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накратко
Екоефект България ще представи нови дробилни технологии в ИЕЦ
От 11 до 13 март т. г. в рамките на международната изложба ЕЕ и ВЕИ
фирма Екоефект България ще представи новости в оборудването за дробене
и раздробяване на отпадъци на словашката компания ING. CASTULIK, съобщиха
от компанията. На щанд А7 в зала 2 на Интер Експо Център посетителите
ще могат да се запознаят с ножова мелница SG400 (с 3 бр. роторни ножове
и 2 бр. стационарни ножа) и еднороторна дробилка CASTOR 600.
"ING. CASTULIK, на която сме официален представител за България, е една
от водещите фирми в Европа в производството на машини за дробене и раздробяване. Компанията е специализирана в разработката на ножови мелници
(гранулатори), едно-, две- и четирироторни дробилни машини (шредери). Използваната технология на дробилната техника е на база собствен технически
развой, което гарантира последващо приспособяване на дробилките към специфичните изисквания на клиента", заявиха от Екоефект България.
"Предлаганите дробилки са подходящи за пластмаса, каучук, дърво, хартия,
картон, кабели, слама, автомобилни гуми и др. Освен тях предлагаме и цялостни решения за оползотворяване на отпадъците на база използването на
дробилна и раздробяваща техника. Имаме повече от 20 г. опит и над 400
реализирани инсталации в повече от 15 държави", допълниха изложителите.

МС прие Национален план за управление на отпадъците до 2020 г.
Министерски съвет прие Национален план за управление на отпадъците
(НПУО) за периода до 2020 г. Целта на документа е да подпомогне устойчивото
развитие на България чрез прилагане на интегрирана рамка за управление на
отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната
среда, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. Планът съдържа и първата за България Национална
програма за предотвратяване образуването на отпадъци за периода 2014-2020
г. Изготвени са мерки по изпълнение на Програмата за достигане на целите
за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци
от хартия, метали, пластмаса и стъкло. Включени са и мерки за достигане на
целите на още няколко програми – за биоразградимите отпадъци, в т.ч. за
биоотпадъците, за рециклиране и оползотворяване за строителни отпадъци и
отпадъци от разрушаване на сгради, за рециклиране и оползотворяване на
масово разпространените отпадъци, за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци, за намаляване на риска за околната среда
от депата за битови отпадъци и др.
Приемането на Националния план ще осигури изграждането на съоръжения
за компостиране и анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци, както
и създаването на съоръжения за оползотворяване на битовите отпадъци; депа,
претоварни станции и съпътстваща инфраструктура към тях за депониране
на остатъчните битови отпадъци и други.
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накратко
Аурубис България стана "Инвеститор в опазване на околната среда" за 2014 г.
Аурубис България бе отличена от Българската агенция за инвестиции (БАИ)
с престижната награда "Инвеститор в опазване на околната среда" за 2014 г.,
обявиха от компанията. "За нас тази престижна награда е признание и заслужено
отличие за усърдието, отговорността и професионализма на екипа ни при реализирането на важни производствени и екологични проекти", заяви по време на
церемонията Тим Курт, изпълнителен директор на Аурубис България.
През изминалата година Аурубис успешно реализира няколко мащабни екологични проекта. Сред тях е изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната канализация от цялата промишлена площадка на завода в гр. Пирдоп. В съоръжението е внедрена най-съвременна
технология за пречистване на води, а инвестицията е на обща стойност 6,8
млн. евро. През 2014 г. компанията успешно реализира и проект за рециклиране
на отпадъците от суровини и въвеждане на нов продукт в производството,
съфинансиран от ЕС в рамките на проекта „Инвестиции в зелена индустрия“.
Инвестиционната програма „Аурубис България 2014“ бе на обща стойност 44,2
млн. евро, от които 60% бяха инвестирани в опазване на околната среда,
информират от дружеството.

АСЕКОБ организира форум за прозрачност в управлението на отпадъците
Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) организира
дискусионен форум за прозрачност в управлението на отпадъците, който се
провежда в рамките на специализираната изложба Save the Planet от 11 до 13
март т.г., съобщиха от организацията. Сред основните теми на форума са:
новият Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.; ръководство за подготовка на общински и регионални програми за управление на
отпадъците; административно-финансовите предизвикателства пред системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините.
Други акценти в програмата на събитието ще бъдат възможностите за
допълнително намаляване на депонираните отпадъци чрез оползотворяване на
висококалорични фракции; остатъчните фракции отпадъци след сепариране при
какви условия могат да се използват в RDF – норвежкия опит при използването
на RDF; представяне на проекта за прозрачни отпадъци Информационна система ДепоИнфо и допълнителен модул за обществен достъп.

Екологични новости ще бъдат представени на Romenvirotec 2015
Следващото издание на международния търговски панаир за технологии и
оборудване за защита на околната среда Romenvirotec ще се проведе от 22 до
25 април т. г. в Букурещ. „Форумът представлява най-важното изложение в
Румъния, насочен към опазването на околната среда. В рамките на форума ще
бъдат представени нови продукти и технологии в областта. Освен това той
предоставя възможност на фирмите да получат актуална информация за състоянието на пазара и да осъществят пряк контакт с настоящи и потенциални
клиенти с възможност за подписване на важни бизнес договори“, споделят
организаторите. Според организаторите на предишното издание през 2014 г.
във форума са взели участие 50 компании от седем страни, които се представили своите решения и услуги на близо 2000 кв. м изложбена площ.

77 публични обекта са реализирани с пари от емисионни единици
Проекти за енергийна ефективност на обща стойност над 27 млн. лв. са
реализирани със средства от продажбата на предписани емисионни единици
(ПЕЕ) на Република Австрия. Изпълнени са два договора в рамките на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ), съобщи министърът на околната среда
и водите Ивелина Василева на съвместен брифинг с Н.Пр. Роланд Хаузер, посланик на Република Австрия. Между двете страни е постигната договореност
България да използва за изпълнението на допълнителни проекти още 4 млн. лв.
Националната схема за зелени инвестиции и съответните два договора за
продажба на ПЕЕ между Република България и Република Австрия се изпълняват
в съответствие с член 17 на Протокола от Киото към Рамковата конвенция
на ООН за ограничаване изменението на климата. Средствата от постъпленията от продажбата на ПЕЕ се управляват от НДЕФ преимуществено за
проекти за подобряване на енергийната ефективност на публични обекти.
„Изпълнените ремонтни дейности по НСЗИ водят до намаляване на енергопотреблението в публичните обекти и съответно до намаляване на емисиите
на парникови газове – близо 450 хил. тона еквивалент на CO2 общо за програмата. Годишните спестявания от намалено потребление на енергия за обектите от цялата програма според енергийните обследвания са общо около 4
милиона лева“, информира министър Василева.
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Save the Planet 2015 е отлична
възможност за австрийските
компании и добра отправна
точка за новия програмен период
Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на
Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
Уважаема г-жо Щрака, с какви очаквания и амбиции поемате новия си
пост? Кои ще са основните Ви
приоритети?

Работила съм в други източноевропейски държави като Украйна и
Босна, но България е първият пазар
в рамките на ЕС за мен. Тук има
много австрийски компании, които
вече са активни в различни индустрии. Австрия е вторият по големина инвеститор в страната. Основната ми задача е да поддържам необходимия информационен обем и да
каня други австрийски компании да
се присъединяват към тази търговска платформа.
Основен фокус на австрийските
компании са области с възможности
за европейско финансиране като
пътна инфраструктура, околна среда, регионално развитие. Сериозен
потенциал има и в сферите енергийна ефективност, автоматизация,
възобновяема енергия, когенерация,
където австрийските компании са
традиционно силни.
За шеста поредна година Австрия
е стратегически партньор на организираните от Виа Експо международна конференция и изложба Save
the Planet. Какви са прогнозите ви
за тазгодишното издание на специализираните събития?

Save the Planet 2015 е добра отправна точка в рамките на новия
програмен период за европейско
финансиране. Изложението е отлична възможност за австрийските
компании, тъй като за тях е важно
да представят дейността си пред
общините, пред строителните фирми, които реализират проекти, да
създадат контакти. Ето защо считам, че тазгодишното издание на
изложението съчетава правилното
място с правилното време за австрийския бизнес в България.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Бихте ли разказали повече за компаниите, които участват в колективния австрийски павилион тази
година. Какви иновации ще представят?

Тазгодишните австрийски изложители са активни в области като
рециклиране, управление и сепариране на отпадъци, енергийна ефективност, биогазови инсталации и др.
Много от тях вече са намерили своето място на българския пазар.
Австрийските компании постоянно разработват нови технологии, за
да бъдат конкурентни на пазара.
Например водопроводни тръби от
стъклопласт - те не ръждясват,
нищо не се прилепва за тях и не се
запушват. Изглеждат като несложен
продукт, но е всъщност високотехнологичен. Има и редица други примери за иновации.
Какви възможности за съвместна
реализация на проекти между
български и австрийски компании
предлага новият програмен период
на ОП „Околна среда“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“?

Много австрийски компании разработват проекти с български партньори в сектори като биогазови инсталации, енергия от биомаса и др.
Малките и средни ВЕЦ също са интересна възможност за австрийския
бизнес в България. В дългосрочен
план те са сравнително по-реалистична алтернатива на соларните и
вятърните паркове. Бъдещите
възможности зависят от връзките
с общините, които активно кандидатстват за европейско финансиране и са готови да осигурят необходимия експертен опит за разработването на проекти. ВиК секторът и
третирането на отпадни води също
са потенциални ключови области за
развитие на българо-австрийския
бизнес.
l
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Върху какво трябва да се фокусира
страната ни, за да привлича поуспешно австрийски инвестиции в
области като екология и инфраструктура? Посочете някои от
най-значимите реализирани инвестиции у нас досега.

Ключовите думи са стабилност и
предвидимост. Общата рамка на
правната система и на административното производство трябва да
бъде стабилна, проста и изпълнима.
България има атрактивна за инвеститорите данъчна система, но
трябва да се работи повече върху
маркетинга. Страната е по-привлекателен бизнес партньор, отколкото се представя в Европа. Активно
се стремим да промотираме България в австрийската бизнес общност.
Що се отнася до значими реализации, мога да посоча много успешни
австрийски инвестиции. Фирма Hobas
има богато проектно портфолио в
областта на технологиите за отпадни води. Ginzler успешно изгради инсталация за пречистване на води
близо до Бургас. Друг добър пример е
компанията Biogest, която успешно
реализира инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса. Много австрийски компании,
като A.S.A. и Strabag, изпълняват
проекти в областта на екологията и
управлението на отпадъци.
5
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Екологични практики
и технологии във
фармацевтичната
промишленост
Е

фективното намаляване на вредното влияние върху околната среда
на фармацевтичната промишленост
е въпрос, който набира все по-голяма популярност сред производителите на лекарствени средства, доставчиците на услуги за управление
на опасните отпадъци от тази индустрия, както и ангажираните регулаторни органи. Производствените предприятия във фармацевтичния
отрасъл, подобно на предприятията
в останалите индустриални секто-

ри, са изправени пред предизвикателството да намалят енергийното си
потребление, консумацията на вода
за технологични процеси и обема на
генерираните отпадъци. Важна задача е и редуцирането на изпусканите в атмосферата вредни субстанции, получени в резултат на производството на лекарствени форми,
като въглеродни окиси, летливи органични съединения и др.
В настоящия брой на сп. Екология
& Инфраструктура водещи фармацевтични производители на българ-

ския пазар представят акцентите в
екологичната си политика. В своите
коментари те разказват за най-интересните и ефективни технологични внедрявания с цел намаляване на
вредното въздействие върху околната среда, както и за реализираните
екологични проекти и програми. Във
втората част на материала, под
формата на коментар и интервю, ще
Ви представим и позициите на водещи фирми в областта на управлението на опасни отпадъци от фармацевтичната промишленост у нас.

Актавис Дупница успешно изпълни програма
за намаляване на емисиите на летливи
органични съединения в околната среда
Екологичните практики и технологии, които заводът
на Актавис в Дупница прилага в своята дейност, са
различни както по същество, така и по обем и обхват.
От 2007 г. дружеството има сертифицирана система
за управление на околната среда съгласно международния стандарт ISO 14001, но екологични инициативи и
практики на компанията са стартирали и преди това.
Прилагаме редица практики и технологии, налични към
производствените мощности. Сред тях е намаляването на количеството на използвани органични разтворители в процесите на производство на лекарствени
продукти. Намаляваме и количеството на използваните
органични разтворители в процесите на почистване на
оборудване и помещения след производството на лекарствените продукти. За целта провеждаме проучване на
пазара за налични алтернативни продукти за почистване
и дезинфекция, подходящи за прилагане във фармацевтичното производство, както и валидиране на процесите
на почистването. Допълнителни екологични практики в
производството ни са закупуването и въвеждането в
6

употреба на безопасни системи за събиране и унищожаване на отработени пари и газове от HPLC/UHPLC в
аналитичните дейности, както и въвеждането в експлоатация на оборудване за непрекъснат процес на обвиване на лекарствени продукти (Continuous coating
technology).
Най-значимият и интересен еко проект на компанията е свързан с оценка, разработване и изпълнение на
програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения, изпускани в околната среда. Проектът
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е иницииран в завода на Актавис в Дупница през 2007
година, когато компанията идентифицира употребата
на разтворители като място за подобрение и стартира амбициозен проект за намаляване и замяна на органичните разтворители с водни дисперсии в производството на твърди дозирани лекарствени форми (ТДЛФ).
Фармацевтичното производство е строго регулирано
и с технически сложни процеси, така че това не се очаква
да бъде лесен проект с гарантирано успешен изход.
Дирекция "Фармацевтични технологии" на Актавис,
начело с Филип Светославов, директор "Фармацевтични технологии", инициира и разработи проекта, включващ няколко етапа: определяне на стратегия и избор на
подходящи продукти; оценка и изпълнение на експериментални тестове; трансфер в реално производство и
регулаторно одобрение. Стратегията е определена на
база на оценка на етапите, в които се използват разтворителите, като целта е да бъдат частично или
цялостно заменени органичните разтворители (етанол,
ацетон и изопропилов алкохол) с разтвори на водна
основа. Проектът се фокусира в етапите на приготвяне на гранула и обвиване на таблетни форми.
Екипът на „Фармацевтични технологии“ бе изправен
пред редица предизвикателства. Сред тях са въпросите може ли гранулата да бъде приготвена с водна дисперсия и да притежава същите качества, както когато
е приготвена с разтворители, както и възможно ли е

филмът върху таблетката, разработен на водна основа, да има същата стабилност като обвивката с използване на органичен разтворител.
В етапа на оценка и изпълнение на проекта бяха произведени 120 експериментални партиди на повече от 20
лекарствени продукта. Повече от 100 проби бяха заложени на тестове за стабилност при дългосрочни, средни и ускорени условия, каквито са изискванията за качеството на продуктите. Следващият етап е трансфериране и валидиране на тези продукти в производствените мощности, заедно с оптимизиране на процесите,
където е възможно.
Тъй като фармацевтичната индустрия е строго регулирана, общо 59 вариации бяха подадени за одобрение
от регулациите в 17 държави, в които са регистрирани
продуктите. Всички вариации бяха одобрени. В резултат
на тази еко инициатива, 20 от продуктите на Актавис
Дупница бяха регистрирани, успешно трансферирани в
производството и пуснати на пазара.
Ползите от проекта са много и разнообразни. Вследствие от изпълнението му са намалени емисиите на ЛОС
в атмосферния въздух и е осигурено съответствие с
изискванията на еко законодателството, намалена е
концентрацията на органични разтворители в отпадните води, както и консумацията на опасни за околната среда продукти. Сред ползите от проекта са и: помалкото лабораторни анализи; избягването на вероятността за наличие на остатъчни разтворители в продукта; по-малко време за анализ, следователно по-бързо
продуктите достигат до пазара и крайния потребител.
Благодарение на успешната реализация на проекта постигнахме и по-малко отхвърлени партиди, следователно
по-малко генериран опасен отпадък. Консумацията на
органични разтворители бе намалена с повече от 50%.
След въвеждането в практиката на новите технологични
решения беше премахнато използването на органични
разтворители при около 500 милиона таблетки, при
които се използва само вода като разтворител в производствените процеси.

Филип Светославов,
директор "Фармакологични технологии",
Евгения Димитрова, директор "Опазване на околната
среда, здраве и безопасност при работа",
Актавис Оперейшънс

Непрестанно се стремим да сме в крак с
екологичните иновации в производствените
процеси и оборудване
Още при самото им проектиране нашите заводи бяха
изградени така, че да отговарят на всички стандарти
за опазване на околната среда, често дори отвъд задължителните законови разпоредби. Основните екологични стратегии, които експертите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД са предприели, за да
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контролират вредните въздействия върху околната
среда при производството на лекарства, могат да
бъдат разделени на преки и непреки.
Преките стратегии са свързани с ограничаването
или спирането на вредни емисии – например, свързани
с изхвърляне на органични разтворители. Екипът ни прилага програма за замяна на органичните разтворители при технологичните процеси с вода, когато това е
възможно. Ограничаваме - а в много случаи и сме успели изцяло да спрем - праховите емисии, особено що се
отнася до лекарствените прахове. Използваме модерно оборудване и допълнителни вентилационни системи за улавяне на праховите частици.
По отношение на отпадните продукти от производството, стриктното спазване на закона ни задължава
да диференцираме опасните отпадъци на различни категории. Те се предават за преработване на специализирани за тази дейност фирми. Обективно погледнато,
ние, като фармацевтичен производител, изхвърляме в
контейнерите за обществено ползване не повече отпадъци, отколкото изхвърля един средностатистически офис.
Непреките екологични стратегии на Чайкафарма
включват организационни мерки и конкретни стъпки за
оптимизиране на производствените процеси така, че

10

да намалим използването на енергия. Разработваме
отделни модули към подсигуряващите системи за улавяне и използване на енергията от флуиди, които изхвърляме в околната среда - въздух, вода (разбира се,
незамърсени). Още такива модули ще внедрим в близките 10 месеца.
Като една от най-динамичните и бързо растящи
компании на пазара ние непрестанно се стремим да сме
в тон с иновациите. В тази връзка имаме високи изисквания към новото оборудване, оптимизирано както по
отношение разхода на енергия, така и като задържане
на процесите в него. Необходимо е да има възможности
за извозване на отпадъчните продукти, свързани с употребата на стандартни детергенти, разрешени за битови нужди.
Наред с високото качество и достъпността на лекарствените ни продукти, от самото й създаване компанията ни поставя акцент върху своята социална и
екологична отговорност и в този смисъл – към цялото
общество. Движи ни разбирането, че грижата за околната среда е задължителен компонент от дейността
ни и затова се стремим постоянно да търсим нови начини
за устойчиво развитие в бизнеса. Уверени сме, че активната социална ангажираност е дълг на всеки член
на обществото и в още по-голяма степен – на компаниите. Не на последно място, вярваме в приемствеността и създаването на нови и нови възможности за развитие – затова инвестираме в програми за продължаващо медицинско образование и специализирани научни
издания.
Усилията ни за правене на устойчив бизнес наредиха
компанията ни на едно от челните места в класация на
КНСБ и Българската стопанска камара за най-добрите
работодатели в България за 2014. Подборът на фирмите се осъществява въз основа на ключови икономически показатели – инвестиции, внедряване на иновации,
трудов капитал и климат на работа, корпоративна
социална отговорност.

Красимир Виделов, производствен директор на
Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД
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Разполагаме с технологии и специфични
съоръжения за обработване на блистерни
форми от фармацевтичната промишленост
Фирма КАМ е създадена през 1999 г. От 2004 г. се
занимаваме с рециклиране и оползотворяване на промишлени отпадъци. Стремим се да се специализираме в
областта на композитните материали. Това доведе до
създаване на технологии и специфични съоръжения за
обработване на композитни материали, съдържащи
алуминий. Започнахме да обработваме блистерни форми и изрязъци от фармацията. Производственият процес е изцяло екологичен и безотпаден, съобразен с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗОУ).
След разделяне на материалите полимерите отиват по
предназначение за последваща обработка до крайно
изделие, а отделеният алуминий се преработва за коагуланти – алуминиев сулфат и алуминиев оксихлорид.
Притежаваме необходимите кодове и разрешителни за
дейността, както и патент и съответното ноу-хау.
Обслужваме „Софарма“ АД, Актавис“ ЕАД, „Балканфарма“АД, Чайкафарма“ АД, „Адифарм“ ЕАД, „Българска роза – Севтополис“ АД, „Унифарм“ АД, „Фармацевтични заводи Милве“ АД, „Джи И Фармасютикълс“ ООД
и други по-малки фармацевтични предприятия.
До края на годината предстои да разработим технология за разделяне на пълни блистери. Тази технология
ще бъде особено полезна, в случай че в България апте-
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ките бъдат задължени да приемат лекарства с изтекъл
срок на годност.
Работим и по технологията за оползотворяване на
„Tetra-pak“ опаковки и сме пред нейното завършване.
Така почти ще затворим кръга от най-масови и трудни
за оползотворяване композитни материали.
Можем да обезвреждаме и оползотворяваме и някои
специфични опасни материали, за което притежаваме
и нужните разрешителни и кодове. Чрез нашата дейност
спасяваме сметищата от няколкостотин тона опасни
отпадъци годишно и допринасяме за опазване на околнaтa
среда.

Камен Личев,
управител на фирма KAM
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интервю

Предлагаме екологично
и напълно проследяемо
управление на опасни
отпадъци от
фармацевтичната
индустрия
Георги Джойков,
управител на фирма Да Транс,
пред сп. Екология & Инфраструктура
Уважаеми г-н Джойков, бихте ли
представили фирма Да Транс пред
читателите на списанието?

Да Транс е специализирана в предоставяне на цялостни решения в
областта на управлението на производствени и опасни отпадъци. Дружеството разполага с добре подготвен и професионално обучен персонал
с опит в решаването на казуси,
свързани с обезвреждането на специфични видове отпадъци. Фирма Да
Транс притежава разрешителни за
транспортиране, временно съхранение и предварително третиране на
множество различни видове отпадъци съгласно Наредба № 2 от
23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Развиваме дейността си
на българския пазар повече от осем
години, а от 2010 г. работим със
система за управление на качеството по стандарта ISO 2001:2008.
Какви технологии за предварително третиране на опасни отпадъци
прилагате и какви са екологичните
ползи от приложението им?

Предварителното третиране
включва комплекс от мерки и действия, целящи правилното, екологично и законосъобразно подготвяне на
отпадъците, за да се извлекат
възможните за рециклиране материали от общия обем отпадъци и да се
подготви отпадъкът за следващия
12

етап от процеса. Крайният резултат цели намаляване на депонираните, подлежащите на обезвреждане или унищожаване отпадъци и увеличаване на
процентния дял рециклирани отпадъци. Този принцип
е заложен и в Закона за управление
на отпадъците. Не е възможно обаче тази дейност да се извършва за
всички видове отпадъци поради специфичните им свойства, опасни
съставки или различни видове нормативни ограничения. Пример за това
са отпадъците от фармацевтичната промишленост. Някои от тях подлежат на различни видове предварително третиране. Други трябва да
бъдат унищожавани заедно с цялата
опаковка поради наложени регулаторни изисквания.
Какви дейности, свързани с фармацевтичната промишленост, извършвате? Кои са ключовите предизвикателства в тази индустрия
по посока управлението на отпадъци?

През последните няколко години се
концентрираме основно върху предлагането на комплексна услуга за
предприятия, работещи във фармацевтичния бранш. Стремим се да
обхванем целия процес по управлението на опасните и производствени
брой 1/2015
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отпадъци на нашите клиенти. Сред
тях са големи производители на
фармацевтични продукти, дистрибутори и вносители, както и малки и
регионални разпространители на
лекарствени средства.
Фирмата ни предлага разнообразни и специфични услуги като сортиране и опаковане на опасни производствени отпадъци на мястото на
тяхното генериране, предварително
третиране на площадката на Да
Транс, транспортиране и последващо унищожаване.
Основното предизвикателство
при предлагането на този род услуги в такъв специфичен бранш е постоянният контрол на процеса и
потребността от пълна проследяемост на дейностите от приемането на отпадъка от площадката на
клиента до физическото му унищожаване в съответната инсталация.
За клиентите ни е важно във всеки един момент от процеса да са
наясно какво се случва с отпадъците
и това да бъде обуславяно от ясен,
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

интервю
конкретен и недвусмислен документен поток. Тук черпим опит и ноу-хау
от нашите чуждестранни партньори, с които работим по унищожаването на някои видове отпадъци, като
съобразяваме практиките им с
българската нормативна уредба.
Бихте ли описали етапите на процеса по унищожаване, депониране
или обезвреждане на лекарствата
и лекарствените средства? Какви
инсталации, оборудване и съоръжения са необходими?

Готовите лекарствени средства
са сред отпадъците, които изискват
най-висока степен на контрол и проследяемост на процеса. Тези отпадъци биват унищожавани само и единствено чрез инсинерация (изгаряне).
За тези отпадъци принципно не са
приложими мерките за предварително третиране. Отпадъкът се генерира при собственика по различни причини като изтекъл срок на годност,
брак и др. Нашата фирма подготвя и
преопакова отпадъка при необходимост, изготвя всички необходими отчетни документи, физически транспортира и унищожава отпадъците.
Инсталациите за унищожаване на
този род отпадъци се наричат инсинератори. Това са пещи, работе-
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щи на висока температура, със
сложна система за пречистване на
изгорелите газове, която в общия
случай е под постоянен мониторинг от съответните компетентни органи. Да Транс е разработила уникална и висококачествена услуга, гарантираща стопроцентова сигурност, екологосъобразност
и проследяемост на процеса.
Планирате ли да разширите обхвата на услугите си за фармацевтичната промишленост и в
каква посока?

Нашият екип постоянно работи
в посока на повишаване на качеството на предлаганите услуги и
разработването на нови такива,
изцяло съобразени с нуждите на
нашите клиенти. Предстоящите
ни цели са свързани с разработването и предлагането на допълнителни услуги за производителите
на лекарствени средства по посока организиране, оптимизиране и
управление на производствените
отпадъци, които се генерират в
насипна форма в течно или твърдо
състояние, с цел редуциране на
разходите.
Как бихте оценили нормативната рамка в България по отноше-
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ние на унищожаването, депонирането или обезвреждането на опасните отпадъци спрямо регулацията в останалите страни от ЕС?

В нормативната рамка у нас вече
във висока степен са интегрирани
нормативните изисквания и добрите
практики от европейското законодателство. За съжаление обаче не
всички генератори на опасни отпадъци осъзнават отговорността,
която носят по отношение на правилното им и екологосъобразно управление. Това е дълъг и труден
процес, но той върви в положителна
насока с всяка изминала година.
В нашата практика виждаме все
повече заинтересовани генератори
на опасни отпадъци, които желаят
да въведат в организацията си система за управление. Все по-често ни
търсят и фирми, които се нуждаят
от консултиране относно процеса по
съхраняване на генерираните от тях
отпадъци. С всяка изминала година
се засилва контролът от страна на
държавните институции. Всичко
това ме кара да бъда оптимист, че
в обозримо бъдеще страната ни ще
заработи по европейските стандарти в областта на управлението на
опасни отпадъци.
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Управление и
рециклиране на
опасни отпадъци
С

поред данни на Националния статистически институт всеки жител
на страната генерира средно 430 кг
битови отпадъци всяка година. В
това число се включват и опасните
отпадъци от домакинствата, които
представляват сравнително малко
количество (1%), но попадането им
в общия поток битови отпадъци
влияе отрицателно върху здравето
на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Опасни отпадъци от
домакинствата
Като опасни се категоризират
отпадъците, изхвърляни от всяко
домакинство, чийто състав, количество и свойства създават риск за
човешкото здраве и околната среда
и за които следва да се прилагат построги хигиенни изисквания при
третиране. Най-често това са:
n батерии и акумулатори;
n хладилници и фризери, фреони;
n луминесцентни лампи;
n бои и бояджийски материали: емулсии и лакови бои; политури и лакове; разтворители и разредители
за бои; химикали за обработка и
импрегниране на дървен материал; терпентин и др.;
14

n градински препарати: пестициди

и инсектициди; хербициди; изкуствени торове;
n автомобилни консумативи и петролни продукти: моторни масла;
спирачни течности и трансмисионни масла; антифриз; автокозметика; автокитове и материали за
ремонт на автомобилни купета;
акумулатори; спрей-бои; петролни продукти;
n домакински препарати: почистващи препарати, белина, дезинфектанти; освежители за
въздух, дезодоранти и други аерозолни препарати, препарати срещу домашни вредители и паразити;
n фармацевтични препарати: лекарства и медицински отпадъци; козметични и хигиенни материали;
n химикали за третиране на вода:
омекотители и втвърдители на
водата; химикали за третиране на
вода в плувни басейни.
Дори и в малки количества тези
продукти могат да замърсят почвата и подпочвените води или да предизвикат експлозии и пожари.

Управление и третиране
на отпадъците
Управлението на опасните отпадъци от домакинствата е затрудброй 1/2015
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нено поради факта, че те са в малки количества, разпръснати на голяма територия. Разходите за събиране са по-високи от тези за неопасните битови отпадъци поради
малките количества от многобройни източници и поради необходимостта от обучен персонал, специално оборудвани коли, складове и прилагане на специализирани методи за
третиране.
У нас са създадени различни схеми за организиране на системи за
разделно събиране и третиране на
опасните отпадъци от домакинствата: събиране директно от всяко домакинство на предварително
обявени дати няколко пъти годишно; събиране директно от всяко домакинство по заявка; събиране от
централен пункт по предварително приет график; събиране от специализирани магазини и обществени сгради и организиране на пунктове, където домакинствата могат сами да докарват опасните
отпадъци. След тяхното събиране
съгласно предварително разработена строга система за управление, опасните отпадъци от домакинството трябва до бъдат насочени възможно най-бързо за последващо третиране - рециклиране или
депониране.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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разпространят токсични вещества.
Като вариант за третиране
съществува и контролираното изгаряне на отпадъците, при което се
улавят и очистват газовите емисии. Малките количества опасни отпадъци от домакинствата, които се
срещат в типичните битови отпадъци, са по-малка заплаха за околната среда в районите, където поголямата част или цялото количество битови отпадъци се изгарят.
Вредни вещества обаче могат да
попаднат в пепелта и шлаката, оставащи след изгарянето, което налага те да бъдат третирани по
подходящ начин. Предварителното
отделяне на опасните материали
от отпадъчния поток може да облекчи процеса на изгаряне на отпадъците.

Рециклиране, депониране
и изгаряне
Разделното събиране на отпадъците дава възможност голяма част
от тях да бъдат рециклирани. Процесът на отделяне на рециклируеми
компоненти от общото количество
битови отпадъци води до допълнително концентриране на опасни
отпадъци в останалата част. Ето
защо в страните с добре развита
политика за рециклиране разделното
събиране на опасните отпадъци от
домакинствата е много по-належащо, отколкото в други държави, където по-голямата част от твърдите
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битови отпадъци се депонира без
предварително разделяне. Депонирането е най-слабо чувствителният
метод по отношение на количествата опасни отпадъци от домакинствата. Това се дължи на факта, че
купчината отпадъци в депото действа като гъба, задържайки относително малките количества опасни
отпадъци. Ако опасните отпадъци
от домакинствата се депонират в
депо, където се смесват различни
отпадъци, не е възможно да се предскажат химическите реакции, които
могат до възникнат, или да се гарантира, че с инфилтрата няма да се
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Третиране на
отработени масла
Отработените масла са неразградими при естествени условия и
замърсяват трайно и необратимо
природата. Поради тази причина те
не бива да се изхвърлят в градската
канализация, тъй като могат да попаднат в реките или в открито море.
Изследвания сочат, че един литър
отработено масло може да замърси
1 млн. куб. м вода, а при неконтролираното изгаряне на 5 литра масло
може да се замърси въздух, необходим на човек за три години.
Отработените масла приоритет-

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

екология
но се оползотворяват чрез регенериране в случаите, когато техническите и икономическите условия го
позволяват. Когато условията не
позволяват отработените масла да
се регенерират, те се изгарят с
оползотворяване на енергията. Когато и това не е възможно, се осигурява съхраняването и предаването им за обезвреждане.
Получените в резултат на регенерирането базови масла не трябва
да съдържат вещества, представляващи опасни отпадъци, и да не
съдържат над 0,005 масови процента полихлорирани бифенили (ПХБ).
Полихлорираните бифенили са устойчиви органични замърсители от групата на промишлените химикали,
които притежават токсични свойства, устойчиви са на разграждане,
натрупват се в организмите, пренасят се по въздуха, водата и чрез
мигриращите биологични видове
през международните граници и се
отлагат далече от мястото на
тяхното изпускане, където се акумулират в сухоземните и водните екосистеми. Поради тази причина не се
допуска регенериране на отработени масла, съдържащи над 0,005 масови процента ПХБ. Те се обезвреждат
по други методи.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Рециклиране на батерии
и акумулатори
Оползотворяването и обезвреждането на батериите и акумулаторите при спазване на нормативните изисквания води до намаляване
на общото количество на тежки
метали, съдържащи се в битовите
отпадъци и понижава рисковете
при съоръженията за обезвреждане на битови отпадъци. У нас съществуват разнообразни схеми за
разделно събиране и третиране на
отпадъците от батерии и акумулатори от домакинствата: събиране от мобилни пунктове по предварително приет график; събиране от
стационарни общински или други
събирателни пунктове; събиране на
специфични отпадъчни потоци от
магазини и обществени сгради;
събиране директно от всяко домакинство на предварително обявени дати няколко пъти годишно и др.
Негодните за употреба батерии и
акумулатори се подлагат на операции по раздробяване и разделяне на
подлежащи и неподлежащи на рециклиране и/или оползотворяване
отпадъци. Подлежащите се рециклират или оползотворяват, а останалите се предават за обезвреждане.
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Стратегия
за намаляване на
генерираните отпадъци
Политиката на Европейския съюз
по отношение на отпадъците допринася за увеличаване на ефективността на ползването на ресурсите в
рамките на ЕС и намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и здравето през целия
жизнен цикъл на съответните ресурси. Стратегията за предотвратяване на образуването и за рециклиране
на отпадъците поставя пред ЕС
дългосрочна цел за превръщането му
в едно „рециклиращо общество“, което се стреми да избягва образуването на отпадъци и да използва отпадъците като ресурс. Създадена
е йерархична система за подреждане на дейностите в областта на
отпадъците, която насърчава преди
всичко предотвратяването на образуването на отпадъци, следвано от
повторното им използване, рециклирането и оползотворяването, а обезвреждането на отпадъците представлява последната в това подреждане възможност. Във всички европейски страни дейностите, водещи до
образуване на отпадъци, трябва да се
управляват така, че да следват тази
йерархична система.
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Приоритет за нас е
грижата за околната среда
Силвия Грос, управител на Auwa Рисайклинг България
Индустриалният напредък води както до благосъстояние, така и до неблагоприятни последици за природата. С
нашата дейност в областта на технологиите за опазване на околната среда
и рециклирането повече от 20 години
отговаряме на изискванията на променената околна среда. Стремим се да помагаме на своите клиенти при пречистването на отпадните води, при пресяването на твърдите отпадъци и течностите, при рециклирането на продуктите и редуцираме отпадъка до оптимални размери. И тъй като в очите на
нашите клиенти ние сме надежден партньор, това ни стимулира да продължаваме напред. Ето един поглед към продуктите, които предлагаме.

Природата не произвежда
отпадъци, за всичко това сме
отговорни ние
PAAL- балиращи преси и
TOPEKO- сортиращи линии
Пресованите бали правят третирането на отпадъците икономически поизгодно при процесите на депониране
и рециклиране. Затова балиращите
преси на PAAL са точните съоръжения
за подготовка на всеки един метод на
третиране. Независимо какво трябва
да бъде пресовано - хартия, картонени опаковки, пластмаса, текстил, талаш, битови отпадъци, резултатът са
компактни и еднакви по размер и форма бали. Балиращите преси на PAAL
предлагат най-висока степен на капацитет, стабилност и надеждност и едновременно с това изискват минимална техническа поддръжка.
За природосъобразната обработка
на индустриалните и битови отпадъци са разработени сортиращи линии и
верижнолентови транспортьори от
фирма ТОРЕКО, пригодени изцяло - от
планирането до инсталирането, съгласно индивидуалните потребности на
нашите клиенти.

Не липсва яснота за
увеличения обем на
отпадъците, а по-скоро
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точните машини за тяхното
намаляване
WEIMA - шредери и
брикетиращи преси
Отпадъците са навсякъде. В много области те са необозрими, тъй като постоянно се трупат големи количества,
които чакат подходящото третиране.
Ползването на дробилни машини и шредери е най-доброто решение в този случай. Пълното раздробяване представлява първата крачка към рециклирането.
Основните думи, с които може да бъдат
описани шредерите на фирма WEIMA, са:
здрави, с дълъг живот, мощни и икономически изгодни.
Разнообразието от модели е идеално
пригодено за раздробяване на пластмаса, дървесина, метал, хартия, картонени опаковки, носители на информация, гуми, битови и промишлени отпадъци, биомаса. Шредерите на фирма WEIMA могат да бъдат доставени в различни размери, изпълнения и за почти всякакъв
обем на отпадъците.
Продуктовата гама на WEIMA обхваща
еднороторни дробилки, четирироторни
дробилки, мелници за отпадъци, брикетиращи преси и машини. Шредерите на фирма WEIMA са перфектният помощник за
природосъобразното редуциране на отпадъците от икономическа гледна точка.

Има неща, които човек
трябва да направи, преди да е
станало твърде късно, и то
по правилния начин
SWECO - вибро-сепаратори за
механично пресяване
Много предприятия, като например
тези, занимаващи се с животновъдство, тук в България "влизат в конфликт" с околната среда. Отпадната вода от производството би натоварила
много пречиствателната инсталация
и непочистения преливник, което би довело до замърсяване на канализацията,
водата и почвата.
С монтирането на вибро-сепараторите SWECO този проблем ще бъде решен
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както за предприятието, така и за околната среда. В конкретния пример за животновъдното предприятие дневно се
пресяват 10 куб. м твърди отпадъци с
помощта на вибро-сепараторите
SWECO, след което могат да се бъдат
продадени като органична тор, а пресятата отпадна вода ще може да бъде безпроблемно преработена от пречистващата инсталация.
От 70 години вибро-сепараторите
SWECO се използват по цял свят в почти всички области на индустрията за почистване на отпадните води, увеличаване на производството и подобряване
на продуктовото качество.
Много области на приложение, рентабилност чрез по-малка необходимост от енергия, по-дълъг живот, минимална поддръжка и максимална ефективност при правилното пресяване така звучи краткото описание на вибро-сепараторите SWECO.

Отделете "плявата от
зърното" с помощта на
вибро-сепаратори за
механично пресяване SWECO и
то преди да е станало твърде
късно!
От 11 до 13 март 2015 г. AUWA Рисайклинг България ще участва на Изложението за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа, което ще се проведе в
ИЕЦ, гр. София, България.
Запознайте се с нас на нашия щанд
В5 в Зала 2, където ще представим
продуктите и решенията за Вашите
отпадъци!

AUWA Рисайклинг България ЕООД
1000 София, ул. Цар Освободител 8, ет. 3
www.auwa.at
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Утаители за
отпадъчни води
У

таяването е основен процес при
механичното пречистване на отпадъчни води, при който се отделят
по-голямата част от фино суспендираните вещества под действието
на гравитационните сили. За целта
се използват различни видове утаители в зависимост от производителността на пречиствателната станция, технологичната схема на пречистване, геоложки условия, ниво на
подпочвени води и др. Спрямо предназначението си и мястото в технологичната схема на ПСОВ утаителите обикновено биват първични и
вторични. Първичните утаители се
монтират в началото на пречиствателната станция след пясъкозадържателите като част от основните
съоръжения за механично пречистване, докато вторичните се инсталират след съоръженията за биологично пречистване. Според конструктивните си особености и посоката
на движение на водата утаителите
най-общо се разделят на вертикални, радиални, хоризонтални, тръбни
и ламелни. За оразмеряване на различните видове утаители се използват методи, съобразени със специфичните особености на всеки отделен вид утаител. Например при оразмеряване на хоризонталните утаители се използват методи, отчитащи необходимото време на утаяване, допустимото повърхностно натоварване или необходимия ефект на
утаяване. При вертикалните утаители също намират приложение няколко метода на оразмеряване. Поточните се базират на седиментационните характеристики на неразтворените във водата вещества.
Обикновено оразмеряването се осно20

вава на допускането, че възходящата скорост на водния поток и скоростта на утаяване са еднакви. За
оразмеряване на радиалните утаители основно се използва методът
за оразмеряване по хидравлично натоварване.

Специфики на
вертикалните утаители
Вертикалните утаители се изграждат предимно в малки и средни
пречиствателни станции с по-ниско ниво на подпочвените води. Конструктивно се изпълняват като
кръгли или квадратни стоманобетонни резервоари, с конично или
пирамидално дъно. При движението
си в тях водата се движи във възходяща посока. Базови елементи на
вертикалните утаители са - входна
част, цилиндрична част, конична
част, чугунена тръба за извеждане
на утайките, изходна част и многоъгълна преграда. Входната част
обикновено е тръба, монтирана вертикално в центъра на съоръжението. Срещу леко разширената долна
част на тръбата се поставя отражателен щит. Цилиндричната част
включва работна зона, неутрална
зона и разстояние между разширението на централната тръба и дъното на отражателния щит. Коничната част е предназначена за събиране на утайките. Изходната част
представлява околовръстен събирателен улей, служещ за приемане и
отвеждане на утаената вода. Отпадъчната вода с помощта на тръба
или канал се довежда до централната вертикална тръба. Отражателен
щит, монтиран на края на тръбата,
плавно променя посоката на движение на водата и равномерно я разпреброй 1/2015
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деля по цялото напречно сечение на
работната част. По този начин се
предотвратява и извличането на
отложилите се утайки. За подобряване на условията на утаяване за
утаители с диаметър над 6 м се
препоръчва да се предвидят допълнителни радиално разположени събирателни улеи. По този начин се намалява ръбовото натоварване и не
се завличат суспендирани вещества.
При вертикалните утаители процесът на утаяване протича в условия на много бавно движение на водния поток във възходящо направление, т. е. в противоположна на утаяването посока. Движението на водата нагоре продължава до преливането й в околовръстен събирателен
улей. При така създадените условия
частиците със скорост на утаяване, по-голяма от скоростта на водния поток, се утаяват на дъното.
Частиците със скорост на утаяване, равна на скоростта на водния
поток, образуват т.нар. суспензионен слой, тъй като те не се утаяват и теоретично се приема, че се
намират в равновесно състояние.
Образуваният суспендиран слой подпомага утаяването на частиците в
равновесно състояние и на частиците със скорост на утаяване, помалка от скоростта на водния поток, което се дължи на склонността на веществата към агломериране.

Хоризонтални утаители
Хоризонталните утаители обикновено се използват в големи пречиствателни станции. Представляват
правоъгълен бетонен или стоманобетонен резервоар с две отделни
зони – за утаяване на суспендираниЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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те вещества и за събиране и уплътняване на утайките. Във входната
част на утаителя се разполагат
разпределителните устройства.
Равномерното разпределение на
постъпващата вода по цялото напречно сечение на утаителя, както
и осигуряването на условия за намаляване на турбуленцията на потока
са фактори, които предопределят
ефекта на пречистване. За по-добро разпределение на водния поток по
дълбочина към входните устройства
се предвижда полупотопена преграда, която се комбинира с полутръбаулей, предназначена за отвеждане на
задържаните плаващи материи.
Основна част на всеки утаител е
работната му зона, в която се осъществява утаяването и изплуването на неразтворените вещества.
Изходната част обикновено представлява преливник, разположен по
цялата широчина на утаителя с цел
осигуряване на равномерно изтичане на утаената вода. Пред изходните устройства, както пред входните, се поставя преграда, потопена
на не повече от 0,25 m във водата.
Камерата за утайки обикновено е
във формата на обърната пресечена пирамида с наклон на стените помалък или равен на 45 до 60°. Монтира се в началото на утаителя, а
предназначението й е да събира
отложилите се утайки както в нея,
така и по цялото дъно на утаителя.
За изваждането на утайките от
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камерата в практиката се използват различни съоръжения. Често
срещано е самотечното им отстраняване през чугунени тръби под действието на хидростатичното налягане. Използват се и плунжерни помпи, ерлифти и др.
Най-ниската част на утаителя се
заема от зоната за утайки. Височината й се определя от наклона на
дъното на утаителя спрямо камерата за утайки. Между зоната за утайки и работната част се предвижда
неутрален слой с цел предпазване от
изнасяне на отложилите се на дъното утайки.
Счита се, че хоризонталните
утаители се характеризират с висок пречиствателен ефект. Изграждат се лесно поради малката си
дълбочина. Отличават се с напълно
дефиниран хидравличен режим с
малък обем на „мъртвите зони“.
Недостатъците им са свързани предимно с необходимостта от допълнителни механизми за придвижване
на утайките към камерата за утайки и необходимостта от използване
на голям брой утаители при големи
пречиствателни станции поради
ограничената им широчина.

Радиални утаители
Радиалните утаители осигуряват
сравнително добър пречиствателен
ефект и са подходящи за средни и
големи пречиствателни станции.
Представляват стоманобетонни

l
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съоръжения с кръгло напречно сечение с диаметър в границите от 12
до 60 м и дълбочина на работната
част от 1,5 до 5 м. Както при останалите утаители, и при радиалните
основните им елементи са входно
разпределително устройство, работна част, околовръстен улей за
утаената вода и камера за утайки.
В практиката се използват различни видове радиални утаители, различаващи се по начина на подаване на
водата. Използват се утаители с
централно подаване на водата отдолу или отгоре, утаители, в които
водата се подава в периферията и
се отвежда от центъра, и други. При
стандартните радиални утаители
водата постъпва в централната
част и с постепенно намаляваща
скорост се придвижва към периферията. Достигайки до периферията,
водата се разпределя чрез използването на специално разпределително
устройство, след което попада в
работната част на утаителя. След
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процеса на утаяване през потопени
отвори или преливници с триъгълна
или трапецовидна форма утаената
вода постъпва в околовръстно разположения улей. Отложените на
дъното утайки с помощта на механизирани гребла се отвеждат в камерата за утайки. Обикновено
обемът на камерата се оразмерява
за 2- до 4-часов престой на утайките. За изваждане на утайките от
камерата могат да се използват
плунжерни или центробежни помпи,
монтирани в станция, разположена
в непосредствена близост до утаителя. Често се прилага и изважда-
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нето им под хидростатичен напор.
Обикновено процесът на изваждане
на утайките от камерата е автоматизиран.
Основен елемент от конструкцията на радиалните утаители с периферно подаване на водата е периферен водоразпределителен улей
с постоянна широчина, но с променлива дълбочина. Водата се подава
между стените на утаителя и околовръстната цилиндрична потопена преграда. В долната част на утаителната зона посоката на водния
поток се променя във възходящо
направление. Утаената вода се извежда през кръгообразен улей. Отвеждането на утайките в камерата се извършва с механизирани
гребла.

Ламелни утаители
Работната зона на ламелните
утаители се състои от плоскости
(ламели), подредени в модули и разделящи утаителя на тънки слоеве.
Материалът, който се използва за
изработване на ламелите, може да
бъде PVC или метал. Според форма-

брой 1/2015

l

та си ламелите могат да бъдат
гладки, вълнообразни или гофрирани.
При ламелните утаители посоките
на движение на водата и утайката
биха могли да съвпадат, да са противопосочни или кръстосани. В зависимост от избраната схема се
определя и най-подходящият наклон
на модулите. При еднопосочно движение на двата флуидни потока оптималният наклон е 30-50°, при противопосочно 55-65°, а при кръстосано 45-55°.
Камерата за утайки се разполага
в предната част на утаителя. В нея
се събират отложилите се по ламелите утайки. Утаената вода се
отправя към повърхността, където
прелива в събирателни улеи. По-леките материали, изплували върху
повърхността, се събират в специален съд и по тръба се отвеждат в
приемна шахта. Тънкослойните утаители се използват предимно за
ускоряване на процеса на утаяване
при пречистване на битови и промишлени отпадни води в пречиствателни станции с различна производителност.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

платена публикация

HerbornerPumpenfabrik с нови
модулни системи за помпи
Тънките покрития (дебелина на слоя >
0.3mm) могат да предпазят циркулационните
помпи, изработени от сива лята стомана, от
корозия и образуване на ръжда. Геометрията на
компонентите им обаче трябва да бъде изчислена и изпълнена, съобразно с покритието. Това означава, че е необходимо да се произведе
помпа с реструктурирана конструкция.
Herborner Pumpenfabrik е намерил разрешение на
този проблем чрез разработване на нова модулна система, която позволява на съществуващите отливки да бъдат използвани много пъти с различни типове помпи.

Предимства на модулната
система

волява на нейна база да се разработят множество вариации от нови помпи с различни
технологии на задвижване.

Модулната концепция
обхваща цялостната гама

Нови решения

Модулната система на Herborner е базирана на тяло на помпа, което може да бъде използвано последователно във всички съществуващи серии. За да бъде възможно създаването на модулния дизайн, смукателната страна на помпата трябва да бъде конструктивно
сепарирана от тялото на помпата посредством специално покритие. Чрез свързване с адаптери към задните стени на мотора, на практика всеки вид задвижване може да бъде комбиниран с тялото на помпата. По този начин
всяка нова помпена хидравлична система с помпен импелер и помпено тяло автоматично поз-

На базата на помпената хидравлична система е създаден новият модел циркулационна помпа Herborner.X в комбинация с корпус
тип "пре-филтър" и вертикален дизайн, както и със специално патентовано покритие
"X-Cover". Покритието "F-Cover", нанасяно
върху долната част на тялото на помпата
(foot cover) е в основата на дизайна на друг
нов модел на Herborner Pumpenfabrik - близко-куплирана помпа herborner.F. Част от новите решения на компанията е и моделът редова помпа Herborner.D с възможност за покритие "D-Cover".

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Основно предимство на модулната система
е възможността помпите да бъдат асемблирани, разглобявани и обслужвани по-ефективно благодарение на новата технология за покритие.
Гладката повърхност на покритието предотвратява всякаква адхезия на преминаващите флуиди. Благодарение на това компонентите на помпата могат да бъдат лесно отделяни един от
друг, дори и след продължителна експлоатация.
Комбинацията от стандартни V4A фитинги и иновативен протектор за импелера, който е в процес на патентоване, както и механичният уплътнителен протектор и системата "X-Lock-System" гарантират на помпите дълъг експлоатационен живот. Към удължаване на
жизнения цикъл е насочена и технологията "SealGuard-System", която може да бъде заявена по
поръчка. Системата предотвратява работата на сухо на механични уплътнители.

Представителство за България
инж. Христо Дюлгеров; е-mail: hdg@consultant.bg
4003 Пловдив, ул. Ибър 31
тел./факс: +359 32 946 100; мобилен.: +359 888 849548
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интервю

Успешно налагаме на пазара
най-актуалните енергийно
ефективни решения в областта
на помпеното оборудване
от Grundfos и Busch
инж. Милен Петков, мениджър продажби Североизточна България, Адара Инженеринг,
пред сп. Екология & Инфраструктура
Уважаеми г-н Петков, какви са
новостите около Адара Инженеринг
през последната година? Кои са найактуалните продукти, които успяхте да наложите на пазара?

В началото на тази година влязоха
в сила нови изисквания за енергийна ефективност на помпи и помпено оборудване. Как ще се отрази
това на пазара?

През изминалата година изключително успешно лансирахме на пазара актуалните предложения в продуктовата гама на световния помпен
концерн Grundfos, чийто вносител и
партньор е Адара Инженеринг. Едни
от най-новите решения на фирмата,
които наложихме сред клиентите си,
са усъвършенстваните водонагнетателни системи. В допълнение
Grundfos вече предлага комплектуване на всички продукти с електродвигатели с енергиен клас IE3. В каталога на фирмата отскоро фигурират и подобрени модели помпи от
серия UPS2, които са снабдени с
електронно управляеми електродвигатели.

Така наречената „Директива за
енергоемки продукти“ (EuP Directive)
бе одобрена от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз
на 6 юли 2005 г. Регламентът определя рамка от правила и критерии за
установяване на изисквания за екодизайн на енергоемки продукти (EuP).
Целта на Директивата е да намали
вредното влияние върху околната
среда, причинено от продуктите,
използващи енергия, и да осигури
природосъобразно развитие в бъдеще.
Само най-ефективните помпи с
енергиен клас А, достъпни на пазара
в момента, съответстват на изискванията на Директивата за енергоемки продукти. Изискването за
индекс на енергийна ефективност
(EEI) от 2015 г. ще бъде EEI<=0.23.

Разкажете повече за новите оферти на Вашите партньори, които
предлагате у нас?

Новост на пазара са и най-актуалните решения на европейския лидер в производството на вакуум
помпи и системи – немската компания Busch Vacuum Pumps and
Systems, на която фирмата ни е
официален представител за България. Акцент в портфолиото ни са
двустепенните турбинно-маслени
вакуум помпи от серия Zebra. Те са
надеждни, компактни, лесни за поддръжка и с висока енергийна ефективност.
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Какви решения в областта може
да достави Адара Инженеринг?

В сферата на енергийно ефективното помпено оборудване отново
можем да откроим решенията на
Grundfos. Компанията е лидер в сектора на автономните енергийно
ефективни циркулационни помпи.
Фирмата е сред първите, които
започнаха масово производство на
помпи с енергиен клас А. Циркулационните помпи ALPHA2 и MAGNA3
отдавна съответстват на изискванията на Директивата за енергоемброй 1/2015

l

ки продукти (EuP) и се използват
широко по цял свят. Тези серии помпи са акцент и в портфолиото на
Адара Инженеринг в областта на
енергийната ефективност на помпи
и помпени системи.
На каква стратегия за увеличаване
ръста на продажбите и разширяване на пазарните позиции на компанията ще заложите в бъдеще?

Очакваме прилагането и популяризиране на принципа на непрекъснато
усъвършенстване на предлаганите
от фирмата ни продукти да доведе
до значително повишаване на пазарното търсене. Сред традиционно
силните страни на Адара Инженеринг
са отговорност, компетентност,
екипност и своевременна реакция на
нуждите на нашите клиенти. Разчитаме много и на персоналния контакт
с клиентите - както настоящите,
така и потенциалните. За да разширим и затвърдим пазарните си позиции, ще заложим на допълнителна
популяризация на дейността и
търговската ни марка, както и на
активна рекламна дейност.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Еко Проект ООД - първият производител на
усилени полиетиленови RC тръби,
включително двуслойни и трислойни
гладкостенни тръби за напорни и безнапорни
тръбопроводи в България
Еко Проект ООД е водещ производител на полиетиленови
тръби и фитинги за водопренос,
газ, канализация, дренаж, кабелна протекция и други приложения. Компанията е член на БАВ
и на БАППТ. Изпълнила е успешно няколко проекта по Оперативни програми, финансирани
от ЕС, свързани с технологично обновление. Еко Проект ООД
притежава модерно машинно
оборудване с висока производителност. Използва суровини на
водещи световни компании. Притежава всички необходими сертификати за дейността. Дружеството първо произведе в
България усилени полиетиленови RC тръби, включително двуслойни и трислойни гладкостенни тръби за напорни и безнапорни тръбопроводи, с диаметри до

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

ф630 мм, за което бе отличено
със Златен медал на Международен Панаир Пловдив 2014 г.

Трислойната полиетиленова
тръба на Еко Проект ООД, произведена от полиетилен РЕ100
и PE100RC, намира приложение
като алтернативно решение на
традиционното траншейно
строителство. Притежава редица конкурентни предимства,
които спестяват до 50 % от
разходите на строителя за монтаж: по-малко разрушаване на
съществуващата инфраструктура и превоз на инертни материали; не пречи на пътния тра-
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фик; спестява част от подземни и надземни работи. По този
начин се намалява стойността
на общия монтаж на тръбопровода чрез икономии за строителите на няколко технологични
етапа - изкоп и укрепване, изграждане на пясъчно легло, обратен насип и респективно разходите за тях. Трислойните полиетиленови тръби се полагат
директно в траншеите без
предварителна подготовка - пясъчен или други слоеве от различни фракции инертни материали. Намират приложение при
новите безизкопни методи на
работа - тръба в тръба, разбиване на съществуващ водопровод, с изтегляне на тръбата в
старото легло, както и изграждане на тръбопроводи без изкоп,
чрез хоризонтално сондиране.
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Апаратура за анализ
и мониторинг
на води
Извършването на анализ и мониторинг на качеството на водите е от водещо значение за определяне на тяхното състояние. Обект на наблюдение са
ключови показатели, оказващи влияние върху околната среда и живота и ежедневните дейности на хората. С оглед важността на процесите, технологиите
за извършването на анализ се развиват непрестанно. В настоящия материал сп. Екология & Инфраструктура представя някои интересни решения, които се
предлагат на българския пазар.

Сондата за мониторинг и контрол на
качеството на водата Intellisondе предлага
до 12 параметъра едновременно
Ник-21-Мечев предлага на нашия пазар нова мултифункционална сонда за мониторинг и контрол на качеството на водата Intellisondе. Патентованата технология на
Intellisondе предлага богата информация - до 12 параметъра едновременно, отразяващи качеството на водата.
Особеностите на генератора позволяват на постоянния воден поток да бъде генериран около главата на сензора и чрез почистване на излишната мощност в пиковия поток да помогне за генерирането на потока в
непиков период. Тази уникална, патентована особеност,
заедно със съвременната технология за материалите,
спомага да се намали рискът от неизправност. Микротехнологичната открита платформа проектира цялата система, която е с ниско тегло, лесно се инсталира
и има водоустойчив корпус IP 68.
Сред предимствата на сондата са по-качествено измерване, възможност да се контролира информация за
настоящи или предстоящи проблеми на локално равнище; възможност за намаляване на риска на заразяване,
причинено от аварии или ремонти по водопровода; интеграция с оперативната мрежа за моделиране, осигуряваща информация в реално време за оперативен контрол и оценяване на риска.
Intellisondе осигурява циклични прегледи в съответствие с DOMS и PR09 и може да бъде инсталирана за 10
минути в разпределителната система, включително
калибрация и проверка. За 5 минути може да бъде преместена, ако удължителната част се намира в клапана.
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Сондата може да се постави и в големи тръби под
налягане (през 38 или 50 мм отвор на кран), а също така
и на тръби само с 50 мм диаметър за контрол на уличното равнище. Удължението на адаптора е разположено в клапана и се пристяга здраво. Регулируемият фланец позволява сондата да бъде поставяна в предварително установена дълбочина, като гарантира положението на главата на сензора да е в средата на потока.
Дълбочината може да бъде регулирана, докато клапанът
е отворен. Допълнителен детайл е включен чрез верига
да осигури безопасно налягане.
Захранването се осигурява с батерии или външно с 924 DC или със захранване AC (50-60 Hz). Intellisonde може
да се захранва с батерии с издръжливост минимум 6
месеца. Сондата е калибрована според осигурените
инструкции. Теглото й е 3,5 кг, с общи размери 600 мм.
Патентованата микрообединена технология на компанията и сензорите за хлор, монохлорамин и разтворен
кислород са създадени на основата на нова, солидна технология за дълъг живот и точност. Те имат бързо време
за отговор, типично <20 сек, 95% промяна на стъпка.

Едновременно се контролират 12 параметъра: Физически (поток/ дебит, налягане, температура); Оптически
(мътност, цвят); Химически (хлор, хлорамини, разтворен кислород, електропроводимост, pH, ORP (REDOX), ISE,
като напр. флуорид).
Сондата има резервен порт за развитие на специфични допълнителни параметри. В настоящия момент комброй 1/2015

l

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

екология
панията-производител разглежда защитата на водата
и откриването на специфични бактерии. За всеки показател има отделен сензор и това позволява сондата да
се комплектова само с необходимите на клиента сензори съответно в цената се калкулира само тяхната стойност. Intellisonde е предназначена за водоснабдителни
дружества, Басейнова дирекция, пречиствателни станции, поддръжка на язовири и водоеми и др.

Николай Мечев, управител на „НИК-21- Мечев“

Siwa LeakControl предоставя надеждно
откриване и локализиране на течове във
водопроводни мрежи
Мрежите за разпределение на водата са сложни системи. Течовете могат да предизвикат сериозни финансови загуби на общините и градовете. Например, пробив от 5 mm при 5 bar налягане генерира годишни загуби
от около 12 000 m3. При средна консумация от 160 л на
ден това количество е достатъчно да осигури годишната нужда от питейна вода за около 200 човека. За да
се предотврати това, Siemens предлага решение, което непрекъснато следи дебита в различните клонове на
водопроводните мрежи, като така се намалява значително времето за откриване на течове, разходите,
свързани с този процес, както и загубите на вода.
Системата за наблюдение Siwa LeakControl на Siemens
се основава на концепция за тристъпково решение. По
време на първата стъпка се взимат мерки за автоматично откриване на течовете чрез непрекъснато измерване на дебита в дефинирани участъци на мрежата. Методът се основава на сложна система за наблюдение,
която измерва дебита чрез ултразвуковите разходомери за неинвазивен монтаж - Sitrans FSТ020. Тук от основно значение е високата точност и повторяемостта на
измерването. FST020 позволява коректно измерване на
дебита дори и при ниски скорости на потока. Лесни за
монтаж и демонтаж, „clamp-on“ трансдюсерите нямат
досег с питейната вода и могат да бъдат положени в
земята дори и без наличие на шахта. Данните от разходомерите се предават към централен блок, където те
се събират и оценяват, а при съмнения за теч се подава
алармен сигнал. Във втората стъпка течът се локализира чрез временно поставяне на допълнителни акустични
датчици. Последната стъпка е точното определяне на
мястото на утечката с помощта на корелатор.
Контролният шкаф на Siwa LeakControl се състои от
разходомер Sitrans FST020, контролер Simatic S7-1200 с
GSM/GPRS комуникация и захранващ модул Sitop с допълнително акумулаторно резервиране. Siwa LeakControl има
модулна структура и се състои от измервателен блок,
централен блок за статистически анализ на данните
за потока и интерфейсен модул. Той може да се инсталира самостоятелно или да бъде интегриран към съществуваща SCADA система за управление. Софтуерното
приложение се използва първо за записване на измерените данни на разход на всички тръби в наблюдаваните
зони на водоснабдяване и след това за оценяване на данните въз основа на различни статистически и матемаЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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тически методи. Софтуерът има модулна структура,
включваща модули за комуникация, статистически анализ на данните за потока, баланс на цялата водоснабдителна мрежа.
Siwa LeakControl помага на дружеството, опериращо
водопроводната мрежа, да намалява времетраенето на
течовете посредством непрекъснато наблюдение. Системата също така намалява косвените щети, минимизира загубите на вода и допринася за увеличаване на
ефективността и намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка.
Други контролно-измервателни прибори, които имат
приложение при мониторинг на питейни и отпадъчни
води, са специално разработените магнито-индуктивни разходомери тип MAG 5100W (DN15 – DN1200) с покрития от EPDM (за питейна вода) или Hard Rubber (за
отпадъчни води), покриващи високи технологични изисквания и актуалните европейски норми. Иновация при
тези разходомери е моделът MAG8000 (DN25 – DN1200)
с независимо захранване на батерии, достигащо до 6
години за стандартните приложения. Той има възможност да предава данни чрез GSM/GPRS комуникация.
Други подходящи прибори са трансмитерите за измерване на налягането в тръбопроводите от серията Sitrans
P200 (0-1 bar или 0-60 bar), издържащи на претоварване
до 2,5 пъти от обхвата. Интересно приложение на този
измервателен принцип е хидростатичното измерването на ниво с трансмитера от серията Sitrans LH100 с
керамична мембрана и обхват от 0-4 m до 0-20 m воден
стълб. Компактният им размер позволява приложения
като измерване ниво на вода в сондажи, кладенци, резервоари и т. н.

Сименс Направление Процесни индустрии
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Мониторинг и контрол
на замърсяването на
въздуха
K

ачеството на атмосферния
въздух се оценява чрез измерване на
пределно допустимите концентрации
на вредни вещества за определен период от време. Те не трябва да оказват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху околната среда и организма на човека, тъй като
са потенциални причинители на различен тип заболявания. Замърсяването на въздуха също така се отразява отрицателно върху качеството на
водата и почвата и уврежда екосистемите, като предизвиква еутрофикация и киселинен дъжд. Сред основните замърсители са въглероден
диоксид, въглероден оксид, въглеводороди, алдехиди, радиоактивни вещества и тежки метали, серен диоксид,
азотни оксиди, прах и др.
Замърсяването на въздуха има
многобройни източници, но се дължи
предимно на промишлеността,
транспорта, производството на
енергия и селското стопанство. Не
трябва да се подценяват като замърсител и изходните газове от домакинствата, особено в малките градове и селата или в големите градове през зимата. В развитите европейски държави има национални
регламенти, които определят видовете и съотношението на разрешените горива за домакинствата. Контролът на отпадните газове на автомобилите е регламентиран от
държавата чрез задължителните едногодишни технически прегледи на
всяко превозно средство. Тези прегледи се извършват в специализирани сервизи с газанализаторни системи за определени газове. Съществуват и системи за контрол на отпадните газове от индустриалните
производства. За големите промишлени производители те обикновено
са системи за мониторинг, които са
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съобразени със спецификата на
съответното производство - технологичните процеси с техните параметри и спецификите на производствените съоръжения. Обикновено
тези съоръжения са вече съществуващи и трябва да се намери подходящо решение, което да отговаря на
изискванията на наредбите за този
род измервания. За различните видове групи производства са в сила
съответните нормативни документи, които дефинират видовете и
граничните стойности на замърсителите. Наредба №6 на МОСВ от
1998 г. определя вида, начина, методите и средствата за тези измервания, а в Инструкция №1 се регламентират организацията и видът на
контрол и докладване на данните.

Измерване на
качеството на
атмосферния въздух
Според методите, които използват, изследванията на качеството
на атмосферния въздух се разделят
на четири основни типа - пасивни
изследвания, активни, автоматични
и дистанционни. При пасивните изследвания потокът от въздух се
контролира главно от дифузията,
апаратурата не включва специални
помпи или други устройства. В дифузионната тръба е поставена
тънка стоманена мрежа, която улавя замърсителите. Пробите се обработват чрез лабораторни анализи.
Чрез автоматични методи се анализират О 3, NO 2, SO2, CO и прахови
частици. За целта се използват
спектроскопски методи и газанализатори. Газанализаторните системи се различават по вида на газовете, за които са предназначени, както и по методите на измерване. В
зависимост от обекта и спецификата на конкретния мониторинг газаброй 1/2015
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нализаторните системи се изработват с различни входове, изходи, различни допълнителни блокове за подготовка на пробата и др.
За автоматичните анализи и изследвания на замърсяващите околната среда вещества е необходимо
тези вещества да достигнат неизменени до апаратурата за химически реакции. Най-често прилаганите
при мониторинга методи са: недисперсионен инфрачервен спектрометричен метод; пламъчна йонизация;
радиометрия - абсорбция на бетарадиация; спектрофотометричен
метод живачен тиоцианат; хемилуминецсенция; UV флуоресценция; UV
фотометрия (абсорбция).

Недисперсионният
инфрачервен
спектрометричен
метод
е стандартен метод за измерване на
въглеродни окиси съгласно Наредба
№ 12 от 15. 07. 2010 г. за норми за
серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен,
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.
Действието на този тип системи за мониторинг се основава на
способността на веществата да
поглъщат електромагнитни вълни с
определена дължина, съответстваща
на инфрачервената част от електромагнитния спектър. При този метод от светлинен източник се подава инфрачервена светлина, която
преминава през две еднакви тръби.
Едната от тръбите обикновено
съдържа газ, който не поглъща енергия в тази част на електромагнитния спектър. Сред използваните газове е азотът. Втората тръба се
явява измерителна. В нея се съдържа
газът, които ще бъде анализиран. При
преминаването на светлинния лъч
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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през тази тръба част от енергията
на лъча се поглъща. В резултат на
изхода от тръбата светлинният лъч
е по-слаб. Силата на светлинния лъч,
преминал през първата тръба, се
запазва. Разликата в пропускането на
двете тръби е пропорционална на
количеството на поглъщащия газ в
измерителната тръба.
При работа с недисперсионните
оптични системи е добре да се има
предвид, че тяхната работа зависи
от инфрачервения спектър на газа,
който ще бъде измерван, спектралните характеристики и чувствителността на детектора.

Методът на пламъчна
йонизация
дава възможност да се определи обобщен показател за съдържанието на
органични съединения в газова фаза
(летливи органични съединения) чрез
уред за непрекъснато измерване.
Анализът на органични съединения по
този метод може да бъде само сумарен и дава възможност да се определи показател, с чиято помощ може да
се оцени размерът на замърсяването
с летливи органични съединения. Методът се прилага за: контролиране
на комплексни променливи емисии;
предварителни измервания, които
дават възможност да се потвърди
или не необходимостта от по-комплексни измервания; евентуално ориентиране преди избор на методи с повисока степен на селективност;
текущ контрол на работата на устройства за пречистване на отпадни
газове или за определяне на тяхната
обща ефективност чрез сравняване
на резултатите от измерванията на
концентрациите на веществата в
потока преди и след пречиствателното устройство.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Методът на пламъчна йонизация
се използва и за определяне на общи
и неметанови въглеводороди в атмосферен въздух чрез непрекъснато
работещ пламъчно-йонизационен
детектор. Прилага се за определяне
на концентрации на въглеводороди
от 0,1 до 1000 ppm. Доколкото в
атмосферата концентрацията на
метан обикновено превишава 1,3 ppm
(0,94 mg/m3), то неговото определяне не представлява проблем. На практика, такива концентрации, съизмерими с горния измервателен праг на
апаратурата, не се срещат в замърсяването на атмосферния въздух.
Затова най-използваният обхват е
до 100 ppm. Принципът на метода се
заключава в измервания, използващи
система от два основни елемента –
пламъчно-йонизационен детектор
(ПИД) и свързано към него устройство за пробовземане. В редица случаи се налага даване на оценка за
органично замърсяване на атмосферния въздух, като се изключи съдържанието на метан. В този случай отделянето на метана се извършва
чрез задържане на останалите
въглеводороди в колони с твърд адсорбент и последващия им анализ.

два отделни детектора. При цикличния тип газанализатори има една
реакционна камера, към която двата
газови потока се насочват алтернативно, разделени във времето.

Метод за определяне на
масовата концентрация
на амоняк чрез
хемилуминесценция

Известни са над 30 полеви и лабораторни метода за определяне на
съдържанието и характеристиките
на прах във въздуха. Прахомерите с
отделяне на дисперсната фаза биват:
n устройства, основани на тегловни методи - прилага се филтрация
чрез аспириране, седиментация
(отлагане на частиците под действие на гравитационните сили
върху контролни образци, екрани
и др.), електростатично отлагане на частиците върху метални
пластини и др.;

За измерванията по този метод се
използват газанализатори, които
могат да бъдат от двуканален или
цикличен тип. При двуканалния тип
потокът на въздуха се разделя на 2
канала – единият преминава директно през първия конвектор, а другият
– през втория конвектор, и всеки се
насочва към съответната реакционна камера, оборудвани с един общ или
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Метод за определяне на
масовата концентрация
на H2S чрез флуоресценция

Методът е предназначен за определяне на концентрацията на хидроген сулфид (H2S) в атмосферен въздух
с помощта на автоматични газанализатори, използващи UV флуоресценция. Прилага се за определяне на концентрации на H2S до около 2 mg/m3,
измерени при 0 oC и 1 013 hPa. Пречещи вещества са SO2, C6H5CH=CH2, NO
и H2O. За гарантиране на точността на измерванията те се отстраняват чрез пропускането на въздушната проба през система от филтри
– селективен филтър за задържане на
SO2 и филтър-конвектор, за окисляване на пречещите въглеводородни
газове до нефлуоресциращи съединения. Допълнително пречещите влияния могат да се елиминират и чрез
системата от оптични филтри.

Измерване на
запрашеност на въздуха
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n радиоизотопни прахомери - измер-

ва се изменението в степента на
отслабване на радиоактивно лъчение, преминало през филтъра преди и след натрупване на прах;
n фотометрични прахомери – след
натрупване на прах върху филтър
чрез аспирация на определен обем
въздух се измерва интензитетът
на преминалата светлина през
филтъра, степента на почерняване на филтъра и др.
Прахомерите без отделяне на
дисперсната фаза биват:
n оптични прахомери за емисионен
контрол - за директно измерване

на съдържанието на твърди частици в отпадъчните газове от горивни инсталации, металургични
процеси и др. Те са основани на
измерване на степента на поглъщане на лъчение с определена
дължина на вълната.
n йонизационни прахомери - регистрира се отслабването на йонизационния ток, създаден от слаб
гама-източник в камера, в зависимост от съдържанието на частици във въздуха. На този принцип се
изпълняват някои пожароизвестители, реагиращи на появата на частици във въздуха при горенето.

Решенията ни за емисионен мониторинг на
димните газове отговарят на найсъвременните изисквания в областта
Фирма ЦЕ ЦЕ ЕС - България е изградила над 15 системи за мониторинг на изходящите газове от неподвижни
източници на замърсяване в страната, като навсякъде
те са съобразени както със законовите разпоредби и
изисквания, така и със специфичните условия на обектите. Всички наши решения за мониторинг са с газанализаторни системи производство на фирма Horiba, които отговарят на най-съвременните изисквания в областта и са на най-високо техническо ниво.

Първата ни реализирана система за мониторинг, работеща и до днес, е в ТЕЦ "Марица 3" Димитровград през
2004 г. Тя много се промени и разшири с годините на експлоатация. Последното ни такова решение е внедрено
в КЦМ Пловдив. Системата е предназначена за контрол
на замърсяването от серни окиси от новостроящия се
завод "Ново оловно производство". Работата по този
проект започна през 2009 г. Участвахме с данни и предложения през цялата фаза на проектиране на тази част
от обекта, където е контролът на всички параметри
на мониторинга. През есента на 2014 г. осъществихме
успешен пуск на системата за екологичен емисионен мониторинг на новостроящ се обект.

Анелия Огнянова, управител на CCS България
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За определяне на интегралните
параметри на запрашеност на атмосферата се използват и данни от
измерването на пряка слънчева радиация с помощта на актинометри.
В качеството на такива параметри могат да се използват коефициентът на прозрачност, факторът на
мътност и др.
Предлагаме на вашето внимание
някои интересни решения за наблюдение и контрол на замърсяването
на въздуха, предлагани на нашия пазар, подредени по азбучен ред на
фирмите.

Детекция на метан в градска среда, райони
с газоразпределителни мрежи и предприятия
Детекторът за метан, локализиране на теч от газ
и намаляване замърсяването на въздуха, предлаган от
„НИК-21-Мечев“, използва технологията за лазерна спектроскопия Inspectra, разработена от Gazomat. Оборудването намира приложение в райони с газоразпределителни мрежи, населени места и промишлени предприятия. За придвижване се използва електромобил, който
не изпуска в атмосферата вредни емисии. За целта е
избран нов вид електрически автомобил от френския
производител на коли Renault и на борда му са инсталирани всички нови разработки на Gazomat. С автомобила
Renault Twizy на газовите компании се предлага пълно VSR
решение в много по-компактен формат, 100% електрически, с грижа за околната среда и специално предназ-

начение за високо урбанизирани зони и градски центрове. Автомобилът е оборудван с анализатор Inspectra,
който интегрира лазерен диод с висока производителност и многопроходима клетка. Системата за измерване осигурява 1 ppm чувствителност при 1 до 10 000 ppm
обхват и тотална чувствителност към метан, без
фалшиви измервания поради наличието на въглеводороди и отработени газове. Вземането на проби преминава през 4 смукателни маркуча, монтирани отпред на
превозното средство чрез допълнителна помпа с дебит
брой 1/2015
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от 400 литра в час. Системата се допълва от ръчен
пробовземач, който се използва от оператора и за проверка на газометрите директно от автомобила.
Цялата система за измерване се контролира от новия мрежов изследователски софтуер на Gazomat NGS.
Неговият опростен, интуитивен интерфейс с визуални
и аудио съобщения ръководи оператора през цялото
време. Изследователската задача се показва в реално
време на полеви лаптоп. Ефективен външен GPS приемник дава точното местоположение с точно геопозициониране на автомобила и на всички индикации за теч на
газ, открити по време на задачата. NGS софтуерът
предлага възможността за качване и показване на данни за патентно проследяване на клиента като газови
мрежи и сгради в допълнение към обичайната пътна
карта на страната. С автоматично генериран доклад
в PDF формат в края на всяко изследване, интегрирайки
всички данни от измерване и въведена информация, софтуерът NGS осигурява тотална проследимост на изследването.
Захранван от електрически двигател с 15 kW (20
конски сили) с работен обхват от 80 км, автомобилът
прави възможна работата на оператора на изследването през целия ден, без да се презареждат батериите.
Презареждането на батериите отнема само 3.5 часа
(230 V – 16 A – 50 Kz контакт), правейки автомобила много
лесен за поддържане на работата. С максимална скорост
от 80 км/ч, автомобилът Easy Inspectra може да се кара
директно към изследователската зона, така че няма
нужда да го транспортирате. Скоростта му на изследване до 20 км/ч го прави перфектно адаптиран към градска среда. Оборудван с колела тип четириъгълни, предлагащ голямо разстояние между шасито и нивото на
земята, той осигурява лесен достъп до тротоари и
пешеходни зони в градските центрове и може да изследва
зони, които не са достъпни за традиционните VSRs.

Николай Мечев, управител на "НИК-21- Мечев"

Емисионен мониторинг на NOx, SO2, CО и O2
в изходящи димни газове
Модулната система Siemens Set CEM CERT се използва за непрекъснато измерване на NOx, SO2, CО и O2 в
изходящи димни газове. Системата се основава на т.
нар. технология на "студено извличане". Подгрята сонда с филтър непрекъснато извлича проба, след което по
подгрята линия се предава пробата към компресорен
охладител, където се отстранява влагата. След това
изсушеният газ може да бъде измерен от специализирани анализатори. Едно от предимствата на технологията на "студено извличане" е, че не е необходимо измерване на влагосъдържанието, тъй като измерването вече
се базира на суха основа, както се посочва в съответните директиви. Компонентите NO, SO2 и CO се определят от недиспергиращ инфрачервен (NDIR) анализатор
(ULTRAMAT 23). За по-ниски гранични стойности на емисиите може да се избере като алтернатива например
недиспергиращ ултравиолетов (NDUV) анализатор
(SIPROCESS UV600). Поради факта, че емитираните гаЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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зове трябва да бъдат нормализирани спрямо определено кислородно ниво, се
изисква и измерване на кислорода, което се предлага с
парамагнитна или електрохимична клетка, поставена
в ULTRAMAT 23.
При Set CEM CERT трябва да се проведат много изпитателни процедури по
време на процеса на сертификация – както в лаборатория, така и при реални технологични условия на място.
Изпитателните процедури
включват проверка на параметри като функция калибриране, време на реагиране,
линейност, интервал между
техническите поддръжки,
изместване на нулата и обхвата на измерване, повторяемост, ефективност на
преобразувателя за NO, разход на пробата, влияние на
вибрации и, може би най-важното, влиянието на определени смущаващи компоненти. От резултатите от лабораторните и полевите изпитания е изчислена и регистрирана в сертификата по EN 15267-3 общата неопределеност.
По време на полевите изпитания на Set CEM CERT в
съответствие с EN 15267 трябва да се изследва влиянието на всеки компонент като цяло. Например трябва
да се вземе предвид, че SO2 (серен диоксид), който се
образува, когато сярата в горивото реагира с кислород,
е силно разтворим във вода. Благодарение на охлаждането на влажния газ до точката на оросяване +5 °C, влагосъдържанието в димните газове образува кондензат,
който след това може да бъде отстранен посредством
перисталтични помпи. Ако не се вземе тази предпазна
мярка, се получава значителна загуба на SO 2 поради разтворимостта му във водния кондензат при ниски концентрационни нива. Set CEM CERT предлага решение за
предотвратяване на тази загуба на SO 2. Един подкислителен модул осигурява достатъчно киселинна среда
вътре в топлообменниците на охладителя, за да се
замести водният кондензат със слаба киселина. Благодарение на киселинната среда разтворимостта на газовете в киселини и вода се минимизира до незначителна степен.
Друго важно предимство на Set CEM CERT е голямото разнообразие от различни измервателни диапазони,
които са изпитани и одобрени. Освен това модулната
система използва сертифицирани компоненти за пробоподготвка от водещи европейски производители, осигурявайки по този начин необходимост от разумно количество резервни части на склад.

Никола Петков, мениджър продажби, Siemens
Направление Процесни индустрии
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