ДЕПОНИСКО ТРЕТИРАЊЕ НА ОТПАД

700.000

90%

тони отпад годишно
во Македониjа

завршува на околу
1.000 диви депонии

Ефикасен начин на
подземно депонирање на отп ад

ЕРОЗИСКИ/ВЕГАТИЦИСКИ СЛОJ
30 см длабока почва и 15 см
горен слоj почва или сличен
материjал што може да служи за
раст на вегетациjа.

Ваквото
депонирање
на отпадот ќе
овозможи:
Телото на депониjата да биде стабилно
Да не се создаваат воздушни џебови
во кои би се собирал депонискиот гас
коj се создава со процесот
на разлагање на сметот
Оптимално да се пополнува депониjата

Гео-текстил, неткаен текстил што
има функциjа на заштитен слоj
над пластичната облога LLDPE.

ЗАТВОРЕНИ ЌЕЛИИ (СЛОЕВИ ОД ЃУБРЕ И ПОЧВА)
На краjот на секоj ден, отворените ќелии од
отпад се покриваат со 15 см почва и на тоj начин
се затвораат ќелиите.

ДНЕВНА ПОКРИВКА
Дневна или посредна
почвена покривка со
дебелина од 15 до 45 см.

Слоj од полиетилен со ниска
линеарна густина (LLDPE),
наjчесто со дебелина
од 40 мм
РЕЗЕРВОАРИ ЗА СОБИРАЊЕ
ИСЦЕДОК
Исцедокот што се отстранува
од депониjата се складира во
резервоари, а потоа се префрла во
погон за обработка на отпадни води,
сместен на друга локациjа.

СЛОJ ОД ГЛИНА
45 см добро набиена
глина како обложувач
на почвата.

ОТВОРЕНИ ЌЕЛИИ
Површина каде отпадот
што тековно се собира се
компактира и сместува.

ЗАШТИТЕН ПОЧВЕН СЛОJ
Заштитен слоj со дебелина од
30 до 60 см со коj се спречува
оштетување на грануларниот
слоj и на облогата од HDPE
пластика во процесот на
ставање отпад во депониjата.
ОБЛОГА ОД ПЛАСТИКА HDPE
Сегменти на полиетиленска пластика со
висока густина (HDPE) се лепат со помош
на топлина, со цел да се оформи главната
облога со коjа се спречува исцедокот да
истече надвор од депониската ќелиjа.

Да не продира филтратот
во подземните води

ГРАНУЛАРЕН СЛОJ
Помага да се пренесе исцедокот до
системот за собирање исцедок, со
коj подоцна се пренесува надвор од
депониjата.

ТЕКСТИЛНА ПОДЛОГА
Гео-текстил, односно неткаен текстил што
има улога на заштитен слоj над пластичната
облога HDPE. Обезбедува заштита односно
амортизациjа за пластичната облога од
грануларниот слоj над него.

ОДНОВО НАБИЕН (РЕКОМПАКТИРАН) СЛОJ ОД ГЛИНА
Набиена глина со дебелина од 30 до 60 см, со функциjа на
секундарна облога помеѓу депониjата и подземната вода.
ПОДЗЕМНА ВОДА
Вода што природно се создава под
површината на земjата и се наоѓа во зоната
на сатурациjа (заситеност).

ЦЕВКА ЗА СОБИРАЊЕ ИСЦЕДОК
Перфорирани пластични цевки HDPE вградени
во грануларниот слоj, пренесуваат исцедок од
депониjата до централна позициjа - jама. Оттаму,
подводни пумпи го испумпуваат исцедокот во
резервоари, надвор од депониjата.

ПРИРОДЕН ЗЕМJЕН СЛОJ
Природно настанат слоj на почва
што служи како основа.
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