachate), and on the surface of the earth there are facilities for collecting landfill gas and 
facilities for controlling the migration of landfill gas. as well as installations for the detection of olfactory odors. 
Landfills that do not comply with the provisions of environmental protection legislation will pollute both groundwater 
and the atmosphere, in addition, they will affect settlements (cities, towns, villages) due to unpleasant smells, 
noticeable olfactory.  Landfill gas (storage gas) is a mixture of greenhouse gases as well as other gases, some of 
which can be toxic and hazardous to health (eg hydrogen sulfide). Landfill gas (storage gas) is dominated by 
methane (35-60%) and carbon dioxide (40-55%). Methane and carbon dioxide from landfills (MSW) are greenhouse 
gases responsible for the global warming effect in the proportion of 4-5%, as they are emitted as a result of 
anthropogenic activities. Due to the high GWP (Global Atmospheric Heating Potential) methane gas (21 times 
higher than carbon dioxide), and because of its caloric content, it must be collected and used as an economic 
resource. Remember, carbon dioxide is a gas that is naturally found in the atmosphere. The economic value of 
methane gas (due to calorific value) has led to the finding of mathematical relationships to quantify the quantities 
emitted from landfills (MSW) and, more importantly, to the ability to predict the quantities emitted using the 
appropriate working algorithm and NOMGRAM since waste generation ( MSW) is an ongoing process. There is no 
generally accepted ratio for estimating methane emissions from landfills (MSW), so in practice each state has 
established a ratio for estimating the amount of methane emitted, taking into account the amount of generated 
waste (MSW) and existing environmental conditions. In this document, some of the relationships will be examined 
by estimating landfill methane (MSW) emissions, limits of use and their future use. 

Keywords: landfills (MSW), calculated dependencies, greenhouse effect, methane, carbon dioxide, operation 
algorithm, NOMOGRAM. 
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1.INTRODUCERE 

Emisiile de CH4 din depozitele de deșeuri (MSV) 

au un aport substantial la fenomenele de schimbari 

climatice şi în special asupra incalzirii globale a 

atmosferei . Autoritățile de mediu din întreaga lume 

implementează strategii, politici de gestionare a 

deșeurilor (MSV) in conditii ecologic-rationale și 

stabilesc reglementări  vizând reducerea emisiilor de 

CH4 la depozitele de deseuri (MSV). Este de reţinut 

că depozitele de deseuri (MSV) nu reprezinta o sursa 

punctuala de emisie ci o sursa difuza.[3,4] Mai mult, 

de atât, emisia gazului de depozit (LFG) ce contine 

gaze cu efect de sera (CH4, CO2, N2O, si alte 

gaze)[1,2] variaza in timp dar si in spatiu 3,4 . Prin 

urmare, nu este ușor să se măsoare emisiile de CH4. 

La nivelul României pentru a determina eficiența 

măsurilor care vizează reducerea emisiilor de CH4 la 

depozitele de deșeuri este necesar cuantificarea 

emisiilor de CH4 fie la nivel national, fie pe depozit 

de deșeuri. La nivelul anului 2017 în România exista 

43 depozite de deseuri (MSV) conforme cu legislația 

privind protecția mediului din care doar 3 nu dețin 

Autorizatie Integrata de Mediu. 

România, ca membra a UE, semnatara a Proto-

colului de la Kyoto (2000)[1] dar si a Protocolului 

de la Kiev (2003)[2]-privind registrele de eliberare si 

transfer a poluantilor - s-a angajat sa puna la 

dispozitia publicului larg dar si a guvernului emisiile 

de CH4 calculate de la depozitele de deseuri (MSV) 

începand cu anul 2007. Printre altele, acest protocol 

a impus  depozitelor de deșeuri (MSV), care primesc 

mai mult de 10 tone pe zi sau au o capacitate totală 

de 25.000 de tone/an sa-si determine, individual, 

emisiile de CH4 pentru a le pune la dispoziția 

publicului larg și a guvernului lor național începând 

cu anul 2007. Comisia Comunităților Europene 

(CEC) a adoptat Registrul european al emisiilor de 

poluanți (EPER) în E-PRTR (CEC, 2004) pentru a 

se conforma Protocolul ONU PRTRs, EPER-

intocmirea unei baze de date accesibila publicului. 

Informatiile furnizare de administratorii depozitelor 

de deseuri (MSV) trebuie sa fie certe, comparabile, 

coerente si transparente.  

Guvernele naționale, prin factori de decizie ra-

portează, de asemenea Grupului Interguvernamental 

privind schimbările climatice (IPCC) în ceea ce 

privește respectarea prevederilor protocolului de la 

Kyoto[1]. Evident ca se cere o metoda potrivita 

pentru estimarea emisiilor de CH4 care sa permita 

compararea si sa impiedice confuzia. În prezent 

grupul IPCC actualizează orientarile sale privind 

estimarea emisiilor de CH4 din depozitele de deseuri 

(MSV) pentru natiuni întregi.  În Ghidul IPCC sunt 

recomandate, pentru estimarea emisiilor de CH4 din 

depozitele de deseuri (MSV), numai modele de 

degradare de ordinul întâi. De asemenea Ghidul 

IPCC, niciodata nu a avut intenția de a fi aplicat la 

depozite de deseuri (MSV) individuale (Pipatti, 

2005)[3,4]. În acelasi timp modelele de degradare de 

ordinul întâi desi sunt destul de precise nu pot fi 

considerate aprioric ca fiind aplicabile la orice 

depozit de deseuri (MSV). În România exista 

obligatia pentru operatorii economici (persoane 

juridice sau private) care administreaza depozite de 

deseuri (MSV) de a transmite la autoritațile de 

mediu cantitațile de CH4 emise, anual.  Datele ajunse 

în baza de date sunt comparate de autoritatile de 

mediu dar si de publicul larg cu informatii din alte 

state privind nivelul emisiei. Astfel ca se va putea 

compara care depozit de deseuri (MSV) este mai 

ecologic. 

Pentru estimarea emisiei de CH4 din depozitele 

de deseuri (MSV) exista mai multe modele validate. 

În acest inscris se va face o comparatie între 

diversele modele (câteva ) utilizate în Romania dar 

și in alte state privind estimarea emisie de CH4 din 

depozitele de deșeuri, în acelasi timp se va prezenta 

si un alt mod de estimare prin calcul a emisie de CH4 

din depozitele de deseuri (MSV) utilizandu-se un 

algoritm de lucru adecvat si o NOMOGRAMA. 

Prezentarea reprezinta un crez al autorului ca 

estimarea emisiei de CH4 din depozitele de 

deseuri (MSV) se poate realiza si in alt mod si 

anume printr-o relatie de calcul comparabila, 

coerenta si transparenta. 

2. MODELE DE LUCRU ŞI ECUAŢII 

MATEMATICE PRIVIND ESTIMAREA 

EMISIEI DE CH4 DIN DEPOZITE DE 

DEŞEURI (MSV) 

Cele mai frecvente  modele matematice pentru 

estimarea emisiei de CH4 din depozitele de deseuri 

(MSV) utilizeaza cinetica monofazata sau multi-

fazica de ordinal întâi pentru a descrie biodegradarea 

deseurilor (MSV) și producția de CH4[3,4]. Prin 

cuantificarea cantitaților de LFG cu conținut de CH4 

colectat de sistemele de colectare este ușor sa se 

stabilească producția de CH4, problemele care apar 

sunt legate de emisia fugitiva a CH4 prin capacul 

depozitului cât și migrația prin zonele vadoase ale 

depozitului (MSV). Cercetarile s-au orientat spre 

stabilirea unor relații de calcul care sa cuantifice 

emisia gazului prin sistemul de colectare cât si 

emisiile fugitive. De comun acord s-a convenit ca 

emisiile fugitive sa fie apreciate printr-o valoare 

prestabilita de cca 10 % din cantitatea cuantificată. 

Pentru a se valida un model de calcul sprijinit pe 

ecuații de biodegradare a materialului organic 

continut în deseuri (MSV) sunt necesare comparații 



CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA  

 

Buletinul AGIR nr. 3-4/2020 ● august-decembrie 82 

cu datele de masurare a emisiilor la nivelul întregii 

zone.[3,4] 

Doar două studii (Oonk și Boom, 1995; Huitric și 

Soni, 1997)[3,4] au validat modele matematice care 

utilizează cuantificarea emisiei de CH4 pe un 

amplasament al unui depozit de deseuri (MSV) pe 

baza masurarii tuturor emisiilor. 

Pentru cazul unui depozit de deseuri (MSV), 

cand se aplica un model de estimare a emisiei de 

LFG cu continut de CH4, apare problema împarțirii 

categoriilor de deșeuri înregistrate de operator în 

temeiul Deciziei privind tipurile de deseuri (MSV) 

acceptate la depozitare. Problema care se pune este 

stabilirea procentului de carbon conținut în tipurile 

de deșeuri (MSV) depozitate .  

2.1.  Modele de estimare a emisiei de CH4 

din depozitele de deseuri (MSV) 

Cele mai cunoscute modele de estimare a emisiei 

de CH4 din depozitele de deseuri (MSV) si la care se 

vor face referiri în acest înscris[3,4,5,9] sunt:  

• primul model de comandă (TNO) (Oonk and 

Boom, 1995); 

• model multifazic (Afvalzorg, dezvoltat în 

1996); 

• LandGEM (US-EPA) (US-EPA, 2001). 

• GasSim (Agenția pentru Mediu din Marea 

Britanie și Golder Associates) (Gregory și colab., 

2003); 

• modelul EPER Franța (ADEME) (Budka, 

2003); 

• modelul EPER Germania (Umwelt Bundesamt) 

(Hermann, 2005). 

2.1.1. Primul model de comandă (TNO) 

Efectul epuizării carbonului organic dizolvat, din 

deșeuri (MSV), în timp este contabilizat într-un 

model de prim ordin (Oonk et al., 1994). Formarea 

LFG cu continut de CH4  dintr-o anumită cantitate 

de deșeuri (MSV) se presupune că se va dezvolta 

exponential în timp. 

 Modelul de comanda (TNO), utilizat în Olanda 

[3,4], poate fi descris matematic prin ecuația  

𝑎𝑡 =  ∗ 1,87 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶0.∗ 𝑘1𝑒
−𝑘1𝑡   (eq.1) 

unde: 𝛼𝑡 = formarea gazului de depozitare la un 

anumit moment,[m3.an-1];  = factor de disimilare  

[-], prestabilit, 0,58; A = cantitatea de deșeuri 

(MSV) depozitata, [tone]; C0 = cantitatea de carbon 

organic din deșeuri, [kg.ton deșeu-1;] k1 = constanta 

vitezei de degradare [an-1], 0,094; t = timpul scurs 

de la depunerea [ani]. 

Pentru a obține emisia de CH4 pe baza estimării 

producției, se utilizează un calcul foarte direct: 

 CH4 emis = CH4 produs – CH4 colectat – CH4 oxidat  

   (eq. 2)[3,4] 

Acest calcul poate fi și a fost utilizat în multe 

abordări, (TNO), multifazic (Afvalzorg și Gas- Sim) 

și modelele LandGEM, [3,4,7,9]. Este evident că 

acuratețea din modelul de producție este un factor 

important în acest tip de abordare. Colectarea CH4 

poate fi măsurată cu exactitate. Continutul de carbon 

al deseurilor (MSV) a fost stabilit prin încercari de 

laborator.  

2.1.2. Model multifazic (Afvalzorg) 

Diferitele tipuri de deșeuri (MSV) conțin diferite 

fracțiuni de materie organică care se biodegradează 

la rate diferite. Avantajul unui model multifazic este 

compoziția tipică a deșeurilor (MSV) ce pot fi luate 

în considerare. În modelul multifuncțional Afvalzorg 

sunt opt categorii de deșeuri (MSV)și trei fracții 

distincte. Pentru fiecare fracție se calculează pro-

ducția LFG separat. Categoriile de deșeuri (MSV), 

fracțiunile și ratele constante utilizate în modelul 

multifazat Afvalzorg sunt listate.[3,4] Modelul 

multifazic este primul model de comandă, folosit în 

Olanda [3,4], și poate fi descrisă matematic de 

ecuația: 

 𝑎𝑡 =  ∗ ∑ ∗ 1,87 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶0 ∗ 𝑘1 ∗
3
𝑖=1 𝑒−𝑘1,𝑖𝑡   (eq.3) 

unde: at = formarea gazului de depozit LFG, cu 

continut de CH4, la un anumit moment,[m3.an-1];  = 

factor de disimilare [-],prestabilit (valorile  și k 

pentru deșeurile rapid, moderat și lent 

biodegradabile, sunt listate [3,4]; este necesar ca 

pentru fiecare tip de deseu sa se cunoasca valorile lui 

 si k.[3.4]; cercetatorii olandezi au determinat 

experimental valorile lui  si k pentru 3 depozite de 

deseuri (MSV), obtinanad valorile din tabelul 1); i = 

fracțiunea de deșeuri cu rata de degradare k1,i [kgi.kg 

msw-1] (pentru diferitele categorii de deseuri (MSV) 

identificate de aceeasi cercetatori olandezi s-au 

stabilit, experimental, valori pentru continutul de 

M.O, conform tabelului 2); c = factor de conversie 

[m3LFG .kgdegradat
−1 ] (valori folosite , minime și 

maxime: 0,7 și 0,74 m3LFG. 𝑘𝑔𝑂𝑀𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡
−1 ); A = 

cantitatea de deșeuri pe amplasament, [tone]; C0 = 

cantitatea de carbon organic din deșeuri [kg.ton. 

deșeu-1]; k1,i = constanta vitezei de degradare a 

fracțiunii i [an-1]; t = timpul scurs de la depunerea 

[ani].    
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Tabelul 1. Valorile lui  si k pentru 3 depozite de deseuri (MSV) identificate de cercetatorii olandezi 

Nr. 

depozit 

(MSV) 

Factor de 

disimulare 

 

(adimensional) 

Valorile lui k dupa tipurile de deseuri identificate in depozitele (MSV) avute in vedere 

Rapid biodegradabile  

k1 

Moderat biodegradabile  

k2 

Lent biodegradabile 

k3 

1 0.7 0.187 0.099 0.030 

2 0.8 0.231 0.116 0.030 

3 0.7 0.187 0.099 0.030 

 

Tabelul 2. Valori pentru continutul de M.O, minime si maxime, pentru diferitele tipuri de deseuri (MSV)  

identificate in corpul depozitului (MSV). 

Categorii de 

deseuri 

(MSV) 

Continut de material organic (M.O) minim 

[kg M.O.Mg-1] 

Continut de material organic (M.O) maxim 

[kg M.O.Mg-1] 

Rapid 

biodegradabil 

Moderat 

biodegradabil 

Lent 

biodegradabil 

Rapid 

biodegradabil 

Moderat 

biodegradabil 

Lent 

biodegradabil 

Sol 

contaminat 
0 2 6 0 3 8 

Deseuri din 

constructii si 

demolari 

0 6 12 0 8 16 

Deseuri de 

shreder 
0 6 18 0 11 25 

Deseuri 

stradale 
9 18 27 12 22 40 

Namol de 

epurare si 

compost 

8 38 45 11 45 48 

Deseuri 

menajre 

grosiere 

13 39 104 19 49 108 

Deseuri 

comerciale 
13 52 104 19 54 108 

Deseuri 

menajere 
60 75 45 70 90 48 

 

2.1.3. Modelul LandGem US-EPA 

Modelul US EPA (US-EPA, 2001) se bazează pe 

Modelul LandGEM. Modelul LandGEM determină 

cantitatea de CH4 produsă folosind capacitatea de 

generare a metanului și masa deșeurilor (MSV) 

reziduale. Modelul LandGEM poate fi descris 

mathematic [3,4] prin ecuația : 

𝑄𝐶𝐻4 = ∑ ∗ 𝑘 ∗ 𝐿0 ∗ 𝑀𝑖 ∗ (𝑒
−𝑘𝑡)𝑛

𝑖=1  (eq.4) 

unde:  𝑄𝐶𝐻4 = rata de emisie de metan [m3CH4 . an -

1]; k = constanta de generare de metan (AP42, 

prestabilita = 0,04) [an-1]; L0 = potențial de generare 

de metan (AP42, prestabilit = 100) [m3CH4 . Mg 

deșeu -1]; Mi = masa de deșeuri în secțiunea i, [Mg]; 

ti = vârsta i-a treimei sau a secțiunii [an-1 ]. 

Secțiunile au fost considerate cantitațile anuale 

de deșeuri(MSV) eliminate. Protocoalele US-EPA 

(US-EPA, 2004, 2005) precizează: compoziția 

deșeurilor (MSV) utilizate în model reflectă 

compoziția deșeurilor (MSV) din SUA. Pentru un 

depozit de deșeuri(MSV) conținutul de deșeuri ne-

biodegradabile (adică, materiale inerte cum ar fi 

cenușa din arderea deșeurilor, sticla, material 

refractar, pamant) poate fi scăzut din ratele de 

acceptare a deșeurilor (MSV). In madelul LandGEM 

se recomandă scăderea materialelor inerte numai 

atunci când documentația este furnizată și aprobată 

de o autoritate de mediu. Acest lucru nu este 

recomandat pentru amplasamentele care sunt tipice 

deseurilor (MSV) care conțin o gamă de deșeuri ce 

pot, sau nu pot, fi biodegradabile.  

Modelul LandGEM asigură generarea CH4 la o 

rata constantă atât pentru respectarea CAA (Clean 

Air Act), cât și pentru AP42 (USEPA, 1998). Se 

recomandă utilizarea AP42 pentru valorile pre-

stabilite in cazul depozitelor de deșeuri(MSV) 

standard (US-EPA, 2004)[3,4,5,6,7,8]. 

Valorile prestabilite (respectarea CAA) au un 

potențial ridicat de generare de metan (L0) de 

180 m3CH4 . Mg deșeu -1. 

După ce un model a rulat cu programul 

LandGEM, emisia de metan a fost determinată prin 

scăderea cantității colectate de CH4 cu sistemul de 

colectare și aplicarea unui factor standard de oxidare 

de 10%. 



CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA  

 

Buletinul AGIR nr. 3-4/2020 ● august-decembrie 84 

2.1.4. Modelul GasSim 

Modelul GasSim (versiunea 1.00, iunie 2002) 
(Gregory et al., 2003)[3,4] a procedat la două 
abordări pentru a calcula o estimare a emisiilor de 
metan (GasSim Manual Version 1,00). Prima 
abordare utilizează ecuația GasSim multifazica care 
se bazează pe un model multifazat descris de 
Scheepers și van Zanten (1994)[3,4]. Benzina- Sim 
manualul Versiunea 1.00 (Golder Associates, 2002) 
nu oferă setul complet de ecuații [3,4,5,6]. Modulele 
de calcul din program sunt protejate prin urmare nu 
este posibilă reproducerea ecuațiilor in acest 
inscris.[3,4,8,9] 

A doua abordare a estimării formării CH4 în 

modelul GasSim este modelul LandGEM, care este 

similar cu modelul US-EPA. 

Modelul multifazic necesită introducerea deșe-
urilor în Mg și defalcarea specifică în timpul anului 
pe tipuri de deseuri eliminate. Modelul GasSIM si 
GasSIM LandGEM sunt utilizate în Anglia, Irlanda 
de Nord si Tara Galilor. 

2.1.5. Modelul EPER – Franța 

Modelul EPER francez (Budka, 2003)[3,4,7,8,9] 

oferă două abordări pentru estimarea emisiilor de 

CH4 din depozitele de deșeuri. 
Operatorul poate selecta cea mai potrivită 

abordare. 

1. Estimări privind emisiile de CH4 pentru 

celulele de depozitare conectate, sau nu, la un sistem 

de colectare LFG utilizând ca model un sistem de 

operare multifazic (versiunea ADEME 15/12/2002) 

și eficiența colectarii LFG. 

Emisia de CH4, pentru celulele de deșeuri 

conectate la sistemul de colectare LFG, poate fi 

calculat cu următoarele ecuații: 

 𝐴 = 𝐹 ∗ 𝐻 ∗ [𝐶𝐻4]  (eq.5) 

unde: A = cantitatea colectata de LFG, [m3an-1]; F = 

rata de extracție a LFG, [m3h-1]; H = ore de 

funcționare a compresorului în fiecare an, [h]; [CH4] 

= concentrația de CH4 în LFG [%]. 

A este apoi corectat la temperatura și presiunea 

standard (m3 STP . an-1) luând în considerare 

presiunea ambiantă și temperatura la momentul 

prelevarii probei de calitate a gazului. 

Suprafața celulelor conectate la sistemul de 
colectare LFG și tipul de capac prezent pe acea 
celula particulara determină eficiența de colectare. 
De exemplu, o zonă activa care nu are capac și este 
conectată la un sistem de colectare LFG are o 
eficiență de colectare a LFG de 35%. Restul de 65% 
din LFG va fi emis în cele din urmă în at-
mosferă[3,4,5,6,7,8,9]. Producția de CH4 pentru 

celulele conectate la un sistem de colectare LFG este 
calculata prin ecuatia 

 𝑃 =
𝐴


  (eq.6) 

unde: P = producția de metan, [m3an-1]; = eficiența 
de recuperare, [%]. 

Emisia de CH4 este apoi determinată similar cu 
eq. (3). 

2. În cea de a doua abordare emisia de CH4 din 
depozitul de deseuri (MSV) se calculează cu o 
ecuație multifazică urmând modelul ADEME: 

𝐹𝐸𝐶𝐻4=∑ 𝐹𝐸0 ∗ (∑ 𝐴𝑖 ∗ 𝑃𝑖 ∗ 𝑘𝑖 ∗ 𝑒
−𝑘1𝑡

1,2,3 )𝑥    (eq.7) 

unde: FECH4 = producția anuală de metan, [Nm3.an-

1]; FE0 = potențial de generare a LFG [m3CH4.tone 
deșeuri(MSV)-1]; Pi = fracțiunea de deșeuri(MSV) 
cu rata de biodegradare ki [kgi.kg deșeu(MSV)-1]; 
ki = rata de degradare a fracțiunii i [an-1]; t = vârsta 
deșeurilor, [ani]; Ai = factor de normalizare [-]. 

Modelul EPER, francez, presupune o capacitate 
de oxidare a capacului de  

acoperire de 10%. Emisia totală de CH4 se 
calculează cu 

   𝐶𝐻4 𝑒𝑚𝑖𝑠 = 𝑃(1 − ) ∗ 0.9 + 𝐹𝐸𝐶𝐻4 ∗ 0.9  (eq. 8)                

unde :  = eficiență de recuperare [-]. 

2.1.6. Modelul EPER – Germania 

Modelul EPER (Hermann, 2005) folosit în 
Germania[3,4,5,6,7,8,9,10] este un model de ordin 
zero și poate fi descris matematic prin ecuația 

 Me = M * BDC * BDCf * F * D * C   (eq.9) 

unde: Me = cantitatea de CH4 emisa difuz 
[MgCH4.an -1]; M= cantitatea anuală de deșeuri 
(MSV) depozitate, [Mg an -1]; BDC= proportia de 
carbon biodegradabil-0,15 [Mg C.Mg deșeu -1]; 
BDCf = proportia de carbon biodegradabil, 
C convertit-0,5 [-]; F= factor de calcul al carbonului 
transformat în CH4 -1,33- [Mg CH4.MgC -1]; D = 
eficiența colectării: 

• în sistem activ de colectare, 0,4 [-], 

• fără sistem de colectare, 0,9 [-], 

• cu sistem activ de colectare și acoperit, 0.1 [-] 
C= concentrația de metan C, 50 [%] în LFG. 

3. Caracterizarea modelelor prezentate. Deoarece 
spațiul alocat acestui înscris este mic ma rezum la a 
prezenta rezumatul caracterizarilor facute în lite-
ratura de specialitate[3,4,5,6,7,8,9,10] – vezi tabelul. 

Toate modelele prezentate sunt incluse în 
programe de calcul. Pentru calcule privind estimarea 
emisiei de CH4 sunt necesare si alte informatii pe 
lângă cantitățile de deșeuri (MSV) pe tipuri, ajunse 
în corpul depozitului. 
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Model 
Tara unde se 

aplica 
Comentarii 

TNO Olanda 

Modelul TNO cu o singură fază de primă comandă este un model foarte simplu. Are un 

număr limitat de parametri și este, prin urmare, ușor de utilizat. Rezultatele au urmat un 

model care poate fi recunoscut și în celelalte modele de prim ordin. Estimările TNO au fost, 

cu toate acestea, mai mari decât estimările modelului multifazicAfvalzorg.[3,4]  

Multifazic 

Afarzorg 
Olanda 

Rezultatele estimarilor pe depozitele care au participat la experiment au fost mai mici decât 

la modelul TNO [3,4] 

GasSIM  
Anglia. Irlanda de 

Nord, Tara Galilor 

Modelul multifazic GasSim a dat rezultate similare modelul TNO monofazat pe două 

depozite de deșeuri (MSV). Pe un alt deposit (MSV) a calculat cele mai mari estimari in 

comparatie cu toate modelele.[3,4]  

GasSIM 

LandGEM 

Anglia. Irlanda de 

Nord, tara Galilor 

Estimarile emisiei de CH4 pe depozitele (MSV) participante la studiu au fost mai mari decât 

toate estimarile obtinute prin celelalte modele[3,4] 

LandGem 

SUA-EPA  
USA 

Estimarile emisiei de CH4 pe depozitele (MSV) participante le studiu au fost mai mari decât 

toate estimarile obtinute prin celelalte modele 

EPER 

ADEME  
Franta 

Estimarile EPER franceze au fost cele mai mici și au fost comparabile cu cele ale modelului 

multifazic Afvalzorg. Acest lucru este cauzat în principal de faptul că o mare parte a 

deșeurilor(MSV) a fost atribuită categoriei 3 care nu produce metan. Modelul francez 

menționează trei fracții și trei valori- k- pentru fiecare categorie de deșeu .[3,4] 

EPER  Germania 

Au fost estimate fluctuații mari în emisiile de CH4 cu modelul german EPER. Modelul a fost 

aplicat la trei depozite de deșeuri (MSV). Modelul german a supraevaluat emisia de CH4 în 

primii 10 ani de funcționare și a subestimat emisia de metan în ultimii 5 ani de 

funcționare.[3,4] 

 

 
 

Fig. 1. Algoritmul de lucru pentru un depozit de deseuri (MSV) unde tipurile de deseuri (MSV) ajunse in corpul depozitului(MSV) 

sunt exprimate in %. Fiecare tip de deseu(MSV) va genera o anumita cantitate de DOC(carbon organic dizolvat). k0, k1,k2,k3,kn,k4 

reprezinta rate de degradare a tipului de deseu (MSV), identificat in corpul depozitului, la DOC. %TDOC ia in considerare faptul ca 

LFG format strabate intreaga masa de deseuri (MSV) depozitate in corpul depozitului (MSV). 
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4. O noua metoda de estimare prin calcul a 

emisiei de CH4 din depozitele de deseuri (MSV) din 

România prezentata de subsemnatul la revista 

„Atmospheric and Climate Sciences, 2017”. 
 

 
 

Fig. 2. NOMOGRAMA Vieru pentru un depozit de deseuri 

(MSV). Permite stabilirea valrii paramerului -m- nr. de luni in care, 

la anul de calcul, se biodegradeaza o anumita cantitate de deseuri 

(MSV), respectiv Qmswbiodegrad.T [Gg]. Pentru mai multe informatii 

privind parametru -m- trebuie consultat [D.Vieru, Atmospheric and 

Climate Sciences, pag. 436-454, 2017] si [D.Vieru, Atmospheric 

and Climate Sciences, pag. 191-209, 2017].[11],[12]. 

 

Are la baza câteva constatări cum ar fi : 

• deșeurile (MSV) sunt depozitate, dupa sortare, în 

corpul depozitului, aleator, astfel că toate tipurile de 

deseuri vin în contact datorita mijloacelor de 

compactare utilizate; 

• pe baza recomandarilor grupului de experti IPCC 

au fost identificate 7 tipuri de deseuri(MSV) care au o 

anumita rata de biodegradare, exprimată prin factorul 

k. In Fig. 1 este prezentat algoritmul de lucru privind 

calculul termenului TDOC (total carbon organic 

dizolvat). […] 

• emisia de CH4 este datorată, în anul de calcul, 

cantitații de deseuri (MSV) degradata la COD (Carbon 

Organic Dizolvat); 

• cu datele colectate de la actorii implicati în 
sistemul de management al deseurilor(MSV) se poate 
stabili compozitia %-ala a deseurilor în corpul 
depozitului. Compozitia poate fi mentinuta chiar 5 ani 
sau poate fi schimbata anual functie de condițiile socio-
economice; 

• depozitarea deseurilor(MSV) se face în anul 
calendaristic de 12 luni (a se vedea NOMOGRAMA 
unui depozit de deseuri (MSV) Fig. 2). In Fig. 2 se 

prezinta NOMOGRAMA Vieru  pentru un depozit 
de deseuri (MSV). 

• anul de calcul a cantității de deșeuri (MSV) 
degradate la DOC este mai mic cu 6 luni fata de anul 

calendaristic ( a se vedea NOMOGRAMA Vieru a 
unui depozit de deseuri (MSV) Fig. 2); 

• estimarea cantității de deseuri (MSV) degradate la 
anul de calcul care genereaza anual emisii de CH4 se 
face începând cu terminarea anului 2 calendaristic de 
depozitare a deseurilor (MSV) (a se vedea 

NOMOGRAMA Vieru a unui depozit de deseuri 
(MSV) Fig. 2); 

• în fiecare an în depozitul de deseuri (MSV) 
rămâne o cantitate de deseuri (MSV) nedegradata care 
va fi luată în considerare la urmatorul an de calcul; 

• gazul de depozit (LFG) cu continut de CH4 în 
drumul sau spre capacul depozitului de deșeuri va 
colecta toate tipurile de gaze în faza lor incipientă ( a 
se vdea TDOC din algoritmul de lucru Fig. 1); 

• fiecarui depozit de deseuri (MSV) i se poate 
construi o NOMOGRAMA ( a se vedea Fig.2); 

• depozitele care colecteaza LFG cu conținut de 
CH4 trebuie să transmita informatia la autoritatea de 
mediu; 

 • depozitele care nu colecteaza LFG trebuie sa 
stie cînd introduce sistemul de colectare pentru a nu 
mai achita taxe de mediu. 

 Ecuația matematica ce estimeaza emisia de CH4 
la depozitele de deseuri din România poate fi scrisă: 

 Eq. (1), CH4 (𝐺𝑔/𝑦𝑒𝑎𝑟)T = Qmswdegrad.T * 

%TDOCdissolved.T * DOCf * 16/12 * F * Fr ,  

 Eq. (2), Qmswdegrad.T = [(Qmsw.T + Qmsw.T-1)]∗ 
[(1-exp(-Kt)]             [Gg] 

 Eq. (3), Qmswdegrad.T = [(Qmsw.T + Qmswundegra.T-1)] ∗ 
[(1-exp(-Kt)]       [Gg] 

 Eq. (4), Qmswundegrad.T = (Qmsw.T + QmswT-1) - Qmswdegrad.T 


                  

[Gg] 

 Eq. (5), TDOCdissolved.T = ∑ [A+B+C+D+E+G]                   

[Gg] 

 Eq. (6), A = Qmswdegrad.T ∗ %Qmswbiodegrad.T ∗ k0 ,  [Gg] 

 Eq. (7), B = Qmswdegrad.T ∗%Qmsw(G+P)degrad.T ∗ k1 , [Gg] 

 Eq. (8), C = Qmswdegrad.T ∗ %Qmsw(H+C+ text.)degrad.T ∗ k2,               

[Gg] 
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 Eq. (9),D = Qmswdegrad.T ∗ %MSW(wood+straw)degrad.T ∗ 
k3,             [Gg] 

 Eq. (10), E = Qmswdegrad.T ∗ %MSWsludg.degrad.T ∗ kn ,                

[Gg] 

 Eq. (11), G = Qmswdegrad.T *%Qmswind.degrad.T * k4 ,                   

[Gg] 

 Eq. (12), % TDOCdissolved.T = (TDOCdissolved.T )  

Type equation here.(Qmsw taken into consid.T )  [Gg] 

 Eq. (13), Qmsw taken into consid.T = Qmsw.T +  

Qmsw undergrad.T-1 ,             [Gg] 

Am aplicat pasii de calcul pentru estimarea 

emisiei de CH4 [11],[12] la 14 depozite de deseuri 

(MSV) de pe teritoriul României si am întocmit 

graficul privind evolutia efectului de seră. La această 

întâlnire sunt prezentate graficul evolutiei efectului 

de seră la depozitul Chitila –Rudeni-Iridex pentru 

perioada 2000-2016 si graficul privind evolutia 

efectului de sera la depozitul Satu Nou-Baia Mare, 

judetul Maramures pentru perioada 1991-2011. 

Precizare. In cazul depozitului Chitila-Rudeni-

Iridex se colecteaza CH4 astfel ca : 

𝐶𝐻4 𝑒𝑚𝑚𝑖𝑡𝑒𝑑 = 𝐶𝐻4 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 −

𝐶𝐻4 𝑤𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 [Gg]. 

 

 
 

Fig. 3. Evolutia efectului de sera la depozitul Chitila-Rudeni-Iridex municipiul Bucuresti perioada 2000-2016. 
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Fig. 4. Evolutia efectului de sera la depozitul Satu Nou-Baia Mare, judetul Maramures pentru perioada 1991-2011. 

 

5. CONCLUZII 

1) CH4 generat de depozitele de deseuri (MSV) 

este o resursa energetica. Colectarea lui este benefica 

pentru protecția mediuluiși pentru sanatatea omului. 

In Figura 3 se poate constata diminuarea spectaculoasa 

a efectului de sera prin colectare la sursa a CH4. 

2) Relatia de calcul propusa poate stabili momentul 

când cantitatea de CH4 formată poate fi colectata. Este 

o informatie benefica pentru investitori. 

3) Costurile pentru realizarea unei investiții 

privind colectarea CH4 sunt mari dar se pot gasi 

soluții pentru realizare. Un lucru este sigur statul 

trebuie sa se implice mai ales ca se poate genera 

energie electrica cu cantitațile de CH4 colectate. 

4) Relatia de calcul propusa furnizează date 

controlabile, credibile, comparabile, coerente , 

transparente. 

 5) Gestionarea deseurilor(MSV) in conditii 

ecologic-rationale trebuie sa capete noi valente mai 

ales ca tendinta este de a creste cantitatea generata de 

deseuri (MSV). Se vor gasi si solutii pentru reținerea 

la sursa a mirosurilor dezagreabile sesizabile olfactiv. 
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