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Abstract.

A n alternative method is presented which couples a simplified model of waste
degradation with a stochastic hydrological and contaminant transport model through the use of travel
time distributions. This allows the complex effects of spatial heterogeneity within the landfill to be
represented, along with other key variables such as moisture flow, waste composition and microbial
activity. Illustrative examples of the model's output are presented to demonstrate the effects of
heterogeneity on leachate and gas generation.

Представен е алтернативен метод, който свързва опростен модел на
разлагането на отпадъците, депонирани в депа за неопасни отпадъци, със стохастичен хидроложки и транспортен модел чрез отчитане на времето за придвижване. Това представяне позволява да бъдат анализирани последствия от
пространствената нееднородност в тялото на депото за отпадъци, заедно с
други важни фактори като: състав на отпадъците и микробната активност. Неконтролируемото разпространение на сметищният газ и инфилтрата води до
сериозни замърсявания на околната среда и заплаха за здравето на хората.
Отделяният биогаз представлява потенциален източник на енергия и се
класифицира като възобновяем енергиен източник. Математическото моделиране на поведението на депонираните отпадъци дава възможност за оценка
на оперативното управление на дадено депо и чрез оценка на очакваните
количества и качества на отделяните инфилтрат и биогаз. В повечето случай
сметищни модели разглеждат главно една фаза - течна, газообразна или
твърда. В литературата се съобщава за множество модели, при които се
представя или генерирането на инфилтрат [1], или генерирането на газ [2].
Движението на твърдата фаза, представена от самите отпадъци, описва
улягането на сметището. За разглеждането на причините и последствията на
това явление са разработени модели [3]. Очевидно е, че е необходим
многофакторен подход при моделирането, който отчита взаимосвързаността
между процесите в газообразната, течната и твърдата фаза.
За да се моделира поведението на отпадъците в сметищната среда и
тяхното разлагане във времето, е необходимо да се представят точно
хидроложките и микробиологичните процеси протичащи в сметището. В
резултат от математическото моделиране на такава система могат да се
получат твърде сложни модели [1], [2] и др. В настоящата работа е представена
методология, разработена с цел да се получи представителен, но
същевременно и прост, функционален и работещ модел на сметището,
обхващащ микробиологични и хидроложки съображения. Съществена
характеристика на модела представлява интегрирането на микробните процеси
(управляващи разлагането на отпадъците) заедно с хидроложките процеси,
които контролират движението на водата и инфилтрата. Непосредствено след
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депонирането им на сметище, отпадъците ще бъдат подложени на разлагане
вследствие на химично и бактериално въздействие. По време на най-ранната
фаза това се осъществява при аеробни условия, но с добавянето на още
отпадъци и когато сметището се покрие, покриващите слоеве възпрепятстват
проникването на въздух и преобладаващите биохимични реакции стават
анаеробни. Изследвани са пътищата, използвани от микроорганизми при
анаеробното усвояване на органичната материя. Като се използват тези
основни принципи [4], [5] и др, които управляват микробиологичните процеси, е
разработен опростен модел на анаеробното разлагане. Отпадъците в
сметището, обикновено, се разделят на три фракции: органична, неорганична и
инертна. При разработването на представения тук микробиологичен модел е
взета под внимание само органичната фракция. Тя е допълнително
подразделена на три общи групи: въглехидрати, мазнини и протеини.
Посредством разглеждане на хидролизираните отпадъци като сбор от
представителни
молекули,
разлагането
през
различните
етапи
на
микробиологичното въздействие е моделирано с помощта на набора от
опростени биохимични реакции, показан на фигура 1.
Фиг 1.

път на газа

За системата от микробно катализирани реакции, които следват след
хидролизата, са взети под внимание различни теоретични подходи като
кинетиката на Моно. Интензивните изисквания за параметрите при такива
методи обаче ограничават използването им в сметищната среда, особено след
като параметрите не могат да бъдат лесно идентифицирани при полеви
условия [1] и др. Поради тази причина е потърсен закон за скоростта,
позволяващ по-лесна алгоритмизация, който да отчита най-важните признаци
на нарастването на микробната популация, но същевременно да бъде
достатъчно гъвкав - да изисква само онези входни данни, които лесно и точно
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:е отчитат практически. За тази цел е избрана експоненциална зависимост във
.ида:
G =A.t.e
(1)
юлзата от този подход идва от факта, че за охарактеризирването на закона за
коростта й е необходим само параметърът к. Оценка за параметъра А може да
е получи директно от известната обща маса, като се използва уравнението:
общамаса = J Ate~h At - —
к
/=о

(2)

Друг, по-функционален аспект на уравнението за скоростта (1) се
>стои във факта, че параметърът к може да бъде свързан с полеви
|блюдения. Константата к всъщност контролира момента на върховата
ойност, възникваща в момент, съответстващ на 1/к. Следователно,
ществуват три уравнения на реакциите, които представят трите етапа на
цролизата, ацидогенезата и метаногенезата, с три отделни константи на
эростта. Константата на скоростта на хидролизата е свързана с полупериода
разпадане, тъй като се моделира като реакция от първи ред. Параметърът к
•.вързан с онази точка във времето, в която се очакват максимални скорости
ацидогенезата и метаногенезата.
На фигура 2 е показана скоростта на хипотетична реакция, описана с
1внение (1), при обща маса 1000 kg с моменти на върховите стойности 5 и
години, от което се получават като стойности на к съответно 0,2 и
37 година'1.
Фиг 2.
а) Върхова стойност - 5 год.

б) Върхова стойност - 15 год.
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а

години

години

ите фигури показват, че дефинираното в модела уравнение на скоростта
• да улови достатъчно добре очаквания профил на развитието на
;иите. Свързването на това с момента на върховата стойност придава
ia гъвкавост на използването на уравнението на скоростта, тъй като лесно
• да бъдат представени разнообразни скорости на реакции. Случайното
тво и неравномерното уплътняване на отпадъците придава извънредно
роден характер на сметищната среда. Освен това, много от свойствата на
ираните отпадъци като съдържанието на влага, на биоразлагащи се
:тва и порьозността са разпределени неравномерно и случайно в
щето. Като следствие от това, възникват значителни трудности при
гането на детерминистични модели при такива разнородни системи,
вличните свойства на дадено сметище, въпреки че е извънредно трудно
бъдат изразени количествено във физическо отношение, изпълняват
роля във връзка с генерирането и транспортирането на инфилтрата,
зателно, за да се направи моделът практичен, е необходимо
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разнородността на отпадъците да бъде характеризирана с колкото е възможно
по-малък брой параметри. За да се осъществи това, е разработена алтернативна концепция за моделирането, която използва статистически подход - метод,
който е прилаган успешно при различни други физически системи. Отпадъците
се представят като разнородна порьозна среда, чиито хидравлични свойства се
характеризират директно посредством потока. За вертикалните скорости на
потока се приема, че са логаритмично нормално разпределени, като
логаритмичните скорости имат средна стойност ц и стандартно отклонение ст.
Това е оправдано, тъй като е широко известно, че хидравличната проводимост
на почвите може да се представи с логаритмично нормално разпределение [7].
Средната стойност на разпределението на потока е свързана с изчисленията
на макроскопичния баланс на водата, докато о осигурява средството за
въвеждане на диференциали на скоростта и следователно представя
разнородността на отпадъците. Съгласно [8], времето за придвижване на даден
замърсител от точката на генерирането му до основата на сметището се
означава с Tb. Според техния анализ, времената за придвижване могат също
да бъдат представени като логаритмично нормално разпределени, тъй като се
попучават от дължината на пътя (константа за всяко дадено място в
сметището), разделена на вертикалната скорост на потока (която по дефиниция
е логаритмично нормално разпределена). Следователно, вероятността за
време за придвижване Ть, възникващо в интервала [t, t + St], се дава:
(3)

Където erf е стандартната функция на грешката [9].
При този подход моделът е в състояние да възпроизвежда
разпределение на времената за придвижване до основата на сметището от
всяка кота във вътрешността на депонираните отпадъци. Въвеждането на
параметъра на стандартното отклонение а означава, че сложни хидроложки
ефекти от рода на образуване на канали и обходен поток, както и на застояли
зони, могат да бъдат представени в модела, като се използва само един
параметър. Микробиологичният модел осигурява реакцията във времето на
разлагането на единица маса във вид на състав на инфилтрата и генериране
на газ. Хидроложкият модел дава времената за придвижване на инфилтрата до
основата на сметището. Следователно, обединяването на тези два модела
позволява да се получи оценка във времето за общия и газовия състав.
Общият състав може да бъде представен като интегриране на скоростта на
генериране на маса за i-тата съставка G, (например, ацетат) при основата на
сметището за цялото разпределение на времената за придвижване.
Полученият резултат се преобразува в концентрация чрез разделяне на общия
воден поток през отпадъците, който представлява произведението на средния
воден поток q и площта на сметището AL, изразено в показаното по-долу
уравнение (4). След това, общото органично качество на инфилтрата се
получава чрез сумиране на всички съответни съединения, които имат принос
във времето - уравнение (5).
\Gt(t,Tb)piTb)dTb

п

(4), (5)
q

Сх(0-£с,(г)
i-l

AL
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Познаването на концентрациите на присъстващите различни органични
химични вещества позволяват да се направи оценка на композитните
характеристики на инфилтрата във вид на ТОС (общ органичен въглерод,
показател чрез който се оценява съдържанието на органични вещества във
водата) и BOD (биохимично потребен кислород). По подобен начин, масата, а
следователно и обемът на газа, генериран за разпределенията на времената
за придвижване, могат да бъдат сумирани, за да се получи общото генериране
на газ. Ефектът на пространствената разнородност, така както е представен в
модела, е показан на фигура 3. Моделът симулира хипотетично сметище, с
дълбочина 20 м и с площ на основата 1 хектар, което е подложено на
овлажняване с дъждовна вода със скорост 500 mm/годишно и съдържа 10%
равномерно разпределени органични отпадъци.
Фиг.З Изход на модела по ТОС (а ) и метан при стандартни условия - STP (Ь)
ТОС Production

(а)

Simulation Time (Years)

.

Methane Generatio

STP

(Ь)

Sffmdabon Time (Years)

Хидролизата се приема, че е с полуживот 1 година, докато за ацетогенезата и
метаногенезата се приема, че имат върхова стойност съответно след 3 и 5
години. Генериранията на инфилтрат и газ са показани за две развития на
модела, като и двете са за 50 години със стандартни отклонения 0,5 и 2,5,
представляващи съответно ниска и висока степен на разнородност.
Нарастването на разнородността се проявява като по-широко и по-плоско
разпределение на времената за придвижване на замърсителя. Това оказва
влияние както върху степента на биоразлагане на отпадъците, така и върху
количеството на масата, която напуска обекта като инфилтрат, или биогаз. При
течната фаза, резултатът от това е ранният пробив в концентрациите на ТОС,
затихването на върховата стойност, свързано с нарастване на дългосрочните
концентрации в инфилтрата. При газообразната фаза има много по-равномерен
профил на генерирането със значителни скорости на дългосрочното
производство. Освен това, може да се види, че много по-малко материал от
разлагане е отделен от сметището в случая на висока степен на разнородност
в сравнение с материала при по-хомогенния случай. Следователно, моделът
показва как потенциалът за дългосрочно замърсяване на сметищните обекти е
свързан със свойството „разнородност" на отпадъците. Тази зависимост
означава, че подходи от рода на рециркулация на инфилтрата може да не
бъдат така успешни, както се очаква, поради последствията от обходния поток.
В настоящата статия е разработен математически модел за прогнозиране на
количеството инфилтрат и генерирането на газ. Моделът съчетава
биокинетични уравнения, описващи динамиката на микробната сметищна екосистема, със статистически модел на водния поток. Той показва как
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променливият състав на инфилтрата и газа и общият състав са свързани с
разнородности на отпадъците. Моделът може да се използва за прогнозиране
на количеството на инфилтрата и производството на газ от сметищни обекти,
като се използва лесно измерими полеви данни.
Въз основата на този модел е направена числена симулация на
отделянето на сметищен газ и инфилтрат от депо за неопасни отпадъци в
кв."Суходол". Получените данни са сверени с тези от системата за
обезвреждане на сметищният газ, работеща на 1-ви етап.
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