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МС одобри проекта на ОП Околна среда 2014-2020 г.
Министерският съвет одобри проекта на Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. Документът определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд
за регионално развитие на ЕС през програмния период. Програмата поставя
акцент върху изграждане на ВиК инфраструктура и устойчиво управление на
водния сектор, постигане на съответствие с йерархията при управлението на
битовите отпадъци, подпомагане изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000, превенция и управление на риска от
наводнения и свлачища, подобряване качеството на атмосферния въздух. Общият бюджет на оперативната програма е 1 770 381 342 евро, в т. ч. европейско съфинансиране в размер на 1 504 824 141 евро и 265 557 201 евро от
националния бюджет, разпределени между приоритетните оси, както следва:
Води - 1216 млн. евро, Отпадъци - 268 млн. евро, Натура 2000 и биоразнообразие - 101 млн. евро, Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища - 78 млн. евро, Подобряване качеството на атмосферния въздух - 58 млн.
евро, Техническа помощ - 47 млн. евро.

Кръгла маса за управлението на отпадъци от ЕЕО се проведе в София
Ефективното управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) бе във фокуса на провелата се на 25 ноември т. г. кръгла маса,
организирана от сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (Асоциация СЕСЕД България). В програмата на събитието бяха
включени теми, свързани с българското законодателство за излязлото от
употреба електрическо и електронно оборудване и неговото прилагане, новото виждане за разширената отговорност на производителите, което отразява променената икономическа среда, в която отпадъците са ценен ресурс,
потоците отпадъци в различните европейски страни и добрите практики за
разделно събиране и третиране на този вид отпадъци в Белгия и Европа.
В срещата участваха представители на български и международни компании производители на електрическо и електронно оборудване, вносители на
електродомакински уреди, представители на Министерство на околната среда
и водите, организации по оползотворяване на отпадъци и много други. Специален гост-лектор на събитието беше Корина Хагарти, директор "Политики на
околната среда" от секретариата на СЕСЕД в Брюксел.

Печелившият проект в Загорка Зелен фонд 2014 ще бъде реализиран в Казанлък
Онлайн гласуване определи населеното място, в което ще бъде реализиран
печелившият проект от тазгодишното издание на Загорка Зелен фонд, съобщиха
от Загорка. Община Казанлък бе избрана за изграждането на проекта "Пасивна
еко класна стая" на СНЦ "Архитектура на бъдещето". "С реализацията на проекта ще се демонстрират предимствата на нискоенергийните и екологичните
сгради, както и фактът, че те могат да бъдат публично достъпни и икономически рентабилни. Целта на сграда от този тип е да обучава, мотивира и
вдъхновява обществото за прилагането на устойчиви методи и технологии в
строителството. Проектът за Пасивна еко класна стая цели създаването на
специално учебно пространство, което да покаже ангажираността на обществото към бъдещето на децата и подрастващите. В рамките на занятията
в еко класната стая ще бъдат демонстрирани екологични принципи и методи за
пестене на енергия и ресурси, които ще бъдат представени посредством самата сграда и нейната архитектура. Помещението от ново поколение ще може да
бъде използвано и за целите на специализирани събития, посветени на екологията и опазването на околната среда", заявиха от Загорка.

Стартира модернизацията на ПСОВ в Тервел
Започват дейностите по реконструкцията на пречиствателната станция
за отпадни води в Тервел, съобщи заместник-кметът Диана Илиева. Модернизацията на съоръжението е част от проекта за изграждане на воден цикъл в
града. Предвижда се средствата, вложени в него, да надхвърлят 5 млн. лв. След
приключването на дейностите по проекта капацитетът на съоръжението ще
нарасне до 11 000 еквивалент-жители. Реконструкцията трябва да завърши
през втората половина на 2015 г. В рамките на проекта за воден цикъл са
подменени и водопроводи. Цялата инвестиция за обновяване на водната инфраструктура достига близо 16 млн. лв. и е най-мащабната в региона през
последните години.

4

брой 4/2014

l

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

l

брой 4/2014

5

накратко
Модерна система за управление на отпадъци изграждат в регион Велико Търново
Стартира реализацията на проект "Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Велико Търново". Общата стойност на
проекта е 33,5 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма "Околна среда
2007-2013 г." На символичната първа копка присъстваха кметовете на шестте
общини-партньори, представители на областната управа във Велико Търново,
фирми изпълнители, неправителствени организации и граждани.
Проектът се реализира в партньорство с общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и сдружение "За чисти селища". В рамките на проекта ще се построи нова модерна система за екологосъобразно
управление на битовите отпадъци на територията на шестте общини. Дейностите за нейното изграждане ще допринесат за осигуряване на чиста и
здравословна околна среда, и за повишаване качеството на живот на местните общности.

ЕК отчете 1,8% годишен спад на парниковите емисии
Спад на парниковите емисии с 1,8% през 2013 г. спрямо 2012 г. показват
данните от годишния доклад на Европейската комисия за напредъка в областта на действията по климата. В документа, в изготвянето на който участва и Европейската агенция за околната среда, се посочва, че това са найниските достигнати нива на емисии от 1990 г. насам.
"Постигнатото по отношение на целите в областта на климата за 2020 г.
показва, че Европа е готова да действа по-активно. И което е още по-добре,
то показва, че ЕС реализира значителни намаления на емисиите. Значи политиките работят. Така миналата седмица лидерите на ЕС решиха да си поставят още по-амбициозна цел за намаление с поне 40% до 2030 г.", коментира
европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор.
За първи път се предоставя информация за използването на фискалните
приходи от тръжната продажба на квоти в рамките на Схемата на ЕС за
търговия с емисии (СТЕ). Отчетените за 2013 г. приходи от нея възлизат на
3,6 млрд. евро. Близо 3 млрд. евро от тях ще бъдат вложени за постигането
на цели, свързани с климата и енергетиката. Според Европейската комисия
тези приходи ще допълват средствата от програмата на ЕС NER 300, от
която се предоставят 2,1 млрд. евро в подкрепа на 39 мащабни демонстрационни проекта за нисковъглеродни технологии в Европа.

TerraTec 2015 представя устойчиви решения за околната среда
Предстоящото издание на международното изложение TerraTec, насочено
към представянето на устойчиви решения за околната среда, ще се проведе
от 27 до 29 януари в Лайпциг, Германия. "Форумът е единственото интернационално събитие в Германия, което поставя фокуса си върху всички аспекти
на технологиите и услугите за опазване на околната среда през 2015 г. Той
се концентрира върху прогнозни решения по отношение на водите, суровините
и управлението на затворени вериги за рециклиране и сходните насоки за
адаптиране към климатичните промени", уточняват организаторите.
В рамките на събитието ще бъде отделено специално място на ефективността, ресурсите и енергийната ефективност. На предстоящото издание ще
бъде направена близка връзка между TerraTec и специализираното изложение за
производство, пренос и съхранение на енергия enertec.

РИОСВ-Русе бе отличена с награда за внедрена ГИС система
На 19 ноември т. г. на тържествена церемония в хотел Шератон, София по
повод 16-ото издание на Световния ден на Географските информационни системни (ГИС) РИОСВ-Русе бе отличена с награда "ГИС в действие за ефективно
управление на биоразнообразието". Церемонията се проведе под домакинството на Есри България. Наградата бе връчена на директора на инспекцията Дауд
Ибрям от ръководителя на УО на Оперативна програма "Околна среда" г-жа Яна
Георгиева.
"РИОСВ-Русе бе отличена в категория "Местна и регионална администрация"
за проявена далновидност и стратегическо разбиране за ключовата роля на
съвременните ГИС технологии в ефективното опазване на околната среда. Чрез
разработената и внедрена специализирана ГИС система се очаква повишаване
ефективността на работата, улесняване комуникацията с отделните институции, физически и юридически лица и ефективно изпълнение на всички процеси,
свързани със защитените територии", заявиха от регионалната инспекция.
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Проведе се седмата
международна
конференция за намаляване
загубите на вода
Н

а 10 и 11 ноември т. г. в Интер
Експо Център, София се проведе
седмата международна конференция
„Намаляване загубите на вода във
водоснабдителните системи“, организирана от Българската асоциация
по водите (БАВ). В конференцията
взеха участие над 100 души, сред
които и 10 чужденци. Бяха изнесени
19 доклада и презентации.
Конференцията бе открита от
Иван Иванов, председател на БАВ,
който обърна внимание, че за втора
година в програмата има дискусионен панел по сравнителен анализ
(бенчмаркинг). Радослав Русев, зам.министър на регионалното развитие
и благоустройството, Владимир
Дончев, зам.-министър на околната
среда и водите, и Милена Миланова,
член на ДКЕВР, приветстваха аудиторията. В своето обръщение към
гостите на събитието г-н Русев
изтъкна, че няма особено подобрение
в общата картина на загубите на
вода в страната и те остават неприемливо високи, но подчерта, че
има отделни добри резултати в някои ВиК дружества.
Атанас Паскалев, управител на
Аквапартньор, представи накратко
някои отрицателни и положителни
процеси относно загубите на вода в
България. Той изтъкна, че се наблюдава цялостна тенденция към ежегодно повишаване броя на авариите
по всички компоненти на мрежата –
довеждащи водопроводи, разпределителна мрежа и сградни отклонения.
Г-н Паскалев презентира и лекцията
„Стратегия за намаляване на водата, неносеща приходи (ВНП) в светлината на българското законодателство“.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Темата „Регулаторен период
2016-2020 Загуби на вода: Предизвикателства и очаквания пред ВиК
сектора“ бе презентирана от Ивайло Касчиев от ДКЕВР. „Основните
приоритети за регулатора са фокус
върху информационната обезпеченост, върху практиките и подходите за управление на ВиК активите,
тотален контрол върху измерване,
отчитане, фактуриране и събиране
на вземанията“, подчерта той.
Александър Георгиев, управител
на СЕБА КМТ България, изтъкна важността на постоянния мониторинг
за следене състоянието на мрежата чрез поставяне на сензори и логери в различни „горещи точки“ на
мрежата. Иван Бърдаров от Пайплайф България изложи характеристиките на Robust и Robust RC - система водопроводни напорни тръби без
пясъчна засипка и подложка, внасяни
или произвеждани от фирмата, както и начините на работа с тях, а
освен това представи и системата
за управление на атмосферни води
Raineo. Томас Метелка от фирма DHI
разказа за модерни технологии за
техническа и финансова оптимизация на общите загуби на вода. Антон
Минтов от HTI България запозна
аудиторията с нова технология за
напорни тръбопроводи от ориентиран поливинилхлорид (PVC-O) и обясни предимствата им пред останалите на пазара.
Нора Димитрова от Аквапартньор обобщи особеностите при изпълнението на тест за нулево налягане, като също така изтъкна важността от неговото извършване.
Слави Кашеров от Билтроник представи гамата от продукти на фирмата, свързани предимно с автомаl
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тизацията във ВиК системите.
Борислав Инджов говори на тема
„Ефективност от прилагането на
евтин модел за управление загубите
на вода във вътрешните водопроводните мрежи (ВВМ) на Дряново и Трявна“, а след него Методи Инджов
сравни напредъка от този приложен
евтин модел, съгласно действащото национално законодателство, с
препратки към метод на Международната асоциация по водите.
От Софийска вода АД разказаха за
някои положителни резултати от
последните четири години в борбата както с физическите, така и с
търговските загуби. ДМ Арматурен
представиха ново поколение ултразвукови водомери.
Явор Димитров запозна участниците с напредналия проект по процесен бенчмаркинг (сравнителен
анализ) във ВиК дружествата, като
показа някои обезпокоителни данни.
Бенефициент на проекта е БАВ.
В заключение Иван Иванов подчерта, че този път в събитието има
участие от страна на заинтересованите институции, което е положителен знак за усилията на всички за
намаляване загубите на вода.
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Аурубис България откри
пречиствателна станция за
дъждовни и повърхностни води
Н

а 18 ноември т.г. в производствената база на Аурубис България
в гр. Пирдоп бе представена новата
пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната
канализация на промишлената площадка на компанията.

Съоръжението бе открито със
символично прерязване на лента от
министъра на икономиката Божидар
Лукарски, Н.Пр. Детлеф Лингеман,
посланик на Германия, зам.-министъра
на околната среда и водите Красимир
Живков, заедно с домакините д-р
Франк Шнайдер, член на Изпълнителния съвет на Аурубис Груп и Тим Курт,
изпълнителен директор на Аурубис
България. На събитието присъстваха представители на централната и
местна власт, дипломатическия корпус, металургичния бизнес, неправителствения сектор и т. н.
„Инвестиционният проект за изграждане на нова пречиствателна
станция в Аурубис България е поредното достижение по нашия отговорен път да бъдем едно от най-екологично чистите металургични предприятия в света. Поздравления за
екипа ни тук, който допринася за устойчивото развитие и напредък на
компанията към успешно бъдеще“,
заяви д-р Франк Шнайдер, член на
Изпълнителния съвет на Аурубис Груп.
Екологичният проект е на обща
8

стойност от 6,3 милиона евро и е
изцяло финансиран от компанията.
Той е изпълнен в рамките на една
година, а етапите по реализацията
му включват изграждане на пречиствателна станция с капацитет
230 м3/час, буферни басейни и довеждаща канализация. С новата пречиствателна станция ще бъдат третирани дъждовно-дренажните води
от цялата промишлена територия
на компанията до постигане на параметри за заустване. „С предвидената съвременна технология ще
бъде постигнато ниво на пречистване в пълно съответствие с
най-добрите налични практики, разработени от Европейската комисия“, допълват от компанията. Планира се част от пречистената вода
да се използва повторно в процеса,
с което да се намали консумацията
на свежа вода.
„С изграждането на новата пречиствателна станция заводът между Пирдоп и Златица се превръща в
един от малкото у нас с три пречиствателни съоръжения – за производствени, битови и дъждовни води, с
което компанията за пореден път
засвидетелства ангажимента си към
опазването на околната среда, наред
с ежедневните мерки за предпазване
на въздуха и почвите. Ние ежедневно
доказваме, че изискванията и стандартите при нас са в пълно съответствие с националното и европейското законодателство, което е подкрепено от въвеждането на най-добрите в световен мащаб технологии за
опазване на околната среда“, каза
Тим Курт, изпълнителен директор на
Аурубис България.
След приватизацията на завода за
преработка на мед край Пирдоп през
1997 г. компанията инвестира над
500 млн. евро в модернизация на
процесите и подобряване на параметрите за влияние върху околната
брой 4/2014
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среда. „В резултат на редицата
предприети технически и организационни подобрения, специфичните
емисии на SO2, прах и тежки метали
намаляха с 95% от 2000 г. насам“,
поясняват от компанията. Сред найзначимите реализации на Аурубис в
областта са: изграждане на система за третиране на газове (2008 г.);
изграждане на нова рафинерия (2008
г.); разширяване на флотационна
фабрика (2010 г.). В края на настоящата година предстои да бъде финализирана и инвестиционната програма "Аурубис България 2014" на
стойност 44,2 млн. евро.
"В допълнение към тези инвестиции, Аурубис България отстоява и
своята корпоративна социална отговорност, като спонсорира множество други проекти. Партньорската
ни програма за развитие през финансовата 2014-15 г. е на стойност 270
хил. евро и се реализира в общините
Пирдоп и Златица за инициативи,
насочени към подобряване на социалния климат в региона и подпомагане
на различни проекти с водещи
български учебни заведения за развитието и реализацията на младежи и
спортни таланти", допълват от
компанията.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Инсталации за обогатяване
на отпадъци Made by Vecoplan
Векоплан АГ разработва, произвежда и доставя повече от 40 години
машини с високо технологично качество за ресурсната и рециклираща индустрия за раздробяване, транспортиране, съхраняване и обработка на
различни материали като дърво, биомаса, пластмаси, алуминий, хартия и
други материали, както и битови и промишлени отпадъци. Повече от 1000
машини и агрегати за най-различни приложения са продадени и реализирани успешно чрез Векоплан АГ.

Освен това Векоплан АГ е важен фактор в областта на масивните
системни решения за производство на алтернативно гориво с помощта
на патентована Векоплан технология. За да можем да изпълним изискванията на нашите клиенти, е необходимо специфично ноу-хау и разнообразен опит, за да могат да се конципират модерни системи - ценово изгодни и технически достъпни. Векоплан АГ има възможност да доставя напълно завършени инсталации и да ги пусне в производство. Векоплан АГ
Ви предлага инженерна и технологична подкрепа в областите планиране,
инженеринг, процесно развитие, строителна техника както и наблюдение по време на строежа, обезпрашителна и вентилационна техника, както и регулираща техника и визуализация. Благодарение на световноизвестната мрежа от подразделения и представителства ние сме в състояние чрез кратките разстояния и бързото време за реакция да подкрепяме по възможно най-добрия начин нашите клиенти.
За производството на висококачествени алтернативни горива в много случаи е необходимо отпадъкът да бъде биологично преработен предварително. Така Векоплан АГ Ви предлага възможността с нашата технология за сушене на отпадъци да произвеждате горива на по-високо ниво. Това се гарантира чрез употребата на комплексно затворени клетки
за сушене, които функционират, като щадят околната среда и пестят
средства. Концепцията на инсталациите е ориентирана според местните изисквания на страната и на клиента.
Биологичното сушене позволява енергийно и времево редуциране на остатъчната влага от битовия отпадък чрез аеробен процес на разграждане. Чрез принудителна аерация лесно разградими органични субстанции
се превръщат биологично в топлина и така се извлича влажността от
отпадъка. Остатъчната влажност на крайния продукт се намалява посредством тази технология с +/- 20%. Последващо механично преработване произвежда алтернативното гориво.
За разлика от алтернативното гориво от свеж отпадък, горивото от
биологично изсушен свеж отпадък показва поредица важни предимства,
които го квалифицират като идеално индустриално гориво. Редуцирането на масата /загуба на вода/ може да спести разходи при последващо
депониране.

Референтен проект: City of Edmonton, където Векоплан доставя една
от най-модерните инсталации за обогатяване на отпадъци за производство на алтернативно гориво
От канадския град Едмънтън годишно се доставят около 100 000 тона битов отпадък към инсталацията за отпадъци. Входящият материал
се подава в зависимост от сезона в различен състав. Този факт изисква
висока гъвкавост на отделните агрегати.
С помощта на фандрома входящият материал се подава върху плочкова лента, която го подава към предварителния шредер. Шредерът раздробява 60 Т / час с големина на зърното под 300 мм .Този процес е необходим, за да разтвори възможни многослойни материали и да разкъса доставените торби.
Накрая следва грубо сепариране на метали, съдържащи желязо с помощта на надлентови магнити. Въз основа на високата производителност масовият дебит накрая се разпределя равномерно на две линии с капацитет от около 30 Т /час. И двете линии са с еднаква конструкция. При
по-нататъшния процес материалът, който е по-малък от 30 мм, се пресява.Тъй като в пресятата фина фракция има голямо съдържание на ор-

ганичен материал, ситната фракция може да се подаде към местния компостиращ процес и обратно да попадне в обмяната на веществата. Пресяването на финия материал повлиява положително последващия сортировъчен процес.
Грубата фракция попада във въздушния сепаратор с помощта на насочваща техника. Тук масовият дебит се разделя на тежка и лека фракция. Този въздушен сепаратор повишава още качеството на алтернативното гориво, като неразделяеми материали ( например камъни, стъкло, керамика и т.н ) се сортират. Въздушно сепарираният лек материал се извежда до разделителя за турбулентния поток, за да се отделят неметалите (например алуминий, мед и т.н ). Планът на инсталацията е така оформен, че е възможно последващо вграждане на NIR сортировъчна техника за намаляване на PVC съдържанието.
Така преработеният материал се раздробява с помощта на раздробяващи агрегати с големина на зърното под 50 мм, опционално може да се
стигне и до раздробяване по-ситно от 30 мм. Готовото алтернативно
гориво се транспортира с помощта на насочваща техника до лагерна система. Там материалът може да бъде смесен според свойството на горивото (влажност, калоричност) или да се дозира към следната инсталация. Долната картинка показва опростено отделните стъпки на преработващия процес.

Предимства:
•
•
•

•

Калоричността на алтернативното гориво се увеличава в сравнение със свеж отпадък.
Способността за сортиране на битовия отпадък се подобрява.
Високото съдържание на възобновяващи се органични съставни части намалява значително изхвърлянето на въглероден диоксид при
изгарянето спрямо фосилни източници на енергия.
Сухото алтернативно гориво може както и фосилните източници
на енергия да се складира временно без проблем и да се употребява при нужда.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Telephone : +359/32/901000
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Email : daniel.paschev@g-paschev.com
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Проведе се втората част
на Национална конференция
"Акустика 2014"
Н

а 28 и 29 ноември т.г. в Библиотечно-информационния център на
Технически университет - София се
проведе втората част на Националната конференция „Акустика 2014“.
Събитието бе организирано със
съдействието на лаборатория „Вибрации и акустичен шум“ при ТУ –
София; фирма Спектри, официален
представител у нас на компаниите
Bruel & Kjaer - Дания, PCH Engineering
- Дания, Instantel - Канада; Съюза по
електротехника, електроника и
съобщения (СЕЕС ); Лаборатория
"МДБК" към Института по механика
при БАН и Българската асоциация по
обществен контрол и управление на
шума.
"Акустика 2014 за пореден път
постави фокус върху фундаменталните и научно-приложни проблеми на
акустиката, като в тематичния й
обхват попаднаха областите: физическа акустика (шум в околна/работна среда); електроакустика; строителна акустика; акустика на зали;
обработка на звукови сигнали; музикална и хидроакустика. В рамките на
конференцията бяха представени
новостите в акустичните и ултразвукови методи за изследване на
материали и изделия (безразрушителен контрол), както и в решенията
за изготвяне на стратегически шумови карти, мерки и планове. Акцент
в програмата на събитието бяха и
последните новини от собственото
решение на Спектри ЕООД за облачен интернет достъп до данни за
мониторинг на параметри на околната среда (WEBNOISE.eu), както и
системи за вибрационен мониторинг
на въртящи се машини и съоръжения,
уреди за анализ и диагностика на
машини и сгради", споделиха организаторите.
В рамките на втората част на
Националната конференция се
състояха доклади и презентации на
10

фирма Спектри ЕООД, изложба на
системи и решения от Bruel & Kjaer,
PCH Engineering, Instantel, тематични дискусии, както и заседание на
Национална секция "Акустика".
Програмата на 28 ноември бе
открита от проф. Митко Миховски
от Института по механика при БАН,
като своите приветствия към гостите и участниците от цялата
страна поднесоха и представители
на ТУ – София, фирма Спектри и
СЕЕС. Конференцията продължи с
научно-практически семинар "Шум и
вибрации" с модератори Борис Михайлов и Милчо Георгиев от Спектри ЕООД. Бяха представени последните новости в областта на шума
и вибрациите, като акцент бе поставен върху развитието на платформата WEBNOISE.EU на Спектри
за облачен непрекъснат достъп до
мониторингови данни на параметри
на околна, работна и/или промишлена среда. Вниманието на гостите бе
насочено към актуалния инструментариум на платформата Pulse Reflex.
Интересни доклади бяха изнесени и
от представители на Дънди Прешъс
Металс Челопеч, ТУ – София, БАН,
ВВТУ.
По време на семинара бяха представени резултатите от проведения преглед и анализ на ошумяването на град София вследствие от
дейността на основните шумови
брой 4/2014
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източници в агломерацията - реализиран с експертизата на Спектри
ЕООД. Лекторите изнесоха и доклад
на тема "Конфигурация, реализация
и практически изводи от изграждане на системи за постоянен мониторинг на индустриални машини и
съоръжения", посветен на сътрудничеството на Спектри ЕООД със
специалистите по вибрационен мониторинг PCH Engineering - Дания.
Гостите на "Акустика 2014" имаха възможност да се запознаят с
обучителните практики в областта
на шума и вибрациите, реализирани
от Bruel & Kjaer университета в
Дания, както и с основните международни стандарти и системни конфигурации на Bruel & Kjaer за проверка и калибриране на шумомери и акустични калибратори.
В рамките на следобедната програма на Националната конференция
на 28 ноември бе проведен научнопрактически семинар на тема "Ултразвукови изследвания на материали и изделия", като в центъра на
вниманието бяха поставени акустичните и ултразвукови методи за
безразрушителен контрол, както и
приложенията им за изследване на
развитието на корозионни повреди
и оценка на състоянието на различни съоръжения, включително тръбопроводи, газопроводи, резервоари
и пр.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Българска aсоциация на производителите
и търговците на екологични продукти
(БАПТЕП): Биотехнологии с доказан ефект
и ниска себестойност
Биофермерството е фундаментален
компонент от развитието на производството на натурални, еко и биохрани,
което може да бъде основополагащо за
бъдещето на България, като биоградина
на Европа и света. За тази цел производителите трябва да преминат изцяло към
обработване на посевите с биохумус и
биопродукти за борба с вредителите.
Както посочихме и в предишната ни
статия по въпроса (сп. Екология & Инфраструктура, брой 3/14) биохумусът
има редица предимства. Частиците на
биохумуса имат овална форма, спомагат
за аерацията на почвата, защото не се
слепват. С подобряване структурата на
почвата, растенията имат възможност
да растат бързо и здраво. Биохумусът
задържа необходимата влага и позволява отличен дренаж на почвата. Ненужната вода се прецежда, така че корените не изгниват. Това позволява икономично поливане. Биохумусът създава
в почвата условия, затрудняващи развитието на болести. Растенията полесно понасят студ и суша. Биохумусът
не съдържа никакви семена на плевели,
нито съставки, които възпрепятстват
растежа на културите. Не съдържа
тежки метали над ПДК по БДС, нито
вредни микроорганизми. Одобрен с Рег.
№ 01156-2000 на МЗ.
При изполване на биохумуса се получава екологично чиста продукция, с високи вкусови и хранителни качества, с
високо съдържание на витамини - висо-
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ки цени на пазара и възможности за износ. Биохумусът е одобрен за използване и при биологичен начин на производство (Наредба No. 22 от 4 юли 2001г.
на Министерството на земеделието и
горите). Продуктите отглеждани с биохумус съдържат минимално количество
нитрати. Биохумусът спестява грижите свързани с използването на оборски
тор: плевели, изгаряне на растенията,
миризма, големи обеми и др., намалява
необходимостта от поливане; листното торене с воден извлек от биохумус
намалява нуждите от използването на
препарати срещу вредители.

Общ вид на червен калифорнийски червей

Ние от БАПТЕП - baptep.org (като основен представител на група производители, търговци и потребители на екологични продукти, добити по иновационни
и зелени биотехнологии) имаме готови
разработки за прилагане и развиване на
сектора биоживотновъдство в България,

l
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с биотехнологии, развити и прилагани
вече в други страни, с доказан ефект и
ниска себестойност. Работейки, с този
същия Биохумус, който може да е продукт
от отделяния от животните оборски
тор, може по сравнително евтин и бърз
метод да се произвеждат фуражи с разнообразен състав, екологично чисти и
най-важното - вкусни за животните.
Фуражите разработени по тези биотехнологии са изключително съобразени с
нуждите на животните през определения период от годишното време, могат
да бъдат лесно променени и като състав,
и като качество. Дозировките също са
според нуждите на животните и сезона, както и според начина им на отглеждане. И най-важното е, че тези фуражи
са натурални, еко и биохрани, от които
и продуктите, като мляко и вълна, и
самото месо на животните са с качество, отговарящо на всеки биостандарт
и качество по света.
Биотехнологиите, които разработваме (baptep.org) са отдавна изпитани
и прилагани в страните, които имат желание и с всички средства работят по
заемането на челни позиции по производство на месо и животински продукти на световния пазар. Ние само ще ги
приложим и ще използваме тези постижения, не само за производството на
животинска продукция, а за опазването
на сектор, като по този начин станем
и желан партньор на много други страни в това отношение.
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ВиВ Изоматик внедри
система за автоматично
управление във ВиК Силистра
ВиВ Изоматик проектира и внедри
система за автоматизирано и дистанционно управление на група помпени станции, управлявани от ВиК
Силистра в гр. Тутракан. Обектът,
предназначен за снабдяване на градския район с питейна вода, е реализиран с помощта на продукти от
серията Automation на Phoenix
Contact, съобщиха от компанията.

Основни характеристики
на обекта
Обектът се състои от пет основни подобекта: три помпени станции,
резервоар и водна кула. Отделните
подобекти са физически раздалечени един от друг. Резервоарът и водната кула са снабдени с измервателни уреди за ниво на водата. Помпите в помпените станции се управляват ръчно от място и автоматично с използване на електронна схема, която отчита нивата на водата в резервоарите. Има изградена
система за дистанционна сигнализация и дистанционно управление от
центъра за управление на ВиК предприятието. Тези системи използват
остаряла и трудна за поддържане
апаратура, която е необходимо да
бъде осъвременена с цел подобряване на надеждността им.
12

Проектна разработка
В рамките на проекта е реализирана система за автоматизирано
местно управление (САУ) на помпите
в зависимост от нивото на вода в
резервоарите. „За всяка от трите
помпени станции е монтиран по един
контролер (PLC) за управление на
помпите в автоматичен режим, с
интегриран GSM модул за връзка към
софтуер за дистанционно управление
и визуализация (СДУ). Реализирана е
и система за дистанционно управление и дистанционна сигнализация от
операторска станция в диспечерския
център на ВиК предприятието. В
диспечерския център се монтира
операторска станция (компютърна
конфигурация), снабдена със софтуер
за управление и сигнализация на/от
обектите и външен GSM комуникационен модул. Комуникационната
свързаност на обектите се осъществява по GSM мрежата на мобилен
оператор“, заявиха от ВиВ Изоматик.

Основни елементи на
системата
За реализиране на проекта са използвани програмируеми контролери
(PLC), производство на Phoenix
Contact. „Фирмата предлага контролери, разделени в класове според
функционалните им възможности. В
ред на нарастване на техническите
характеристики на контролерите,
брой на управляваните обекти и поддържаните комуникационни връзки
класовете са: 100, 200, 300, 400, 1000
и 3000. Контролерите на Phoenix намират приложение в редица индустриални отрасли. Използваните за
проекта контролери са от клас 100.
Този клас е подходящ за реализиране
на автоматизирано управление за
брой 4/2014
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Контролер ILC150GSM/GPRS

малки до средни по големина обекти.
Контролерите в проекта са от типа
ILC150GSM/GPRS и имат следните
основни технически характеристики:
вградени цифрови входове (16) и изходи (4), като могат свободно да им
се добавят модули за INTERBUS комуникационна шина. Контролерът управлява периферията и поддържа
свързани модули до максимум 4096
бита процесни данни.
Сред останалите компоненти на
системата са Ethernet интерфейс с
поддръжка на протоколи (HTTP, FTP,
SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL);
вграден модул за мобилна комуникация по GSM/GPRS/3G ; свободно програмируем Web server с помощта на
софтуера Webvisit; интегриран FTP
server; програмна памет 512 kB, памет
за данни 512 kB, енергонезависима
памет (NVRAM) 48 kB, изпълнение до
8 програми, часовник за реално време. Системата има възможност за
добавяне на допълнителна FLASH
памет“, уточниха от ВиВ Изоматик.

Софтуер за
програмиране PCWorx
В проекта е използван софтуерът
PCWorx. „Софтуерът се използва за
програмиране на всички класове конЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

внедрено
тролери от гамата на Phoеnix
Contact по езиците за програмиране,
заложени в стандарта IEC61131.
Софтуерът има функции за конфигуриране на свързаната комуникационна шина към периферията и за диагностиката й (в проекта шината е
INTERBUS, а контролерите на Phoenix
могат да бъдат и с PROFINET,
PROFIBUS или Modbus/TCP комуникационна шина). Програмата има и
безплатна версия PCWorx Express с
опростен потребителски интерфейс
за програмиране на контролери от
клас 100, която е с функционалност,
достатъчна за реализиране на попрости проекти. Програмистът на
контролерите може да създава сам
програмите за контролерите на
предпочитания от него език за програмиране, като има възможност да
използва и готови функционални блокове/библиотеки от Phoеnix Contact.
В проекта са използвани готови
библиотеки на Phoenix за автоматично и дистанционно управление и
за управление на комуникацията. Те
изпълняват сложни функции за: управление на съоръжения; работа с комуникационни протоколи (IT протоколи и услуги като FTP, DHCP, DNS,
SNTP, SMTP), за управление на пренос на данни по LAN, безжично или по
мрежа на мобилен оператор GSM/
GPRS/3G; осигуряване на сигурност
при комуникация и проверки при пренос на данни (с използване на алгоритми за кодиране и сертификати за
защита на комуникацията); трансфер на данни от контролер към
външни бази данни (MySQL, MS SQL);
дистанционно управление и сигнализация (с комуникационни протоколи
ODP, IEC60870-5-101, -104 и др.). Голяма част от библиотеките са безплатни за употреба, а някои от тях
с по-специфично приложение изискват закупуване на допълнителен
лиценз за използването им“, допълниха от компанията.

Комуникационни връзки
В проекта е използван протокол
Modbus/TCP, предаван по мобилна
GPRS връзка за комуникация между
трите контролера (предават се
измервателни и алармени сигнали).
Протоколът ODP е използван за комуникация между трите контролера
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

и командния център. "Този протокол
е разработен от Videc за GPRS/3G
базирана пакетна комуникация в
мобилните мрежи между автоматизирана система и дистанционна
операторска станция (диспечерски
център). Протоколът интегрира в
себе си функционалността на протоколите TSC (използван за пакетна
комуникация (GPRS/3G/…) в мобилните мрежи) и Modbus. За реализиране на проекта са закупени SIM
карти от доставчик на мобилни услуги за GPRS/3G пренос на данни.
Картите са със статични IP адреси
и за комуникацията използват частен APN, предвиден само за нуждите на клиента. Картите не са активирани за достъп от Internet“, поясниха от ВиВ Изоматик.

Комуникационен OPC/
ODP сървър за
системата - Open Data
Port от Videc
Комуникационният OPC/ODP сървър осъществява бързо и надеждно
обмен на данни между: PCWorx програмируем контролер и OPC съвместими устройства; SNMP съвместими устройства. Инсталираният
OPC/ODP сървър на дистанционната операторска станция прехвърля
данните от контролерите (Ax ODP
Server) към СДУ (Ax OPC server) и
обратно. „За програмиране на контролерите за комуникация по ODP
Phoenix предлага готови библиотеки с програмни блокове за PCWorx.
Необходимо е за сървъра да се закупи лиценз, който се избира съобразно броя на дистанционно управляваните обекти (брой на отделните
станции с PLC), като най-малкият
лиценз е за пет обекта. За проекта
е предвиден лиценз за пет обекта,
тъй като дистанционно управляемите системи са три.
OPC/ODP сървърът се конфигурира с помощта на програмата ODP
Configurator, която се доставя безплатно към лиценза за сървъра. С
помощта на програмата се описват
всички сигнали, които се обменят
между СДУ системата и контролерите. Сигналите, зададени тук,
съответстват на сигналите, определени за комуникация в контролерите с PCWorx, и на сигналите, задаl
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дени за СДУ в Atvise SCADA“, заявиха от компанията.

Софтуер за
дистанционна
управление и
визуализация (СДУ)
„ При реализиране на функционалността на СДУ има възможност за
избор на софтуер за нейното изграждане. Phoenix contact предлага софтуера Visu+, а Videc предлага софтуера Atvise SCADA. Двете програми
дават възможност за реализиране на
такива системи с висока функционалност. Проектът е изпълнен с
Atvise SCADA. Сървърът на СДУ обменя информация с управляваната
система посредством OPC сървъра.
Atvise SCADA се състои от два
основни компонента:
n Atvise Server се използва като източник на данни за екраните за
управление и визуализация. Необходимо е за Atvise server да се закупи лиценз, който се избира съобразно максималния брой на очакваните едновременно активни
сигнали по екраните. За проекта
е избран лиценз за 150 едновременно активни сигнали, който се оказва достатъчен за нормалната
работа на изпълнената система.
n Atvise Builder - използва се за изграждане на екраните на системата и логиката за дистанционно управление и сигнализация.
Самите екрани за управление на
системата са изградени за WEB
и са достъпни със стандартен интернет клиент (Internet Explorer
или подобен), като е достатъчно
за адрес да се посочи адресът на
компютъра, където е инсталиран
сървърът на Atvise. Atvise Builder се
предоставя безплатно към лиценза за сървъра“, допълниха от ВиВ
Изоматик.
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Изграждане на
визуализация със
софтуера Webvisit на
Phoenix
При реализиране на проекта е
изградена система за дистанционно управление и мониторинг. „ Ако е
необходима само дистанционна визуализация на данните в контролерите (мониторинг) и не е необходимо дистанционно управление, може
да се използва софтуерът Webvisit.
Всички контролери на Phoenix Contact
имат вграден Web сървър. Webvisit е
лесен за употреба графичен редактор за конфигуриране на Web
сървъра на контролера. За съставяне на Web визуализациите с Webvisit
не са необходими познания по HTML
или Java. С помощта на програмата
може да се изградят Web страници
със структурирана визуализация,
използваща информацията, налична
в контролера. Това позволява осъществяване на дистанционен мониторинг за PLC управляваната система,
без да е необходим допълнителен
OPC/ODP сървър, както и специален
SCADA софтуер“, коментираха изпълнителите.

Реализирани екрани и
функционалност на СДУ
(Atvise SCADA)
С помощта на Atvise builder са
разработени следните типове екрани за системата:
n Екран 01 - "Главен" - Главният екран дава информация за основните оперативни и алармени сигнали от подобектите на помпената
станция.

управление в автоматичен режим.

се дефинира и зададе функция/задача за бъдещо автоматично изпълнение. Това може да е еднократно в уречено време или за периодично изпълнение.

n Екран 03 - "Аларми" - Алармените

сигнали се третират с по-висок
приоритет от система и подлежат на задължително приемане от
оператор след възникването им.
На този екран може да се видят
всички регистрирани аларми.

n Екран 04 - "История" - Оператив-

ните, алармените и измервателните сигнали се регистрират в бази
данни, които системата създава
автоматично. От този екран може
да се направи справка за произволен сигнал за минал период.

n Екран 05 - "Тенденции" - Използ-

вайки исторически данни този
екран може да визуализира графично състоянието на произволни променливи от тези, налични
в сървъра на Atvise. Допълнително може да се остави в режим
"Online", за да изчертава графика за променливите в реално време.
n Екран 02 - "Помпена станция" -

Това е екран за управление на
помпите в помпените станции и
за получаване на сигнализация от
тях. За всяка помпа може да се
зададе индивидуален режим на
управление, както и индивидуални стойности на параметрите за
14

n Екран 06 - "Програма" позволява да
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Реализираната СДУ с
помощта на Atvise SCADA
предлага
дистанционна сигнализация за свързаните обекти (графиките по екраните са динамични и променят цвета
си в зависимост от реалното състояние на обектите); дистанционно
управление (задаване на режими за
управление, команди за управление и
задаване на настройки); контрол на
достъпа – само регистриран оператор (с потребителско име и парола)
може да дава команди за управление.
„Всички екрани могат да бъдат многоезични – преводът се извършва само
с натискане на бутон за избор на език.
Системата третира алармените
сигнали с повишен приоритет (изисква потвърждаването им от оператор и др.). Сигналите и измервателните величини в системата се регистрират и винаги може да се направи справка за предишна тяхна стойност. Може да се използват регистрираните стойности за построяване на графики на екрана "Тенденции"
(изисква потвърждаването им от
оператор и др.). Също така може да
се задават за извършване автоматични операции за бъдещи периоди.
Atvise SCADA може да предложи голям
обем допълнителни функции за обработка, визуализация на сигнали и изпълнение на операции, тъй като поддържа и език за програмиране.
WEB HMI SCADA системата Visu+
на Phoenix Contact предлага функционалността на Atvise SCADA, а допълнително включва богати библиотеки
за реализиране на SCADA системи за
различни индустриални отрасли“,
допълниха от компанията.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Третиране на отпадни
води в Холандия
На територията на страната действат 353 пречиствателни станции
за отпадни води, водните бордове са с над 800 години история

О

т 10 до 15 ноември т. г. в Холандия се проведе медийна обиколка "Value of Water - Industry and Wastewater",
посветена на третирането на индустриални отпадни
води. Целта на събитието, организирано от Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия, бе
да представи успешния опит на институциите и бизнеса в пречистването на води от производството.
В него взеха участие представители на медиите от
различни страни, сред които Испания, Португалия,
Хърватска, Финландия, Албания, Тайланд, Шри Ланка и
други. Единственият български участник бе списание
Екология & Инфраструктура на издателството за професионална техническа периодика Ти Ел Ел Медиа.
В рамките на обиколката се проведоха множество
срещи с представители на водните дружества в отдел-

ните провинции, където подробно бе обяснен принципът
на работа на сектора. Международните гости имаха
възможност да посетят и знакови проекти като пречиствателни станции, заводи за производство на биогаз,
завод за преработка на отпадъци и други.
Началото на тура бе дадено на специална среща в
централата на нидерландските водни власти (Dutch
Water Authorities) в Хага. В нея взеха участие Герард
Дорнбоос, зам.-председател на Борда на директорите и
председател на регионалния борд на Рейнланд, Херман
Хавекес от нидерландските водни власти и Мартен
Хофстра, представител на Центъра за управление на
водите.
"Управлението на водите в съвременния свят е изправено пред сериозни предизвикателства както на национално, така и на глобално ниво", заяви г-н Дорнбоос.
"Държавните органи имат ангажимента да се грижат
за управлението на природните водни системи на локално равнище и да предпазват жителите на такива
райони от наводнения. В Холандия тези задължения са
поверени на местните контролни органи в областта на
водите, известни като

waterschappen или водни бордове
Успешното реализиране на дейността им изисква не
само адекватните средства и познания, но и добра
институционална структура за управление на водите,
която да функционира ефективно. Общо 26-те регионални
звена образуват четвъртата държавна институция в
Холандия, заедно с централната власт, провинциите и
общините. Моделът на водните бордове се радва на
широко международно одобрение като система, която
е добре структурирана, за да изпълнява адекватно задълженията си, самоподдържа се финансово и предвид над
800-годишната си история, може да бъде определена
като устойчива.
Водните бордове си поделят отговорността за осигуряване и поддържане на достатъчно количество вода
за питейно-битовите нужди на населението. Те са
длъжни да осигуряват и качеството й спрямо приложението - за пиене, напояване, плуване или промишлени
нужди. Регионалните бордове в Холандия постигат това
чрез широк набор от дейности, сред които: пречистване на градските отпадни води в специални водопречиствателни съоръжения; драгиране на водните корита
за регулиране на речния поток и повишаване капаците16
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та на водосбор; обезопасяване на
складираните в близост опасни вещества с цел гарантиране, че няма
да замърсят водата. Управлението
на водните ресурси включва и конструиране на канали с естествена
форма, екологосъобразни дренажни
забои, пречиствателни тръстикови
прегради и канали за преминаване на
рибата в язовири и помпени станции", допълни той.
В своята презентация Герард
Дорнбоос припомни, че

европейската рамкова
директива за водите
залага задължителни цели за подобряване качеството на водите в
Европа до 2015 г. "Водните бордове
в Холандия усилено работят за формулиране на тези планове и реализацията им в рамките на поставения
срок. Целите за устойчиво управление на отпадните води до 2020 г.
включват постигане на 40% устойчива енергия, 30% по-висока енергийна ефективност, 30-процентно намаление на емисиите на парникови
газове, 100% устойчив внос на енер-
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гия, оползотворяване на вятърна,
слънчева, водна енергия и енергия от
биомаса, както и реализиране на
система със затворен цикъл. В изпълнение на тези цели в Холандия
предстои да бъдат открити 12 енергийни инсталации и 10 фосфатни
завода през 2015 г.", заяви в заключение той.
Особен интерес сред гостите
предизвика срещата с представителите на Технологичния университет
в град Делфт, където представители на Факултета за приложни науки
разказаха за иновативните си разработки.

l
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Грануларни утаечни
технологии за
пречистване на отпадни
води
През последните години в Холандия се разработват и внедряват
ефективни технологии за третиране на отпадни води, чрез които се
постигат по-висока енергийна ефективност и по-екологосъобразни пречиствателни дейности. Залага се
предимно на биологични технологии,
базирани на бактериална активност.
Такива са процесите Nereda и
ANAMMOX, разработени заедно от
холандски учени и експерти в обла-
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стта. Те представляват иновативни грануларни утаечни технологии,
които използват принципите на конвенционалното биологично третиране, но предлагат изцяло нов подход
към метода на пречистване. Първата в света инсталация за третиране на отпадни води, в която са внедрени двете технологии, се намира
в гр. Епе, Източна Холандия.
„Nereda e иновативен процес,
който позволява устойчиво и енергийно ефективно пречистване на
битови и търговски отпадни води.
Той предлага евтино решение, което изисква четири пъти по-малко
пространство в сравнение с другите пречиствателни технологии“,
разказа д-р Йелмер Танис, част от
екипа, разработващ технологията.
Той поясни, че технологиите Nereda
и ANAMMOX се разработват в
сътрудничество с инженери от консултантската фирма в областта на
проектирането DHV и шест от регионалните звена за управление на
водите в страната.
„Благодарение на Nereda, при конструирането на нова пречиствателна инсталация могат да бъдат постигнати значителни икономии както по отношение на средства и място, така и на енергия. Станцията в
Епе, чийто оператор е водният борд
Велуве, е първото съоръжение в света, разчитащо изцяло на Nerеda за
пречистването на отпадни води в
търговски мащаб“, поясни д-р Танис.
„От близо столетие навсякъде в
Холандия се използва биологичен процес за пречистване на отпадни води,
базиран на бактериална активност.
В новото съоръжение за първи път се
18

прилага различна технология. Бактериите, които традиционно пречистват отпадните води, се интегрират в процеса под формата на компактни гранули, които проявяват
отлични утаяващи и сепариращи
свойства“, допълни той. Предимството на новото решение се състои в
по-малкото заемано пространство,
по-ниската енергийна консумация
(-30%) и по-ниските разходи за конструкция на съоръжението (-20%).
„ Процесът, наречен ANAMMOX
(анаеробна амониева оксидация), е
биологична иновация, която представлява сериозно научно постижение в областта на отстраняването
на азот. Той е разходно ефективен,
стабилен и устойчив способ за премахване на амоняк от отпадъчните
води и газове. В сравнение с конвенционалните методи на нитрификация и денитрификация, иновативният процес осигурява по-ниски нива на
емисии CO2 и с 90% по-ниски оперативни разходи“, разказаха хора от
екипа по време на обиколката в лабораторията, където посетителите имаха възможност да видят на
практика работата по проекта.

Пречистване на отпадни
води на летище Схипхол,
Амстердам
Друг акцент по време на пътуването, бе срещата с представители
на пречиствателната станция на
летището Схипхол, Амстердам,
където се преработват отпадните
води от самолетите в рамките на
проекта Sustainable Airport Cities.
„ Пред летище Схипхол стои предизвикателството да се справи със
брой 4/2014
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значително количество отпадни
води, тъй като 50 милиона туристи
преминават през него ежегодно.
Затова и именно то е подходящо
място, за да се приложи и докаже на
практика ползата от подобни инициативи“, разказа д-р Кеес Роест от
Института за разработване и изследване на водни проекти (KWR).
Като основни цели на проекта
Кеес Роест изтъкна насърчаването
на корпоративната социална отговорност и сътрудничеството между въздушния и водния сектор, използването на иновативни технологии
за оползотворяване на фосфора от
отпадните води, както и производството на торове от него.
Като част от едноседмичната
програма бяха посетени още редица
знакови обекти в областта, сред
които пилотният проект в болница
Свети Антоний в град Снийк, който
позволява извършване на опити върху
водата, напускаща болницата, преди
да се влее в канализацията; пречиствателната станция в Апелдоон,
където тече изграждането на ново
съоръжение за производство на енергия и суровини за различни индустрии;
съоръжението, което има за задача
да пречиства водите от дейността
на хартиено-целулозното производство в района на град Еербек, както
и инсталацията за производство на
торове от отпадните води на Амстердам, намираща се на територията на една от пречиствателните
станции в холандската столица.
Повече за проекти и решения, които се
прилагат при третирането на индустриални отпадни води, ще ви представим в
следващите броеве.
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платена публикация

ISO 50001 Реален план за намаляване
на разходите за енергия
Какви са възможностите една компания да увеличи
своята печалба в условията на силно конкурентна среда и все по-стриктно прилагана законова рамка, свързана с всички аспекти на бизнес-климата, включително
здраве и безопасност и опазване на околната среда? Едно
от възможните решения е намаляване на оперативните разходи за енергия. Един съвсем реален и вече изпитан в глобален мащаб инструмент в тази насока е въвеждане на система за управление на енергията на базата на ISO 50001:2011. Този международен инструмент,
макар и създаден съвсем скоро - само преди 3 години,
набира скорост и вече се използва от хиляди компании
по света . По данни от проучването на ISO за 2013 година (http://www.iso.org/iso/iso-survey), над 4800 компании
са сертифицирали своите системи за управление на

енергията, от тях над 3900 са в Европа. Редица компании вече представиха в глобалната мрежа постигнатите резултати и те изглеждат наистина впечатляващи
и изненадващи за онези, които не са навлезли детайлно
в концепцията на тази система и не са се запознали с
възможностите, които тя предлага.
Системата дава реални резултати не само в силно
енергоемки производства, но и в компании, които не са
голям консуматор на енергия, но пък имат много разнородни процеси. При последните е трудно в нормални условия да се добие реална представа как е разпределена
консумацията на енергия за всеки от процесите и съответно да се направи оценка какъв е делът на енергията в производството на всеки от продуктите.
Друг неоспорим ефект от прилагането на системата е възможността за отчитане на реално постигнатите резултати. С въвеждането на системата, в компанията се определя базово ниво на консумация на енергия и след изпълнението на набелязаните мерки за оптимизация на разхода може съвсем точно и обективно
да бъде отчетен постигнатия резултат.
България засега изостава малко от европейските
темпове, въпреки че големите компании обмислят конкретни стъпки за въвеждане на системата или вече са
я внедрили, а някои дори са я сертифицирали. Прави впечатление, че в голямата си част това са българските
клонове на големи мултинационални структури, за които не са характерни белезите на работа в режим на липса на оперативни средства. Все пак, факт е, че системата се въвежда и от български средни и малки компании, водени от иновативен мениджърски екип.
Независимо от големината, предмета на дейност и държавата, в която оперира, всяка една компания със сигурност би спечелила чрез спестените разходи, които могат да бъдат постигнати с въвеждането на система за
управление на енергията на базата на ISO 50001:2011.

www.lrqa.bg
sofia@lr.org
T +359 (0) 2 818 7800
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Стандартът за
доброволна верификация
на емисии на парникови
газове ISO 14064
В

се повече частни и публични
организации в глобален мащабен
въвеждат постоянен контрол и мониторинг на парниковите си емисии
(или т. нар. въглероден отпечатък),
като изявяват готовност да ги докладват и декларират пред обществото и бизнеса като част от
зелената си политика. Разработен
от Международната организация по
стандартизация и публикуван през
2006 г., ISO 14064 е международен
стандарт, който дефинира доброволната верификация на емисии на парникови газове (ЕПГ). Към момента е
актуална версията му от 2012 г.

Същност и цели на
стандарта
Много предприятия и организации
изявяват желание доброволно да
верифицират докладите си за емисии на ПГ извън регулираните или
задължителни схеми за мониторинг
и верификация (като Европейската
схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове и др.). Това
е възможно благодарение на международния стандарт ISO 14064. Той е
част от серията стандарти за управление на околната среда ISO
14000, разработени от Международната организация по стандартизация. ISO 14064 предоставя на държавните институции, бизнеса, индустрията и други организации интегриран набор от инструменти, чрез
които могат да бъдат създадени и
въведени програми за измерване,
оценка и намаляване на парниковите
емисии. Стандартът позволява на
организациите да намаляват въгле20

родния си отпечатък и да вземат
участие в схеми за търговия с квоти на емисии на базата на глобално
призната дефинираща рамка.

Въглероден отпечатък
на организациите
Въглеродният отпечатък показва общото количество парникови
газове, отделени или произведени
директно или индиректно от даден
човек, организация, събитие, процес
или продукт. Той се измерва в тонове еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e). Въглеродният отпечатък на една организация се отнася до емисиите парникови газове в
тонове еквивалент на CO2, отделени при дейността й. Наред с целите за намаляване на емисиите на ПГ,
заложени от Европейската комисия
и други международни институции,
ангажирани с климатичните промени и енергията, всяка държава набелязва и следва свои собствени
цели и стратегия за редуциране на
парниковите газове. За да намалят
въглеродния си отпечатък, индустриите се изправят пред сериозното предизвикателство да извършват, докладват и верифицират
инвентаризации на емисиите ПГ,
съчетавайки международните и
националните изисквания и собствените си цели.

Видове въглероден
отпечатък
Организационният въглероден
отпечатък включва емисиите на
парникови газове от всички дейности, извършвани в една организация,
включително вредните емисии от
брой 4/2014
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енергийното потребление на сградния фонд, индустриалните процеси,
превозните средства, моторизираната техника и др. Свой въглероден
отпечатък имат и веригите на добавената стойност. Той включва
всички емисии извън вътрешните
дейности на организацията, в т.ч.
емисиите от доставчици и потребители. Към видовете въглероден
отпечатък причисляваме и този на
продуктите, който обхваща емисиите от целия жизнен цикъл на един
продукт – от добива на суровини през
производството, неговото използване и повторна употреба, рециклиране и депониране.

Значение на въглеродния
отпечатък
Всяка производствена индустрия
или сектор се старае да ограничи и
редуцира въглеродния отпечатък на
продукцията си, тъй като потребителите все по-активно търсят „зелени“ или „еко“ продукти, чийто
жизнен цикъл е свързан с отделянето на много по-малко вредни емисии
в сравнение с пазарните аналози.
Оценката на въглеродния отпечатък
за различните продукти, процеси и
услуги и въглеродното етикетиране
са все по-разпространени практики
в индустрията днес.

Цели на ISO 14064 и
международна политика
по изменението на
климата
Въпреки че Протоколът от Киото,
приет в допълнение към Рамковата
конвенция на ООН за изменението на
климата, е разработен отчасти,
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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именно за да отговори на потребността от съгласуване на политиките по отношение на емисиите на ПГ
в международен план, националните
програми формулират редица други
отчетни методологии и схеми – както доброволни, така и задължителни.
Целта на стандарта ISO 14064 е
да осигури обща основа за измерване на емисиите на ПГ, която може да
бъде възприета от нововъзникващите програми за намаляване на емисиите на парникови газове или да
бъде използвана в чисто доброволен
контекст с цел подобряване на имиджа и политиката на екологична отговорност на организациите. В този
смисъл стандартът е в съответствие с изискванията на Протокола
от Киото, като същевременно запазва неутрален подход, за да се улесни
прилагането и приемането му извън
националните изисквания за инвентаризация. По този начин ISO 14064
спомага за синхронизирането на
международните усилия по отношение на изменението на климата,
като допълва гамата съществуващи
и нововъзникващи национални и регионални подходи.

Структура на ISO 14064
Стандартът ISO 14064 е разработен в три части, които задават
подробни спецификации, принципи и
изисквания за разработване на организационни и проектни дейности по
ЕПГ, както и за валидиране и верифициране.
ISO 14064, Част 1 задава технически изисквания и ръководство на
ниво организация за количествено
определяне и докладване на емисиите парникови газове и на отстранените парникови газове. Тя включва
изисквания за определяне на границите, квалифициране на емисиите и
идентифициране на специфични за
организацията дейности, насочени
към подобряване управлението на
парниковите газове. Тази част обхваща и насоки и изисквания за управление на качеството на емисиите, докладването им и извършването на вътрешни одити.
ISO 14064, Част 2 дефинира технически изисквания и ръководство на
ниво проект за количествено определяне, мониторинг и докладване на
намалените емисии на парникови
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газове или на увеличените количества отстранени парникови газове.
Тя включва принципи и изисквания за
определяне базовата линия на проектите, мониторинга, остойностяване и докладване на развитието и
ефекта от проектите спрямо базовата линия, като дава и основа за
валидиране и верифициране на проектите за ЕПГ.
ISO 14064, Част 3 съдържа технически изисквания и ръководство за
валидация и верификация на заявления за парникови газове. Тази част
описва процеса по валидиране и верифициране и уточнява въпроси като
планирането на тези дейности, процедурите по оценка и съпоставянето на резултатите на организацията или проекта по управление на
ЕПГ със заявените цели.

Ползи от стандарта ISO
14064
Международният стандарт за
доброволна верификация на ЕПГ осигурява надеждност, последователност и прозрачност на мониторинга и докладването на емисии от
страна на организациите. Той засилва доверието у инвеститорите
и другите заинтересовани страни
и улеснява сертифицирането и
търговията с квоти за ЕПГ. ISO
14064 спомага за разработването
и прилагането на организационни
планове и стратегии за управление
на емисиите на парникови газове,
като позволява на организациите да
следят прогреса и резултатите от
програми за намаляване на емисиите на ЕПГ или увеличаване на колиl
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чествата отстранени парникови
газове. Стандартът съдейства за
идентифициране на рисковете и
задълженията на организацията,
свързани с ПГ, и се отличава с международно признаване и съвместимост с действащите програми за
намаляване на емисиите на парникови газове, неутралитет и подлежаща на одит структура за независима верификация, която да подобри последователността и надеждността на организациите при
търговията с емисии.

Приложение в
индустрията
ISO 14064 се доказва като добра
практика в редица енергоемки индустрии в глобален мащаб - добив, производство и обработка на метали,
електроника, химическа, хранителновкусова и целулозно-хартиена промишленост, производство на строителни материали и пр. Той предоставя рамка за верифициране на проекти за намаляване на ЕПГ и е част
от устойчивата екологична политика и политика на социалната отговорност на съвременните организации. Индустриалните предприятия,
чиято дейност е сертифицирана по
стандарта ISO 14064, доказват надеждността на методите си за
валидиране/верифициране на докладите за емисиите на парникови газове и достоверността на резултатите в тях, като декларират постоянен ангажимент към намаляване на
въглеродния си отпечатък и инвестиране в иновативни нисковъглеродни енергийни технологии.
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Пречистване на
отпадъчни газове от прах
О

безпрашителните системи предотвратяват изпускането на вредни замърсители, защитавайки околната среда и здравето на служителите, което ги прави съществена
част от множество производствени процеси. В практиката намират
приложение различни видове съоръжения. Сред широко използваните са
циклони, скрубери, електростатични филтри, касетъчни и ръкавни прахоуловители, които се считат за
подходящи за улавяне както на груби, така и на фини прахови частици.

Циклони
Отделянето на праховите частици в циклоните се осъществява под
действието на инерционните сили,
възникващи при промяната на посоката на движение на потока на 180°.
При постъпването на газовия поток
в циклона праховите частици под
действието на центробежните сили
се придвижват към стената му, след
което попадат в бункера на циклона, където се отделят от газовия
поток. Очистеният от прахови частици поток се връща в циклона през
централната част на прахоотвеждащия отвор.
За ефективността на циклоните
съществено значение имат размерите на бункера. Използването на циклони без бункер или на такива с неоправдано намалени размери на бункера води до намаляване на ефективността им. Това се дължи на факта,
че бункерът участва в аеродинамиката на циклонния процес. Върху
ефективността на улавяне на праховите частици в циклона оказват
влияние и диаметърът на циклона и
скоростта на газовия поток. В практиката често циклоните се делят
на високоефективни и високопроиз22

водителни. Високоефективните циклони се характеризират с по-висока
ефективност, но и с по-големи хидравлични загуби. Високопроизводителните циклони се отличават с
голям дебит и малко хидравлично
съпротивление, но трудно улавят
фини частици.
Приложение намират и мултициклоните - съоръжения, в които са
обединени голяма група малки циклонни елементи - аксиални, правотокови или циклонни елементи с тангенциален вход. Мултициклонните се
изграждат от циклонни елементи с
еднакви размери и хидравлично
съпротивление. Обикновено се използват елементи с диаметър 100, 150
и 250 mm. Препоръчително е използването на елементи с по-голям
диаметър, тъй като използването на
елементи с малък диаметър увеличава броя им, което би могло да
доведе до протичане на газ между
елементите и влошаване ефективността на циклона.

Скрубери
В зависимост от начина на диспергиране на течността прахоуловителите се делят на скруберни
апарати и скруберни машини, а в
зависимост от начина на създаване
на контактна област между прахогазовата струя и течността се
подразделят на: колонни, струйни,
вихрови, вентуриеви скрубери и скруберни машини. Колонните скрубери
се характеризират с недобър пречиствателен ефект и се използват
сравнително рядко в практиката
поради честото им задръстване.
Контактната повърхност се образува от диспергиране на вода върху
повърхността на рашигови пръстени, сфери или други твърди елементи.
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Струйните скрубери се характеризират с по-добра ефективност в
сравнение с колонните. При тях
създаването на контактна област
се постига чрез течни струи. Обикновено струята се подава от дюза
под налягане, след което се разпада
в полидисперсна система от капки.
Движението на газа и водната струя
е паралелно, при което се получава
интензивно смесване на газа с капките. Предимства на струйните
скрубери се изразяват преди всичко
във възможността им да отстраняват газообразни замърсители и ниските загуби на налягане при постъпване на газовия поток в апарата. Основният им недостатък е
чувствителността им към запенване.
Широко приложение в промишлеността намират вихровите скрубери, при които диспергирането на
течността е вследствие от силите
на триене. Конструкцията им включва воден басейн, вихрова камера и
капкоуловител. Постъпващият в
скрубера газов поток се насочва
паралелно на водната повърхност.
Вследствие на силите на триене
между газовия поток и водната
повърхност част от водата се увлича и диспергира. Попадайки във
вихровата камера, посоката на газовия поток се променя и се създава
необходимото относително движение между капките и праховите частици. Сепарационният процес започва извън вихровата камера, където скоростта на потока намалява,
по-големите капки се отделят и
падат във водния басейн, а по-фините се улавят от капкоуловителя.
Широко използвана конструкция
са и скруберите с въртящ се диск.
Принципът им на действие се основава на подаването на течност по
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оста на въртящия се диск, която се
разпръсква под формата на фини
капки. В зависимост от скоростта
на въртене на диска могат да се
получат капки с различни размери.
Този вид скрубери се считат за
много подходящи за обезпрашаване
на газови потоци с променлив дебит.
За едни от най-ефективните мокри прахоуловители се считат вентуриевите скрубери. При тях течността се подава в гърловината на
вентуриевата тръба през дюза, разположена над гърловината или нормално на оста на тръбата в самата гърловина. Благодарение на високата скорост на газовия поток подадената течност се пулверизира.

Електрофилтри
Електрофилтрите са сред найчесто използваните съоръжения за
пречистване на отпадни газове от
топлоелектрически централи. Характеризират се с висока ефективност и способност да улавят много
фини частици. Ефективността им
обикновено достига до 99%. Сред
основните им предимства е възмож-
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ността за работа с горещи газове
и унищожаването на микробите и
бактериите поради създаваното от
тях електрополе. Принципът им на
работа се основава на действието
на електростатичните сили. Посредством два електрода - положителен и отрицателен, се създава
електрическо поле, в което праховите частици, съдържащи се в преминаващия през полето прахово-газов
поток, се зареждат електрически.
Заредените частици се придвижват
към утаителния електрод и се събират върху повърхността му, от където в последствие се отстраняват.
В зависимост от формата на използваните утаителни електроди
електрофилтрите се делят на
тръбни електрофилтри и пластинчати, като и двата вида филтри могат да работят като мокра или суха
система. Мокрите електрофилтри
се характеризират с по-висока ефективност в сравнение със сухите, но
е добре да се има предвид фактът,
че е необходимо допълнително изграждане на инсталация за обработка на отпадната вода.

l
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Касетъчни, ръкавни и
патронни
прахоуловители
Тези прахоуловители са сред високоефективните и икономически
изгодни решения за прахоулавяне.
Характерно за тях е, че ефективността зависи от количеството натрупан прах върху филтъра, като
наличието на известно количество
прах повишава ефективността на
филтъра. При тях се използват касетъчни, ръкавни или патронни филтри за задържане на праховите частици. Филтрите могат да бъдат
изработени от различни материали
в зависимост от вида на праховите
частици, тяхната скорост и влажност. Прахоуловителите могат да
бъдат с низходящо или възходящо
движение на прахо-газовата смес.
Като по-ефективно се счита движението в низходяща посока. Добре е
да се има предвид, че е необходимо
да се предвиди периодично пречистване на филтрите. Почистването
може да е механично, с обратна
въздушна струя или автоматично
импулсно почистване.
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Измерване на шум
и вибрации
Ш

умът и шумовото замърсяване на околната среда представляват
един от големите екологични проблеми на нашето време. Статистиката сочи, че около 20% от населението в ЕС страда от нива на шум,
които се считат за неприемливи.
Това може да повлияе на качеството на живот и да предизвика в значителна степен стрес, нарушения на
съня и неблагоприятни последици за
здравето. Шумът оказва неблагоприятно въздействие и върху дивата
природа. Поради тази причина се
налага осъществяване на контрол
върху нивата на шум в населените
места, основните пътища, летища
и жп линии.
Мониторингът на шума в урбанизираните територии у нас е подчинен на национална система, която
провежда системни наблюдения за
определяне състоянието на шумовото натоварване и анализира информацията. На нейна база се изготвят
стратегически карти за шум и се
предоставя информация за разработване на планове за действие за намаляване на шумовото натоварване
и вредните ефекти върху здравето
на населението. Стратегическите
карти за шум представляват цялостна оценка за излъчването на шум в
дадена територия, причинен от различни източници. Картите и плановете за действие се изготвят и
одобряват за агломерации, основни
пътища, основни летища и основни
жп линии. Те съдържат текстова и
графична информация за предходна,
настояща и очаквана шумова ситуация, надвишаване граничните нива
на шум, броя на жилища, училища,
болници и други в района, брой на
хората в него. Стратегическите
карти на шум определят местата с
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превишаване на шумовото натоварване. Изработват се планове за
действие за намаляване нивата на
шум, за да не се превишават граничните нива и да се опазва здравето
на хората.

Измерване на шум
Измерванията на шум се извършват от акредитирани лаборатории. В процеса се определят шумовите и акустични характеристики на полето, създадени от един или
повече реални източници на шум.
Най-общо казано измерването на
шум е измерване на нивото на звуково налягане в конкретна точка от
пространството в даден момент от
време. В качеството на първични
преобразуватели при измерване на
шум и звук се използват измервателни микрофони. Основно изискване към
тях е да притежават равномерна
амплитудно-честотна характеристика в зададения честотен обхват,
а също така и равномерна характеристика на насоченост (т. нар.
диаграма на чувствителност), за да
се гарантира независимост на измерването от посоката на падане на
звуковите вълни.
На тези условия отговарят кондензаторните микрофони. Те притежават равномерна амплитудно-честотна характеристика и сравнително висока чувствителност. При
невъзможност за използване на кондензаторни микрофони (при тежки
експлоатационни условия) се препоръчва използването на електродинамични микрофони. Те притежават
сравнително равномерна амплитудно-честотна характеристика, която
при необходимост лесно се коригира с пасивни или активни коригиращи вериги и сравнително добра чувствителност.
брой 4/2014
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Основно изискване към шумомерите е правилното калибриране на
чувствителността им непосредствено преди всяко измерване. В
комплекта на съвременните шумомери е включен генератор на еталонен
звуков сигнал – т. нар. пистофон.
Крайният резултат при измерването на нивото на звуковото налягане е построяването на шумова
диаграма. Тя дава разпределението
на нивото на звуковото налягане в
обема на помещението или обекта.
Измерването се извършва в предварително установени точки, отстоящи на строго диференцирани разстояния спрямо основния звукоизточник, образуващи полусферична повърхнина.

Измерване на вибрации
В днешно време редица механизирани инструменти с въртящи се
детайли и инструменти създават
вибрации с широк диапазон параметри. Вибрацията може да бъде източник на дискомфорт дори на ниски
нива и може да представлява риск за
безопасността на хората при повисоки нива. Вибрациите оказват
голямо влияние върху човешкия организъм и степента на действието им
зависи от вида на колебанията, от
начина на възбуждането им и от
тяхната амплитуда. Под действие
на вибрациите в организма настъпват органични и функционални
изменения в системата на кръвообращението, в централната и вегетативната нервна система, в костно-ставната система и в мускулатурата. Развива се така наречената вибрационна болест, която представлява своеобразна невроза. Поради тези причини е нужен мониторинг
върху вибрациите. Приборите, които се използват за измерване на
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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механични трептения, се наричат
вибромери, а приборите служещи за
запис на част или на целия измерван
спектър на процеса са познати като
вибрографи.

Точност на измерването
Върху точността на измерване на
вибрациите и шума влияят редица
външни и вътрешни за измервателната система фактори. Вътрешните за системата фактори са свързани с грешката на първичните преобразуватели (акселерометри и измервателни микрофони), измервателните прибори (виброметри, шумомери,
звукомери), както и с допълнителния
шум, който свързващите кабели
внасят в измервателния сигнал.
Външни за системата фактори са
закрепването и масата на акселерометрите, разполагането на измервателните микрофони в звуковото
поле, както и калиброването на
шумомерите (звукомерите) и виброметрите.
Тъй като в повечето случаи съвременните акселерометри са механоелектрически преобразуватели, то
на техния изход може да се получи
електрическо напрежение, което не
е причинено от вибрации. Това е
външно напрежение, индуцирано от
разсеяни електромагнитни или електростатични полета направо в акселерометъра или най-често в
свързващия кабел. Това се явява систематична грешка, която се открива и отстранява сравнително лесно.
Поради факта, че акселерометърът
има голям електрически импеданс
(съпротивление) и малък вътрешен
капацитет, свързващите кабели са
с много ограничена дължина и задължително екранирани (но имат голям

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

вътрешен капацитет по отношение
на акселерометъра). Ако съединителният кабел е подложен на вибрации
(особено в местата където има
прегъване), ще се измени и вътрешният му капацитет. Тази промяна на
капацитета води до промяна на изходното напрежение. При необходимост от по-дълъг свързващ кабел
акселерометърът се свързва чрез
нискошумящ предусилвател с малък
изходящ импеданс, което позволява
използването на по-дълъг съединителен кабел.
Към външните фактори спада
закрепването на акселерометъра
към измерваната повърхнина и масата му. Препоръчва се масата на
акселерометъра да не превишава 1/
10 от трептящата маса на изследвания обект. Различните начини на
закрепване на акселерометъра към
изследвания обект могат да доведат до промяна на свойствата на
резултантната механична система
(най-често резонансната й честота). Най-добрият начин за закрепване, даващ възможност за пълно използване на свойствата на акселерометъра, е твърдото закрепване
с помощта на винт. Най-неблагоприятният вариант е този, при който акселерометърът се държи с
ръка. Много добри резултати се получават при леки акселерометри,
закрепени към повърхнината със
специален восък. Закрепването с
други лепила увеличава грешката на
измерването. До увеличаване на систематичната грешка води и недостатъчно прецизното калибриране
на виброметъра преди началото на
измерването.
Нивото на външните смущаващи
напрежения зависи от фактори, не-
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свързани със самия звукомер. Такива фактори са: външно магнитно
поле; външни вибрации, на които е
изложен микрофонът; твърде силно
звуково поле (причиняващо микрофония във веригите на звукомера); влияние на движението на въздуха и
нестандартния удължителен кабел
на микрофона.
Един от най-често срещаните
случаи на смущаващо външно влияние върху микрофоните е движението на въздуха. Тук трябва да се имат
предвид посоката, скоростта и
видът на въздушните движения, които в условията на измерванията
трудно могат да се преценят. По
тази причина е необходимо да се
спазва правилото: най-малкото ниво
на измерения шум да бъде с 5 dB повисоко от нивото на смущаващите
напрежения (това на практика е найниското ниво, което може да се
счете за валидно при измерванията).
Не бива да се пренебрегва и фактът,
че звуковото поле се деформира
както от наличието в него на измервателния микрофон и шумомера (звукомера), така и от тялото на оператора. Тогава според спецификата
на конкретното измерване (вида на
шума, желаната точност на измерването и вида на звуковото поле)
трябва да се прецени дали операторът може да остане в звуковото
поле или да се използва удължителен
кабел към микрофона. Освен това е
необходимо посоката на попадане на
звука върху микрофона да е съобразена с неговата диаграма на насоченост. Правилното електрическо и
звуково калибриране преди всяко
измерване са необходимата гаранция
за повишаване на точността на
измерването.
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Рециклиране на
излезли от
употреба
автомобили
Е

кологосъобразното третиране
на излезлите от употреба моторни
превозни средства (ИУМПС) си поставя за цел постигане на ниво на
повторна употреба и рециклиране не
по-ниско от 85% от теглото на
автомобилите. Тези изисквания са
заложени още на етапа на проектиране и изработка на автомобилите
и производителите им, съгласувано
с производителите на материали и
компоненти за тях, предприемат
мерки за намаляване образуването на
отпадъци от моторните превозни
средства. Доколкото е технически
възможно, те ограничават използването на опасни за околната среда
вещества и улесняват разкомплектоването, повторната употреба,
оползотворяването и по-специално
рециклирането на техните компоненти и материали.
Излезлите от употреба моторни
превозни средства се предават на
площадки за събиране и съхраняване
или в центрове за разкомплектоване. Те трябва да отговарят на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Така например площадките
за събиране и съхраняване преди
третиране трябва да разполагат с
непропусклива повърхност и със
съоръжения за събиране на разливи,
26

утаители и съоръжения за обезмасляване. Необходими са и съоръжения
за третиране на води, включително
на дъждовни води.
Към центровете за разкомплектоване на ИУМПС се прилагат и допълнителни технически изисквания. Те
трябва да разполагат с подходящи
места за съхраняване на части и
компоненти, получени при разкомплектоването на автомобилите,
включително складове с непропусклив под за съхраняване на части,
замърсени с масла. Също така трябва да са снабдени с подходящи съдове за съхраняване на оловни акумулаторни батерии, филтри и кондензатори, съдържащи полихлорирани
бифенили или полихлорирани терфенили; подходящи съоръжения за източване на всички течности,
съдържащи се в ИУМПС. Изискват се
и подходящи резервоари или други
съдове за разделно съхраняване на
течности от автомобилите като
горива, смазочни масла, масла от
предавателни кутии, трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други
течности, съдържащи се в ИУМПС.
С оглед предотвратяване на опасността от възникване на пожари при
натрупването на по-големи количеброй 4/2014
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ства гуми, след разкомплектоването им те трябва да се съхраняват
в подходящи складове.
Третирането на излезлите от
употреба моторни превозни средства, материалите и компонентите
от тях преминава през няколко етапа - разкомплектоване, раздробяване, рециклиране и/или депониране.
Операциите по отделяне и съхраняване на отделените компоненти се
извършват по начин, осигуряващ
пригодността им за последваща
повторна употреба и оползотворяване, и особено за рециклиране.
Дейността по разкомплектоване
на автомобили включва отделянето
на авточастите, които могат да
бъдат използвани повторно, и отделянето на класифицираните като
опасни компоненти - акумулатори,
отработени катализатори (съдържащи платина и родий), автомобилни горива, моторни масла, масла
от механични и автоматични скоростни кутии, спирачни течности, хидравлични течности за съединители
и др. Различните течности се сортират в определени за целта съдове и се съхраняват или рециклират
в съответни заводи. В процеса се
отстраняват и двигателят, трансмисията, гумите, акумулаторната
батерия, каталитичният преобразувател и другите части, които обиЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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чайно се рециклират или използват
повторно. Процесът по разкомплектоването на ИУМПС трябва да бъде
извършен много внимателно, за да се
намали количеството опасни вещества в отпадъците при последващо
третиране.
Металните останки от автомобила се пресоват в преносими или
стационарни хидравлични преси, за
да заемат по-малко място при евентуално транспортиране. Преносимите преси понякога са предпочитан
вариант, тъй като могат да бъдат
теглени до различни места за балиране на отпадъци, което спомага за
намаляването на разходите за
транспортиране на скрапа. Някои
модели преси разполагат с големи
електромагнити за повдигане и преместване на металните купета.
Следващ етап е раздробяването
на металния скрап. За целта се използват различен тип инсталации, в
които автомобилът преминава през
няколко етапа на преработка. В процеса металният скрап се смила до
парчета с големина няколко сантиметра. Полученият материал преминава през серия от механични и физични сепарации, като по този начин
се разделят черните от цветните
метали. Нерециклируемата фракция,
след процеса на раздробяване и сепариране, представлява около 20%
от теглото на ИУМПС. Тя се изгаря
или депонира, като се търсят и други алтернативни екологосъобразни
решения за целта.
Излезлите от употреба автомобилни гуми и ингредиентите им нямат опасни свойства и могат да се
рециклират на 100%. Химическите и
физическите им свойства ги пре-
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връщат в ценни суровини. Те се
състоят основно от каучук (43-48%),
сажди (21-22%), метал (15-27%),
текстил (5%). В края на жизнения си
цикъл гумите могат да бъдат трансформирани чрез физични или химични процеси в нов продукт или суровини, които да се използват като
изходен материал за приложения,
различни от първоначалното им
предназначение. Възможни сфери на
приложение на получените гумени
гранули или прах са синтетични покрития, детски площадки и покрития
за спортни площадки, модифициране
на асфалтови и битумни смеси,
транспортни ленти, автомобилни
постелки, обувки, килими, керемиди,
подови настилки, активен въглен,
термопластични еластомери и др.
Автомобилните оловно-киселинни
акумулатори също се рециклират. В
цеховете за рециклиране акумулаторите биват натрошавани, а филтър
отделя вредната оловно-киселинна
паста. Парчетата олово и пластмаса падат в голяма вана с вода. Така
оловото и другите метали потъват,
а по-леките пластмасови части изплуват. Система сортира и разделя
елементите на акумулатора. Пластмасовите части се почистват и
машина ги издухва в камион. Те отиват в завод за рециклиране на пластмаси, където ги гранулират и накрая от тях се правят нови акумулатори. Киселината от оловно-киселинната паста се неутрализира и
превръща във вода. С преса се изстисква водата и така всичко останало е оловна паста, която ще бъде
използвана в по-нататъшния процес
за създаване на нови акумулатори.
Често водата от процеса на неут-
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рализация съдържа метални останки. Към купа олово и други метали се
добавят фини въглища, които подпомагат обработката им. Твърдите
части от акумулаторите поемат по
лента към сушилен барабан, в който
металите се въртят около 20 минути, за да се отстрани влагата.
Всичко след това постъпва в пещ за
10 часа. Така оловото се втечнява,
а другите метали изплават и могат
да бъдат изгребани. Разтопеното
олово отива в стоманен казан, където се смесва със сода каустик. Това
кара останалите замърсители да
изплават, за да бъдат отстранени.
Така течното олово се прочиства и
вече може да бъде излято в калъпи,
докато отдолу ги охлажда постоянна струя ледена вода. Оловото се
стяга в слитъци само за 4 минути.
В един такъв слитък има олово средно за три автомобилни акумулатора. Рециклирането им има както икономически, така и екологичен ефект
поради намаления разход на енергия
в сравнение с енергията, необходима
за добив на метали от метални руди
и ограничаването на вредните емисии в атмосферата.
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Проектът Switch4Food цели
намаляване потреблението
на вода в хранителновкусовата промишленост
В

помощ на предприятията от
хранителната индустрия е разработен проектът Switch4Food (Services
for Water and InTegrated teCHniques for
FOOD industry), финансиран от Европейската комисия по Рамковата
програма за конкурентоспособност
и иновации (CIP). Проектът цели да
идентифицира и анализира най-добрите практики и технологии за намаляване консумацията на вода и изхвърлянето на отпадни води, прилагани от малките и средните предприятия от бранша, и да насърчи
технологичния трансфер между
страните, участващи в инициативата. На фокус са и решенията за повторно използване на отпадни води,
както и възможностите за възстановяване и оползотворяване на енергия в производствата. Това ще се
постигне чрез организирането на т.
нар. еко-бизнес клубове за фирми от
хранително-вкусовия сектор в 8
държави: България, Италия, Испания,
Белгия, Германия, Израел, Турция и
Гърция. Switch4Food се координира от
Мрежата за предприемачество на
Европейската комисия - Enterprise
Europe Network (EEN), в която участват над 600 местни партньорски
организации от цяла Европа.

Предпоставки за
инициирането на
проекта
„ Европейската хранително-вкусова индустрия трябва да се справя
едновременно с високите стандарти за качество на водата, необходима за производството на храни28

телни продукти, и със стриктните
регулации по отношение на отпадните води, налагани от ЕС и националните законодателства. Това затруднява най-вече малките и средни предприятия в сектора, които се
нуждаят от големи инвестиции и
допълнителна подкрепа, за да осигурят количеството и най-вече качеството на консумираната в производството вода“, твърдят организаторите на Switch4Food.
„ Сред основните предизвикателства при управлението на водите в
сектор ХВП е съчетаването на
стриктните стандарти за безопасност на храните, задаващи високи
изисквания за качество на питейната вода; технологичните особености на производствата, свързани с
разлики в качеството на водата за
технологични и производствени нужди; както и предписанията на Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“, допълват организаторите.

Цели
Проектът цели да подобри информираността на предприятията от
сектора за възможностите по отношение намаляването на потреблението на вода и редуцирането на
негативното влияние на производствените процеси върху околната
среда. По този начин в средносрочен
план могат да бъдат постигнати
устойчиво увеличаване на качеството на продукцията и стабилността
на процесите в предприятията, намаляване на разходите им, свързани
брой 4/2014
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с потреблението на вода, и на зависимостта на предприятията от
външни водоизточници. Сред дългосрочните цели на Switch4Food са цялостно намаляване на консумацията
на питейна вода в индустрията, редуциране на екологичния й отпечатък и негативните ефекти от
изхвърлянето на отпадъци и отпадни води.

Switch4Food в България
За координатор на българския
консорциум в рамките на Enterprise
Europe Network е избрана фондация
„Приложни изследвания и комуникации (ПИК)“, която специализира в
областта на иновациите и технологичния трансфер. “Българският
консорциум обхваща 13 организации
с регионални офиси в София, Враца,
Русе, Добрич, Ямбол, Стара Загора,
Пловдив и Сандански. В рамките на
проекта се предлагат услуги за управлението на водата и интегрирани решения за хранително-вкусовата индустрия в три основни направления: управление на водите; оползотворяване на отпадните води и
възобновяема енергия“, се казва на
страницата на фондацията.
Услугата цели да подпомогне фирмите от сектор ХВП да определят
и разрешат проблемите си с управлението на околната среда, като
същевременно запазят безопасността и качеството на хранителните
продукти. В еко-бизнес клубовете
могат да се включат всички фирми
от хранително-вкусовия бранш, изследователски звена, специалисти
по въпросите на опазване на околнаЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

екология
та среда и оптимизиране на ресурсите в производството и др.
„ На периодични сбирки, домакинствани от Enterprise Europe Network
– България, участниците ще могат
да споделят опита си и технологичните си нужди, да научат за добрите практики и бизнес-модели, действащи в Европа, да получат съдействие при внедряването на сходни
решения в собствените си фирми, да
развият контактите си с колеги от
бранша и в крайна сметка да създадат нови бизнес възможности“, информира още сайтът на фондацията.

Ползи за фирмите от
ХВП сектора и за
доставчиците на
екологични услуги
Участието на фирмите от хранително-вкусовата промишленост в
еко-бизнес клубове ще им помогне да
оценят нивото на управление на
водите в производството си и да се
запознаят с успешни технологии от
различните подсектори на хранително-вкусовата промишленост. „ Те ще
могат да обменят опит и практики
с подобни компании от различни
региони на Европа и да разберат как
да намалят разходите си по опазване и управление на околната среда“,
допълват от фондация „ПИК“.
Чрез присъединяване към еко-бизнес клубове в рамките на проекта
фирмите доставчици на услуги и
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решения за управление на околната
среда ще могат да преминат специализирано обучение за решения на
екологични проблеми; да участват в
тематични национални и международни семинари, планирани по проекта, и активно да комуникират с други
екологични консултанти и фирми от
бранша, се казва още на уебсайта на
организацията.

Еко-бизнес клуб за
фирмите от
консервната
промишленост в
България
Организираният от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ) и Enterprise Europe Network - България клуб цели да подпомогне фирми от бранша, които желаят да реализират техники и практики за пестене на вода и намаляване на разходите си за вода. Клубът
е замислен като дългосрочно обединение на фирми от един подсектор
на ХВП или от един регион на България.
„На фирмите, членуващи в клуба,
ще се изгради детайлен профил, а
служителите им ще преминат обучение по специално разработена
електронна платформа за проследяване и сравняване на консумацията
на вода и други ресурси в производството. След това фирмените профили ще бъдат експертно оценени и
ще бъдат изготвени доклади, анали-
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зиращи състоянието на фирмите,
които ще предложат мерки за оптимизиране на разхода на вода. Фирмите ще решат сами кои от предложените решения да внедрят, като ще
получат активно съдействие от
организаторите в процеса по внедряване“, се казва на сайта на СППЗ.
Финалният етап на проекта включва интернационализиране и популяризиране на дейността и постиженията на фирмите чрез обвързване на
еко-бизнес клубовете от участващите в Switch4Food държави и стимулиране на нови бизнес контакти чрез
мрежата Enterprise Europe Network.
„Участниците ще получат безплатен
достъп до бази данни с нови технологии от хранително-вкусовия сектор
на 47-те държави, в които Enterprise
Europe Network функционира, и безплатни консултации за свързване с
партньори, съвместни проекти или
решаване на технологични проблеми
чрез EEN“, гласи още страницата на
съюза.
„Тази инициатива е реализирана
във Великобритания от Министерството на околната среда през 2007
г. под името The Federation House Commitment. Членове са както големи международни компании, така и малки
фирми за замразени продукти, сосове и други хранителни стоки, като
всяка от тях е посочила, че в резултат на дейностите в клуба е реализирала средно 30% икономии на водни
ресурси“, допълват от СППЗ.
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Nestle отвори първата изцяло
независеща от външни
водоизточници фабрика в света
Н

ай-голямата компания за хранителни продукти в света Nestle внедри иновативна технология за добив
на вода при млекопреработка във
фабриката си в мексиканския щат
Халиско, като я превърна в първото
производствено съоръжение на планетата, независещо от външни водоизточници. С помощта на технологията заводът в гр. Лагос де Морено, носещ новото име Cero Agua,
повторно ще използва отпадъчната
течност, която се получава при производството на сухо мляко. Така
модернизираното предприятие ще
работи напълно автономно от други източници на вода, като пести по
1,6 млн. литра всеки ден. Това количество се равнява на дневното потребление на 6400 мексиканци и е
достатъчно за напълването на басейн с олимпийски размери, сравняват от компанията.

не на прясното краве мляко (обикновено съдържащо около 88% вода)
в достатъчен за технологичните
нужди на цялото съоръжение източник на вода. Инсталацията загрява
млякото при ниско налягане, за да
отстрани част от водното му
съдържание. Образуваната пара
впоследствие се кондензира и пречиства, а получената течност се
използва първо за почистване на
самите изпарители. След като оборудването е измито, водата отново се събира, пречиства и рециклира. Вторичният "продукт" може да
бъде използван за напояване или
почистване. Така се елиминира нуждата от добив на подпочвени води
за технологични цели“, обясняват
от Nestle. Иновативната технология е разработена в сътрудничество с производителя на филтърни
решения за млекопреработка GEA
Filtration и френската компания производител на системи за пречистване на отпадни води Veolia Water.

Nestle планира да внедри
зелената идея и в
другите си фабрики

Технологията
Онова, което превръща инвестицията на Nestle на стойност 15 млн.
щатски долара в екологична иновация с глобално значение, е простотата на използваната технология.
„Фабриката за млекопреработка в
Лагос де Морено е оборудвана с високотехнологична инсталация, която превръща процеса по изсушава30

Мултинационалният хранителен
гигант избира да внедри иновативната инсталация за рециклиране на
вода от процеса по преработка на
мляко именно в Мексико, тъй като нарастващото потребление в страната води до все по-сериозен риск от
водна криза, поясняват от Nestle.
Компанията планира да разпространи зелената технология и в други
свои производства по целия свят.
"През последните 60 години количеството вода на глава от населението в Мексико драстично намаля
с увеличаването на популацията.
Ето защо пестенето на подпочвените води, използвани за технологични нужди от предприятията по
целия свят, е изключително важно.
За тази цел Nestle стартира серия
от глобални програми, които ще
брой 4/2014
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допринесат за съхраняването на
това природно богатство", коментира Пол Бълки, главен изпълнителен директор на компанията.

Иновацията в цифри
Количеството вода, което фабриката Cero Agua пести всеки ден, се
равнява приблизително на 15% от
общото количество, използвано годишно от Nestle във всичките 15
предприятия на компанията в Мексико. "От 2005 г. насам намалихме консумацията си на вода в глобален
мащаб с една трета, като икономията само от операциите ни в Мексико е близо 50%", информира още
директорът на швейцарската компания. "Тези резултати са плод на
целенасочените усилия на Nestle да
работи за съхраняването и рециклирането на водни ресурси, като
насърчава добри екологични практики сред фермерите, доставчиците и
другите си партньори по веригата",
добавя Марсело Мелхиор, президент
и главен изпълнителен директор на
Nestle Мексико.

Устойчив ангажимент
към пестенето на вода
До момента във фабриките на
Nestle по целия свят са внедрени над
170 технологични решения за пестене на вода, които са реализирали
общи икономии от около 3,6 млн.
кубични метра само за 2013 г. Същата година в производствените
съоръжения на компанията са рециклирани и повторно използвани общо
6,7 млн. m3 вода.
"Зелените технологии, които внедрихме в предприятията си през последното десетилетие, ни позволиха
да намалим наполовина потреблението на вода за тон продукция. Стремим се до края на 2015 г. да редуцираме този разход до 40% от количеството вода, което бизнесът ни е
изразходвал за технологични нужди",
твърдят от компанията.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Водещи компании ще демонстрират
устойчиви решения за управление на
отпадъците на „Save the Planet“ 2015
Отпадъците отново са един от приоритетите в оперативна програма
"Околна среда" 2014 - 2020 г. Страната
ни ще получи повече средства за справянето с многобройните предизвикателства, пред които сме изправени. Според
изчисления се нуждаем от повече от 1
млрд. лева, за да постигнем европейските цели в областта на оползотворяването и рециклирането на отпадъците.
Бизнесът и общините ще засилят своята инвестиционна активност по отношения на закриване и рекултивиране на
сметищата, изграждане на нова модерна инфраструктура, подобряване на разделното събиране, компостиране на биологични отпадъци и рециклиране на
строителните отпадъци.
Устойчивото управление на отпадъците е във фокуса на 6-то издание на
"Save the Planet" - изложение и конференция за Югоизточна Европа. Организаторите от Виа Експо подчертават ползите от прилагането на културата на превенция, рециклиране и повторна употреба - значително намаляване на емитираните количества метан и възстановяване на ценни ресурси, съдържащи се в
отпадъчните потоци. Събитието е
единственото специализирано в България, което привлича водещи компании и
лектори от Европа. От една страна, то
създава благоприятна среда за дебат по
въпроси, касаещи законодателство,
стратегии и политики, а от друга - за
демонстрация на съвременните технологии и оборудване.
Австрия е стратегически партньор на
"Save the Planet". За 6-та поредна година
ще се реализира Австрийски павилион.
Към него се присъединиха KWS Krickl
Waagen Systems, IFE Aubereitungstechnik,
Komptech и EREMA. Посетителите ще се
запознаят със системи за рециклиране на
пластмаса, за механично-биологично третиране на твърди отпадъци, за обработка на биомаса, машини за обработка на
насипни материали, технологии за претегляне и идентификация на товарите.
Традиционен изложител е Балбок Инженеринг. Ралица Ангелова определя акцентите в участието на фирмата: "Първият е свързан със събирането и третирането на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества. Ще
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популяризираме и дейностите за управление на опасни отпадъци от производствените предприятия в България, както и възможностите за обучения, които предлагаме.
Безотпадни технологии за енергийно
оползотворяване на отпадъците ще видим от Екорек България. Компанията произвежда алтернативни горива от сортирани битови отпадъци и промишлени отпадъци, предлага решения и за излезли от
употреба гуми.
Решения в управлението на промишлени, производствени и опасни отпадъци ще
бъдат представени от ПрофисБГ. Те спомагат за работата и съхранението на
запалими и избухливи материали.
Братя Пашев предлага преработвателни машини за пластмасови отпадъци, инсталации за сушене и сухо почистване на пластмасови отпадъци, екструдери/гранулатори за преработка на
пластмаси, филтриращи технологии.
Фирмата си партнира с Vecoplan (Германия), MAS (Австрия), STF Maschinenund Anlagenbau GmbH (Германия) и др.
За първи път името на компанията
Helector от Гърция ще присъства сред изложителите на "Save the Planet". Очакват
се и потвърждения за групови участия от
Швейцария, Полша, Италия и Чехия.
Бившият комисар по околната среда,
Янез Поточник определя природата като идеалната кръгова икономика, която
следва да ни вдъхновява за предстоящи-
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те промени. Предвиждат се редица мерки за ускорен преход към този модел на
развитие. Страните, които се преориентират към него, ще повишат чувствително своята конкурентоспособност,
ресурсна ефективност и ще постигнат
подобряване на екологичната среда - споделят организаторите от Виа Експо.
Европейската мрежа на професионалисти по опазване на околната среда
(ENEP) ще посвети специална сесия на
кръговата икономика. Субсидии и стимули в ЕС, рециклиране на пластмаса, електрическо и електронно оборудване, сметищен газ - възможност за устойчиво
депониране - ще са акцентите.
Какви са най-новите решения, прилагани в разрушаването на сгради и рециклиране на строителни отпадъците (C &
DW) - ще научим презентациите на експерти от Европейска асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в
строителството (EDA).
Паралелни събития: "Smart Cities" (интелигентни градове), "Save the Planet" (управление на отпадъци) и "ЕЕ и ВЕ" (енергийна
ефективност и възобновяема енергия).
За повече информация:

Виа Експо
www.viaexpo.com
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