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Стартира модернизацията на ПСОВ в Тервел
Започват дейностите по реконструкцията на пречиствателната станция

за отпадни води в Тервел, съобщи заместник-кметът Диана Илиева. Модерни-

зацията 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 инф-

раструктура достига близо 16 млн. лв. и е най-мащабната в региона през

последните години.

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 про-

екта ще се демонстрират предимствата на нискоенергийните и екологичните

сгради, както и фактът, че те могат да бъдат публично достъпни и икономи-

чески 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 обще-

ството 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 сама-

та сграда и нейната архитектура. Помещението от ново поколение ще може да

бъде използвано и за целите на специализирани събития, посветени на екологи-

ята и опазването на околната среда", заявиха от Загорка.

МС одобри проекта на ОП Околна среда 2014-2020 г.
Министерският съвет одобри проекта на Оперативна програма Околна сре-

да 2014-2020 г. Документът определя приоритетите за финансиране в облас-

тта 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 приоритет-

на рамка за действие за Натура 2000, превенция и управление на риска от

наводнения и свлачища, подобряване качеството на атмосферния въздух. Об-

щият бюджет на оперативната програма е 1 770 381 342 евро, в т. ч. евро-

пейско 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 биоразнооб-

разие - 101 млн. евро, Превенция и управление на риска от наводнения и свла-

чища - 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 обо-

рудване (ЕЕО) бе във фокуса на провелата се на 25 ноември т. г. кръгла маса,

организирана от сдружението на производителите на електродомакински уре-

ди 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, ново-

то виждане за разширената отговорност на производителите, което отразя-

ва 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 компа-

нии 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. Специ-

ален гост-лектор на събитието беше Корина Хагарти, директор "Политики на

околната среда" от секретариата на СЕСЕД в Брюксел.
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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 сис-

темни (ГИС) РИОСВ-Русе бе отличена с награда "ГИС в действие за ефективно

управление на биоразнообразието". Церемонията се проведе под домакинство-

то 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 институ-

ции, физически и юридически лица и ефективно изпълнение на всички процеси,

свързани със защитените територии", заявиха от регионалната инспекция.

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, Ляс-

ковец, Елена, Златарица и Стражица и сдружение "За чисти селища". В рамки-

те на проекта ще се построи нова модерна система за екологосъобразно

управление на битовите отпадъци на територията на шестте общини. Дей-

ностите за нейното изграждане ще допринесат за осигуряване на чиста и

здравословна околна среда, и за повишаване качеството на живот на местни-

те 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 облас-

тта на действията по климата. В документа, в изготвянето на който уча-

ства и Европейската агенция за околната среда, се посочва, че това са най-

ниските 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 поли-

тиките работят. Така миналата седмица лидерите на ЕС решиха да си поста-

вят 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 демонстраци-

онни 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 интерна-

ционално 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 ефектив-

ността, 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.
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Експо Център, София се проведе

седмата международна конференция

„Намаляване загубите на вода във

водоснабдителните системи“, орга-

низирана 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 дискусио-

нен 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 ауди-

торията. 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 не-

приемливо високи, но подчерта, че

има отделни добри резултати в ня-

кои ВиК дружества.

Атанас Паскалев, управител на

Аквапартньор, представи накратко

някои отрицателни и положителни

процеси относно загубите на вода в

България. Той изтъкна, че се наблю-

дава цялостна тенденция към еже-

годно повишаване броя на авариите

по всички компоненти на мрежата –

довеждащи водопроводи, разпредели-

телна мрежа и сградни отклонения.

Г-н Паскалев презентира и лекцията

„Стратегия за намаляване на вода-

та, неносеща приходи (ВНП) в свет-

лината на българското законодател-

ство“.

Темата „Регулаторен период

2016-2020 Загуби на вода: Предизви-

кателства и очаквания пред ВиК

сектора“ бе презентирана от Ивай-

ло Касчиев от ДКЕВР. „Основните

приоритети за регулатора са фокус

върху информационната обезпече-

ност, върху практиките и подходи-

те 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 важ-

ността на постоянния мониторинг

за следене състоянието на мрежа-

та чрез поставяне на сензори и ло-

гери в различни „горещи точки“ на

мрежата. Иван Бърдаров от Пайп-

лайф България изложи характеристи-

ките на Robust и Robust RC - систе-

ма водопроводни напорни тръби без

пясъчна засипка и подложка, внасяни

или произвеждани от фирмата, как-

то 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 оптимиза-

ция на общите загуби на вода. Антон

Минтов от HTI България запозна

аудиторията с нова технология за

напорни тръбопроводи от ориенти-

ран поливинилхлорид (PVC-O) и обяс-

ни предимствата им пред останали-

те на пазара.

Нора Димитрова от Аквапартнь-

ор обобщи особеностите при из-

пълнението на тест за нулево наля-

гане, като също така изтъкна важ-

ността от неговото извършване.

Слави Кашеров от Билтроник пред-

стави гамата от продукти на фир-

мата, свързани предимно с автома-

тизацията във ВиК системите.

Борислав Инджов говори на тема

„Ефективност от прилагането на

евтин модел за управление загубите

на вода във вътрешните водопровод-

ните мрежи (ВВМ) на Дряново и Тряв-

на“, а след него Методи Инджов

сравни напредъка от този приложен

евтин модел, съгласно действащо-

то национално законодателство, с

препратки към метод на Междуна-

родната асоциация по водите.

От Софийска вода АД разказаха за

някои положителни резултати от

последните четири години в борба-

та както с физическите, така и с

търговските загуби. ДМ Арматурен

представиха ново поколение ултраз-

вукови водомери.

Явор Димитров запозна участни-

ците с напредналия проект по про-

цесен бенчмаркинг (сравнителен

анализ) във ВиК дружествата, като

показа някои обезпокоителни данни.

Бенефициент на проекта е БАВ.

В заключение Иван Иванов подчер-

та, че този път в събитието има

участие от страна на заинтересова-

ните институции, което е положите-

лен знак за усилията на всички за

намаляване загубите на вода.

Проведе се седмата
международна
конференция за намаляване
загубите на вода

Проведе се седмата
международна
конференция за намаляване
загубите на вода

Н
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  а 18 ноември т.г. в производ-

ствената база на Аурубис България

в гр. Пирдоп бе представена новата

пречиствателна станция за отпадъ-

чни води от дъждовно-дренажната

канализация на промишлената пло-

щадка 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 Изпълнител-

ния съвет на Аурубис Груп и Тим Курт,

изпълнителен директор на Аурубис

България. На събитието присъства-

ха представители на централната и

местна власт, дипломатическия кор-

пус, металургичния бизнес, неправи-

телствения сектор и т. н.

„Инвестиционният проект за из-

граждане на нова пречиствателна

станция в Аурубис България е поред-

ното достижение по нашия отгово-

рен път да бъдем едно от най-еколо-

гично чистите металургични пред-

приятия в света. Поздравления за

екипа ни тук, който допринася за ус-

тойчивото 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

Аурубис България откри
пречиствателна станция за
дъждовни и повърхностни води

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 пречи-

ствателна станция с капацитет

230 м3/час, буферни басейни и довеж-

даща канализация. С новата пречи-

ствателна станция ще бъдат тре-

тирани дъждовно-дренажните води

от цялата промишлена територия

на компанията до постигане на па-

раметри за заустване. „С предви-

дената съвременна технология ще

бъде постигнато ниво на пречи-

стване в пълно съответствие с

най-добрите налични практики, раз-

работени от Европейската коми-

сия“, допълват от компанията. Пла-

нира се част от пречистената вода

да се използва повторно в процеса,

с което да се намали консумацията

на свежа вода.

„С изграждането на новата пре-

чиствателна станция заводът меж-

ду Пирдоп и Златица се превръща в

един от малкото у нас с три пречи-

ствателни съоръжения – за производ-

ствени, 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 стан-

дартите при нас са в пълно съответ-

ствие с националното и европейско-

то законодателство, което е подкре-

пено от въвеждането на най-добри-

те 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 пара-

метрите за влияние върху околната

среда. „В резултат на редицата

предприети технически и организа-

ционни подобрения, специфичните

емисии на SO2, прах и тежки метали

намаляха с 95% от 2000 г. насам“,

поясняват от компанията. Сред най-

значимите реализации на Аурубис в

областта са: изграждане на систе-

ма за третиране на газове (2008 г.);

изграждане на нова рафинерия (2008

г.); разширяване на флотационна

фабрика (2010 г.). В края на настоя-

щата година предстои да бъде фи-

нализирана и инвестиционната про-

грама "Аурубис България 2014" на

стойност 44,2 млн. евро.

"В допълнение към тези инвести-

ции, Аурубис България отстоява и

своята корпоративна социална от-

говорност, като спонсорира множе-

ство други проекти. Партньорската

ни програма за развитие през финан-

совата 2014-15 г. е на стойност 270

хил. евро и се реализира в общините

Пирдоп и Златица за инициативи,

насочени към подобряване на социал-

ния климат в региона и подпомагане

на различни проекти с водещи

български учебни заведения за разви-

тието и реализацията на младежи и

спортни таланти", допълват от

компанията.

Н

Аурубис България откри
пречиствателна станция за
дъждовни и повърхностни води
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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 ин-

дустрия 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 реализи-

рани 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 изисква-

нията на нашите клиенти, е необходимо специфично ноу-хау и разнообра-

зен опит, за да могат да се конципират модерни системи - ценово изгод-

ни и технически достъпни. Векоплан АГ има възможност да доставя на-

пълно 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 наблюде-

ние по време на строежа, обезпрашителна и вентилационна техника, как-

то и регулираща техника и визуализация. Благодарение на световноиз-

вестната мрежа от подразделения и представителства ние сме в със-

тояние чрез кратките разстояния и бързото време за реакция да подкре-

пяме по възможно най-добрия начин нашите клиенти.

За производството на висококачествени алтернативни горива в мно-

го случаи е необходимо отпадъкът да бъде биологично преработен пред-

варително. Така Векоплан АГ Ви предлага възможността с нашата тех-

нология за сушене на отпадъци да произвеждате горива на по-високо ни-

во. 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 местни-

те изисквания на страната и на клиента.

Биологичното сушене позволява енергийно и времево редуциране на ос-

татъчната влага от битовия отпадък чрез аеробен процес на разграж-

дане. 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 пос-

редством тази технология с +/- 20%. Последващо механично преработва-

не 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. Редуциране-

то на масата /загуба на вода/ може да спести разходи при последващо

депониране.

Предимства:
• Калоричността на алтернативното гориво се увеличава в сравне-

ние със свеж отпадък.

• Способността за сортиране на битовия отпадък се подобрява.

• Високото съдържание на възобновяващи се органични съставни час-

ти 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 употре-

бява при нужда.

Инсталации за обогатяване
на отпадъци Made by Vecoplan

Референтен проект: City of Edmonton, където Векоплан доставя една

от най-модерните инсталации за обогатяване на отпадъци за производ-

ство на алтернативно гориво

От канадския град Едмънтън годишно се доставят около 100 000 то-

на 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 плочко-

ва лента, която го подава към предварителния шредер. Шредерът разд-

робява 60 Т / час с големина на зърното под 300 мм .Този процес е необ-

ходим, за да разтвори възможни многослойни материали и да разкъса дос-

тавените торби.

Накрая следва грубо сепариране на метали, съдържащи желязо с по-

мощта на надлентови магнити. Въз основа на високата производител-

ност масовият дебит накрая се разпределя равномерно на две линии с ка-

пацитет 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 пре-

сява.Тъй като в пресятата фина фракция има голямо съдържание на ор-

ганичен материал, ситната фракция може да се подаде към местния ком-

постиращ процес и обратно да попадне в обмяната на веществата. Пре-

сяването на финия материал повлиява положително последващия сорти-

ровъчен процес.

Грубата фракция попада във въздушния сепаратор с помощта на на-

сочваща техника. Тук масовият дебит се разделя на тежка и лека фрак-

ция. Този въздушен сепаратор повишава още качеството на алтерна-

тивното гориво, като неразделяеми материали ( например камъни, стък-

ло, керамика и т.н ) се сортират. Въздушно сепарираният лек матери-

ал се извежда до разделителя за турбулентния поток, за да се отде-

лят неметалите (например алуминий, мед и т.н ). Планът на инстала-

цията е така оформен, че е възможно последващо вграждане на NIR сор-

тировъчна техника за намаляване на PVC съдържанието.

Така преработеният материал се раздробява с помощта на раздробя-

ващи 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 сис-

тема. Там материалът може да бъде смесен според свойството на гори-

вото (влажност, калоричност) или да се дозира към следната инстала-

ция. Долната картинка показва опростено отделните стъпки на прера-

ботващия процес.

Vecoplan Austria GmbH

Uwe Geissler

Telephone: +43 7242 60011462

Mobile: +43 664 2803070

Email: uwe.geissler@vecoplan.at

Братя Пашев ООД

Даниел Пашев

Telephone : +359/32/901000

Mobile: +359/894/383830

Email : daniel.paschev@g-paschev.com
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   а 28 и 29 ноември т.г. в Библио-

течно-информационния център на

Технически университет - София се

проведе втората част на Национал-

ната конференция „Акустика 2014“.

Събитието бе организирано със

съдействието на лаборатория „Виб-

рации 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 фундаментал-

ните и научно-приложни проблеми на

акустиката, като в тематичния й

обхват попаднаха областите: физи-

ческа акустика (шум в околна/работ-

на среда); електроакустика; строи-

телна акустика; акустика на зали;

обработка на звукови сигнали; музи-

кална и хидроакустика. В рамките на

конференцията бяха представени

новостите в акустичните и ултраз-

вукови методи за изследване на

материали и изделия (безразрушите-

лен контрол), както и в решенията

за изготвяне на стратегически шу-

мови карти, мерки и планове. Акцент

в програмата на събитието бяха и

последните новини от собственото

решение на Спектри ЕООД за обла-

чен интернет достъп до данни за

мониторинг на параметри на окол-

ната 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 органи-

заторите.

В рамките на втората част на

Националната конференция се

състояха доклади и презентации на

Проведе се втората част
на Национална конференция
"Акустика 2014"

фирма Спектри ЕООД, изложба на

системи и решения от Bruel & Kjaer,

PCH Engineering, Instantel, тематич-

ни 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 гос-

тите 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 Ми-

хайлов и Милчо Георгиев от Спект-

ри ЕООД. Бяха представени после-

дните новости в областта на шума

и вибрациите, като акцент бе по-

ставен върху развитието на плат-

формата WEBNOISE.EU на Спектри

за облачен непрекъснат достъп до

мониторингови данни на параметри

на околна, работна и/или промишле-

на среда. Вниманието на гостите бе

насочено към актуалния инструмен-

тариум 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 пред-

ставени резултатите от проведе-

ния преглед и анализ на ошумяване-

то на град София вследствие от

дейността на основните шумови

източници в агломерацията - реали-

зиран с експертизата на Спектри

ЕООД. Лекторите изнесоха и доклад

на тема "Конфигурация, реализация

и практически изводи от изгражда-

не на системи за постоянен монито-

ринг на индустриални машини и

съоръжения", посветен на сътрудни-

чеството на Спектри ЕООД със

специалистите по вибрационен мо-

ниторинг PCH Engineering - Дания.

Гостите на "Акустика 2014" има-

ха възможност да се запознаят с

обучителните практики в областта

на шума и вибрациите, реализирани

от Bruel & Kjaer университета в

Дания, както и с основните между-

народни стандарти и системни кон-

фигурации на Bruel & Kjaer за провер-

ка и калибриране на шумомери и аку-

стични калибратори.

В рамките на следобедната про-

грама на Националната конференция

на 28 ноември бе проведен научно-

практически семинар на тема "Ул-

тразвукови изследвания на матери-

али и изделия", като в центъра на

вниманието бяха поставени акус-

тичните и ултразвукови методи за

безразрушителен контрол, както и

приложенията им за изследване на

развитието на корозионни повреди

и оценка на състоянието на различ-

ни съоръжения, включително тръ-

бопроводи, газопроводи, резервоари

и пр.

Проведе се втората част
на Национална конференция
"Акустика 2014"

Н
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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 производ-

ството на натурални, еко и биохрани,

което може да бъде основополагащо за

бъдещето на България, като биоградина

на Европа и света. За тази цел произво-

дителите 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 & Ин-

фраструктура, 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 позволя-

ва отличен дренаж на почвата. Ненуж-

ната вода се прецежда, така че коре-

ните не изгниват. Това позволява ико-

номично поливане. Биохумусът създава

в почвата условия, затрудняващи раз-

витието на болести. Растенията по-

лесно 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 полу-

чава екологично чиста продукция, с ви-

соки вкусови и хранителни качества, с

високо съдържание на витамини - висо-

ки цени на пазара и възможности за из-

нос. Биохумусът е одобрен за използва-

не и при биологичен начин на производ-

ство (Наредба No. 22 от 4 юли 2001г.

на Министерството на земеделието и

горите). Продуктите отглеждани с био-

хумус съдържат минимално количество

нитрати. Биохумусът спестява грижи-

те свързани с използването на оборски

тор: плевели, изгаряне на растенията,

миризма, големи обеми и др., намалява

необходимостта от поливане; листно-

то торене с воден извлек от биохумус

намалява нуждите от използването на

препарати срещу вредители.

Ние от БАПТЕП - baptep.org (като ос-

новен представител на група производи-

тели, търговци и потребители на еко-

логични продукти, добити по иновационни

и зелени биотехнологии) имаме готови

разработки за прилагане и развиване на

сектора биоживотновъдство в България,

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 раз-

нообразен състав, екологично чисти и

най-важното - вкусни за животните.

Фуражите разработени по тези биотех-

нологии са изключително съобразени с

нуждите на животните през определе-

ния период от годишното време, могат

да бъдат лесно променени и като състав,

и като качество. Дозировките също са

според нуждите на животните и сезо-

на, както и според начина им на отглеж-

дане. 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 каче-

ство, отговарящо на всеки биостандарт

и качество по света.

Биотехнологиите, които разработ-

ваме (baptep.org) са отдавна изпитани

и прилагани в страните, които имат же-

лание и с всички средства работят по

заемането на челни позиции по произ-

водство на месо и животински продук-

ти на световния пазар. Ние само ще ги

приложим и ще използваме тези пости-

жения, не само за производството на

животинска продукция, а за опазването

на сектор, като по този начин станем

и желан партньор на много други стра-

ни в това отношение.

Общ вид на червен калифорнийски червей

Българска aсоциация на производителите
и търговците на екологични продукти
(БАПТЕП): Биотехнологии с доказан ефект
и ниска себестойност
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ВиВ Изоматик внедри
система за автоматично
управление във ВиК Силистра

внедрено

ВиВ Изоматик проектира и внедри

система за автоматизирано и дис-

танционно управление на група пом-

пени станции, управлявани от ВиК

Силистра в гр. Тутракан. Обектът,

предназначен за снабдяване на град-

ския район с питейна вода, е реали-

зиран с помощта на продукти от

серията Automation на Phoenix

Contact, съобщиха от компанията.

Основни характеристики
на обекта

Обектът се състои от пет основ-

ни подобекта: три помпени станции,

резервоар и водна кула. Отделните

подобекти са физически раздалече-

ни един от друг. Резервоарът и вод-

ната кула са снабдени с измервател-

ни уреди за ниво на водата. Помпи-

те в помпените станции се управ-

ляват ръчно от място и автоматич-

но с използване на електронна схе-

ма, която отчита нивата на вода-

та в резервоарите. Има изградена

система за дистанционна сигнализа-

ция и дистанционно управление от

центъра за управление на ВиК пред-

приятието. Тези системи използват

остаряла и трудна за поддържане

апаратура, която е необходимо да

бъде осъвременена с цел подобрява-

не на надеждността им.

Проектна разработка
В рамките на проекта е реализи-

рана 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 управле-

ние 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 комуникаци-

онен модул. Комуникационната

свързаност на обектите се осъще-

ствява по GSM мрежата на мобилен

оператор“, заявиха от ВиВ Изоматик.

Основни елементи на
системата

За реализиране на проекта са из-

ползвани програмируеми контролери

(PLC), производство на Phoenix

Contact. „Фирмата предлага контро-

лери, разделени в класове според

функционалните им възможности. В

ред на нарастване на техническите

характеристики на контролерите,

брой на управляваните обекти и под-

държаните комуникационни връзки

класовете са: 100, 200, 300, 400, 1000

и 3000. Контролерите на Phoenix на-

мират приложение в редица индуст-

риални отрасли. Използваните за

проекта контролери са от клас 100.

Този клас е подходящ за реализиране

на автоматизирано управление за

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 из-

ходи (4), като могат свободно да им

се добавят модули за INTERBUS кому-

никационна шина. Контролерът уп-

равлява 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 комуника-

ция по GSM/GPRS/3G ; свободно про-

грамируем 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 вре-

ме. 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 кон-

ВиВ Изоматик внедри
система за автоматично
управление във ВиК Силистра

Контролер ILC150GSM/GPRS
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тролери от гамата на Phoеnix

Contact по езиците за програмиране,

заложени в стандарта IEC61131.

Софтуерът има функции за конфигу-

риране на свързаната комуникацион-

на шина към периферията и за диаг-

ностиката й (в проекта шината е

INTERBUS, а контролерите на Phoenix

могат да бъдат и с PROFINET,

PROFIBUS или Modbus/TCP комуника-

ционна 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 по-

прости проекти. Програмистът на

контролерите може да създава сам

програмите за контролерите на

предпочитания от него език за про-

грамиране, като има възможност да

използва и готови функционални бло-

кове/библиотеки от Phoеnix Contact.

В проекта са използвани готови

библиотеки на Phoenix за автома-

тично и дистанционно управление и

за управление на комуникацията. Те

изпълняват сложни функции за: управ-

ление на съоръжения; работа с кому-

никационни протоколи (IT протоко-

ли и услуги като FTP, DHCP, DNS,

SNTP, SMTP), за управление на пре-

нос на данни по LAN, безжично или по

мрежа на мобилен оператор GSM/

GPRS/3G; осигуряване на сигурност

при комуникация и проверки при пре-

нос на данни (с използване на алго-

ритми за кодиране и сертификати за

защита на комуникацията); транс-

фер на данни от контролер към

външни бази данни (MySQL, MS SQL);

дистанционно управление и сигнали-

зация (с комуникационни протоколи

ODP, IEC60870-5-101, -104 и др.). Го-

ляма част от библиотеките са без-

платни за употреба, а някои от тях

с по-специфично приложение изиск-

ват закупуване на допълнителен

лиценз за използването им“, допъл-

ниха 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 ко-

муникация между трите контролера

и командния център. "Този протокол

е разработен от Videc за GPRS/3G

базирана пакетна комуникация в

мобилните мрежи между автомати-

зирана система и дистанционна

операторска станция (диспечерски

център). Протоколът интегрира в

себе си функционалността на прото-

колите TSC (използван за пакетна

комуникация (GPRS/3G/…) в мобил-

ните мрежи) и Modbus. За реализи-

ране на проекта са закупени SIM

карти от доставчик на мобилни ус-

луги за GPRS/3G пренос на данни.

Картите са със статични IP адреси

и за комуникацията използват час-

тен APN, предвиден само за нужди-

те на клиента. Картите не са акти-

вирани за достъп от Internet“, пояс-

ниха от ВиВ Изоматик.

Комуникационен OPC/
ODP сървър за
системата - Open Data
Port от Videc

Комуникационният OPC/ODP сър-

вър осъществява бързо и надеждно

обмен на данни между: PCWorx про-

грамируем контролер и OPC съвме-

стими устройства; SNMP съвмести-

ми устройства. Инсталираният

OPC/ODP сървър на дистанционна-

та операторска станция прехвърля

данните от контролерите (Ax ODP

Server) към СДУ (Ax OPC server) и

обратно. „За програмиране на кон-

тролерите за комуникация по ODP

Phoenix предлага готови библиоте-

ки с програмни блокове за PCWorx.

Необходимо е за сървъра да се заку-

пи лиценз, който се избира съобраз-

но броя на дистанционно управлява-

ните 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 управляеми-

те системи са три.

OPC/ODP сървърът се конфигури-

ра с помощта на програмата ODP

Configurator, която се доставя без-

платно към лиценза за сървъра. С

помощта на програмата се описват

всички сигнали, които се обменят

между СДУ системата и контроле-

рите. Сигналите, зададени тук,

съответстват на сигналите, опре-

делени за комуникация в контролери-

те с PCWorx, и на сигналите, зада-

дени за СДУ в Atvise SCADA“, заяви-

ха от компанията.

Софтуер за
дистанционна
управление и
визуализация (СДУ)

„ При реализиране на функционал-

ността на СДУ има възможност за

избор на софтуер за нейното изграж-

дане. Phoenix contact предлага софту-

ера Visu+, а Videc предлага софтуе-

ра Atvise SCADA. Двете програми

дават възможност за реализиране на

такива системи с висока функцио-

налност. Проектът е изпълнен с

Atvise SCADA. Сървърът на СДУ об-

меня информация с управляваната

система посредством OPC сървъра.

Atvise SCADA се състои от два

основни компонента:

n Atvise Server се използва като из-

точник на данни за екраните за

управление и визуализация. Необ-

ходимо е за Atvise server да се за-

купи лиценз, който се избира съоб-

разно максималния брой на очак-

ваните едновременно активни

сигнали по екраните. За проекта

е избран лиценз за 150 едновремен-

но активни сигнали, който се оказ-

ва достатъчен за нормалната

работа на изпълнената система.

n Atvise Builder - използва се за из-

граждане на екраните на систе-

мата и логиката за дистанцион-

но управление и сигнализация.

Самите екрани за управление на

системата са изградени за WEB

и са достъпни със стандартен ин-

тернет 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 лицен-

за за сървъра“, допълниха от ВиВ

Изоматик.

ODP Server
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Изграждане на
визуализация със
софтуера Webvisit на
Phoenix

При реализиране на проекта е

изградена система за дистанцион-

но управление и мониторинг. „ Ако е

необходима само дистанционна ви-

зуализация на данните в контроле-

рите (мониторинг) и не е необходи-

мо дистанционно управление, може

да се използва софтуерът Webvisit.

Всички контролери на Phoenix Contact

имат вграден Web сървър. Webvisit е

лесен за употреба графичен редак-

тор за конфигуриране на Web

сървъра на контролера. За съставя-

не 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 осъще-

ствяване на дистанционен монито-

ринг за PLC управляваната система,

без да е необходим допълнителен

OPC/ODP сървър, както и специален

SCADA софтуер“, коментираха из-

пълнителите.

Реализирани екрани и
функционалност на СДУ
(Atvise SCADA)

С помощта на Atvise builder са

разработени следните типове екра-

ни за системата:

n Екран 01 - "Главен" - Главният ек-

ран дава информация за основни-

те оперативни и алармени сигна-

ли от подобектите на помпената

станция.

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 индивидуал-

ни стойности на параметрите за

управление в автоматичен ре-

жим.

n Екран 03 - "Аларми" - Алармените

сигнали се третират с по-висок

приоритет от система и подле-

жат 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 измервателни-

те сигнали се регистрират в бази

данни, които системата създава

автоматично. От този екран може

да се направи справка за произво-

лен сигнал за минал период.

n Екран 05 - "Тенденции" - Използ-

вайки исторически данни този

екран може да визуализира гра-

фично състоянието на произвол-

ни променливи от тези, налични

в сървъра на Atvise. Допълнител-

но може да се остави в режим

"Online", за да изчертава графи-

ка за променливите в реално вре-

ме.

n Екран 06 - "Програма" позволява да

се дефинира и зададе функция/за-

дача за бъдещо автоматично из-

пълнение. Това може да е едно-

кратно в уречено време или за пе-

риодично изпълнение.

Реализираната СДУ с
помощта на Atvise SCADA
предлага
дистанционна сигнализация за свърза-

ните обекти (графиките по екрани-

те са динамични и променят цвета

си в зависимост от реалното състо-

яние на обектите); дистанционно

управление (задаване на режими за

управление, команди за управление и

задаване на настройки); контрол на

достъпа – само регистриран опера-

тор (с потребителско име и парола)

може да дава команди за управление.

„Всички екрани могат да бъдат мно-

гоезични – преводът се извършва само

с натискане на бутон за избор на език.

Системата третира алармените

сигнали с повишен приоритет (изис-

ква потвърждаването им от опера-

тор и др.). Сигналите и измервател-

ните величини в системата се реги-

стрират и винаги може да се напра-

ви справка за предишна тяхна стой-

ност. Може да се използват регист-

рираните стойности за построява-

не на графики на екрана "Тенденции"

(изисква потвърждаването им от

оператор и др.). Също така може да

се задават за извършване автома-

тични операции за бъдещи периоди.

Atvise SCADA може да предложи голям

обем допълнителни функции за обра-

ботка, визуализация на сигнали и из-

пълнение на операции, тъй като под-

държа и език за програмиране.

WEB HMI SCADA системата Visu+

на Phoenix Contact предлага функцио-

налността на Atvise SCADA, а допъл-

нително включва богати библиотеки

за реализиране на SCADA системи за

различни индустриални отрасли“,

допълниха от компанията.
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Третиране на отпадни
води в Холандия
Третиране на отпадни
води в Холандия

екология

ните провинции, където подробно бе обяснен принципът

на работа на сектора. Международните гости имаха

възможност да посетят и знакови проекти като пречи-

ствателни 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 изпра-

вено пред сериозни предизвикателства както на наци-

онално, така и на глобално ниво", заяви г-н Дорнбоос.

"Държавните органи имат ангажимента да се грижат

за управлението на природните водни системи на ло-

кално 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 задъл-

женията си, самоподдържа се финансово и предвид над

800-годишната си история, може да бъде определена

като устойчива.

Водните бордове си поделят отговорността за оси-

гуряване и поддържане на достатъчно количество вода

за питейно-битовите нужди на населението. Те са

длъжни да осигуряват и качеството й спрямо приложе-

нието - за пиене, напояване, плуване или промишлени

нужди. Регионалните бордове в Холандия постигат това

чрез широк набор от дейности, сред които: пречиства-

не на градските отпадни води в специални водопречи-

ствателни съоръжения; драгиране на водните корита

за регулиране на речния поток и повишаване капаците-

На територията на страната действат 353 пречиствателни станции
за отпадни води, водните бордове са с над 800 години история

  т 10 до 15 ноември т. г. в Холандия се проведе ме-

дийна обиколка "Value of Water - Industry and Wastewater",

посветена на третирането на индустриални отпадни

води. Целта на събитието, организирано от Министер-

ство на външните работи на Кралство Нидерландия, бе

да представи успешния опит на институциите и бизне-

са 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 про-

фесионална техническа периодика Ти Ел Ел Медиа.

В рамките на обиколката се проведоха множество

срещи с представители на водните дружества в отдел-

О
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та на водосбор; обезопасяване на

складираните в близост опасни ве-

щества с цел гарантиране, че няма

да замърсят водата. Управлението

на водните ресурси включва и кон-

струиране на канали с естествена

форма, екологосъобразни дренажни

забои, пречиствателни тръстикови

прегради и канали за преминаване на

рибата в язовири и помпени стан-

ции", допълни той.

В своята презентация Герард

Дорнбоос припомни, че

европейската рамкова
директива за водите
залага задължителни цели за подо-

бряване качеството на водите в

Европа до 2015 г. "Водните бордове

в Холандия усилено работят за фор-

мулиране на тези планове и реализа-

цията им в рамките на поставения

срок. Целите за устойчиво управле-

ние на отпадните води до 2020 г.

включват постигане на 40% устой-

чива енергия, 30% по-висока енергий-

на ефективност, 30-процентно нама-

ление на емисиите на парникови

газове, 100% устойчив внос на енер-

гия, оползотворяване на вятърна,

слънчева, водна енергия и енергия от

биомаса, както и реализиране на

система със затворен цикъл. В из-

пълнение на тези цели в Холандия

предстои да бъдат открити 12 енер-

гийни инсталации и 10 фосфатни

завода през 2015 г.", заяви в заклю-

чение той.

Особен интерес сред гостите

предизвика срещата с представите-

лите на Технологичния университет

в град Делфт, където представите-

ли на Факултета за приложни науки

разказаха за иновативните си раз-

работки.

Грануларни утаечни
технологии за
пречистване на отпадни
води

През последните години в Холан-

дия се разработват и внедряват

ефективни технологии за третира-

не на отпадни води, чрез които се

постигат по-висока енергийна ефек-

тивност и по-екологосъобразни пре-

чиствателни 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 иноватив-

ни грануларни утаечни технологии,

които използват принципите на кон-

венционалното биологично третира-

не, но предлагат изцяло нов подход

към метода на пречистване. Първа-

та в света инсталация за третира-

не на отпадни води, в която са вне-

дрени двете технологии, се намира

в гр. Епе, Източна Холандия.

„Nereda e иновативен процес,

който позволява устойчиво и енер-

гийно ефективно пречистване на

битови и търговски отпадни води.

Той предлага евтино решение, кое-

то изисква четири пъти по-малко

пространство в сравнение с други-

те 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 кон-

султантската фирма в областта на

проектирането DHV и шест от ре-

гионалните звена за управление на

водите в страната.

„Благодарение на Nereda, при кон-

струирането на нова пречиствател-

на инсталация могат да бъдат по-

стигнати значителни икономии как-

то по отношение на средства и мя-

сто, така и на енергия. Станцията в

Епе, чийто оператор е водният борд

Велуве, е първото съоръжение в све-

та, 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 про-

цес за пречистване на отпадни води,

базиран на бактериална активност.

В новото съоръжение за първи път се

прилага различна технология. Бакте-

риите, които традиционно пречи-

стват отпадните води, се интегри-

рат в процеса под формата на ком-

пактни гранули, които проявяват

отлични утаяващи и сепариращи

свойства“, допълни той. Предимство-

то на новото решение се състои в

по-малкото заемано пространство,

по-ниската енергийна консумация

(-30%) и по-ниските разходи за конст-

рукция на съоръжението (-20%).

„ Процесът, наречен ANAMMOX

(анаеробна амониева оксидация), е

биологична иновация, която пред-

ставлява сериозно научно постиже-

ние в областта на отстраняването

на азот. Той е разходно ефективен,

стабилен и устойчив способ за пре-

махване на амоняк от отпадъчните

води и газове. В сравнение с конвен-

ционалните методи на нитрифика-

ция и денитрификация, иновативни-

ят процес осигурява по-ниски нива на

емисии CO2 и с 90% по-ниски опера-

тивни разходи“, разказаха хора от

екипа по време на обиколката в ла-

бораторията, където посетители-

те имаха възможност да видят на

практика работата по проекта.

Пречистване на отпадни
води на летище Схипхол,
Амстердам

Друг акцент по време на пътува-

нето, 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 пре-

дизвикателството да се справи със

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 иници-

ативи“, разказа д-р Кеес Роест от

Института за разработване и из-

следване на водни проекти (KWR).

Като основни цели на проекта

Кеес Роест изтъкна насърчаването

на корпоративната социална отго-

ворност и сътрудничеството меж-

ду въздушния и водния сектор, изпол-

зването на иновативни технологии

за оползотворяване на фосфора от

отпадните води, както и производ-

ството 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; пречи-

ствателната станция в Апелдоон,

където тече изграждането на ново

съоръжение за производство на енер-

гия и суровини за различни индустрии;

съоръжението, което има за задача

да пречиства водите от дейността

на хартиено-целулозното производ-

ство в района на град Еербек, както

и инсталацията за производство на

торове от отпадните води на Ам-

стердам, намираща се на територи-

ята на една от пречиствателните

станции в холандската столица.

Повече за проекти и решения, които се

прилагат при третирането на индустриал-

ни отпадни води, ще ви представим в

следващите броеве.
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Какви са възможностите една компания да увеличи

своята печалба в условията на силно конкурентна сре-

да и все по-стриктно прилагана законова рамка, свър-

зана с всички аспекти на бизнес-климата, включително

здраве и безопасност и опазване на околната среда? Едно

от възможните решения е намаляване на оперативни-

те разходи за енергия. Един съвсем реален и вече изпи-

тан в глобален мащаб инструмент в тази насока е въ-

веждане на система за управление на енергията на ба-

зата 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 го-

дина (http://www.iso.org/iso/iso-survey), над 4800 компании

са сертифицирали своите системи за управление на

ISO 50001 -
Реален план за намаляване
на разходите за енергия

енергията, от тях над 3900 са в Европа. Редица компа-

нии вече представиха в глобалната мрежа постигнати-

те 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 разно-

родни процеси. При последните е трудно в нормални ус-

ловия да се добие реална представа как е разпределена

консумацията на енергия за всеки от процесите и съ-

ответно да се направи оценка какъв е делът на енерги-

ята в производството на всеки от продуктите.

Друг неоспорим ефект от прилагането на система-

та е възможността за отчитане на реално постигна-

тите резултати. С въвеждането на системата, в ком-

панията се определя базово ниво на консумация на енер-

гия и след изпълнението на набелязаните мерки за оп-

тимизация на разхода може съвсем точно и обективно

да бъде отчетен постигнатия резултат.

България засега изостава малко от европейските

темпове, въпреки че големите компании обмислят кон-

кретни стъпки за въвеждане на системата или вече са

я внедрили, а някои дори са я сертифицирали. Прави впе-

чатление, че в голямата си част това са българските

клонове на големи мултинационални структури, за кои-

то не са характерни белезите на работа в режим на лип-

са на оперативни средства. Все пак, факт е, че систе-

мата се въвежда и от български средни и малки компа-

нии, водени от иновативен мениджърски екип.

Независимо от големината, предмета на дейност и дър-

жавата, в която оперира, всяка една компания със сигур-

ност би спечелила чрез спестените разходи, които мо-

гат 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
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  се повече частни и публични

организации в глобален мащабен

въвеждат постоянен контрол и мо-

ниторинг на парниковите си емисии

(или т. нар. въглероден отпечатък),

като изявяват готовност да ги док-

ладват и декларират пред обще-

ството 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 добровол-

ната верификация на емисии на пар-

никови 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 еми-

сии на ПГ извън регулираните или

задължителни схеми за мониторинг

и верификация (като Европейската

схема за търговия с квоти за еми-

сии на парникови газове и др.). Това

е възможно благодарение на между-

народния стандарт ISO 14064. Той е

част от серията стандарти за уп-

равление на околната среда ISO

14000, разработени от Международ-

ната организация по стандартиза-

ция. ISO 14064 предоставя на държав-

ните институции, бизнеса, индуст-

рията и други организации интегри-

ран 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 въгле-

Стандартът за
доброволна верификация
на емисии на парникови
газове ISO 14064

родния си отпечатък и да вземат

участие в схеми за търговия с кво-

ти на емисии на базата на глобално

призната дефинираща рамка.

Въглероден отпечатък
на организациите

Въглеродният отпечатък показ-

ва общото количество парникови

газове, отделени или произведени

директно или индиректно от даден

човек, организация, събитие, процес

или продукт. Той се измерва в то-

нове еквивалент на въглероден ди-

оксид (tCO2e). Въглеродният отпе-

чатък на една организация се отна-

ся до емисиите парникови газове в

тонове еквивалент на CO2, отделе-

ни при дейността й. Наред с цели-

те за намаляване на емисиите на ПГ,

заложени от Европейската комисия

и други международни институции,

ангажирани с климатичните проме-

ни и енергията, всяка държава на-

белязва и следва свои собствени

цели и стратегия за редуциране на

парниковите газове. За да намалят

въглеродния си отпечатък, индуст-

риите се изправят пред сериозно-

то предизвикателство да из-

вършват, докладват и верифицират

инвентаризации на емисиите ПГ,

съчетавайки международните и

националните изисквания и соб-

ствените си цели.

Видове въглероден
отпечатък

Организационният въглероден

отпечатък включва емисиите на

парникови газове от всички дейнос-

ти, извършвани в една организация,

включително вредните емисии от

енергийното потребление на сград-

ния фонд, индустриалните процеси,

превозните средства, моторизира-

ната техника и др. Свой въглероден

отпечатък имат и веригите на до-

бавената стойност. Той включва

всички емисии извън вътрешните

дейности на организацията, в т.ч.

емисиите от доставчици и потре-

бители. Към видовете въглероден

отпечатък причисляваме и този на

продуктите, който обхваща емиси-

ите от целия жизнен цикъл на един

продукт – от добива на суровини през

производството, неговото използва-

не и повторна употреба, рециклира-

не и депониране.

Значение на въглеродния
отпечатък

Всяка производствена индустрия

или сектор се старае да ограничи и

редуцира въглеродния отпечатък на

продукцията си, тъй като потреби-

телите все по-активно търсят „зе-

лени“ или „еко“ продукти, чийто

жизнен цикъл е свързан с отделяне-

то 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,

Стандартът за
доброволна верификация
на емисии на парникови
газове ISO 14064
В
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именно за да отговори на потребно-

стта от съгласуване на политики-

те по отношение на емисиите на ПГ

в международен план, националните

програми формулират редица други

отчетни методологии и схеми – как-

то доброволни, така и задължител-

ни.

Целта на стандарта ISO 14064 е

да осигури обща основа за измерва-

не на емисиите на ПГ, която може да

бъде възприета от нововъзникващи-

те програми за намаляване на еми-

сиите на парникови газове или да

бъде използвана в чисто доброволен

контекст с цел подобряване на имид-

жа и политиката на екологична от-

говорност на организациите. В този

смисъл стандартът е в съответ-

ствие с изискванията на Протокола

от Киото, като същевременно запаз-

ва неутрален подход, за да се улесни

прилагането и приемането му извън

националните изисквания за инвен-

таризация. По този начин ISO 14064

спомага за синхронизирането на

международните усилия по отноше-

ние на изменението на климата,

като допълва гамата съществуващи

и нововъзникващи национални и ре-

гионални подходи.

Структура на ISO 14064
Стандартът ISO 14064 е разрабо-

тен в три части, които задават

подробни спецификации, принципи и

изисквания за разработване на орга-

низационни и проектни дейности по

ЕПГ, както и за валидиране и вери-

фициране.

ISO 14064, Част 1 задава техни-

чески изисквания и ръководство на

ниво организация за количествено

определяне и докладване на емисии-

те парникови газове и на отстране-

ните парникови газове. Тя включва

изисквания за определяне на грани-

ците, квалифициране на емисиите и

идентифициране на специфични за

организацията дейности, насочени

към подобряване управлението на

парниковите газове. Тази част об-

хваща и насоки и изисквания за уп-

равление на качеството на емисии-

те, докладването им и извършване-

то на вътрешни одити.

ISO 14064, Част 2 дефинира тех-

нически изисквания и ръководство на

ниво проект за количествено опре-

деляне, мониторинг и докладване на

намалените емисии на парникови

газове или на увеличените количе-

ства отстранени парникови газове.

Тя включва принципи и изисквания за

определяне базовата линия на проек-

тите, мониторинга, остойностява-

не и докладване на развитието и

ефекта от проектите спрямо базо-

вата линия, като дава и основа за

валидиране и верифициране на про-

ектите за ЕПГ.

ISO 14064, Част 3 съдържа техни-

чески изисквания и ръководство за

валидация и верификация на заявле-

ния за парникови газове. Тази част

описва процеса по валидиране и ве-

рифициране и уточнява въпроси като

планирането на тези дейности, про-

цедурите по оценка и съпоставяне-

то на резултатите на организаци-

ята или проекта по управление на

ЕПГ със заявените цели.

Ползи от стандарта ISO
14064

Международният стандарт за

доброволна верификация на ЕПГ оси-

гурява надеждност, последовател-

ност и прозрачност на мониторин-

га и докладването на емисии от

страна на организациите. Той за-

силва 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 емисии-

те на ЕПГ или увеличаване на коли-

чествата отстранени парникови

газове. Стандартът съдейства за

идентифициране на рисковете и

задълженията на организацията,

свързани с ПГ, и се отличава с меж-

дународно признаване и съвмести-

мост с действащите програми за

намаляване на емисиите на парни-

кови газове, неутралитет и подле-

жаща на одит структура за неза-

висима верификация, която да подо-

бри последователността и надеж-

дността на организациите при

търговията с емисии.

Приложение в
индустрията

ISO 14064 се доказва като добра

практика в редица енергоемки инду-

стрии в глобален мащаб - добив, про-

изводство и обработка на метали,

електроника, химическа, хранително-

вкусова и целулозно-хартиена про-

мишленост, производство на стро-

ителни материали и пр. Той предос-

тавя рамка за верифициране на про-

екти за намаляване на ЕПГ и е част

от устойчивата екологична полити-

ка и политика на социалната отго-

ворност на съвременните организа-

ции. Индустриалните предприятия,

чиято дейност е сертифицирана по

стандарта ISO 14064, доказват на-

деждността на методите си за

валидиране/верифициране на докла-

дите за емисиите на парникови га-

зове и достоверността на резулта-

тите в тях, като декларират посто-

янен ангажимент към намаляване на

въглеродния си отпечатък и инвес-

тиране в иновативни нисковъглерод-

ни енергийни технологии.
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   безпрашителните системи пре-

дотвратяват изпускането на вред-

ни замърсители, защитавайки окол-

ната среда и здравето на служите-

лите, което ги прави съществена

част от множество производстве-

ни процеси. В практиката намират

приложение различни видове съоръ-

жения. Сред широко използваните са

циклони, скрубери, електростатич-

ни филтри, касетъчни и ръкавни пра-

хоуловители, които се считат за

подходящи за улавяне както на гру-

би, така и на фини прахови частици.

Циклони
Отделянето на праховите части-

ци в циклоните се осъществява под

действието на инерционните сили,

възникващи при промяната на посо-

ката 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 цикло-

на, където се отделят от газовия

поток. Очистеният от прахови час-

тици поток се връща в циклона през

централната част на прахоотвеж-

дащия отвор.

За ефективността на циклоните

съществено значение имат размери-

те на бункера. Използването на цик-

лони без бункер или на такива с нео-

правдано намалени размери на бун-

кера води до намаляване на ефектив-

ността им. Това се дължи на факта,

че бункерът участва в аеродинами-

ката на циклонния процес. Върху

ефективността на улавяне на пра-

ховите частици в циклона оказват

влияние и диаметърът на циклона и

скоростта на газовия поток. В прак-

тиката често циклоните се делят

на високоефективни и високопроиз-

Пречистване на
отпадъчни газове от прах

водителни. Високоефективните цик-

лони се характеризират с по-висока

ефективност, но и с по-големи хид-

равлични загуби. Високопроизводи-

телните циклони се отличават с

голям дебит и малко хидравлично

съпротивление, но трудно улавят

фини частици.

Приложение намират и мултицик-

лоните - съоръжения, в които са

обединени голяма група малки циклон-

ни елементи - аксиални, правотоко-

ви или циклонни елементи с танген-

циален вход. Мултициклонните се

изграждат от циклонни елементи с

еднакви размери и хидравлично

съпротивление. Обикновено се изпол-

зват елементи с диаметър 100, 150

и 250 mm. Препоръчително е изпол-

зването на елементи с по-голям

диаметър, тъй като използването на

елементи с малък диаметър увели-

чава броя им, което би могло да

доведе до протичане на газ между

елементите и влошаване ефектив-

ността на циклона.

Скрубери
В зависимост от начина на дис-

пергиране на течността прахоуло-

вителите се делят на скруберни

апарати и скруберни машини, а в

зависимост от начина на създаване

на контактна област между прахо-

газовата струя и течността се

подразделят на: колонни, струйни,

вихрови, вентуриеви скрубери и скру-

берни машини. Колонните скрубери

се характеризират с недобър пречи-

ствателен ефект и се използват

сравнително рядко в практиката

поради честото им задръстване.

Контактната повърхност се обра-

зува от диспергиране на вода върху

повърхността на рашигови пръсте-

ни, сфери или други твърди елемен-

ти.

Струйните скрубери се характе-

ризират с по-добра ефективност в

сравнение с колонните. При тях

създаването на контактна област

се постига чрез течни струи. Обик-

новено 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 кап-

ките. Предимства на струйните

скрубери се изразяват преди всичко

във възможността им да отстраня-

ват газообразни замърсители и нис-

ките загуби на налягане при по-

стъпване на газовия поток в апара-

та. Основният им недостатък е

чувствителността им към запенва-

не.

Широко приложение в промишле-

ността намират вихровите скрубе-

ри, при които диспергирането на

течността е вследствие от силите

на триене. Конструкцията им включ-

ва 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 ув-

лича и диспергира. Попадайки във

вихровата камера, посоката на га-

зовия поток се променя и се създава

необходимото относително движе-

ние между капките и праховите ча-

стици. Сепарационният процес за-

почва извън вихровата камера, къде-

то скоростта на потока намалява,

по-големите капки се отделят и

падат във водния басейн, а по-фини-

те се улавят от капкоуловителя.

Широко използвана конструкция

са и скруберите с въртящ се диск.

Принципът им на действие се осно-

вава на подаването на течност по

Пречистване на
отпадъчни газове от прах

О
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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 мок-

ри прахоуловители се считат венту-

риевите скрубери. При тях течнос-

тта се подава в гърловината на

вентуриевата тръба през дюза, раз-

положена над гърловината или нор-

мално на оста на тръбата в сама-

та гърловина. Благодарение на висо-

ката скорост на газовия поток по-

дадената течност се пулверизира.

Електрофилтри
Електрофилтрите са сред най-

често използваните съоръжения за

пречистване на отпадни газове от

топлоелектрически централи. Ха-

рактеризират се с висока ефектив-

ност и способност да улавят много

фини частици. Ефективността им

обикновено достига до 99%. Сред

основните им предимства е възмож-

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. По-

средством два електрода - положи-

телен и отрицателен, се създава

електрическо поле, в което прахови-

те частици, съдържащи се в преми-

наващия през полето прахово-газов

поток, се зареждат електрически.

Заредените частици се придвижват

към утаителния електрод и се съби-

рат върху повърхността му, от къде-

то в последствие се отстраняват.

В зависимост от формата на из-

ползваните утаителни електроди

електрофилтрите се делят на

тръбни електрофилтри и пластинча-

ти, като и двата вида филтри мо-

гат да работят като мокра или суха

система. Мокрите електрофилтри

се характеризират с по-висока ефек-

тивност в сравнение със сухите, но

е добре да се има предвид фактът,

че е необходимо допълнително из-

граждане на инсталация за обработ-

ка на отпадната вода.

Касетъчни, ръкавни и
патронни
прахоуловители

Тези прахоуловители са сред ви-

сокоефективните и икономически

изгодни решения за прахоулавяне.

Характерно за тях е, че ефективно-

стта зависи от количеството на-

трупан прах върху филтъра, като

наличието на известно количество

прах повишава ефективността на

филтъра. При тях се използват ка-

сетъчни, ръкавни или патронни фил-

три за задържане на праховите ча-

стици. Филтрите могат да бъдат

изработени от различни материали

в зависимост от вида на праховите

частици, тяхната скорост и влаж-

ност. Прахоуловителите могат да

бъдат с низходящо или възходящо

движение на прахо-газовата смес.

Като по-ефективно се счита движе-

нието в низходяща посока. Добре е

да се има предвид, че е необходимо

да се предвиди периодично пречи-

стване на филтрите. Почистването

може да е механично, с обратна

въздушна струя или автоматично

импулсно почистване.
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     умът и шумовото замърсява-

не на околната среда представляват

един от големите екологични пробле-

ми на нашето време. Статистика-

та сочи, че около 20% от населени-

ето в ЕС страда от нива на шум,

които се считат за неприемливи.

Това може да повлияе на качество-

то на живот и да предизвика в зна-

чителна степен стрес, нарушения на

съня и неблагоприятни последици за

здравето. Шумът оказва неблагопри-

ятно 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 урбани-

зираните територии у нас е подчи-

нен на национална система, която

провежда системни наблюдения за

определяне състоянието на шумово-

то натоварване и анализира инфор-

мацията. На нейна база се изготвят

стратегически карти за шум и се

предоставя информация за разработ-

ване на планове за действие за на-

маляване на шумовото натоварване

и вредните ефекти върху здравето

на населението. Стратегическите

карти за шум представляват цялос-

тна оценка за излъчването на шум в

дадена територия, причинен от раз-

лични източници. Картите и плано-

вете 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 ситу-

ация, 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

Измерване на шум
и вибрации
Измерване на шум
и вибрации

превишаване на шумовото натовар-

ване. Изработват се планове за

действие за намаляване нивата на

шум, за да не се превишават гранич-

ните нива и да се опазва здравето

на хората.

Измерване на шум
Измерванията на шум се из-

вършват от акредитирани лабора-

тории. В процеса се определят шу-

мовите и акустични характеристи-

ки на полето, създадени от един или

повече реални източници на шум.

Най-общо казано измерването на

шум е измерване на нивото на зву-

ково налягане в конкретна точка от

пространството в даден момент от

време. В качеството на първични

преобразуватели при измерване на

шум и звук се използват измервател-

ни микрофони. Основно изискване към

тях е да притежават равномерна

амплитудно-честотна характерис-

тика в зададения честотен обхват,

а също така и равномерна харак-

теристика на насоченост (т. нар.

диаграма на чувствителност), за да

се гарантира независимост на из-

мерването от посоката на падане на

звуковите вълни.

На тези условия отговарят кон-

дензаторните микрофони. Те прите-

жават равномерна амплитудно-чес-

тотна характеристика и сравнител-

но висока чувствителност. При

невъзможност за използване на кон-

дензаторни микрофони (при тежки

експлоатационни условия) се пре-

поръчва използването на електроди-

намични микрофони. Те притежават

сравнително равномерна амплитуд-

но-честотна характеристика, която

при необходимост лесно се кориги-

ра с пасивни или активни коригира-

щи вериги и сравнително добра чув-

ствителност.

Основно изискване към шумомери-

те е правилното калибриране на

чувствителността им непосред-

ствено преди всяко измерване. В

комплекта на съвременните шумоме-

ри е включен генератор на еталонен

звуков сигнал – т. нар. пистофон.

Крайният резултат при измерва-

нето на нивото на звуковото наля-

гане е построяването на шумова

диаграма. Тя дава разпределението

на нивото на звуковото налягане в

обема на помещението или обекта.

Измерването се извършва в предва-

рително установени точки, отсто-

ящи на строго диференцирани раз-

стояния спрямо основния звукоизточ-

ник, образуващи полусферична по-

върхнина.

Измерване на вибрации
В днешно време редица механизи-

рани инструменти с въртящи се

детайли и инструменти създават

вибрации с широк диапазон парамет-

ри. Вибрацията може да бъде източ-

ник на дискомфорт дори на ниски

нива и може да представлява риск за

безопасността на хората при по-

високи нива. Вибрациите оказват

голямо влияние върху човешкия орга-

низъм 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 на-

стъпват органични и функционални

изменения в системата на кръвооб-

ращението, в централната и веге-

тативната нервна система, в кос-

тно-ставната система и в мускула-

турата. Развива се така наречена-

та вибрационна болест, която пред-

ставлява своеобразна невроза. Пора-

ди тези причини е нужен мониторинг

върху вибрациите. Приборите, кои-

то се използват за измерване на

Ш
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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 измервател-

ната система фактори. Вътрешни-

те за системата фактори са свърза-

ни с грешката на първичните преоб-

разуватели (акселерометри и измер-

вателни микрофони), измервателни-

те 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 акселеро-

метрите, разполагането на измер-

вателните микрофони в звуковото

поле, както и калиброването на

шумомерите (звукомерите) и вибро-

метрите.

Тъй като в повечето случаи съвре-

менните акселерометри са механо-

електрически 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 елек-

тростатични полета направо в ак-

селерометъра или най-често в

свързващия кабел. Това се явява си-

стематична грешка, която се откри-

ва 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 задъл-

жително екранирани (но имат голям

вътрешен капацитет по отношение

на акселерометъра). Ако съединител-

ният кабел е подложен на вибрации

(особено в местата където има

прегъване), ще се измени и вътреш-

ният му капацитет. Тази промяна на

капацитета води до промяна на из-

ходното напрежение. При необходи-

мост от по-дълъг свързващ кабел

акселерометърът се свързва чрез

нискошумящ предусилвател с малък

изходящ импеданс, което позволява

използването на по-дълъг съедините-

лен кабел.

Към външните фактори спада

закрепването на акселерометъра

към измерваната повърхнина и ма-

сата му. Препоръчва се масата на

акселерометъра да не превишава 1/

10 от трептящата маса на изслед-

вания обект. Различните начини на

закрепване на акселерометъра към

изследвания обект могат да дове-

дат до промяна на свойствата на

резултантната механична система

(най-често резонансната й често-

та). Най-добрият начин за закрепва-

не, даващ възможност за пълно из-

ползване на свойствата на акселе-

рометъра, е твърдото закрепване

с помощта на винт. Най-неблагоп-

риятният вариант е този, при кой-

то акселерометърът се държи с

ръка. Много добри резултати се по-

лучават при леки акселерометри,

закрепени към повърхнината със

специален восък. Закрепването с

други лепила увеличава грешката на

измерването. До увеличаване на си-

стематичната грешка води и недо-

статъчно прецизното калибриране

на виброметъра преди началото на

измерването.

Нивото на външните смущаващи

напрежения зависи от фактори, не-

свързани със самия звукомер. Таки-

ва фактори са: външно магнитно

поле; външни вибрации, на които е

изложен микрофонът; твърде силно

звуково поле (причиняващо микрофо-

ния във веригите на звукомера); вли-

яние на движението на въздуха и

нестандартния удължителен кабел

на микрофона.

Един от най-често срещаните

случаи на смущаващо външно влия-

ние върху микрофоните е движение-

то на въздуха. Тук трябва да се имат

предвид посоката, скоростта и

видът на въздушните движения, ко-

ито 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 по-

високо от нивото на смущаващите

напрежения (това на практика е най-

ниското 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 измер-

вателния микрофон и шумомера (зву-

комера), така и от тялото на опе-

ратора. Тогава според спецификата

на конкретното измерване (вида на

шума, желаната точност на измер-

ването и вида на звуковото поле)

трябва да се прецени дали опера-

торът 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 съобра-

зена с неговата диаграма на насо-

ченост. Правилното електрическо и

звуково калибриране преди всяко

измерване са необходимата гаранция

за повишаване на точността на

измерването.
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 кологосъобразното третиране

на излезлите от употреба моторни

превозни средства (ИУМПС) си по-

ставя 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 проекти-

ране 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 използва-

нето на опасни за околната среда

вещества и улесняват разкомплек-

товането, повторната употреба,

оползотворяването и по-специално

рециклирането на техните компо-

ненти и материали.

Излезлите от употреба моторни

превозни средства се предават на

площадки за събиране и съхраняване

или в центрове за разкомплектова-

не. Те трябва да отговарят на изис-

кванията на ЗУО и на подзаконови-

те нормативни актове по прилага-

нето му. Така например площадките

за събиране и съхраняване преди

третиране трябва да разполагат с

непропусклива повърхност и със

съоръжения за събиране на разливи,

Рециклиране на
излезли от
употреба
автомобили

утаители и съоръжения за обезмас-

ляване. Необходими са и съоръжения

за третиране на води, включително

на дъждовни води.

Към центровете за разкомплекто-

ване на ИУМПС се прилагат и допъ-

лнителни технически изисквания. Те

трябва да разполагат с подходящи

места за съхраняване на части и

компоненти, получени при разкомп-

лектоването на автомобилите,

включително складове с непропуск-

лив под за съхраняване на части,

замърсени с масла. Също така тряб-

ва да са снабдени с подходящи съдо-

ве за съхраняване на оловни акуму-

латорни батерии, филтри и конден-

затори, съдържащи полихлорирани

бифенили или полихлорирани терфе-

нили; подходящи съоръжения за из-

точване 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, трансмисион-

ни масла, хидравлични масла, охлаж-

дащи течности, антифриз, спирач-

ни течности, течности от клима-

тични инсталации и всички други

течности, съдържащи се в ИУМПС.

С оглед предотвратяване на опасно-

стта от възникване на пожари при

натрупването на по-големи количе-

ства гуми, след разкомплектоване-

то им те трябва да се съхраняват

в подходящи складове.

Третирането на излезлите от

употреба моторни превозни сред-

ства, материалите и компонентите

от тях преминава през няколко ета-

па - разкомплектоване, раздробява-

не, рециклиране и/или депониране.

Операциите по отделяне и съхраня-

ване на отделените компоненти се

извършват по начин, осигуряващ

пригодността им за последваща

повторна употреба и оползотворя-

ване, и особено за рециклиране.

Дейността по разкомплектоване

на автомобили включва отделянето

на авточастите, които могат да

бъдат използвани повторно, и отде-

лянето на класифицираните като

опасни компоненти - акумулатори,

отработени катализатори (съ-

държащи платина и родий), автомо-

билни горива, моторни масла, масла

от механични и автоматични скоро-

стни кутии, спирачни течности, хид-

равлични течности за съединители

и др. Различните течности се сор-

тират в определени за целта съдо-

ве и се съхраняват или рециклират

в съответни заводи. В процеса се

отстраняват и двигателят,  транс-

мисията, гумите, акумулаторната

батерия, каталитичният преобразу-

вател и другите части, които оби-

Е

Рециклиране на
излезли от
употреба
автомобили
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чайно се рециклират или използват

повторно. Процесът по разкомплек-

товането на ИУМПС трябва да бъде

извършен много внимателно, за да се

намали количеството опасни веще-

ства в отпадъците при последващо

третиране.

Металните останки от автомо-

била се пресоват в преносими или

стационарни хидравлични преси, за

да заемат по-малко място при евен-

туално транспортиране. Преносими-

те преси понякога са предпочитан

вариант, тъй като могат да бъдат

теглени до различни места за бали-

ране на отпадъци, което спомага за

намаляването на разходите за

транспортиране на скрапа. Някои

модели преси разполагат с големи

електромагнити за повдигане и пре-

местване на металните купета.

Следващ етап е раздробяването

на металния скрап. За целта се из-

ползват различен тип инсталации, в

които автомобилът преминава през

няколко етапа на преработка. В про-

цеса металният скрап се смила до

парчета с големина няколко санти-

метра. Полученият материал преми-

нава през серия от механични и фи-

зични сепарации, като по този начин

се разделят черните от цветните

метали. Нерециклируемата фракция,

след процеса на раздробяване и се-

париране, представлява около 20%

от теглото на ИУМПС. Тя се изгаря

или депонира, като се търсят и дру-

ги алтернативни екологосъобразни

решения за целта.

Излезлите от употреба автомо-

билни гуми и ингредиентите им ня-

мат опасни свойства и могат да се

рециклират на 100%. Химическите и

физическите им свойства ги пре-

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 транс-

формирани чрез физични или химич-

ни процеси в нов продукт или суро-

вини, 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 по-

крития, 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 акумулато-

рите биват натрошавани, а филтър

отделя вредната оловно-киселинна

паста. Парчетата олово и пластма-

са падат в голяма вана с вода. Така

оловото и другите метали потъват,

а по-леките пластмасови части из-

плуват. Система сортира и разделя

елементите на акумулатора. Плас-

тмасовите части се почистват и

машина ги издухва в камион. Те оти-

ват в завод за рециклиране на плас-

тмаси, където ги гранулират и на-

края от тях се правят нови акумула-

тори. Киселината от оловно-кисе-

линната паста се неутрализира и

превръща във вода. С преса се из-

стисква водата и така всичко оста-

нало е оловна паста, която ще бъде

използвана в по-нататъшния процес

за създаване на нови акумулатори.

Често водата от процеса на неут-

рализация съдържа метални остан-

ки. Към купа олово и други метали се

добавят фини въглища, които подпо-

магат обработката им. Твърдите

части от акумулаторите поемат по

лента към сушилен барабан, в който

металите се въртят около 20 мину-

ти, 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, къде-

то 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 постоян-

на струя ледена вода. Оловото се

стяга в слитъци само за 4 минути.

В един такъв слитък има олово сред-

но за три автомобилни акумулато-

ра. Рециклирането им има както ико-

номически, 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 еми-

сии в атмосферата.
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    помощ на предприятията от

хранителната индустрия е разрабо-

тен проектът Switch4Food (Services

for Water and InTegrated teCHniques for

FOOD industry), финансиран от Евро-

пейската комисия по Рамковата

програма за конкурентоспособност

и иновации (CIP). Проектът цели да

идентифицира и анализира най-доб-

рите практики и технологии за на-

маляване консумацията на вода и из-

хвърлянето на отпадни води, прила-

гани от малките и средните пред-

приятия от бранша, и да насърчи

технологичния трансфер между

страните, участващи в инициатива-

та. На фокус са и решенията за по-

вторно използване на отпадни води,

както и възможностите за възста-

новяване и оползотворяване на енер-

гия 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 уча-

стват над 600 местни партньорски

организации от цяла Европа.

Предпоставки за
инициирането на
проекта

„ Европейската хранително-вкусо-

ва индустрия трябва да се справя

едновременно с високите стандар-

ти за качество на водата, необхо-

дима за производството на храни-

телни продукти, и със стриктните

регулации по отношение на отпад-

ните води, налагани от ЕС и нацио-

налните законодателства. Това за-

труднява най-вече малките и сред-

ни предприятия в сектора, които се

нуждаят от големи инвестиции и

допълнителна подкрепа, за да осигу-

рят количеството и най-вече каче-

ството на консумираната в произ-

водството вода“, твърдят органи-

заторите на Switch4Food.

„ Сред основните предизвикател-

ства при управлението на водите в

сектор ХВП е съчетаването на

стриктните стандарти за безопас-

ност на храните, задаващи високи

изисквания за качество на питейна-

та вода; технологичните особенос-

ти на производствата, свързани с

разлики в качеството на водата за

технологични и производствени нуж-

ди; както и предписанията на Дирек-

тива 2008/1/ЕО за комплексно пре-

дотвратяване и контрол на замър-

сяването“, допълват организатори-

те.

Цели
Проектът цели да подобри инфор-

мираността на предприятията от

сектора за възможностите по от-

ношение намаляването на потребле-

нието на вода и редуцирането на

негативното влияние на производ-

ствените процеси върху околната

среда. По този начин в средносрочен

план могат да бъдат постигнати

устойчиво увеличаване на качество-

то на продукцията и стабилността

на процесите в предприятията, на-

маляване на разходите им, свързани

с потреблението на вода, и на зави-

симостта на предприятията от

външни водоизточници. Сред дълго-

срочните цели на Switch4Food са ця-

лостно намаляване на консумацията

на питейна вода в индустрията, ре-

дуциране на екологичния й отпе-

чатък и негативните ефекти от

изхвърлянето на отпадъци и отпад-

ни води.

Switch4Food в България
За координатор на българския

консорциум в рамките на Enterprise

Europe Network е избрана фондация

„Приложни изследвания и комуника-

ции (ПИК)“, която специализира в

областта на иновациите и техно-

логичния 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 уп-

равлението на водата и интегрира-

ни решения за хранително-вкусова-

та индустрия в три основни направ-

ления: управление на водите; опол-

зотворяване на отпадните води и

възобновяема енергия“, се казва на

страницата на фондацията.

Услугата цели да подпомогне фир-

мите от сектор ХВП да определят

и разрешат проблемите си с управ-

лението на околната среда, като

същевременно запазят безопаснос-

тта и качеството на хранителните

продукти. В еко-бизнес клубовете

могат да се включат всички фирми

от хранително-вкусовия бранш, из-

следователски звена, специалисти

по въпросите на опазване на околна-

Проектът Switch4Food цели
намаляване потреблението
на вода в хранително-
вкусовата промишленост

Проектът Switch4Food цели
намаляване потреблението
на вода в хранително-
вкусовата промишленост

В
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та среда и оптимизиране на ресур-

сите в производството и др.

„ На периодични сбирки, домакин-

ствани от Enterprise Europe Network

– България, участниците ще могат

да споделят опита си и технологич-

ните си нужди, да научат за добри-

те практики и бизнес-модели, дей-

стващи в Европа, да получат съдей-

ствие при внедряването на сходни

решения в собствените си фирми, да

развият контактите си с колеги от

бранша и в крайна сметка да създа-

дат нови бизнес възможности“, ин-

формира още сайтът на фондация-

та.

Ползи за фирмите от
ХВП сектора и за
доставчиците на
екологични услуги

Участието на фирмите от храни-

телно-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 хранител-

но-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 опазва-

не и управление на околната среда“,

допълват от фондация „ПИК“.

Чрез присъединяване към еко-биз-

нес клубове в рамките на проекта

фирмите доставчици на услуги и

решения за управление на околната

среда ще могат да преминат специ-

ализирано обучение за решения на

екологични проблеми; да участват в

тематични национални и междуна-

родни семинари, планирани по проек-

та, 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 пре-

работвателите на плодове и зелен-

чуци (СППЗ) и Enterprise Europe Net-

work - България клуб цели да подпо-

могне фирми от бранша, които же-

лаят да реализират техники и прак-

тики за пестене на вода и намаля-

ване на разходите си за вода. Клубът

е замислен като дългосрочно обеди-

нение на фирми от един подсектор

на ХВП или от един регион на Бълга-

рия.

„На фирмите, членуващи в клуба,

ще се изгради детайлен профил, а

служителите им ще преминат обу-

чение по специално разработена

електронна платформа за проследя-

ване и сравняване на консумацията

на вода и други ресурси в производ-

ството. След това фирмените про-

фили ще бъдат експертно оценени и

ще бъдат изготвени доклади, анали-

зиращи състоянието на фирмите,

които ще предложат мерки за опти-

мизиране на разхода на вода. Фирми-

те ще решат сами кои от предложе-

ните решения да внедрят, като ще

получат активно съдействие от

организаторите в процеса по внедря-

ване“, се казва на сайта на СППЗ.

Финалният етап на проекта включ-

ва интернационализиране и популяри-

зиране на дейността и постижения-

та на фирмите чрез обвързване на

еко-бизнес клубовете от участващи-

те в Switch4Food държави и стимули-

ране на нови бизнес контакти чрез

мрежата Enterprise Europe Network.

„Участниците ще получат безплатен

достъп до бази данни с нови техно-

логии от хранително-вкусовия сектор

на 47-те държави, в които Enterprise

Europe Network функционира, и без-

платни 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 Министер-

ството на околната среда през 2007

г. под името The Federation House Com-

mitment. Членове са както големи меж-

дународни компании, така и малки

фирми за замразени продукти, сосо-

ве и други хранителни стоки, като

всяка от тях е посочила, че в резул-

тат на дейностите в клуба е реали-

зирала средно 30% икономии на водни

ресурси“, допълват от СППЗ.
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   ай-голямата компания за храни-

телни продукти в света Nestle вне-

дри иновативна технология за добив

на вода при млекопреработка във

фабриката си в мексиканския щат

Халиско, като я превърна в първото

производствено съоръжение на пла-

нетата, независещо от външни во-

доизточници. С помощта на техно-

логията заводът в гр. Лагос де Мо-

рено, носещ новото име Cero Agua,

повторно ще използва отпадъчната

течност, която се получава при про-

изводството на сухо мляко. Така

модернизираното предприятие ще

работи напълно автономно от дру-

ги източници на вода, като пести по

1,6 млн. литра всеки ден. Това коли-

чество се равнява на дневното по-

требление на 6400 мексиканци и е

достатъчно за напълването на ба-

сейн с олимпийски размери, сравня-

ват от компанията.

Технологията
Онова, което превръща инвести-

цията на Nestle на стойност 15 млн.

щатски долара в екологична инова-

ция с глобално значение, е просто-

тата на използваната технология.

„Фабриката за млекопреработка в

Лагос де Морено е оборудвана с ви-

сокотехнологична инсталация, коя-

то превръща процеса по изсушава-

Nestle отвори първата изцяло
независеща от външни
водоизточници фабрика в света

не на прясното краве мляко (обик-

новено съдържащо около 88% вода)

в достатъчен за технологичните

нужди на цялото съоръжение източ-

ник на вода. Инсталацията загрява

млякото при ниско налягане, за да

отстрани част от водното му

съдържание. Образуваната пара

впоследствие се кондензира и пре-

чиства, а получената течност се

използва първо за почистване на

самите изпарители. След като обо-

рудването е измито, водата отно-

во се събира, пречиства и рецикли-

ра. Вторичният "продукт" може да

бъде използван за напояване или

почистване. Така се елиминира нуж-

дата от добив на подпочвени води

за технологични цели“, обясняват

от Nestle. Иновативната техноло-

гия е разработена в сътрудниче-

ство с производителя на филтърни

решения за млекопреработка GEA

Filtration и френската компания про-

изводител на системи за пречи-

стване на отпадни води Veolia Water.

Nestle планира да внедри
зелената идея и в
другите си фабрики

Мултинационалният хранителен

гигант избира да внедри иноватив-

ната инсталация за рециклиране на

вода от процеса по преработка на

мляко именно в Мексико, тъй като на-

растващото потребление в страна-

та води до все по-сериозен риск от

водна криза, поясняват от Nestle.

Компанията планира да разпростра-

ни зелената технология и в други

свои производства по целия свят.

"През последните 60 години коли-

чеството вода на глава от населе-

нието в Мексико драстично намаля

с увеличаването на популацията.

Ето защо пестенето на подпочве-

ните води, използвани за техноло-

гични нужди от предприятията по

целия свят, е изключително важно.

За тази цел Nestle стартира серия

от глобални програми, които ще

допринесат за съхраняването на

това природно богатство", комен-

тира Пол Бълки, главен изпълните-

лен директор на компанията.

Иновацията в цифри
Количеството вода, което фабри-

ката Cero Agua пести всеки ден, се

равнява приблизително на 15% от

общото количество, използвано го-

дишно от Nestle във всичките 15

предприятия на компанията в Мекси-

ко. "От 2005 г. насам намалихме кон-

сумацията си на вода в глобален

мащаб с една трета, като икономи-

ята само от операциите ни в Мек-

сико е близо 50%", информира още

директорът на швейцарската ком-

пания. "Тези резултати са плод на

целенасочените усилия на Nestle да

работи за съхраняването и рецикли-

рането на водни ресурси, като

насърчава добри екологични практи-

ки 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 песте-

не на вода, които са реализирали

общи икономии от около 3,6 млн.

кубични метра само за 2013 г. Съща-

та година в производствените

съоръжения на компанията са рецик-

лирани и повторно използвани общо

6,7 млн. m3 вода.

"Зелените технологии, които вне-

дрихме в предприятията си през пос-

ледното десетилетие, ни позволиха

да намалим наполовина потреблени-

ето на вода за тон продукция. Стре-

мим се до края на 2015 г. да редуци-

раме този разход до 40% от количе-

ството вода, което бизнесът ни е

изразходвал за технологични нужди",

твърдят от компанията.

Nestle отвори първата изцяло
независеща от външни
водоизточници фабрика в света

Н
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Отпадъците отново са един от при-

оритетите в оперативна програма

"Околна среда" 2014 - 2020 г. Страната

ни ще получи повече средства за спра-

вянето с многобройните предизвикател-

ства, пред които сме изправени. Според

изчисления се нуждаем от повече от 1

млрд. лева, за да постигнем европейски-

те цели в областта на оползотворява-

нето и рециклирането на отпадъците.

Бизнесът и общините ще засилят сво-

ята инвестиционна активност по отно-

шения на закриване и рекултивиране на

сметищата, изграждане на нова модер-

на инфраструктура, подобряване на раз-

делното събиране, компостиране на би-

ологични отпадъци и рециклиране на

строителните отпадъци.

Устойчивото управление на отпадъ-

ците е във фокуса на 6-то издание на

"Save the Planet" - изложение и конферен-

ция за Югоизточна Европа. Организато-

рите от Виа Експо подчертават ползи-

те от прилагането на културата на пре-

венция, рециклиране и повторна употре-

ба - значително намаляване на емитира-

ните количества метан и възстановя-

ване на ценни ресурси, съдържащи се в

отпадъчните потоци. Събитието е

единственото специализирано в Бълга-

рия, 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 техно-

логии 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 тре-

тиране на твърди отпадъци, за обработ-

ка на биомаса, машини за обработка на

насипни материали, технологии за пре-

тегляне и идентификация на товарите.

Традиционен изложител е Балбок Ин-

женеринг. Ралица Ангелова определя ак-

центите в участието на фирмата: "Пър-

вият е свързан със събирането и тре-

тирането на флуорирани парникови га-

зове и озоноразрушаващи вещества. Ще

Водещи компании ще демонстрират
устойчиви решения за управление на
отпадъците на „Save the Planet“ 2015

Водещи компании ще демонстрират
устойчиви решения за управление на
отпадъците на „Save the Planet“ 2015

популяризираме и дейностите за управ-

ление на опасни отпадъци от производ-

ствените предприятия в България, как-

то и възможностите за обучения, кои-

то предлагаме.

Безотпадни технологии за енергийно

оползотворяване на отпадъците ще ви-

дим от Екорек България. Компанията про-

извежда алтернативни горива от сорти-

рани битови отпадъци и промишлени от-

падъци, предлага решения и за излезли от

употреба гуми.

Решения в управлението на промишле-

ни, производствени и опасни отпадъци ще

бъдат представени от ПрофисБГ. Те спо-

магат за работата и съхранението  на

запалими и избухливи  материали.

Братя Пашев предлага преработва-

телни машини за пластмасови отпадъ-

ци, инсталации за сушене и сухо почис-

тване на пластмасови отпадъци, екст-

рудери/гранулатори за преработка на

пластмаси, филтриращи технологии.

Фирмата си партнира с Vecoplan (Гер-

мания), MAS (Австрия), STF Maschinen-

und Anlagenbau GmbH (Германия) и др.

За първи път името на компанията

Helector от Гърция ще присъства сред из-

ложителите 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 ка-

то идеалната кръгова икономика, която

следва да ни вдъхновява за предстоящи-

те промени. Предвиждат се редица мер-

ки за ускорен преход към този модел на

развитие. Страните, които се преори-

ентират към него, ще повишат чувст-

вително своята конкурентоспособност,

ресурсна ефективност и ще постигнат

подобряване на екологичната среда - спо-

делят организаторите от Виа Експо.

Европейската мрежа на професиона-

листи по опазване на околната среда

(ENEP) ще посвети специална сесия на

кръговата икономика. Субсидии и стиму-

ли в ЕС, рециклиране на пластмаса, елек-

трическо и електронно оборудване, сме-

тищен газ - възможност за устойчиво

депониране - ще са акцентите.

Какви са най-новите решения, прила-

гани в разрушаването на сгради и рецик-

лиране на строителни отпадъците (C &

DW) - ще научим презентациите на ек-

сперти от Европейска асоциация за тех-

нологии и съоръжения за разрушаване в

строителството (EDA).

Паралелни събития: "Smart Cities" (инте-

лигентни градове), "Save the Planet" (управ-

ление на отпадъци) и "ЕЕ и ВЕ" (енергийна

ефективност и възобновяема енергия).

За повече информация:

Виа Експо

www.viaexpo.com
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