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Оползотворяване на биогаз в ПСОВ- Варна за комбинирано производство 
на топлинна и електрическа енергия 

 

Александър Овчаров, Никола Станков, Чавдар Николов, Пламен Петров 

 

Резюме: Докладът разглежда пример за добра практика в България за производство 
на енергия посредством оползотворяване на биогаз, произведен в градска 
пречиствателна станция за отпадъчни води в близост до град Варна (ПСОВ). 
Производството на биогаз е включено в технологичната схема за третиране на 
отпадните води и утайките, преди тяхното депониране или допълнително 
оползотворяване. Биогазът се използва като гориво за захранване на модул за 
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (КПЕТЕ), в чиято основа 
стои газов бутален двигател. Целта на разработката е да представи както етапите 
на разглеждания процес с конкретни данни от действителен обект, така и 
техническите, икономически и екологични ползи от внедряване на такава технология в 
градски ПСОВ. 

 

Using of biogas for combined cycle of heat and electricity in City Waste Water 
Treatment Plant in the city of Varna 

 

Aleksander Ovcharov, Nikola Stankov, Chavdar Nikolov, Plamen Petrov 

Abstract: This report contains а good practice example of energy production by means of biogas 
utilization in a Bulgarian city waste water treatment plant in Varna city  (WWTP). Sewage gas production is 
included in the waste water and deposits treatment technological scheme of the plant before their further 
disposal or utilization. Sewer gas is used to fuel a combined heat and power production module which is 
based on reciprocating gas engines technology. This article contains data from a real site and its purpose is 
to present the stages of the examined process as well as the technical, economical and environmental 
benefits from introduction of such technology in a city WWTP. 

 

Увод 

Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия посредством газови 
бутални двигатели е широко разпространен и ефективен способ за децентрализирано 
захранване на обекти с електрическа и топлинна енергия, при който к.п.д. на 
производствения процес достига до 90%. КПЕТЕ се стимулира за намаляване на 
енергийната зависимост, повишаване на ефективността и постигане на екологични и 
икономически ползи.  



Топлоенергетика и ядрена енергетика 133

Тази технология се използва успешно както при изгаряне на конвенционален природен 
газ, така и при приложения с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като 
оползотворяване на други горими газове - сметищен, минен, коксов, дървесен и биогаз от 
селскостопански отпадъци или отпадни води. 

Добрите практики за оползотворяване на ВЕИ-газове са многобройни в световен мащаб. 
Технологиите за производството и оползотворяването им търпят непрекъснато развитие. 
Всеки отделен проект, дори в една и съща област като биогаз от ПСОВ, има своята 
технологична специфика. 

Изложение 

1. Описание на съществуващото състояние 

Отпадъчните води постъпват от градската канализация към пречиствателната станция. 
Те преминават през двустъпална схема на очистване – механично и биологично, след което 
утайките се обеззаразяват и пречистват преди заустването на пречистената вода и 
оползотворяване на утайките обратно в природата. 

При отделните фази на механичното очистване, последователно се отделят различни 
примеси, като неразтворените вещества, които са предимно от органичен произход, се 
утаяват в т.нар. първични утаители, откъдето се отвеждат към стопанството за 
стабилизиране на утайки. 

Биологичното очистване служи за обработка на водите, съдържащи разтворени 
органични вещества, които не могат да се отделят с механичен способ. То се осъществява 
последователно и взаимосвързано в биобасейни и вторични утаители. Утайката от 
вторичните утаители също постъпва в системата за третиране и стабилизиране на утайки. 

Стабилизиране на утайките - това е процеса по тяхната преработка, така че те да не 
представляват заплаха за вредни въздействия върху хората и природата. Този процес се 
осъществява в т.нар. метантанкове, където протича анаеробна ферментация, при която 
микроорганизми, живеещи в среда без кислород, разграждат част от органичната вещества 
до метан (CH4), сероводород (H2S), въглероден диоксид (CO2), вода (H2O) и др. За 
оптимално протичане на анаеробната ферментация е необходимо поддържане на 
температура в метантанковете ок. 33 ÷ 37 оС. Изгнилатата утайка допълнително се 
обезводнява и депонира за рекултивиране на замърсени терени, а произведеният биогаз се 
улавя в купола на метантанка. 

За ефективното и безопасно изгаряне на биогаза в газови двигатели, е необходимо той 
да отговаря на редица изисквания по отношение на чистота, температура, налягане и др. 
Съставът на биогаза и нежеланите примеси зависят от състава на утайките. Тяхното 
съдържание е функция от географски, културни, логистични, технологични и др. особености, 
които също търпят промени във времето. Третирането на биогаза преди неговото изгаряне 
следва да се определи в зависимост от неговия състав и параметри. При разглеждания 
обект, биогазът съдържа 60÷70 об.% СН4, 30÷40 об.% СО2, 50÷500 ррм Н2S, 0÷10 ррм СО и 
др. 

Изгарянето на газа и КПЕТЕ се осъществява в инсталация с газови бутални двигатели, 
производство на TЕDOM. Произведената топлинна енергия е под формата на топла вода 
90/70 оС и се използва за подгряване на метантанковете. Електроенергията се използва за 
задоволяване на собствените нужди на предприятието. Общата мощност и броят на 
двигателите е съобразен с производителността на метантанковете и експлоатационните 
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характеристики на обекта. През най-топлите летни месеци, излишната топлинна енергия се 
отвежда чрез резервни охладители. През зимния сезон се използват съществуващи 
водогрейни котли, работещи на природен газ – газхолдери. Те служат за покриване на 
върховите нужди. Биогазът се съхранява в резервоари за газ. При недостиг на достатъчни 
количества биогаз КПТЕ установката алтернативно може да изгаря и природен газ.  

2. Методика на изчисленията и показатели 

Представените показатели са на базата на анализ на данни за месец Април 2013 г. 

Осреднена калоричност на биогаза: 6,5 kWh/m3 

Приета калоричност на природния газ: 9,89 kWh/m3 

Топлинна мощност / двигател: 370 kW 

Ел. мощност / двигател: 300 kWe 

Осреднен разход на биогаз / двигател: 121.4 m3/h 

Ефективност на двигател ел./обща: 35.1% / 87.7%. 

На фигура 1 е показано отношението на вложената енергия за производство на електро 
и топлоенергия в КПТЕ модула от биогаз и от природен газ за месец Април 2013 година. 
Липсват дани за пралелната работа на двигателите и за полезно консумираната топлинна 
енергия.  

 
Фиг. 1 Месечно отношение на изразходваната първична енергия и произведената 

електроенергия
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 В разглежданият случай, процесът по производство на биогаз е единственият 
консуматор на топлинна енергия. Той включва разходите на топлоенергия за поддържане на 
оптимална работна температура в метантанковете..  

Графиката на Фиг. 2 представя отношението и промяната на измереното електричеко 
КПД (по първично гориво) и също така процентът на задоволяване на електрическите нужди 
на предприятието.  

 

Фиг. 2 Дневни промени в процентното отношение на произведената енергия от 
когенериращата мощност и консумираната електрическа енергия и реалното пресметнато 

електрическо КПД на  

 

Изводи 

Оползотворяването на биогаз от ПСОВ в модули за КПЕТЕ е свързано с редица анализи 
и проектни разработки. Ефективността на начинанието зависи от различни фактори, 
основните от които са особеностите на обекта и наличния на пазара опит и ноу-хау.  

Във всяка фаза на начинанието – проектна или експлоатационна, е важно да се осигури 
възможност за събиране и анализиране на максимален обем от данни за характеристиките 
и работата на съоръженията в системата. Това би допринесло за по-ефективно развитие и 
положителни резултати, както в рамките на дадения обект, така в по-големи мащаби. 

В конкретния случай срещнахме значителни проблеми свързани с набирането на 
„полева” информация, по които работим. Консумацията на електричеството за собствени 
нужди премахва нуждата от стриктно измерване на произведената и консумирана 
топлоенергия. Не се събират дани за различни енергийни и масови потоци в технологичната 
верига.  

Съществен недостатък на системата е фактът, че системата за БГВ и отопление на 
предприятието не е интегрирана в модула за оползотворяване на биогаз. При евентуално 
интегриране, техническите показатели биха изглеждали различно. Значителен процент 
загуби се дължи на аварийното охлаждане „на атмосфера” през летния период. 
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Възможностите за мултиплицирането на опитът от подобни проекти следва да се 
проучват и насърчават. Общите предимства, включително и тези за разглеждания обект са 
следните: 

- Децентрализирано и независимо производство на енергия; 

- ВЕИ и свързаните преференциални условия по отношение на производство и 
изкупуване на ел. енергия; 

- Замяна на използваните изкопаеми горива и значително намаляване на разходите за 
тях; 

- Значително намаляване на емисиите на парникови газове. 

 

I. Използвана литература: 

1. Колектив, „Обследване за енергийна ефективност на промишлената система на 
СПСОВ Кубратово”, Софена ЕООД, София, 2010 г. 

2. http://www.energokomplet.eu/Tedom.pdf 
3. www.epa.gov/chp 

 

Автори: 

Доц. Никола Станков, ТУ-София, ЕМФ, катедра ТЯЕ, e-mail: nstankov@tu-sofia.bg 

Инж. Александър Овчаров, Риск Инженеринг АД, е-mail: Aleksandar.Ovcharov@riskeng.bg  

Гл. Ас. Док. Чавдар Николов, ТУ- София ИПФ-Сливен. Nikolov.Chavdar@abv.bg 

Инж. Пламен Петров, ПСОВ Варна. Pl_at_petrov@abv.bg 


