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Summary 
In this report the household waste have been taken into account as a primary source from the RWS 

group. The advantages of its use as a fuel have been defined. This is extremely actual and up to date topic, as 
the price of the primary resources/fuels is permanently increasing. The characteristics of the waste as fuel 
are represented. In the conclusion it is mentioned and underlined that the district heating for Sofia Iztok 
could be covered from the use of the household waste from the city of Sofia, and in parallel it could be used 
for electricity production for two turbines with 7 MW capacity each. 

Използването на твърдите битови отпадъци (ТБО) като гориво за получаване на 
топло- и електроенергия решава два основни проблема за гр. София: 
> Окончателната обработка на ТБО. 
> Стабилизиране цената на топлоенергията, защото тя ще се получава като функция на две 

горива - основно ТБО и природен газ, който се добавя за повишаване калоричността на 
горивото. Т.е. топлоенергията вече няма да е в стопроцентова зависимост от цената на 
природния газ. Освен това централата, извършваща изгаряне на отпадъците, ще получава 
и приходи за обработката на ТБО, което от своя страна допълнително ще подобри 
финансовия й резултат. 

ТБО може да се разглеждат и като местен енергоносител, на каквито нашата страна е 
бедна, затова следва да е приоритетно разработването и използването им. Това подкрепя 
тезата, че окончателната обработка на ТБО чрез изгаряне и производство на електро- и 
топлоенергия е най-рационалният метод за обезвреждането им у нас. Що се отнася до 
другите, т.н. алтернативни (на термичната деструкция) методи за обработка на ТБО, то при 
тях се произвежда краен продукт с неясно приложение, а от друга страна се изисква и 
значително количество енергия за получаването му. 

Не следва да се пропуска и фактът, че с този вариант за окончателна обработка на 
ТБО ще бъде развит един нов ВЕИ и ще се спомогне за изпълнението на поетите задължения 
за увеличаване дела на производството на енергия от ВЕИ. 

Характеристики на отпадъците като енергийно гориво. 
Основните характеристики на отпадъците като енергийно гориво са тяхната 

калоричност и количество. 
Отпадъците представляват твърдо нехомогенно гориво. От неговия състав зависи и 

калоричността му. От извършения анализ на отпадъците е установен морфологичен състав за 
отпадъците на гр. София, представен в таблица 1. 
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Таблица 1 

Компонент 
Отпадъци от Отпадъци от промишлени и 

Обшо 
населението търговски обекти 

Кухненски 20.7% 15.6% 19.5% 
Хартия 14.0% 15.6% 14.4% 
Картон 13.3% 18.8% 14.7% 
Пластмаси 12.7% 11.5% 12.4% 
Текстил 5.2% 2.8% 4.6% 
Гума 1.3% 0.6% 1.l% 
Кожа 1.l% 0.9% 1.l% 
Градински зелени отпадъци 6.5% 11.3% 7.7% 
Дървесни 4.4% 1.9% 3.8% 
Стькло 7.8% 9.3% 8.2% 
Метали 2.3% 1.8% 2.2% 
Инертни 10.2% 9.6% 10.0% 
Опасни отпадъци 0.3% 0.4% 0.3% 

Извършена е прогноза за промяната в морфологичния състав на отпадъците, 

представена на фиг.l, като са отчетени промените на икономическите и социалните условия. 
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Влажността на отпадъците и нейната промяна е представена на фиг.2. Влажността 

зависи основно от съотношението между хартиените и хранителните отпадъци. Освен това 
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Калоричността на отпадъците е функция на основните горими компоненти . Следвайки 

изменението на някои компоненти от морфологичния състав, като - хартия, полимери, дърво, 

текстил и др. , се очертава тенденция на постепенно увеличаване на калоричността на 

отпадъците, която е представена на фиг. 3 
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Данни за някои топлотехнически свойства на отделните съставни части на отпадъците 

са посочени в Таблица 2 
Таблица 2 

Х!! Компоненти Влажност [%] Калоричност [ккал/кг] 

1. Хартия 10.24 3390 
2. Полимери 4.0 1450 
3. Текстил 10.0 3460 
4. Дърво, кожа 20.0 3410 
5. Гума 10 -12 5670 
6. Хранителни и кухненски отпадъци 72.0 890 
7. Минерални и други неидентифицирани 2-60.0 23 - 2310 средно - 960 

Основните фактори за определяне количеството на отпадъците са броят на 

населението и нормата на натрупване, Т.е. отпадъкът, образуван от един човек за една 

година. Установено е, че нормата за натрупване за София е 270 кг/човек/год. Или 

генерираните отпадъци през 2006 година са били 330 ООО тона, а през 2008 г. се очакват да са 
400 ООО т. 

От енергийна гледна точка потенциален енергоносител се явяват и утайките от 

пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) - София. Проблемът с окончателното 

обезвреждане на утайките не е решен и стои със същата острота, както и този с битовите 

отпадъци на София. За това го представяме и като потенциален източник на суровина за 

добив на енергия. 

След извършване на реконструкцията на каловото стопанство на ПСОВ - София, 

изгнилите в метантанковете утайки се обезводняват на лентови филтър-преси. Съгласно 

работния проект за реконструкцията на каловото стопанство, количеството на утайките е 350 
м3/ден, с влажност 75%. Определено е при капацитет на ПСОВ - 700 ООО м3/ден отпадъчни 
води. Долна топлина на изгаряне, Q, суха маса е 4270 Ккал/кг. 

Технологии за термична деструкция на битовите отпадъци. 

Съществуват две възможности - обработка на ТБО след предварително сепариране и 

отделяне на рециклируемата част или без сепариране, при което са приложими следните 

процеси : 

).- Пиролиза (термична деструкция без присъствие на кислород, при температури 800-
1000oC), при което се получава пиролизен газ, който се изгаря (окислява) в същото или 
друго съоръжение с цел получаване на енергия (топлинна и електрическа). 
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> Мултизонно горене (термична деструкция с частично окисляване при температури 850-
1300 С), при което се получава пиролизен газ, смесен с димни газове, който се изгаря 
(окислява) в същото съоръжение с цел получаване на енергия (топлинна и електрическа). 

> Високотемпературна термична деструкция (в плазмена дъга, или друг източник на 
високопотенциално температурно поле), при което се получава синтезен газ, който има 
приложение като вторично гориво с високи енергетични показатели. Получената инертна 
маса е стъкловидна (под. на обсидиан ), с промишлено приложение като материал. 
Плазмената технология е единствената, при която не се изисква депо. 

^ Директно изгаряне. Директното изгаряне е окислителен процес, при който се получава 
термична деструкция на отпадъка и отделената енергия при изгарянето се използва за 
производство на топло- и електроенергия. Този метод е разработен по-подробно по-
надолу. 

Директното изгаряне на ТБО е най-разпространеният в света метод за третиране на 
битовите отпадъци с цел енергопроизводство. Той се развива в продължение на десетки 
години и има натрупан богат опит в осъществяването му. 

Основното предимство на процеса на газификация на ТБО, спрямо директното им 
изгаряне, е във възможността за производство на по-голямо количество електрическа при 
производство на единица топлинната енергия. 

Като цяло плазмената технология е безотпадна технология. 
Около една пета (или 50 милиона тона годишно) от ТБО в ЕС се изгарят в 

инсинератори. По принцип при изгарянето се намалява обемът отпадък, който ще се 
депонира и той е около 10% от обема на ТБО, а освен това отпадъкът е неактивен и може да 
се депонира в депа с по-леки изисквания. В САЩ изгарянето също е разпространен метод за 
обработването на отпадъците. Има инсталации с единична мощност за изгаряне на 900 хил. 
тона годишно отпадъци. 

Извършени са предварителни проучвания за изграждането на ТЕЦ за изгарянето на 
битовите отпадъци на гр. София. Установено е, че икономически оправдано е изграждането 
на два вида централи за изгаряне на битови отпадъци: 

> За комбинирано топло- и електропроизводство - ТЕЦ 
> Само за топлопроизводство - ОЦ 

При варианта ТЕЦ е предвидено изграждането на три котела с паропроизводство от 50 
т/h, (40 bar, 440 °С) и два турбогенератора с ел. мощност от 7 MWV. При варианта ОЦ 
липсват турбогенератори и бойлерна уредба и котлите за изгаряне на ТБО няма да бъдат 
парни, а водогрейни. 

Изследвани са възможностите за реалното изграждане на инсталация за термично 
обезвреждане на ТБО, базирайки се на най-разпространената и доказала ефективността си 
технология - за добив на електро- и топлоенергия чрез изгаряне в котел (парогенератор). 

От определените топлотехнически параметри на инсталацията за обезвреждане на 
ТБО чрез изгаряне в котел, се вижда, че реално може да се покрие целият летен топлинен 
товар на ТЕЦ "София - изток", даже може да се наложи и временно съхранение на част от 
„летните" отпадъци в балиран вид за зимния период (каквато практика има в някои страни от 
ЕС). В горивния процес участва и природен газ (около 1/3 по калоричност). Освен това може 
да има и производство на електроенергия, която ще се изкупува по преференциални цени. 

Енергийният потенциал на „горивото" ТБО се оценява на около 400 милиона гкал/год, 
или 40 000 ккал/час. 

Автор: доц. д-р инж. Ивайло Ганев, Технически университет - София, 
тел. 964 3643,e-mail: ivailo.ganev@gmail.com 
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