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Повишаване на интензивостта на добив на сметищен газ от депа за твърди 
битови отпадъци чрез рециркулация на инфилтрат

Ивайло Ганев, Боян Димитров 

РЕЗЮМЕ

Изследва се влиянието  на рециркулацията на инфилтрата върху скоростта на
биоразграждането на органичните компоненти на депонирани битови отпадъци. Оценката
е извършена чрез прилагане на стандартен математичен модел. Модела  отчита
поведенито на депо за отпадъци с и без организирана рециркулация на инфилтрата, която
оказва влияние върху биоразграждането и скоростта на биоразпадане на органичните
компоненти. Резултатите показват значителна ефективност по отношение на
газоотделяне и оползотворяване на генерирания сметищен газ .

• Increasing intensity of landfill gas extraction from landfills for municipal solid waste
by recirculating leachate.

Ivailo Ganev, Boyan Dimitrov

ABSTRACT

Target of the study is effect of recirculation of the leachate upon the biodegradation rate of the organic 
component of municipal solid waste landfills. The evaluation was carried out by applying standard mathematical 
model. Account the behavior pattern of a landfill with and without organized recirculation of leachate, which 
influences the biodegradation and the rate of biodegradation of organic components. The results show significant 
effectiveness in landfill gas production and utilization. 

Сметищният газ представлява първичен енергоносител със съдържание на метан около 50% 
. Съществуват инсталации, включително и у нас [1], за енергийното му оползотворяване. Поради 
това се търсят различни методи за интензифицирането на добива на сметищен газ. Единият от 
тези методи е чрез рециркулация на инфилтрата [2].

Точната оценка и прогноза на дебита на сметищен газ е задача, съпроводена с множество 
неизвестни. Разработените модели използват различни входни параметри. Приложимостта на 
различните модели за конкретните депа е в зависимост от информацията, която е налична за 
депонирания отпадък, а тя най-често е оскъдна или неточна. Процесите на управлението на 
отпадъците обикновено се разглеждат в дискретизиран вариант, като периодът на 
дискретизация е 1 година (година).

Ефективността на повишаването на интензивността на  газоотделянето чрез рециркулация 
на инфилтрата може да се оцени с прилагането на модела на The Scholl Canyon.

The Scholl Canyon моделът пренебрегва първите два етапа на бактериална активност и е 
базиран на наблюдаваните характеристики на база ограничено развитие на бактериите. При 
този модел се предполага, че максималната стойност на производство на газ се получава при 
депонирането на отпадъците и създаването на анаеробните условия за газообразуване, след 
което скоростта на газоотделяне намалява експоненциално [3].  Т.е. от това следва, че този 
модел се явява модел от първи ред. Математическият му вид е:

( )ktkc
avgLFG eeLRQ −− −⋅⋅= 0 (1)

където:
QLFG – дебит на сметищен газ за дадена година след депонирането на отпадъка [m3/година];
L0 - общ потенциал на отпадъците за генериране на сметищен газ [m3/t];
Ravg – годишно количество постъпили отпадъци (средно) [t/година];
k –константа за скоростта на генериране на сметищен газ [1/година];
c –време от закриване на депото [година]; с = 0 за активни депа;
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T–време от депонирането на отпадъците [година];

Първата производна на уравнение (1) по отношение на времето (t) се  използва за оценка на 
генерирания  сметищен газ от отпадъците,  депонирани през  i-тата  година ( Ri) [4].
Променливата t се заменя с t-i, което всъщност представлява периода (в год.) след 
депонирането  на отпадъците:

( )itk
iLFG eRkLQ

it

−−⋅⋅⋅= 0,
(2)

където:
QLFG,t.i – количество на генериран сметищен газ през текущата година [t] [m3/година];
Ri – количество отпадъци, депонирани през годината [t/година];
i –година на депониране на отпадъците [година];
t –текуща година [година];

Интегралното количество на получения газ от всички депонирани отпадъци се получава като 
сума на количествата газ, получени от депонираните отпадъци през отделните години:

( )itk
tLFG ekLQ −−

==

⋅⋅⋅== ∑∑ 0

t

годинапърваi
i

t

годинапърваi
it,LFG,, RQ (3)

Времевият период от депонирането на отпадъка до създаването на анаеробни условия за 
газообразуване (lag) също може да се отчете в модела, чрез субституцията на t с t + lag [3]:

( )lagitk
iitLFG ekLRQ −−−⋅⋅⋅= 0,, (4)

Практиката на рециркулация на инфилтрата е проучена в няколко лабораторни, пилотни 
клетки и стационарни депа за отпадъци, подчертаваща нейното положително въздействие върху 
процеса на биоразграждане на отпадъците [5].

Целта е да се изследват разликите в поведението на депо за отпадъци с и без 
организирана рециркулация на инфилтрата. Оценката е извършена чрез представения  модел -
The Scholl Canyon.

Симулира се поведението на депо за твърди битови отпадъци при два периода, през 
които то е функционирало - без рециркулация на инфилтрата и с последваща рециркулация. 

Използвани са данни от реално депо за отпадъци с рециркулация на инфилтрата. 
Морфологичният и химическият състав са представени в табл. 1, а в табл. 2 са дадени 
стойностите на константата на генериране на сметищен газ. Тези данни са използвани като 
входни за модела The Scholl Canyon.
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Химичен състав на отпадъчните фракции, тяхната влажност, биоразградимост и 
скорост на тяхното биоразпадане

Таблица 1.

Материал С
%

Н
%

О
%

N
%

S
%

Други
хим.ел.

%
Влага

%

Био
разгра
димост

%

Скорост на
био

разгражда
не

Органична
материя 28,7 3,1 29,2 1,9 0,6 36,50 70,00 82 Бързо
Хартия и 
картон 44,4 4,4 40,9 0,1 0,3 9,90 5,50 50 Умерено
Пластмаса 70,5 11,5 11,3 0,9 0,9 4,90 2,00 0 -
Текстил 39,6 6,5 25,3 5,6 0,7 22,30 10,00 54 Бавно
Градински 45,5 8,7 20,1 1,8 0,2 23,70 60,00 60 Бързо
Дърво 49,5 6,0 42,7 0,2 0,1 1,50 20,00 72 Бавно
Стъкло и 
инертни 0,5 0,1 0,4 0,1 0,0 98,90 2,00 0 -
Метали 0,5 0,6 4,3 0,1 0,0 94,5 3,0 0 -

Охарактеризиране на компонентите на отпадъците, входни параметри  за  Scholl
Canyon модела

Таблица 2.

Материал
Масов 
състав 

(%)

Време на забавяне
(lag time)
[година]

К
[1/година]

Органична материя 15,97 0,3 0,69
Хартия и картон 20,47 1 0,14
Пластмаса 19,54 - -
Текстил 23,05 5 0,05
Градински 4,37 0,3 0,69
Дърво 4,38 5 0,05
Стъкло и инертни 9,53 - -
Метали 2,69 - -

Възприето е, че ефективността на улавяне на сметищен газ е 0,75. При верификацията на 
данните, получени от моделните изчисления, с реално измерените на депото се наблюдава 
пълно съответствие за периода преди началото на рециркулация на инфилтрата (третата 
година). След включването на системата за рециркулация на инфилтрата, данните, получени от 
модела, и експерименталните чувствително се различават. Т.е. при рециркулация на 
инфилтрата скоростта на газообразуване е много по-голяма. Това означава, че константата на 
скоростта на газообразуване е по-голяма.

Въвежда се коригиращ коефициент β, даващ връзка между константите на скоростта на 
генериране на сметищен газ при липса и при наличие на рециркулация на инфилтрата:

β
r

wr
kk = (5)

Където:
Kwr е константа на скоростта за генериране на сметищен газ без рециркулация на 
инфилтрата [1/година];
Kr - константа на скоростта за генериране на сметищен газ с рециркулация [1/година];

Важен момент при тази трактовка е, че общото количество генериран сметищен газ остава 
постоянно, само се променя скоростта на генерирането му, при което се съкращава и времето 
за пълната минерализация на отпадъците. 
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Установено е, че стойността на β в диапазона 2 - 2,5 показва максимално доближаване на 
моделните и експерименталните резултати. Следва да се отбележи, че ефектът от 
рециркулацията на инфилтрата зависи също от конструкцията на депото, експлоатацията му и 
др. Но във всички случаи тя има огромно значение за повишаването на добива на сметищен газ.

Важно е да се отбележи, че при депа с рециркулация на инфилтрата в рамките на десет 
години се генерира 95%  сметищен газ, а при депата без рециркулация този период е 
значително по-дълъг. Това дава възможност за оползотворяването на по-големи количества 
сметищен газ, защото при малък дебит оползотворяването му  не е ефективно. Освен това при 
наличие на рециркулация на инфилтрата значително се намаляват разходите за очистването 
му.
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