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Реализиране на система за обезвреждане на сметищен газ чрез 
контролируем горивен процес

доц. д-р Ивайло Ганев, ас. инж. Боян Димитров

Резюме
Колективът е реализирал за първи път в България система за 

контропируемо извличане и обезвреждане чрез изгаряне в горелка от 
закрит тип на част от сметищните газове, емитирани от депо за 
неопасни отпадъци в кв. Суходол. Системата е реализирана съвместно 
със Столична община и италианската фирма “Conveco". Представени са 
основните изводи от извършените изследвания върху процеса на 
изгарянето на сметищните газове, така че да се осигури намаляването 
до минимум на вредните емисии газове от депата за неопасни отпадъци.

Realization of a system for purification of a landfill gas 
by controlled combustion process

Assoc. Proff. Dr. Ivailo Ginev Ganev, Assistant Eng. Boyan Dimitrov Dimitrov

For the first time in Bulgaria, the team has developed and carried out a system 
for controlled extraction and purification by combustion in covered type flare, of a 
part of the landfill gas, emanated from the Suhodol Landfill for non- 
dangerous/solid waste. The facility has been set up by Sofia Municipality together 
with Conveco SRL -  Italy. In order to ensure the maximum diminution of a noxious 
gas released from the solid waste in Suhodol Landfill, bellow the team has 
submitted the main conclusions, based on the research of the process of
combustion of landfill gas.

Изгарянето на сметищни
те газовете се счита за во-

Фиг. 1.1 Типичен състав на газ в 
сметохранилищ е

деща технология поради из
ключителната трудност за оп
ределяне на природата им. 
Освен че съдържат метан (45- 
65%) и въглероден двуокис 
(до 30%), газовете извличани 
от депата за неопасни отпадъ-
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ци, съдържат и "следи" от 557 други компоненти.
Изискванията за обезвреждането на сметищните газове претърпяха мно

жество промени през последните 15 години. Това промени и технологиите на 
изгарянето им.

В страните от ЕС е установено, че от всички емисии на метан около 
20% се падат на емитираните от депата за неопасни отпадъци.

Намаляването на тези емисии може да се реализира посредством изпол
зването на технологии за ефективно контролируемо извличане, изгаряне 
и/или оползотворяване на сметищните газове. Мащабното пасивно проветря
ване на газовете в сметохранилищата не се счита за приемлива практика. За 
да се постигне контрол над замърсяването и да се осъществят глобалните 
цели относно състоянието на атмосферата, всяко сметохранилище трябва 
да достигне най-високата възможна позиция (фиг.2) във всеки момент на екс
плоатация, включително и след закриването му.

Ако газовете, които бъдат събирани, не могат да бъдат използвани за 
генериране на енергия, те трябва да бъдат изгаряни, като се отчита 
въздействието на окислителните процеси, извършващи се при изгарянето, 
върху здравето и околната среда. Целта на изгарянето е да се отделят 
горимите съставки, основно метана, по безопасен начин и да се ограничат 
миризмите, рисковете за здравето и нежелателните екологични влияния.

Установено е, че за да се обезвреди сметищния газ трябва да се реали
зира горивен процес при следните параметри: минимална температура от 
1000° С и времезадържане на газа във факела 0.3 секунди. Това се реализи
ра чрез регулирането на въздухоподаването към горелката. Така осигуряват 
емисии по-малки от: СО - 50 мгр/Nm3 ;NO* -150 мгр/Nm3 ; неизгорели хидро- 
въглероди - 10 мгр/Nm3

Изискванията към горивния процес в горелките от затворен тип са да се 
осигури хомогенно разпределение на температурата в камерата на горенето 
и да позволява пламъкът да бъде задържан във вътрешността й, при мини
мизиране на въздействията върху здравето на хората и околната среда.

Фиг.2 Количество на

Образуваните
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В типичния си вариант сметищният газ като гориво има следните 
характерни черти:

• Количеството и състава на сметищния газ са променливи и в 
краткосрочен, и в дългосрочен план.

• Състав на газа -  до 65% метан и 35% въглероден двуокис.
• Други кампоненти - малки количества (следи) от органични 

газове и изпарения, някои от които могат да бъдат зловонни, 
потенциално вредни за здравето и биха могли да образуват вещества, 
причиняващи корозия, след изгарянето им. От неорганичните съставки в 
по-значителни количества може да бъде представен водородният 
сулфид, а като “следи" биха присъствали амонякът, живакът и летливите 
метални съставки (като органо-метални или като метални хидриди).

• Взривоопастност -  метанът е възпламеняем и образува 
потенциално експлозивни смеси при определени условия.

• Метанът има високо калорийна стойност и интересът той да 
бъде изгарян с цел генериране на енергия и отопление на процеси е 
голям.

• Целта на изгарянето на сметищните газове е да се освободим 
безопасно от горивните им елементи, както и да контролираме 
миризмата, рисковете за здравето и нежелателното влияние върху 
околната среда.

• Потенциалът на метана за участие в глобалното затопляне е 
между 21 и 62 (за сравнение С02 има потенциал равен на 1-ца), в 
зависимост от периода, който се разглежда.
Макар горенето на газове да изглежда лесно постижимо състояние, 

използването на методи за активно извличане на газ по безопасен и еколо
гично съобразен начин изисква задълбочено познаване на принципите на го
ренето. Изгарянето на газовете от сметохранилищата е особено трудно и 
изисква да се имат предвид и контролират множество аспекти на процеса на 
горене.

Трите най-важни фактора, влияещи върху горенето и контрола на емиси
ите са: времето на престой на газа във факела, температурата и завихряне- 
то.

Отношението между трите фактора за една обикновена горелка, за 
да поддържа горенето, е както следва.

• При постоянна температура -  с намаляването на времето 
трябва да се увеличава завихрянето

• При постоянно време -  с намаляване на температурата трябва 
да се увеличава завихрянето

• При постоянно завихряне -  с намаляване на температурата, 
времето трябва да се увеличи
За да се осигури обезвреждането на сметищините газове, съгласно упо

менатите критерии, качествен горивен процес може да се осъществи само в 
т.н. закрити (капсулирани) горелки, изгарящи газовете във вертикална, ци
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линдрична или затворена камера. Горелката е с изолация, за да се намалят 
загубите на топлина и да може да се експлоатира при по-висока температу
ра. Минимално допустимата температура на горене е 850°С

Газовете в сметохранилището съдържат метан (СН4) и често малки коли
чества водород (Н). Основните горивни реакции са:

СН4 + 202 = С02 + 2НгО + топлина 
2Нг + Ог = 2Н20  + топлина
Калорийната стойност на отделните горими компоненти е: за СН4 - 33.95 

MJ/Nm3 и за Н2 -10.22 MJ/Nm3.
Ако въздухът е прекалено малко, резултатът е непълно изгаряне. Ако 

въздухът е прекалено много, сместа няма да гори с висока температура.
Стехиометричното съотношение е : за СН4 е 9.56 и Н2 - 2.38 в обем. На 

практика горивото и въздухът не могат да бъдат смесени в идеално 
съотношение и винаги се работи с а>1, за да се осигури пълно изгаряне.

При контролируемото извличане на сметищните газовете може да се вка
ра въздух, респективно кислород, което следва да се отчита при изчислява
нето на необходимото количество въздух за горелката.

Непълното изгаряне се получава в резултат на:
• Липса на достатъчно кислород, причинена от лошо смесване 

на гориво и въздух или на обща липса на въздух
• Охлаждане на пламъка - от излъчване или неговия сблъсък 

със студена повърхност
• Недостатъчно време при висока температура, необходимо за 

пълното окисление на въглерода -  ограничителният фактор за газовете 
е окислението на СО в С02.
Температурата и времето за поддържането й са два други важни факто

ра при унищожаването на някои от малките примеси, образувани по време на 
горивния процес.

Не всички компоненти на сметищните газове са горими. Горивната спо
собност е силно зависима от С02 и N2.

Скоростта на горене може да се определи като скоростта, с която газът 
преминава от момента на впръскване (на газовата смес) до достигането на 
върха на пламъка.

Ако смесването на сметищен газ и въздух не е постоянно, възможно е 
скоростта на пламъка да варира и в самия факел, което води до нестабилен 
факел и непълно изгаряне.

Процесът на смесване може да бъде подобрен чрез:
• Увеличение на скоростта на изхода и оттам на завихрянето на 

газовете от дюзата.
• Подаване на газовете през няколко дюзи вместо само от една
• Увеличаване на скоростта на въздуха, което води до 

нарастване на завихрянето му.
Пламъкът трябва да бъде стабилен. Върхът на пламъка се стабилизира 

при скорост равна на тази, с която горивната смес напуска дюзите (скорост
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та, с която върхът на пламъка се движи през сместа в противоположна посо
ка). Ако скоростта на сместа е твърде слаба, тогава пламъкът може да се 
обърне, а ако е твърде силна - да "избухне".

Въздухът постъпва в горивната камера благодарение на коминния 
ефект, т.е не се нуждаем от организиране на принудителна циркулация на 
въздух.

Температурата на изходящите газове зависи от:
• състава на сметищния газ
• пълнотата на изгаряне
• количеството подаван въздух т.е а
• конвекционните и радиативни загуби на топлина
Максималната теоретична температура на пламъка Taf (К) може да се 

определи при хипотезата, че цялото гориво изгаря напълно без загуби на 
топлина. Тогава обикновеният енергиен баланс дава:

MfHf = mCp (Taf-To), 
където
Mf масов обем на горивото, по-специално метан (кг/сек)
М общата маса на газове от сметохранилището и въздуха за горене 
Hf калорийната стойност на горивото (kJ/кг.)
Ср специфичната топлина на продуктите за горене (kJ/кг)
Та(максимална температура на пламъка (К)
То температура на околната среда (К)
Приема се, че и сметищният газ и въздухът са с температурата на окол

ната среда и че специфичната топлина на горивните продукти не е функция 
на температурата.

Максималната температура е право пропорционална на съдържанието 
на метан в сметищния газ и обратно пропорционална на а

Практическото съотношение между СН4 и С02 в сметищните газове е от 
50:50 и 65:35 (обемни единици). Оптималното съотношение на подаван до
пълнителен въздух за ефикасно горене се счита, че трябва да бъде в грани
ците 150-200%.

Загубите на топлина, дори и в затворените горелки, значително намаля
ват температурата, постигана на практика.

Минималното препоръчително време за поддържане на температурата е
0.3 сек. при минимална температура от 1000 °С, което отговаря на 98-99% 
унищожаване на хидровъглеродите. Това е индикативен стандарт, който ве
роятно би постигнал заложения резултат за емисии. Алтернативни критерии, 
постигащи същия резултат могат да бъдат приети -  например по-дълго вре
ме на задържане при по-ниска температура - например 0.6-1.0 сек при 850° 
С, за да се осигури унищожаването на следите от хлоросъдържащи вещест
ва като тетрахлориетилен и метилен хлорид.

Характерно за системите за обезвреждане на сметищни газове чрез из
гаряне е, че те трябва да работят добре при различен обем подавани газове 
към горелката.
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Това е съотношението между максималния и минималния обем на пода
ване на газовете, при които се постига поддържане на оптимални условия на 
работа. Установено е, че това съотношение може да бъде от 4:1 до 5:1. Ос
вен това е необходимо да се осигурят и добри експлоатационни условия при 
променлива концентрация на метана в диапазона от 20 до 60%.

Теоретично е възможно е да се реализира и съотношение от порядъка на 
10:1, но е малко вероятно да се постигнат добри показатели на емисиите 
след горелката.

Заключение:
Качествено обезвреждане на сметищтните газове се получава посредст

вом изгарянето им в горелка от закрит тип, при непрекъснат входен и изход
ен мониторинг на горивния процес с цел да се получи минимализиране на 
вредното въздействие на сметищния газ върху хората и околната среда. Те
зи системи следва да работят десетки години след закриването на депата за 
неопасни отпадъци. Натрупаният опит в тази насока у нас на депо "Суходол" 
е положителен и следва да се приложи и на други депа за неопасни отпадъ
ци.
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