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Summary 
Study and analysis of the landfill gas emitted from the landfills for household waste of the biggest 

towns in Bulgaria have been conducted. The qualitative and quantitative characteristics for each of the 
landfills have been defined. The potential for energy production for each of the landfills has been identified. 
The installed capacity for these landfills could be as follows : Suhodol (Sofia) — 2000 kW, Tzalapitza 
(Plovdiv) -1000 kW, Aksakovo (Varna) -1000 kW, Bratovo (Burgas) - 700 kW, Ruse (the old landfill) -300 
kW. On the other hand it is planned to close the household waste landfills in Bulgaria in 2009, so it will be 
possible to construct and install other small capacity installations with capacity from 50 to 150 kW, so the 
total installed capacity could reach 20 MW. 

Настоящото изследване е извършено благодарение на финансирането от Фонд научни 
изследвания към Министерството на науката и образованието по договор № ВУ - ТН -
207/2006 г. 

Повишаването на цените на конвенционалните горива и възприетите в Европейския 
съюз норми за производство и добив на енергия от възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ) налагат разработването на досега неизползвани енергийни ресурси. Такъв ВЕИ за 
нашата страна се явяват биогазът. Основен източник на биогаз към настоящия момент са 
депата за твърди битови отпадъци. Генерираният в тях сметищен биогаз е различен по 
количество и качество и е функция на депонираните отпадъци. Поради липсата през 
годините на адекватни изследвания на морфологичния и химическия състав на депонираните 
отпадъци в депата у нас, сме извършили експериментални изследвания за определяне на 
химическия състав на сметищния газ, акцентирайки върху горивните компоненти. Такъв 
основно се явява метанът, чиято концентрация е от 40 до 60 об.%. Другите горими 
компоненти са в малки количества и не оказват влияние върху калоричността на сметищния 
газ. Следва да се отбележи, че в света около 20% от свободно изтичащия метан е този от 
депата за битови отпадъци. Свободното (неконтролируемото) изтичане на сметищен газ 
нанася значителни щети на околната среда, дължащи се на голямото количество отделян газ 
и неговия неблагоприятен от екологична гледна точка състав. 

От извършените от нас измервания в последните две години на някои от най-големите 
депа за битови отпадъци в страната Суходол, Цалапица, Аксаково, Братово и Русе (старото 
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депо), които обслужват съответно градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, се 

установи следното съдържание на метан (в обемни %): 
Таблица 1 

Хим, форм, Едииици Суходол Цалапица Аксаково Братово Русе 

са, об.% 57 51 54 52 42 

02 об.% < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

H2S Ррм <150 700 <150 <150 <150 

Останалите компоненти са въглероден диоксид С02 и други газове (включително и 

азот N 4), които се явяват баластни газове по отношение на горивния процес. 

Липсата на кислород означава, че при процеса добив и извличане на газа няма 

пропускане на въздух. Данните за сероводорода са представени, защото той е с най

агресивно въздействие върху генериращия модул. 

Интензивността на газоотделянето представлява падаща експонента, с което се 

обяснява и значителното намаляване на газоотделянето след 20-тата година. Този процес 

продължава ДО 40 ГОДИНИ, но и след този период има минимални количества отделен газ -
виж фиг.l. и фиг. 2. 
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Общото количество генериран сметищен газ е в основна зависимост от количеството 

депонирани твърди битови отпадъци. При контролираното извличане на сметищен газ трябва 

да се има предвцд, че и неговата уловяемост е от порядъка на 50%. Останалите 50% участват 
в други химични реакции или изтичат в атмосферата. Тук следва да се отбележи, че има и 

известно дефазиране от момента на започването на газоотделянето и улавянето на газа, 

защото фактически самото газоулавяне може да придобие организиран вцд едва след 

изпълнението на газоуловителната система - Т.е след рекултивацията на депото. 

На базата на извършените измервания на свободно изтичащия газ от изградени газови 

кладенци на различните депа се установи, че уловяемият дебит е в !раниците от 50 до 80 тЗ 
за тон депонирани отпадъци. 

Прогнозата на динамиката на газоотделянето е извършена чрез моделни изчисления, 

при които входните данни са на количеството и времето на депониране на отпадъците. Този 

модел се използва и от Американската агенция за околна среда. Този модел е опростен като 

входни параметри и подходящ за условията у нас, където изследванията на отпадъците и на 

депата са минимални. 

Графиките на дебита сметищен газ за отделните депа са дадени на фиг. 3. 
Фиг.3. 
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Калоричността на сметищния газ се определя от съдържанието на метан в него. 

Другите горими компоненти са в малки количества и не оказват влияние върху 

калоричността на газа. Калоричността на метана е 36 ООО kJ/тЗN. Което означава, че 
сметищният газ от отделните депа има следната калоричност: 

Таблица 2 
Хим.форм. Едииици Суходол Цаланица Аксаково Братово Русе 

СН4 kJ/тЗN 20500 18300 19400 18700 15100 

Съвременните когенератори, предназначени за работа с биогаз, имат коефициент на 

ел. К.П.д. около 39% , при мощности над 800 kW. 
На базата на дебита и калоричността на сметищния газ от отделните депа за твърди 

битови отпадъци и К.П.д. на генериращите модули е определен енергийният потенциал за 

отделните депа и е представен на фиг.4. 
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Фиг.4. 
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в заключение, според направените анализи могат да се инсталират следните 

МОЩНОСТИ: 

~ Суходол - 2 ооо kW 
~ Цалапица - 1 ооо kW 
~ Аксаково - 1 ооо kW 
~ Братово - 700 kW 
~ Русе - 300 kW 

Като се отчете и фактът, че сметищният газ се емитира и изтича непрекъснато, това 

означава, че тези МОЩНОСТИ ще работят в базов режим и практически, за разлика от другите 

ВЕИ. не се влияят от климатичните фактори. 

Съществуват множеството общински депа, обслужващи по-малки общини, които ще 

се закрият през 2009 Г. Ако се използват и те, общият потенциал на електроенергията, която 
може да се получи от оползотворяването на сметищния газ, се оценява на около 20 MW. 

Получаването на електроенергия от сметищен газ е оползотворяване на нов тип 

енергиен източник, който няма вредно въздействие. С неговото приложение ще се постигне: 

Автори: 

• Повишаване делът на възобновяемите енергийни източници у нас. 

• Намаляване вносът на енергоресурси. 

• Намаляване емисиите на парниковите газове. 

• Намаляване емисиите на вредни газове от конвенционалните централи. 

• Реализиране на нов вид технология. 

доц. д-р ииж. Ивайло Гаиев. Технически университет - София. 

тел. 964 3643.e-mail: ivаilо.gапеv@gmаil.соm 
СТ. ас. Бояи Димитров, Технически университет - София. 

тел. 964 3643.e-mail: biogas@abv.bg 

Литература: 

1. Gregory. ка. Attenborough. ам. Наll, ДС. Deed, С (2003) Тhe validation and development о! ап integrated 
landjill gas risk assessment model GasSim, Sardinia Proceedings 2003, ИК 

2. US-EPA. (2001) Landfill Volume III (l!.ttp:!/www.epa.gov/ttn/chieVeiiP/techreport/ vоlumе03/Ш15 apr2001.pdO. 
ИSА 

3. Joeri Jacobs and Heijo Schmff Comparison 0/ methane emission models and methane emission теаsиrетеnts. 
http://vvитw. air-climate. eionet. еиrора. еи/ 

432 




