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Проучвателни дейности и моделиране водния баланс на 
рекултивационния слой на депото за отпадъци на Ей И ЕС 
Марица Изток І 
 
Разработката е изпълнена на основание поръчка от м.07.2014 год., с която Ей И Ес  
Гълъбово ЕООД възлага извършването на моделиране на водния баланс на 
рекултивационния слой с цел оценка на неговата достатъчност за недопускане 
достигането на води до минералния запечатващ пласт в рамките на горния екран. 
 

 
 
В рамките на задачата са изпълнени: 

- Осигуряване на метеорологични данни за района на депото – дневна сума на 
валежите, слънчева радиация, относителна влажност на въздуха, температура 
на въздуха за суха и влажни години, като са избрани два периода със средна 
годишна сума на валежите по-висока от средната за района на гр. Гълъбово 
поради естеството на задачата и в полза на сигурността; 

- Охарактеризиране на почвите, използвани за изграждане на рекултивационния 
пласт по отношение водопропускливост, физични показатели, съдържание на 
органични вещества. Изпитванията са извършени по Еврокод 7 по съответните 
части на стандарт СД CEN ISO/TS17892 – Геотехнически изпитвания. 
Класификацията на почвите е извършена съгласно БДС EN ISO 14688-2:2007. 

- Обобщаване на резултатите, характеристични криви. 



За нуждите на моделирането са отчетени още геометрията на депото и 
характеристиките на елементите на техническата рекултивация на депото. 
Разработени са общо 15 модела, от които 12 са основни и 3 допълнителни, които имат 
за цел да покажат влиянието на дебелината на рекултивационния пласт. 

За моделиране поведението на рекултивационния пласт е използван популярният 
модел HELP - Hydrologic Evaluation of Landfill Performance, версия 3,95.  

Изпълнени са серия триаксиални изпитвания за моделиране поведението на почвите 
от рекултивационния пласт и якостните им показатели във водонаситено състояние. 
Извършени са проверки на устойчивостта на откосите на съоръжението при спазване 
изискванията на Еврокод 7.  
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