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накратко
МОСВ предвижда облекчения в екологичните режими за МСП
Административната тежест в сферата на опазването на околната
среда и водите за малките и средни предприятия (МСП) ще бъде облекчена,
стана ясно по време на блиц контрол в парламентарната комисия по околната среда и водите. Министърът на околната среда и водите Нено Димов
заяви, че има възможност за микро и малките компании да се въведе принципът на мълчаливото съгласие. Предстои да се обсъди дали за тях ще
могат да отпаднат тежките процедури по оценка за въздействие върху
околната среда (ОВОС). „Вече се работи с работодателските организации
за преглед на административните процедури с цел намиране на решения
за облекчаване на бизнеса. От тях вече постъпват предложения и идеите
се обсъждат. Има обаче административни процедури, които са ангажименти по европейски директиви и регламенти, и те няма как да бъдат премахнати“, обясни министър Димов.
Други дискутирани теми по време на контрола бяха бъдещи мерки срещу
замърсяването на атмосферния въздух, включващи ограничаване на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, които се продават за
битово отопление на населението, подобряване на контрола по отношение
съответствието на МПС с техническите изисквания, на които трябва да
отговарят, с оглед намаляване на емисиите на вредни вещества и др.

Откриха нова пречиствателна станция в Раднево
Приключи проектът за изграждане на новата пречиствателна станция
за отпадъчни води на Раднево, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“. Градът разполага и със старо пречиствателно съоръжение, чиято
реконструкция обаче не е била целесъобразна според проведените анализи.
Инвестицията за строителството на станцията възлиза общо на 37,54
млн. лв., като те са предоставени в рамките на двете фази на оперативната програма. По интегрирания воден проект на Раднево са изградени
канализационна мрежа с дължина 17,23 км и 16,84 км водопроводи.
Пречиствателната станция ще обслужва над 13 140 жители, а с новата
ВиК инфраструктура ще се подобри качеството на предоставяните услуги
за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на над
1500 души.

Международно изложение за екологични технологии Envitech
Търговското изложение за технологии, продукти и услуги за опазване и
възстановяване на околната среда Envitech ще се проведе паралелно с 59ото издание на Международния панаир за инженерна индустрия (MSV) между
9 и 13 октомври т. г. в Бърно, Чехия.
Основните направления на изложението ще бъдат методи за химично и
физично пречистване на води, технологии за третиране и оползотворяване
на отпадъци, отстраняване на стари замърсявания, опазване на почвите
и ландшафта, както и екологосъобразни решения за промишлеността.
Посетителите на Envitech ще могат да се запознаят и с последните
тенденции при помпените станции, апаратурата за екологичен мониторинг, машините за индустриално почистване и др.
Участие в предходното издание на Envitech са взели 42 компании изложители от 6 държави, а 43% от посетителите са били чуждестранни.

Внедриха система за следене на обема на отпадъците в контейнерите в София
Иновативна система за следене в реално време на степента на запълване на подземните контейнери за отпадъци бе внедрена на Женския
пазар в София, съобщават от Столична община. Системата, която изпраща данни за обема на отпадъците три пъти дневно, спестява около 20%
от разходите за сметоизвозване. „Идеята е да имаме своевременна информация, както ние, така и фирмите които се занимават със сметоизвозването, за да може, от една страна, да се оптимизират тези транспортни
разходи, а от друга страна, да се подава сигнал, за да може да сме побързи, когато тези контейнери вече са пълни“, заяви заместник-кметът по
направление екология на Столична община Йоана Христова. Експерименталната система може да се ползва и от гражданите за изпращане на
сигнали за неизправни контейнери. Заради отчетените положителни резултати системата се тества и при наземните съдове за отпадъци.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Община Видин постави нови контейнери за разделно събиране на отпадъци
В края на май т. г. приключи подмяната на съществуващите досега
цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци във Видин, съобщават от общината. С това от общината се надяват да се редуцират
рисковете за околната среда и здравето на хората, свързани със събирането, депонирането и третирането на отпадъци.
На територията на общината са разположени общо 339 контейнера на
Екопак България – по 115 жълти за пластмаса и метал, сини за хартиени
и картонени опаковки, и зелени за стъклени опаковки. Контейнерите тип
„иглу“ не позволяват в тях да се изхвърлят други видове отпадъци, освен
тези, за които са предназначени, обясняват от община Видин.
Като част от усилията на общината за осигуряване на устойчиво развитие Екопак България проведе и информационно-образователна кампания
за деца, ученици и жители на Видин с цел разясняване на ползите от
разделното събиране и рециклирането на отпадъци.

ISO разработва стандарт за дейностите срещу климатичните промени
Международната асоциация по стандартизация (ISO) разработва нов
стандарт, който ще зададе рамка за изготвянето на последователни,
сравними и усъвършенствани методологии в областта на борбата с климатичните изменения, съобщават от организацията.
ISO 14080 „Управление на парникови газове и свързани с това дейности
– рамка и принципи за методологии срещу климатичните промени“ ще
предостави насоки за това как да се разработват ефективни мерки за
ограничаване и адаптация към изменящия се климат.
Новият стандарт ще помогне на неправителствени организации, инициативи, промишлени асоциации и програми за ограничаване на емисиите на
парникови газове да демонстрират, че дейностите срещу климатичните
промени могат да допринесат за развитието на нисковъглеродно общество. Очаква се ISO 14080, който в момента е на етап проект, да бъде
публикуван през 2018 г.

С ползването на един електробус в София са спестени над 1 тон вредни емисии
Благодарение на работата на единия електробус в София, който се
движи в продължение на 4 месеца, изминавайки 25 хил. км, са спестени над
1000 кг вредни емисии във въздуха, съобщи кметът на Столична община
Йорданка Фандъкова при представянето на нов електробус, който бе пуснат по линия 314. Досега в столицата са тествани общо 4 електробуса
с различни технически характеристики. Първият бе пуснат по линията на
тролей номер 11, а вторият, произведен в Китай, се движи 4 месеца по
линия 84. Третият електробус, чешко производство, който се движи също
по линия 84 повече от 1 месец, измина общо 5000 км, при което са спестени над 200 кг вредни емисии във въздуха.
От края на май тестово започна да се движи нов чешки електробус по
линия 314 „Младост – Бистрица“, който по данни на производителя може
да измине над 160 км с едно зареждане.

Сформират работна група за изготвяне на мерки срещу замърсяването на въздуха
Работна група с експерти от три министерства ще разработи общи
мерки срещу замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Това бе
решено по време на срещата на министъра на околната среда и водите
Нено Димов със зам.-министрите на вътрешните работи Стефан Балабанов и на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел
Попов. „Искам да набележим общи мерки, за да се постигне ефект на
територията на цяла България, а не само в отделни общини“, заяви министър Димов.
Целта на работната група ще е да се разработи цялостна концепция за
намаляване на фините прахови частици в страната. Според зам.-министрите е нужно контролните органи да бъдат снабдени с газоанализатори
и мобилни станции, за да се измерва замърсяването на въздуха по места,
особено в райони с повишен трафик на автомобили. Очаква се сред мерките да е и засилване на проверките за техническата изправност и безопасност на превозните средства.
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WBCSD организира конференция за нисковъглеродните технологии за индустрията
Инвестициите в нисковъглеродни технологии в индустрията ще генерират от 5 до 10 трилиона долара и ще създадат между 23 и 45 млн. работни
места по света в бъдеще, стана ясно по време на конференция за създаване на ефективна програма за ускоряване развитието на нисковъглеродните технологии за индустрията и малките и средни предприятия. Събитието бе организирано от Световния бизнес съвет за устойчиво развитие
(WBCSD). Участие в събитието взе заместник-председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Георги Стоев, който в рамките на панела за възобновяемите енергийни източници предложи на колегите си да въведат баркодова система по мониторинга на МСП и изтъкна
опита на Камарата в тази област.
Конференцията на WBCSD обедини представители на 170 институции и
фирми, които представиха анализи и предложения, покриващи 65% от съществуващите програми за постигане на нива на затопляне на атмосферата
до 2°C. Участниците в конференцията представиха анализи и по повод
предизвикателствата за ускоряване на националния принос за създаването
на действащи планове в подкрепа на решенията от COP22 в Маракеш и за
подготовка на COP23.

МОСВ и БСК обсъдиха алтернатива за определянето на такса „смет“
Министърът на околната среда и водите Нено Димов и председателят
на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев обсъдиха възможността за предприемане на алтернативен подход за определянето на такса
„смет“ според количеството на изхвърлените отпадъци, съобщават от
МОСВ.
Понастоящем таксата се налага в зависимост от големината и данъчната оценка на имотите, което според председателя на БСК не допринася за намаляване на отпадъците в страната и дори води до увеличаване
на инвестициите за депа. От БСК смятат, че преминаването към определяне на таксата спрямо количествата изхвърлени отпадъци ще спомогне
за ограничаване на замърсяването и ще стимулира потребителите да
изхвърлят разделно.
МОСВ подкрепя принципа на определяне на таксите въз основа на количеството генерирани отпадъци и на извършените разходи по третирането им, но според министър Ненов за въвеждане на новия подход трябва да
бъде постигнат баланс между интересите на бизнеса, на гражданите и на
общините.

Семинар на тема „Интелигентни градове“ се проведе в Пловдив
Един от приоритетите на Министерството на регионалното развитие
и благоустройство е осигуряване на рационално планиране и развитие на
българските градове. Това стана ясно по време на работен семинар на
тема „Интелигентни градове“ в Пловдив, в който взе участие министърът
на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
Акцент в изявлението на министър Нанков беше важността на Кохезионната политика като подходящ инструмент за прилагане на приоритетите за България в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020. Директорът на дирекция „Изграждане на административен капацитет“ в ГД „Регионална и градска политика“ Витория Алиата ди Вилафранка също подчерта, че Кохезионната политика може още да спомогне за
намаляване на пропастта между развитите и по-слабо развитите региони.
Тя напомни още, че за тази цел България разполага с 1,4 млрд. лв. по ОП
„региони в растеж“ и ползва програмата основно за развитие на градовете. В допълнение на това България е една от членките на ЕС с най-голям
дял финансиране за градско развитие.
„Европейските градове, в които живее почти 3/4 от населението на
континента, са изправени пред нови предизвикателства, част от които са
миграционен натиск, влошена градска инфраструктура, проблеми с околна
среда, висока безработица. Българските градове също не правят изключение
от общата картина. Именно заради това е необходимо да имаме обща визия
за развитието на градовете и на регионите в Европа, включително и интегриран подход за градско развитие на европейско ниво“, отбеляза Нанков.
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Проведе се българо-израелски семинар за изложението WATEC 2017
Българо-израелски семинар, посветен на предстоящото международно
водно изложение WATEC, бе открит на 22 юни т. г. в сградата на Министерството на околната среда и водите. Информационното събитие бе
организирано от Посолството на Израел в София с подкрепата на МОСВ.
Участие в семинара взеха министърът на околната среда и водите Нено
Димов, посланикът на Израел Н. Пр. Ирит Лилиан, заместник-генералният
директор на израелската водна агенция Мо Провизор, както и редица представители на израелски компании, работещи във водния сектор у нас и др.
„Има много какво да научим от опита на Израел в областта на управлението на водните ресурси“, заяви министър Димов на откриването на
семинара.
Изложението WATEC ще се проведе от 12 до 14 септември т. г. в Тел
Авив, Израел. Н. Пр. Ирит Лилиан подчерта, че българските представители, които решат да участват в него, ще имат възможността да се
запознаят с нови, ефективни технологии в управлението на водите. Според
нея също така България може да се възползва от опита на Израел за
намаляване на загубите на вода и устойчивото използване на водните
ресурси.

В сектор "Води" на ОПОС са сключени договори за над 602 млн. лв.
20 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност над 602 млн.
лв. са сключени до момента в сектор „Води“ на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020“, стана ясно по време на конференцията „ВиК
решения за индустрията – нови бизнес модели и технологии“. Сключените
договори представляват 30% от ресурса по приоритетната ос.
Към 15 май т. г. в сектор „Води“ са обявени 10 процедури на стойност
866 млн. лв., стана ясно по време на събитието. До края на годината пък
предстои обявяването на процедура за финансиране на инфраструктурни
проекти с обща стойност над 1,5 млрд. лв.
В момента по ОПОС се финансира изпълнението на шест проекта за
водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води – в ПлевенДолна Митрополия, Добрич, Асеновград, Айтос, Приморско и Елхово. Довършват се други осем от предния програмен период – във Враца, Варна,
Банско, Видин, Раднево, Шумен, Тервел и Ямбол.
„Липсата на необходимия воден ресурс или вода с подходящо качество
може да се превърне в ограничителен фактор за растежа на бизнеса.
Затова е важно водните ресурси да бъдат устойчиво управлявани, да бъдат
прилагани мерки за тяхното опазване и ефективно разходване и да се
търсят иновативни решения във всички сфери“, заяви министърът на околната среда и водите Димов.

ЕАОС отчете ръст в емисиите на парникови газове от транспорта
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) публикува два нови доклада – „Годишна инвентаризация на парниковите газове в ЕС за периода
1990-2015 г.“ и „Анализ на основните тенденции и движещи сили при емисиите на парникови газове в ЕС между 1990 и 2015 г.“.
Според документите през 2015 г. общите емисии на парникови газове
на територията на ЕС са нараснали за първи път от 2010 г. насам. Това
се дължи предимно на увеличения пътен транспорт както пътнически, така
и товарен, и малко по-студените зими в Европа, довели до по-голяма потребност от отопление.
Спестяванията от горивната ефективност на новите автомобили и
самолети не са били достатъчни, за да компенсират допълнителните емисии
от усиления трафик. Емисиите от пътния транспорт – 20% от общите
емисии на парникови газове за ЕС, през 2015 г. са се увеличили за втора
поредна година с 1,6%, а емисиите от авиацията са нараснали с 3,3%.
От 1990 до 2015 г. ЕС е редуцирал емисиите на парникови газове с
22,1%, надминавайки поставената за 2020 г. цел от 20%. През същия период
в ЕС се отчита икономически ръст от около 50%, което показва, че дългосрочният икономически прираст е напълно съвместим с ограничаването на
емисиите на парникови газове.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Одобрен е инвестиционният проект на ВиК Смолян
Девето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) се проведе на 8 юни т. г. На него бе
одобрен докладът за изпълнението на програмата през 2016 г. и се даде
начало на реализирането на проекти за опазване на биоразнообразието,
както и на пилотния инвестиционен проект с бенефициент ВиК Смолян.
След одобряването на критериите за оценка до средата на юли Управляващият орган ще покани ВиК оператора да подаде проектно предложение. Прилагането на регионален подход за изпълнение на инвестиции във
ВиК сектора започна още през предишния програмен период, когато се
осигури финансов ресурс за подготовка на регионално прединвестиционно
проучване за обособена територия Смолян. Бюджетът на процедурата е
70 млн. лв. и ще се финансира проектиране, изграждане, рехабилитация и
реконструкция на ВиК инфраструктура, включително на съоръжения за
третиране на утайки.

Водещи компании издадоха съвместен наръчник за кръгово управление на водите
Клъстерът по водите към Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) публикува „Бизнес наръчник за кръгово управление на водите“, разработен под ръководството на Arcadis, EDF Group и Veolia. Този
първи по рода си документ съдържа инструменти за вземане на решения,
бизнес казуси и най-добри практики, които ще помогнат на компаниите да
се възползват от възможностите, които предлага въвеждането на кръгово управление на водите. Експертите подчертават, че намаляването,
повторното използване и рециклирането на водите спестява разходи и
редуцира въздействието на бизнеса върху околната среда. Въпреки ясните
бизнес предимства, които осигурява, кръговото управление на водите все
още не се е превърнало в масова практика. Бизнес наръчникът на WBCSD
очертава настоящите бариери пред въвеждането на кръгово управление,
ключовите фактори за успех, решенията и инструментите за изпълнение.
Той представя и успешни примери за кръгови решения за управление на
водите, реализирани от EDF Group, Vale, Procter & Gamble (P&G), L’Orйal,
Nestlй, ENGIE, Heidelberg Cement, Shell, Aditya Birla Group (ABG) и BP.

Изградиха нов водопровод в Разлог
Приключи изграждането на нов водопровод по ул. „Изворите“ в град
Разлог, съобщиха от местната община. В рамките на проекта са поставени нови полиетиленови тръби с дължина над 1 км и диаметър 140 мм.
Водопроводът на ул. „Изворите“ е един от основните в града и захранва
голяма част от сградите в Разлог. След приключване на изграждането на
водопровода, община Разлог стартира изкърпване на уличната настилка.
Предстои изкърпване и на повредената асфалтова настилка в Разлог и
населените места в общината. Ремонтните дейности се извършват с цел
осъвременяване на водопроводната мрежа.

МРРБ ще създаде фонд за ВиК проекти в малките населени места
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще
създаде фонд за генериране на качествени ВиК проекти и реализиране на
инвестиции в общини, където не може да бъде осигурено европейско финансиране. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на Шестата водна конференция: ВиК
решения за индустрията – нови бизнес модели и технологии, която се
проведе на 16 май т. г. Фондът ще бъде разработен от междуведомствена
група с участието на Министерството на околната среда и водите и
Министерството на финансите. Целта е да се създаде устойчив в дългосрочен план и ефективен от финансова гледна точка ВиК отрасъл.
„В средносрочен и дългосрочен период целта ни е да се създаде механизъм, който да гарантира, че направените инвестиции в отрасъла ще се
възстановят през амортизационните отчисления от ВиК операторите,
като това няма да доведе до нарушаване на прага на социална поносимост
на цената, който в момента е 2,5%“, коментира Николай Нанков. Министърът допълни, че в дългосрочен план инвестициите в отрасъла ще се
извършват на база приети регионални прединвестиционни проучвания.
8

брой 4/2017

l

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

бизнес

Проведоха се
четирите семинара
в рамките на
конкурса
Екообщина 2017
В

торото издание на конкурса
Екообщина, който се организира от
Френското посолство в България,
стартира през м. май т. г. Корпоративни партньори на проекта отново са Рено Нисан България, SaintGobain Weber България, Schneider
Electric България и Софийска вода,
част от Веолия. И тази година в хода
на инициативата се проведоха семинари по темите на четирите категории, в които всяка една община ще
може да кандидатства.

ние на водите е изключително интересна, тъй като позволява да кръстосаме българските и френските гледни точки, като това се превръща във
възможност за обмяна на опит. Днес
засягаме две много важни теми –
какви са ползите от междуобщинските сдружения за управление на водите и каква е ролята на публично-частните партньорства, като тяхното обсъждане ще бъде полезно и за
двете страни“, заяви посланикът на
Франция в България Н. Пр. Ерик Льобедел пред присъстващите на форума. От българска страна лектори на

събитието бяха Таня Христова, кмет
на Габрово, която представи добрите практики в града, и Светла Иванова, държавен експерт в отдел „Програмиране и планиране“ на Министерството на околната среда и водите.

Следващият семинар,
посветен на
устойчивото управление
на битовите отпадъци
- от събирането до икономическото
и енергийното им оползотворяване,
се проведе на 31 май. Сред официалните гости от Франция бе Рафаел

Първият семинар
на тема „Оптимизиране на битовопитейното водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните
води“ се състоя на 23 май т. г. Официален гост на откриването бе заместник-министърът на околната
среда и водите Атанаска Николова.
В събитието се включиха няколко
гост-лектора от Франция - Маркюс
Агбекодо, директор на Агенция за
водите „Артоа-Пикарди“, Гаетан
Боае, директор водоснабдяване и
канализация, агломерационна общност Ланс-Лиевен и Жан-Пиер Бланкар, заместник-председател на агломерационна общност Ланс-Лиевен,
както и над 40 представители на
местната власт, експерти и партньори на инициативата.
„Темата за устойчивото управлеЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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транспорт за задоволяване нуждите от бързо придвижване на гражданите и създаване на атрактивни
бизнес условия.

По време на четвъртия,
последен семинар

Гуастави, заместник-ръководител
на отдел „Събираемост и оползотворяване на отпадъците“, Агенция по
околна среда и овладяване на енергията (ADEME), който представи
основните елементи от Националния
план за управление на отпадъците
във Франция. Той се базира предимно на концепцията за кръгова икономика, благодарение на което количеството на отпадъците в страната
е намаляло с 6% за две години.
Мишел Льопилие сподели добри
практики от Европейска метрополия
Лил, където за по-ефективното оползотворяване на отпадъците те се
събират разделно в пет вида контейнери. След това се подават към
инсталациите за термично третиране (350 000 тона/год.) и за оползотворяване на органичната фракция
(108 000 тона/год.).
Лектори от българска страна бяха
Митко Панайотов, зам.-кмет на община Търговище, която бе сред отличените за устойчиво управление на
отпадъците в миналогодишното
издание на конкурс Екообщина, и
Жаклина Методиева, държавен експерт, отдел „Програмиране и планиране“, ГД „ОПОС“, Министерство на
околната среда и водите.

Темата на третия
семинар от Екообщина
2017
който се състоя на 13 юни т. г. бе
10

„Устойчивата градска мобилност
чрез оптимизиране на транспорта
на хора и стоки – източник на атрактивност за териториите и удовлетворение за гражданите“. „МРРБ
има ангажимент да полага усилия за
развитие на устойчивата градска
мобилност в национален мащаб,
българските общини могат да разчитат на нашата подкрепа. Всички
мерки за устойчива мобилност обаче нямат смисъл без възпитание в
екологична култура на придвижването и информираността на гражданите за нуждата от това“, заяви
министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай
Нанков, който бе официален гост на
събитието.
Гост-лектори от Франция бяха
Жан-Франсоа Рьотиер, бивш зам.председател по транспорта в Метрополия Нант, Пиер Анауер, отговорник проекти „Управление на мобилността“, Европейска метрополия Страсбург и Кристел Шабрьодие, зам.-председател на AVERE
France, Национална асоциация за
развитие на електрическата мобилност и делегат за институционалните отношения на групата „La
Poste“. Те представиха финансовите и екологичните предимства от
използването на електрически автомобили в градовете. Внимание бе
обърнато и на адекватното уреждане на системата за градския
брой 4/2017
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който се проведе на 27 юни, бяха
обсъдени възможностите за подобряване на енергийната ефективност на
обществените и жилищните сгради.
Лекции изнесоха френските експерти
Ив-Лоран Саповал, съветник международно сътрудничество, дирекция
„Жилищна политика, градоустройство и ландшафт“, Министерство на
екологичния и солидарен преход, и
Елен Ван Елсланд, ръководител проекти „Устойчива жизнена среда“,
Европейска метрополия Лил.
Те представиха националната
стратегия за реновиране на сградите във Франция, в която се включват финансови помощи, предоставяни на разположение на ръководителите на проекти и насърчителна
правно-нормативна уредба. Като
пример за насърчаване на енергийната ефективност при новостроящите се сгради Ив-Лоран Саповал посочи бонуса от 30% към площта за
застрояване, който се дава при
строежа на онези сгради, доказали,
че са или енергийно, или екологично
образцови, или с положителна енергия. В своята лекция Елен Ван Елсланд представи какви са политиките на Европейска метрополия Лил за
реновиране на индивидуалните жилища. Тя отличи най-важната роля на
метрополията, а именно убеждаването и подпомагането на гражданите да се ангажират с дейности по
устойчиво реновиране на жилището
им.
Участие от българска страна взе
кметът на община Златоград Мирослав Янчев, който обобщи постигнатите досега резултати в общината
по отношение на енергийната ефективност – икономии от 6613 лв.
годишно, равняващо се на 61 115 kWh
спестена енергия, и 18 тона спестени емисии на въглероден диоксид.
Крайният срок за подаване на
кандидатури за Екообщина тази
година е 31 юли, а официалната церемония по награждаването е предвидена за октомври т. г.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Предстои актуализация
на програмите за КАВ
в няколко общини
М

инистърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори за разработване и актуализация
на общинските програми за качество на атмосферния
въздух (КАВ) с кметовете на 10 общини – Пловдив, Асеновград, Враца, Гълъбово, Димитровград, Монтана, Несебър, Шумен, Благоевград и Перник. Проектите ще се
финансират безвъзмездно по процедура в рамките на ОП
„Околна среда 2014-2020“. Инвестицията за община
Пловдив възлиза на близо 94 хил. лв., за Асеновград - на
над 145 хил. лв., а договорът с община Враца е на стойност над 116 хил. лв. Средствата за подобряване чистотата на атмосферния въздух в Гълъбово, Димитровград, Монтана и Несебър са общо 644 008 лв., Благоевград и Перник ще получат 191 834 лв., а проектът за
Шумен е на стойност 97 456 лв.
Целта на програмите е да се намалят нивата на
замърсителите и да се достигнат утвърдените норми
за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид
и др., както и да се планират адекватни към местните
условия мерки за подобряване на КАВ. Програмите ще
адресират основните източници на замърсяване на
атмосферния въздух на територията на съответната
община.
„Оперативна програма „Околна среда“ има отделени
3 млн. лв. за общини в България, които да разработят
общинските си програми за качеството на атмосферния въздух. Освен тези 3 млн. лв., по ОПОС 2014-2020 има
предвиден ресурс от 115 млн. лв. за конкретни мерки,
които да доведат до намаляването на фините прахови
частици и до подобряване качеството на въздуха за
българските граждани“, коментира министър Димов.
Допустимите дейности по настоящата процедура
включват изготвяне на проектно предложение, подготовка на документация за възлагане на обществени
поръчки за избор на изпълнител, провеждане на процедура по екологична оценка и/или оценка на съвместимост,
както и дейности, свързани със самото разработване/
актуализиране на общинските програми за КАВ.
Крайният срок за подаване на проектни предложения
по процедурата за още 12 общини с нарушено качество
на атмосферния въздух - Бургас, Велико Търново, Видин,
Горна Оряховица, Ловеч, Плевен, Русе, Сливен, Смолян,
София, Стара Загора и Хасково, е 30 януари 2019 г.
12
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Конвенцията Минамата
относно живака влиза в
сила на 16 август
На 18 май т. г. в централата на
ООН в Ню Йорк, ЕС и още седем
държави членки, сред които и България, връчиха документите си за ратификация на Конвенция Минамата
относно живака, подписана в Кумамото, Япония, на 10 октомври 2013 г. С
това бе изпълнено условието за ратифициране от минимум петдесет
страни на конвенцията, а общият
брой на ратифициралите я страни
достигна 52. Ратификационните документи бяха приети от проф. Сантяго Вилалпандо, директор на Договорната секция на Правната служба
на ООН.
При това положение Конвенция
Минамата относно живака ще влезе
в сила на 16 август т. г., т. е. след
изтичането на деветдесет дни от
връчването на петдесетия по ред
ратификационен документ. Първото
заседание на Конференцията на страните по Конвенция Минамата ще се
състои между 24 и 29 септември т.
г. в Женева.
Главната цел на Конвенцията е да
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се осигури опазване на човешкото
здраве и околната среда от емисии с
антропогенен произход и изпускане на
живак и живачни съединения. Живакът
е глобален проблем поради способността му да се пренася по въздуха на
далечни разстояния и да се акумулира в екосистемите, и значимите
вредни въздействия, които оказва
върху човешкото здраве и околната
среда.
Разпоредбите на Конвенцията
регулират целия жизнен цикъл на
живака и са в съответствие със
съществуващите конвенции и споразумения за управление на опасни химикали и отпадъци. С влизането в
сила на Конвенцията ще бъдат въведени ограничения за първичния добив
на живак и международната търговия
с него, забрана на производството,
вноса и износа на широка гама от
продукти с добавен живак. В документа са включени и мерки, които да
бъдат предприети за редуциране на
емисиите на живак от ръчния и дребномащабния добив на злато и от
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мащабните промишлени дейности,
включително чрез използването на
най-добри налични техники. В текста
на Конвенцията са включени и отделни членове относно емисиите и изпусканията на живак, като те са насочени към намаляване нивата на живак
по достатъчно гъвкав начин, че да се
позволи изпълнението на националните планове за развитие. В допълнение, Конвенцията съдържа и мерки за
екологосъобразното временно съхранение на живак и живак-съдържащи
отпадъци, както и за управлението
на замърсени терени. Налична е и
клауза за финансова и техническа
подкрепа за развиващите се страни
и икономиките в преход, както и
финансов механизъм за предоставяне на адекватни, прогнозируеми и
навременни финансови ресурси.
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Политика за
устойчиво развитие
и екологични проекти
в пивоварна Загорка
У

стойчивото развитие е сред
основните бизнес приоритети и
стратегически фокус не само за
Загорка, но и за Хайнекен. Корпоративната социална политика е инкорпорирана в платформата „Създаваме по-добър свят“, която е задължителен бизнес модел за Хайнекен, а
Загорка прилага в България.
Дългосрочен проект, който компанията развива в областта на
опазването на околната среда в
страната, е Загорка Зелен Фонд. На-

ционалният конкурс стартира през
2011 г., а тази година се провежда
седмото му издание. През 2016 г. пивоварната дава начало и на инициативи в подкрепа на отговорната
консумация, които включват кампанията "Game Over - Алкохолът не е
игра", свързана с вредата от употребата на алкохол от непълнолетни лица. През т. г. от Загорка
продължават да комуникират активно проблема с консумацията на
алкохол от деца.
"През 2017 г. публикувахме третия
си годишен доклад за устойчиво развитие. В него обобщаваме прогреса
ни спрямо поставените цели по
платформата "Създаваме по-добър
свят". Загорка се фокусира върху няколко ключови области: опазване на
водните ресурси, намаляване на
въглеродните емисии, устойчиви
ресурси, здраве и безопасност, отговорна консумация и подкрепа на
местната общност. Основната цел
при формирането на този фокус е да
имаме възможността с дейността
си да влияем в тези сфери и да допринесем за положителна промяна и
развитие", подчертават от пивоварната.

Предприети мерки за
опазване на околната
среда
В Загорка вярват, че успешният
бизнес модел е социално отговорен
и допринася за общността. Тъй като
водата е основна съставка на би14
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рата и ценен ресурс, опазването на
водните ресурси е от изключителна важност за пивоварната. Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление
за всеки литър произведена бира,
като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите,
които са постигнали най-висока
ефективност в тази насока. През
2016 г. пивоварната реализира 6%
понижение на потреблението на
вода за последните две години, което е намаление до 3,2 хл/хл.
Редуцирането на въглеродните
емисии е друго важно направление за
Загорка, като през 2016 г. компанията постига 3% намаление на CO2
емисиите в производството за последните две години. Също така,
намалението на въглеродни емисии
от дистрибуционната дейност е
общо 19% в сравнение с 2010 г.
Не на последно място, 100% от
хладилниците, закупени от Загорка
и въведени на пазара през изминалата година в страната, са енергийно
ефективни. Това е част от дългосрочната политика на Хайнекен да
предоставя "зелени" хладилни витрини, които пестят 30% енергия.
Освен това усилията на Загорка са насочени и към поддържането на устойчива верига на доставки, основана на закупуване на суровини от български доставчици, подкрепяйки по този начин родната
икономика.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Ефективно потребление
на ресурсите
Един от най-значимите проекти
на Загорка в това направление е
пуснатият в експлоатация през 2013
г. Зелен склад, намиращ се в пивоварната в Стара Загора. Първата за
компанията индустриална сграда от
такъв тип, предназначена за съхранение на готова продукция, е проектирана и изградена по световно
признатия метод за оценяване на
екологичните показатели на всякакъв вид сгради – BREEAM. Съоръжението е снабдено с компютърно
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базирана система – BMS, която контролира и управлява осветлението,
вентилацията, противопожарната и
другите системи на сградата при
минимална енергийна консумация,
като в същото време осигурява оптимални условия на работа.
При изграждането на съоръжението са приложени редица иновативни зелени решения: бързи врати с
термоизолация, топлинни завеси над
бързите врати, изолация на пода,
система за нощно охлаждане, соларни панели, система за индивидуален
стаен контрол, LED технология,
иновативната система за използване слънчевата светлина за осветление "Solar Tube", интегрирана система за събиране и оползотворяване на
дъждовна вода за битови нужди.

Успешно реализирани и
бъдещи проекти
През 2016 г. Загорка завършва
пореден етап от изграждането на
пречиствателна станция. Канализационната мрежа на територията на
пивоварната е разделна за битови,
дъждовни и производствени отпадъ-
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чни води. Пречиствателната станция е решена като компактно съоръжение на две нива, като на първото
ниво са разположени резервоари,
помпена станция и съоръженията за
пречистване на отпадъчните води.
"Допълнителни инвестиции в пивоварната в Стара Загора бяха направени за инсталирането на депалетизатор, реновиране на кеновата ни
линия. Разбира се, фокусираме се и
върху отговорното използване на
вода и енергия, прилагането на найдобрите практики в нашия работен
процес. Много важни за нас са здравето и безопасността на нашите
служители, както и грижата за общността и отговорната консумация.
Никой бизнес план не може да работи без хората, така че наш приоритет ще бъдат именно развитието и
грижата за хората. Загорка е едно от
най-модерните и иновативни предприятия в групата на Хайнекен и ние
се гордеем с това, че имаме пивоварна, която е успяла да запази традициите и идентичността си и същевременно с това е иноватор", споделят от компанията.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Екологични
практики и
технологии
в пивоварната
индустрия
П

ивоварният сектор заема
стратегическо място в хранителновкусовата промишленост, като годишното количество произведена
бира за 2015 г. в световен мащаб
възлиза на 1,93 милиарда хектолитра. Пивоварната индустрия е един от
най-големите промишлени потребители на вода. Въпреки отбелязания
значителен технологичен напредък
през последните 20 години, консума-
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цията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води,
твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Потребление на ресурси
По традиция мерките за опазване
на околната среда се фокусират върху
контролирането и намаляването на
емисиите. На практика обаче, както
е и при много други индустриални
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сектори, неефективното потребление на ресурси (вода, енергия и суровини) също може да окаже влияние
върху околната среда. Следователно,
предотвратяването и/или минимизирането на потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната
среда вследствие на производствената дейност би трябвало да включва не само по-ефективно управление
на емисиите и на отпадъците, но
също така и редуциране на потреблението на ресурси.
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Намаляването на употребата на
вода в една пивоварна ще донесе
няколко екологични и икономически
ползи като опазване на водните
ресурси и съответно намаляване на
количествата на отпадъчните води.
Това потенциално може да доведе до
понижаване на разходите за пречиствателни съоръжения. Намаляването на количеството вода, използвано за производството на бира, не
трябва да става за сметка на нейните качества, както и да не води
до компромиси със санитарните
процедури или тези за безопасност
на предприятието, а трябва да е
свързано само с мерки за намаляване на количествата на замърсителите в отпадъчния поток. Съществуват няколко производствени
модификации, които могат да бъдат
приложени за намаляване на потреблението на вода в пивоварните.
Някои от тях са: проследяване и
контрол чрез разходомери, монтирани на различни етапи от производството; спиране на водоподаването
по време на почивките, с изключение
на водата за почистване; сухо мелене на пивоварния ечемик; поставяне
на нискодебитни дюзи; монтаж на
регулиращи вентили и автоматичен
клапан за прекъсване на водоснабдяването при спиране на производството. Също така особено внимание трябва да се обръща на количеството вода за почистване – систе18

мата трябва да е затворена и, когато е възможно, да се използва
сгъстен въздух вместо вода. Липсата на подходяща поддръжка също
може да доведе до завишена консумация на вода.
Намаляването на количеството
на използваните суровини за единица продукт води до икономии както
в екологичен, така и в икономически
аспект, не само при разходите за
закупуване на суровини, но също така
и при разходите, свързани с третирането на отпадъците, а също така
и до редуциране на натиска върху
природните ресурси. За да се постигнат такива спестявания, би следвало да се приложат следните мерки:
подобряване на добива на пивоварната чрез промени в процеса, промяна
на параметрите на меленето, подновяване на филтриращите съоръжения и др. Потреблението на ресурси
и отделянето на замърсители може
да се редуцират и чрез предотвратяване навлизането на кизелгур в
тръбите. Икономии могат да бъдат
реализирани и чрез подмяна на използваните опаковки - замяна на стъклените с рециклируеми бутилки от
полиетилен терефталат (PET), използване на водоустойчиви етикети
и намаляване употребата на лепило.
Понижаването на енергопотреблението също е важен елемент от
програмите за предотвратяване на
замърсявания и редуциране на операброй 4/2017
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тивните разходи. Докато мерките
за пестене на енергия ограничават
замърсяването, генерирано при производството или употребата на
енергия (например CO2, NO x, So x,
пепел и др.), мерките за предотвратяване на замърсяването намаляват
количеството енергия, необходима
за третирането на отпадъците.
Пивоварните могат да консумират
значителни количества електроенергия както в рамките на производствения процес, така и за поддържане на съоръженията. Затова следва
да се прилагат методи за пестене
на енергия като например: използване на флуоресцентни лампи и/или
крушки с по-ниска мощност; инсталиране на по-ефективно оборудване
при подмяна на остаряла апаратура
(например двигатели и нагреватели);
монтиране на контролери за оптимизиране мощността на двигателите; монтаж на таймери и термостати за управление на отоплението и
охлаждането; и, не на последно място, превантивна поддръжка на процесите и тръбопроводите с цел
подобряване на ефективността и
свеждане на загубите до минимум.

Редуциране на емисиите
Намаляване на емисиите в съществуващи пивоварни може да се
постигне чрез смяна на използваното гориво, оптимизиране или подмяна на горелките и пречистване на
отпадъчните газове. Отделянето на
миризми от пречистването на отпадъчни води от предприятието е
проблем за повечето пивоварни,
като едностъпалното анаеробно
пречистване е по-проблематично от
аеробното третиране. Съществуват различни мерки, които могат да
се прилагат за ограничаване на разпространението на неприятни миризми в околната среда. Отделяният газов поток може да се пречиства
чрез биофилтри и биологични или
химични промивни съоръжения. В
допълнение към използването на
кондензни системи за изпаренията,
някои пивоварни в Европейския съюз
са инвестирали и в оборудване за
изгаряне на отпадъчните газове или
в използването на йонизиран въздух
за ограничаване на летливите миришещи съединения.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

бизнес
Основен страничен продукт на
пивоварния процес е въглеродният
диоксид. Той се генерира по време на
ферментация и, в зависимост от
пивоварната, се изпуска или се събира и използва повторно в производствения процес – например при бутилиране, промиване, газиране и др.
Улавянето на CO2 и повторната му
употреба намаляват оперативните
разходи и създават възможности за
повишаване на енергийната ефективност на пивоварните предприятия.
Съществуват различни видове
системи за улавяне и повторно използване на въглеродния диоксид.
Изборът на такава система за частните случаи зависи от вида на
процесите, обема на производството и размерите на предприятието,
както и от цената на въглеродния
диоксид в конкретния регион.
Системите за възстановяване на
въглероден диоксид могат да варират от стандартно разработени
модулни системи за монтаж върху
плъзгачи за по-малките пивоварни, до
съоръжения, специално разработени
за нуждите на процеса и в съответствие с останалото оборудване.
Капацитетът на тези системи
може да е в граници от 18 kg /h до
9000 kg /h.
Регенерацията на въглеродния
диоксид започва в рамките на 24 часа
след ферментацията. Въпреки това,
заради наличието на примеси в газовия поток, изпускането му не се
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допуска, докато високите концентрации на азот и кислород не намалеят с 99,5 или повече обемни процента. Тогава газът се събира, пречиства, изсушава и в някои случаи се
компресира за употреба на по-късен
етап. Този процес позволява около
50% от отделения въглероден диоксид да се улови и да се използва
повторно.

Отпадъчни води
Пивоварната индустрия генерира значителни количества отпадъчни води. Дори на фона на направените технологични подобрения в миналото, обемът на изпуснатите от-

l
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падъчни води при производството
на един литър бира възлиза на 3 до
10 литра. Количеството на отпадъчните води зависи от специфичните особености на производството
и конкретните нужди от употреба
на вода. Отпадъчните води от пивоварните предприятия имат високо съдържание на органични вещества, не са токсични и обикновено
съдържат незначителни количества
тежки метали (чиито източник са
мастило от етикетите, самите
етикети или хербициди), а са лесно
разградими. Отпадъчните води
първо се пропускат през решетки,
за да се отстранят остатъци от
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бизнес

стъкла, етикети и капачки от бутилки, както и плаващи пластмасови парчета или обработен зърнен
материал. Впоследствие отпадъчният поток преминава през пясъкозадържател, където пясъкът и дребните камъчета се утаяват на дъното. След това пречистване отпадъчната вода все още съдържа разтворени органични и неорганични
съставки, както и суспендирани
твърди вещества. Те представляват малки частици материя, които
могат да се отстранят от отпадъчните води чрез процеси на третиране като утаяване и химическа
флокулация.
След като отпадъчните води от
пивоварната са преминали през процесите на физическо и химическо
пречистване, те могат да бъдат
подложени на допълнително биологично пречистване, което може да бъде
аеробно или анаеробно. Стандартните аеробни системи, използвани в
пречиствателните станции за отпадъчни води, включват процеси с
активна утайка, прикрепен слой микроорганизми (биофилм), капещи филтри, биофилтрационни кули, ротационен биологичен контактор и др.
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Управление на
отпадъците
Твърдите отпадъци от пивоварните включват остатъци от органичен
материал от процеса, например такива от хмел и преработен ечемик,
утайки, излишъци от дрожди, суспензия от диатомична пръст от филтрирането (утайка от кизелгур), както и от опаковъчни материали.
Отработените ечемични зърна се
явяват като страничен продукт от
процесите на малцоване и пречистване и са отпадъкът, отделящ се в найголеми количества от пивоварната
индустрия. Въпреки че отработеният пивоварен ечемик не може да бъде
използван повторно в производствения процес, той все пак е богат на
протеини, фибри и други хранителни
вещества и е ценен ресурс, който
може да бъде оползотворен в много
други области. Едно от най-популярните приложения на преработения
ечемик е оползотворяването му като
фураж за селскостопански животни.
Пивоварните даряват или продават
отработените в производството си
зърнени култури на местните фермери, което автоматично води до помалко отпадъци за депониране, но
брой 4/2017
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също така намалява нуждата от
необработено зърно, необходимо за
храна на животните, което, от своя
страна, е от важно значение за подпомагане на местния селскостопански бизнес. Компостирането е друга
възможност за повторна употреба на
отработения ечемик. Една локална
система за компостиране може да се
използва както за ечемика, така и за
хранителни и хартиени отпадъци,
органични вещества и др.
Използването на преработения
ечемик за получаване на гориво е
друго решение за оползотворяване на
този отпадък, което обаче е свързано с по-сериозни капиталовложения.
Въпреки че процесът може да изглежда иновативен, той е вече добре
утвърдена практика. Технологията
включва получаване от отработения
ечемик на биогаз, който може да се
използва като допълнителен източник на енергия в самото предприятие
или да се продава на електроснабдителните дружества. Анаеробното
разграждане е добре познат процес
за получаване на енергия, за който
може да се използват всякакви органични отпадъци, в това число и хранителни отпадъци от ресторанти,
което, от своя страна, създава
възможности за взаимодействие в
рамките на местната общност. Ако
инсталирането на собствен анаеробен биореактор не е целесъобразно за
една пивоварна, то може да се провери дали не съществува друг такъв,
вече инсталиран за целите на друг
местен бизнес, който може да използва отпадъците от пивоварната за
суровина.
Опаковъчните материали предлагат най-големи възможности за редуциране количеството на отпадъците, повторно използване на материалите и рециклиране. Тъй като
разходите за опаковане могат да
възлизат на 30 до 50% от общата
стойност на готовия продукт, то
намаляването им може директно да
доведе до понижаване на крайната
цена. Много пивоварни вече са внедрили програми за рециклиране на
стъкло, хартия и метал. Сред предизвикателствата в това отношение е дали в близост до предприятието има рециклиращи центрове или
търговци на отпадъци.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Джет миксери
и аератори
за отпадъчни води
П

осредством аерацията в процеса на пречистване на отпадъчни
води в течността се внася въздух,
осигурявайки по този начин аеробна
среда за микробно разграждане на
органичната материя. Целите на
аерирането са две - да достави кислород за метаболизиращите микроорганизми и да осъществи разбъркване, при което микроорганизмите да влязат в непосредствен контакт с разтворените и суспендирани органични вещества.

Джет аератори
Джет аераторите имат широко
приложение в пречистването на
питейни и отпадъчни води. Те използват смукателна технология за едновременно въвеждане на големи
количества течност и въздух с висок кинетичен потенциал през една
или повече струйни дюзи. Силно ускорената течност излиза от
вътрешната първична дюза и бързо
се смесва с постъпващия въздух в изходната дюза. Това интензивно смесване и високата степен на турбулентност в облака газ-течност го извеждат през дюзата и го придвижват по дъното на басейна, преди да
го отведат във вид на колона от
газови мехурчета във вертикална
посока до повърхността на течността.
В по-голямата част от индустриалните приложения за пречистваЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

не на отпадъчни води джет аераторите постигат значително по-добри резултати в преноса на кислород
от другите видове аериращи технологии. Хидродинамичните условия,
създадени от джет дюзите, и потокът от фини мехурчета осигуряват непрекъснато обновяване на
водната повърхност. Това, от своя
страна, води до отлична ефективност при преноса на кислород.
Джет аераторите не изискват
друг външен източник за захранване с въздух (например компресор) освен заобикалящата ги атмосфера.
Те могат бъдат монтирани както
като потопяеми единици, така и
l
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чрез тръбна инсталация в стената
на резервоара, като за захранване
на смукателните ежектори се използва суха помпа. Джет аераторите могат лесно да бъдат конфигурирани спрямо геометрията на басейните, които могат да са кръгли,
правоъгълни, циркулационни или с наклонени стени. Джет аераторите
са много подходящи за употреба в
дълбоки резервоари. Окислителният
джет канал е пример за технологична иновация, при която чрез комбинацията от по-дълбок басейн цялостното разбъркване и запазването
на инерцията се постига много
добра ефективност на процеса на
21

води
пречистване. В този случай, както и при много други
приложения на технологията, независимият контрол на
преноса на кислород и разбъркването е ценна характеристика, както от гледна точка на управлението на
процесите, така и по отношение на пестенето на енергия.
Областите на приложение на джет аераторите
включват: изравнителни басейни в пречиствателни
станции за отпадъчни води; аеробни реактори; преработка на отпадъци от кланици, птицеферми, съоръжения за обработка на риба и др.; третиране на отпадъци
от обработката на кожи; при производството на целулоза и хартия за аериране на отпадъчната утайка.

Конструкция на джет аераторите
В зависимост от желания краен резултат съществуват няколко различни конструкционни схеми за джет
аератори. На пазара се предлагат например двупосочни джет аератори. Тези аератори имат дюзи и от
двете страни на колектора за течността, което позволява разпространение на потока и в двете посоки.
Те са идеални за големи кръгли или правоъгълни резервоари и обикновено имат само по един колектор, разположен в средата на басейна. Друг пример са насочените аератори, които имат дюзи само от едната
страна и обикновено се монтират на стените на резервоарите. Също така те могат да се поставят
последователно, предизвиквайки по този начин кръгов
поток. Съществуват и вихрови джет аератори, при
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които дюзите са разположени радиално. Те са особено
подходящи за кръгли резервоари.

Употреба на джет аераторите
Джет аераторите често се използват за аериране
на големи басейни. Те могат да се прилагат за аериране на отпадъчни води както в пречиствателни станции, така и в химически заводи и рафинерии. Комбинация от три радиално разположени двупосочни аератора например обикновено се използва в хранително-вкусовата промишленост за аериране на големи естествени басейни (например лагуни). Но те също така биха
могли да бъдат много подходящи за употреба в малки
и средни по размер резервоари за аериране в пречиствателни станции за отпадъчни води и в промишлени
предприятия, където решаващи фактори са лесните
монтаж и поддръжка, и гъвкавостта при работа, а не
непосредствената ефективност.
Някои от предимствата на джет аераторите са: те
са подходящи за широка гама резервоари и приложения;
разположението на дюзите позволява да се образува
поток, ако това е необходимо; когато са по-големи на
размер, дюзите на джет аераторите са устойчиви на
замърсяване. От друга страна, сред недостатъците,
които съпътстват използването на джет аератори, е
необходимостта от инсталиране на въздуходувки,
тръбопроводи, както и допълнителна помпена система
за впръскваната течност. Освен това замърсяването
е проблем, когато става въпрос за по-малки дюзи или
силно замърсени течности.
Системите за джет аерация използват по-малко
енергия от другите системи за дифузна аерация. Непосредственото сравнение в реалните условия на пречиствателна станция за отпадъчни води показва, че с джет
аераторите може да се реализира 40% по-ниска консумация на енергия.
Целият процес на аериране и разбъркване протича под
повърхността, така че няма вероятност от образуване на мъгла или отделяне на пръски. При този процес не
се очакват и проблеми, свързани със заледяване, тъй
като аерационните и смесителните елементи елиминират термичната стратификация и по този начин
предотвратяват замръзването.
Джет аераторите се използват в резервоари, в които дълбочината на течността е от 4 до 20 метра. В
дълбоките резервоари, поради хидростатичното налягане на мехурчетата, първоначалният и средният размер
на мехурчетата е по-голям от на тези, които се образуват в плитки басейни. По-малкият размер на мехурчетата води до по-голям масопренос поради следните причини: наличието на по-голяма повърхност в обема на резервоара; заради ниската скорост на издигане, мехурчетата остават по-дълго в резервоара; по-високото налягане на мехурчетата води до по-голяма движеща сила при
преноса на кислород. Джет аераторите осигуряват разбъркване от дъното до повърхността не само когато
става въпрос за плитки, но и за дълбоки резервоари. Те
също така предоставят максимално разбъркване на водата близо до дъното на резервоара.
брой 4/2017
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При системите за джет аерация
както разбъркването, така и преносът на кислород могат да бъдат
независимо управлявани. Разбъркването се управлява чрез рециркулационна помпа, а степента на пренос на
кислород се контролира от количеството въздух, подавано от въздуходувката към системата за джет
аерация.

Джет миксери
В наши дни миксерите са се
превърнали в основен елемент от
процеса на пречистване на отпадъчни води. Други области на приложение за тях са хранително-вкусовата
и химическата промишленост, строителството, както и в технологичните процеси. Основните цели, които трябва да постигат, са свързани с генерирането на поток, поддържането на суспензия и хомогенизацията. Миксерите могат да бъдат
различни по вид и размер – хоризонтални с потопяем двигател или вертикални със стандартен двигател
за сух монтаж.
Съществуват редица съображе-
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ния, които трябва да се вземат предвид при разработването на система от джет миксери, по отношение
на: областта на приложение, материалите, които се разбъркват и специфичните им свойства, формата и
обема на резервоара, в който се
извършва разбъркването, времето за
престой, енергийните ограничения и
др.
Джет миксерите имат няколко
предимства пред конвенционалните
турбинни бъркалки. При тях няма
движещи се части, така че разходите за поддръжката им са ниски.
Също така те са много по-лесни за

l

брой 4/2017

монтаж в сравнение с конвенционалните бъркалки, за които е необходима опора в горната част на резервоара, което може да доведе до
изискване за изграждането на подебели стени или използването на
материали с по-висока якост. Джет
миксерите оставят по-малко
мъртви зони в плитки или правоъгълни резервоари в сравнение с
турбинните бъркалки. Ако системата изисква освен разбъркване и
отместване на течността, то
джет миксерът е с по-висока ефективност. Джет миксерите използват 20-40% по-малко енергия за
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отделяне на утайки и частици от
дъното и смесване на газ и течност. Механичните бъркалки показват недостатъци и по отношение
на инвестициите и разходите за
енергия, както и при приложението
им за биохимични процеси. Затова
в тези случаи се предпочита използването на джет миксери.
Джет миксерът може да бъде
монтиран в отворен или затворен
резервоар, като за стабилизиране на
съоръжението не са необходими опори. В дълбоки резервоари не се изисква използването на дълги валове или
потопени неподвижни лагери. Употребата на неподвижни лагери може
да доведе до спояване на валовете.
Дългите валове, от своя страна,
могат да се деформират или да се
огънат. При дълбоките резервоари и
такива с голям диаметър, в които
турбинните бъркалки са неефективни, могат да се използват няколко
джет миксера.
В системите, използващи джет
миксери, не се изисква поставяне на
прегради. Радиалният модел на потока елиминира образуването на вихри. Въпреки това джет миксерът
може да се монтира и в резервоар
със съществуващи прегради, като
съдържанието на резервоара гаран24

Разположение на джет
аераторите и
миксерите

тирано ще се разбърка напълно.

Избор на джет аератор
и джет миксер
Процесът трябва да започне с
избора на джет аератор, отговарящ
на съответните изисквания за аерация. След това трябва да се определи дали разбъркването, осигурено от
подбрания аератор, е достатъчно.
Ако не е така, трябва да се избере
допълнителен миксер, така че тягата от двете съоръжения да отговаря на изискванията за разбъркване.
За случаите на по-големи резервоари често оптималното решение е
използването и на миксер, и на джет
аератор.
Количеството на доставения
въздух се адаптира към количеството кислород, необходимо за процеса, и ако след това има нужда от
допълнително количество въздух за
поддържането на твърдите частици в суспензия, то би било по-енергийно ефективно той да се предостави от механична бъркалка. Механичният миксер осигурява добър и
директен контакт между отпадъчните води и утайката, поддържа
твърдите вещества в суспензия и
желаната посока на потока през
резервоара.
брой 4/2017
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Джет аераторите трябва да
бъдат пространствено разположени
съгласно принципите за позициониране, които се прилагат за миксерите.
За да се използва оптимално източникът на струята и да се постигне
максимален обем на потока в целия
резервоар, струята трябва да бъде
насочена по посока на най-дългия път
без препятствия. Потокът следва
формата на резервоара, образувайки
непрекъснат затворен контур.
Джет аераторите могат да се
използват във всякакъв вид резервоари. Единственият параметър, който трябва да се има предвид, е отстоянието от страничната стена.
Разстоянието от изхода на ежектора до страничната стена трябва да
бъде не по-малко от 0,6 м. За окислителните канали се използва същото
отстояние, както при миксерите. В
обхвата на въздушната струя на
джет аератора не се монтира никакво друго оборудване. В кръгли резервоари миксерът трябва да бъде поставен под ъгъл от 40°спрямо центъра на резервоара, а джет аераторът
- под 20°, за да се постигне максимална ефективност на разбъркване.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

въздух

Методи за
пречистване на
отпадъчни газове
от летливи
органични
съединения
Л

етливи органични съединения
или ЛОС са всички органични съединения, различни от метана, които
могат да отделят фотохимичен
окислител чрез реакция с азотни
оксиди в присъствието на слънчева светлина. Източниците на ЛОС
са много и различни: термични процеси, употреба на органични разтворители, транспорт и обработка на течни горива и леки органични съединения, рафинерии и органична химическа промишленост, естествени източници.
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ЛОС играят важна роля в атмосферната химия - чрез сложни фотохимични реакции те допринасят за
образуването на токсични окислители като тропосферен озон и др., които могат да предизвикат различни
здравословни проблеми, както и да
окажат вредно въздействие върху
растенията и екосистемите. Известно е, че някои ЛОС са силно токсични, мутагенни и канцерогенни. На
тези ЛОС е необходимо да се обръща
специално внимание, тъй като те
имат пряко отношение към здравето на човека.
За да се сведат до минимум еми-
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сиите от ЛОС и да се изготви план
за тяхното намаляване, е необходимо много добре да се познава естеството им. Това може да се постигне чрез мониторинг на емисиите от
ЛОС в изпускащите устройства и
определяне на фугитивните емисии.
Съставянето на план за управление
на разтворителите е основен подход за анализ на потреблението и
емисиите от разтворители, особено на фугитивните емисии на летливи органични съединения. Планът
за управление на разтворителите се
състои в оценка на разходваните
спрямо изпуснатите разтворители.
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възстановяване. Концентрациите на
ЛОС трябва да са достатъчно високи, за да позволяват на окислителния реактор да работи без допълнително гориво, т. е. автономно. При
по-ниски концентрации ще е необходимо ползването на допълнително
гориво, което може да се окаже
доста нерентабилно.

Рекуперативно или
регенеративно
термично окисление

И ако вложените разтворители обикновено лесно могат да бъдат преценени, то това не важи за изпуснатите такива.
За почти всички стационарни
източници съществуват мерки за
контрол или предотвратяване на
емисиите от ЛОС. Обикновено се
разграничават първични, вторични и
структурни мерки. Ако не е посочено друго, мерките са приложими и за
нови, и за съществуващи инсталации. Редуцирането на емисиите от
ЛОС извън тези от стационарни
източници акцентира върху ограничаването на съдържанието на ЛОС
в продуктите.

Първични мерки
Възможни първични мерки за контрол на емисиите от промишлената употреба на органични разтворители са: предотвратяване (използване на материали без или със ниско съдържание на органични разтворители), интегрирани в процеса
мерки и структурни мерки. По принцип могат да се прилагат два подхода: продуктово-ориентиран - например преформулиране на продукта
(бои, мастила, продукти за обезмасляване и т. н.); и процесно-ориентиран (увеличаване на ефективността
на пренос, използване на затворени
камерни системи за обезмасляване).
Продуктово-ориентираният подход
следва да бъде разглеждан и в светлината на положителния съпътстващ ефект върху емисиите от про26

изводството на органични разтворители. Освен това въздействието на емисиите върху околната среда може да бъде допълнително намалено чрез преформулиране на
продукта, като разтворителите се
заменят с по-малко вредни алтернативи. Затворените системи могат
значително да редуцират емисиите
на органични разтворители. Напоследък се наблюдава тенденция към
използване на бои с ниско или нулево
съдържание на органични разтворители, което се явява като едно от
най-рентабилните решения.

Вторични мерки
Когато първичните мерки не са
достатъчни за постигане на високи
степени на редуциране на ЛОС или
са технически неизпълними, могат да
се приложат допълнителни мерки –
самостоятелно или комбинирано.
Тези мерки се използват за намаляване емисиите на ЛОС от процеси и
при използване на разтворители.
Процесите, включващи термично
окисление, могат да позволят оползотворяване на енергийното
съдържание на ЛОС. Все пак, в повечето случаи такова оползотворяване се постига трудно поради обикновено ниските концентрации на
ЛОС. Първичното регенериране на
топлинната енергия (например за
подгряване на входящите газове) е
задължително, но във вече съществуващи инсталации често е трудно да се осъществи вторично
брой 4/2017
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При рекуперативното или регенеративно окисление ЛОС се разлагат
при висока температура. Температурата на окисление зависи от вида
на използваната система за възстановяване на енергия. В рекуперативния окислител се използва топлообменник за предварително подгряване на постъпващите газове. Степента на възстановяване на топлинна
енергия варира между 60 и 70%, а
температурата е в диапазон от 650
до 750°C. Системата може да работи автономно само при високи концентрации на летливи органични
съединения, вариращи от 8 до 10 g/
Nm3.
Регенериративният термичен
окислител се състои от два или три
керамични топлообменника. Съдържащите ЛОС отпадъчни газове преминават през първия керамичен
топлообменен апарат, където се
загряват. След това те постъпват
в горивната камера, в която чрез
горелки се поддържа температура
от около 800 до 900°С. Преди да
бъдат изпуснати в атмосферата,
газовете преминават през друг керамичен топлообменник, отдавайки
топлинната си енергия за повторна
употреба при предварителното загряване в следващия цикъл. Функцията на топлообменника се променя
постоянно от подгряване в охлаждане и обратно. Ефективността при
възстановяването на топлината
може да достигне до 95%. Регенеративните термични окислители са
ефективни при големи обеми от
отпадъчни газове и могат да работят без допълнително гориво при
концентрации на ЛОС от 2 до 3 g/
Nm3. Крайни концентрации на ЛОС
под 20 mg/Nm3 могат да бъдат достигнати само чрез перфектно оразЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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мерени и експлоатирани окислители.
Метанът има значителен дял в получения газов поток.

Рекуперативно или
регенеративно
каталитично окисление
При рекуперативното или регенеративно каталитично окисление
използването на катализатор позволява разлагането на ЛОС да става
при по-ниска температура, отколкото при термичното окисление. Катализаторите са или благородни
метали (платина, паладий или родий),
или метални оксиди (Cr, Fe, Mo, Mn,
Co, Cu, Ni). Принципите на топлообмен са същите като при термичното окисление.
Температурите на окисление варират между 200 и 500°С в зависимост от използвания катализатор и
вида на топлообменника. Рекуперативният каталитичен окислител
може да работи автономно при концентрации на ЛОС от 3 до 4 g/Nm3,
а регенеративният - при 1 до 2 g/Nm3.
Експлоатационният живот на катализаторите е с ограничена продъл-

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

жителност. За тези, базирани на
метални оксиди, тя е около 12 000
часа, а за базираните на благородни
метали - между 15 000 и 25 000 часа.
Катализаторите са чувствителни
на отрови и могат да бъдат деактивирани необратимо от някои от тях.

Биологична деструкция
Биологичната деструкция може да
се извърши в биофилтри и скрубери.
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Микроорганизмите могат да разлагат биоразградимите летливи органични съединения при влажни условия
и ниска температура. Топлите отпадъчни газове (>35°C) трябва да
бъдат охладени. Микроорганизмите
в биофилтрите са прикрепени към
повърхността на влажен органичен
субстрат, който може да бъде торф
или компост.
При биологичното третиране в
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могат да бъдат изпратени за рециклиране, повторна употреба или обезвреждане. По време на кондензация
наличието на водна пара или ЛОС с
висока точка на топене може да
доведе до замръзване по външната
повърхност на тръбите в криогенния кондензатор. Криогенната кондензация е най-подходяща за случаите, в които дебитът на отпадъчните газове е малък и/или концентрациите на ЛОС са високи. Могат да
бъдат постигнати крайни концентрации на ЛОС между 50 и 100 mg/Nm3,
като ефективността зависи от правилното оразмеряване на инсталацията, летливостта на разтворителите и т. н.
скрубери се извършва комбинация от
мокро пречистване на газа и биоразграждане, като микроорганизмите
са суспендирани в пречистващата
вода. Когато се използват биофилтри, времето за престой трябва да
е достатъчно, за да могат да протекат биологичните реакции. Биологичното окисление се използва предимно при ниски концентрации на
ЛОС. Крайните концентрации на
ЛОС, които могат да бъдат постигнати, са от 100 до 150 mg/Nm3 . Пониски концентрации обаче е трудно
да бъдат получени.

специално третиране, което включва процеси на кондензация, отделяне и дестилация, ако присъстват
няколко различни ЛОС. Ефективността на процеса на ограничаване на
емисиите от ЛОС зависи от много
параметри като например температурата на адсорбция, типа и броя на
наличните ЛОС, които трябва да
бъдат отстранени, зададената честота на десорбция. С метода могат да бъдат постигнати концентрации на ЛОС между 50 и 100 mg/Nm3.

Адсорбция с активен
въглен или зеолити

При процеса на кондензация ЛОС се
охлаждат под точката на оросяване
на газовия поток. Охлаждаща среда
за процеса могат да бъдат студена
вода, хладилни агенти или течен азот.
За целите на процеса могат да се
използват разнообразни типове топлообменници. Кондензацията с вода
или хладилни агенти често се използва като предварително третиране,
но не постига достатъчно добри
резултати по отношение намаляване на емисиите. Крайните концентрации на ЛОС след пречистване варират между 100 и 150 mg/Nm3.
При криогенната кондензация, която протича при температура под 160°С, се използва течен азот. Криогенната кондензация е универсален
процес, който не се прилага само за
ЛОС. Летливите органични съединения кондензират в кожуха на топлообменника, след което се отвеждат
в събирателен резервоар, откъдето

При адсорбцията ЛОС физически
се свързват към повърхността на
среда, която може да бъде активен
въглен или зеолити. Адсорбционният
капацитет на активния въглен или
зеолита е ограничен и съответно те
трябва да бъдат регенерирани.
Съществуват няколко конфигурации
на съоръжения, но в повечето случаи
се използват адсорбери с 2 или 3
неподвижни слоя. Първият слой е във
фаза на адсорбция, а вторият - във
фаза на десорбция. Десорбцията се
осъществява при висока температура с пара или инертен газ. Температурата, при която протича процесът на адсорбция, трябва да е под
40°C, тъй като при по-ниски температури ефективността се подобрява. Това означава, че входящите
газове трябва да бъдат кондиционирани. ЛОС се възстановяват чрез
28

Кондензация и криогенна
кондензация
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Мембранно разделяне
Емисиите на ЛОС могат да бъдат
концентрирани посредством използването на органични селективни
(ЛОС-пропускливи) мембрани. Въздухът и летливите вещества преминават през мембраната с дебити,
определени от относителната й
пропускливост и разликите в налягането. В зависимост от конструкцията на системата, концентрацията
на ЛОС в изходящия поток може да
бъде увеличена от 5 до 50 пъти спрямо началната концентрация преди
преминаването през мембраната.
След това концентрираните газови
потоци могат да бъдат компресирани и кондензирани посредством конвенционална технология. Мембранното разделяне не може да се прилага
самостоятелно. Необходимо е и последващо пречистване на газовете.
Изборът на технология за емисионен контрол зависи от множество
различни параметри като концентрацията на летливи органични съединения в суровия газ, обема на газовия
поток, вида и състава на ЛОС и др.
Затова понякога може да се получи
известно припокриване в областите
на приложение. Тогава най-подходящата технология трябва да бъде избрана в съответствие със специфичните за конкретния случай условия.
Цялостната ефективност на вторичните мерки в секторите, използващи
разтворители, до голяма степен зависи от ефективността на улавяне
на потоците от съдържащи ЛОС
отпадъчни газове.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

отпадъци

Технологии
за рециклиране
на електрическо
и електронно
оборудване
Е

лектрическото и електронно
оборудване е неизменна част от
ежедневието ни, като бързото технологично развитите в сектора води
до постоянен поток от нови решения и скъсяване на експлоатационния
живот на продуктите. В световен
мащаб годишното количество излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) на човек
варира от 7 до 20 кг/човек/год. Тази
голяма разлика се дължи на различаващите се дефиниции за този вид
отпадъци – в САЩ към него се причислява само информационно и телекомуникационно оборудване, докато
в Европа понятието обхваща и големи домакински уреди, охлаждащи и
замразяващи съоръжения и медицински устройства.
ИУЕЕО съдържа ценни и редки
метали, включително злато, сребро,
паладий и платина, както и потенциално опасни вещества като олово, живак, кадмий и берилий. Следователно, отговорното управление на
отпадъчното електрическо и електронно оборудване включва на първо
място повторна употреба на все
още функциониращите устройства,
поправка на повредените, извличане
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

на електронните компоненти, рециклиране и обезвреждане. Първите две
опции са най-желани, тъй като водят
до удължаване живота на продуктите и повишаване на ресурсната
ефективност. Рециклирането на
ИУЕЕО дава възможност за възстановяване на благородни и други метали, което намалява въздействието върху околната среда, свързано
с производството на устройствата,
l
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и позволява да се гарантира, че опасните и токсични вещества се обезвреждат по подходящ начин.

Движещи сили
Факторите, обуславящи необходимостта от рециклиране на ИУЕЕО,
са икономически, екологични и здравни.
Електронните устройства съдържат над 60 различни елемента, мно29

отпадъци

го от които са ценни. Производителите от сектора са основен консуматор на благородни и специални
метали като никел и никелови сплави, кобалтови сплави, титан и титаниеви сплави. Затова от ключово
значение за индустрията е да се установи цикличен поток с цел да бъдат
възстановени тези ценни метали и
елементи. С изчерпването и поскъпването на суровините, инвестициите в технологии за рециклиране
на ИУЕЕО стават все по-мащабни.
В допълнение към възстановяването на ценни метали, рециклирането
на ИУЕЕО редуцира и въздействието
върху околната среда при първичното производство на тези продукти.
То обикновено е свързано с енергоемки етапи като добив и топене на
благородни и специални метали, които оказват значителен ефект върху
емисиите на въглероден диоксид.
Отпадъците от електрическо и
електронно оборудване представляват съществен екологичен и здравен
риск, ако не се управляват правилно.
Въпреки че като тегло ИУЕЕО представлява едва 2% от депонираните
отпадъци, в него се съдържат 70%
от опасните компоненти – олово в
електроннолъчевите тръби и спойките, живак в превключвателите,
полибромирани забавители на горенето в платките, пластмасовите
корпуси и кабелите, както и селен,
кадмий, хром, кобалт и др.
Установено е, че 50 до 80% от
събраните в развитите страни елек30

трически и електронни отпадъци се
изнасят към Китай, Индия и Пакистан, поради ниската цена на труда
и по-снизходителното екологично
законодателство. Тези държави обаче често не разполагат с необходимата инфраструктура за безопасна
обработка и обезвреждане на материалите. Въпреки че в Китай например има лицензирани оператори на
инсталации за рециклиране на
ИУЕЕО, пазарът се доминира от помалки компании, които не притежават необходимото оборудване. Често срещани практики в тези страни са ръчното разглобяване и сепариране на опасните компоненти и
откритото изгаряне, при което се
генерират съществени количества
диоксини и фурани поради липсата на
система за емисионен контрол.

Събиране
За осигуряване на устойчивото
развитие на икономиката и повишаване потреблението на уреди без да
се нарушават екологичния и суровинния баланс е необходимо създаването на системи за разделно събиране
и внедряването на технологии за
ефективно използване на материалите, съдържащи се в излязлото от
употреба електрическо и електронно оборудване. Вредното въздействие
на ИУЕЕО може да бъде ограничено
само чрез съгласувани действия на
правителството, производителите,
предприятията, ангажирани с разделното събиране, и потребителите.
брой 4/2017
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Трите основни схеми за събиране
на ИУЕЕО включват общински обекти за събиране, изкупуване от
търговците на дребно или изкупуване на оборудването от производителите.
В първия случай потребители и/
или предприятия могат да предават
отпадъците от ИУЕЕО за събиране
от общината. На площадката за
събиране се предоставят контейнери и/или палети за сортиране в зависимост от логистичната организация за транспортиране и рециклиране. Този механизъм за събиране
обикновено е безплатен за домакинствата, докато за търговските
дружества се налагат такси.
При втория вариант потребителите могат да занесат обратно
ИУЕЕО до магазините за продажба
на уреди на дребно. Продуктът може
да се предаде обратно с или без да
се закупи нов. При следващия механизъм, който обикновено се прилага
за по-голямо оборудване, отпадъците се връщат обратно директно на
производителите или в обособени за
целта центрове. След това се събраното ИУЕЕО се подава в следващите звена за третиране.

Сортиране и механично
третиране
Сортирането, разглобяването и
предварителното третиране обикновено се осъществяват на регионално или национално ниво. Този етап
има за цел да се сепарират материалните потоци предимно от метал,
стъкло и пластмаса, които впоследствие ще бъдат рециклирани. Оптималната степен на предварително
третиране се определя от изискванията за качество на материалите
за процесите на крайна обработка.
Извънредното предварително третиране не само оскъпява процедурата, но и може да доведе до значителни загуби на благородни метали.
Сложните компоненти и устройства като платки, мобилни телефони и други малки уреди трябва да
бъдат отстранени от потока отпадъци преди механичното третиране. Когато платките не се премахнат
ръчно и се шредират, благородните
метали се смесват с други фракции
като стъкло и алуминий. При смилаЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

отпадъци
нето на такива комплексни компоненти може да се стигне до загуби на
благородни метали в размер до 40%.
След сепарацията фракцията от черни метали се изпраща за извличане на
желязото, алуминият – към топилни
пещи, а медните сплави – към инсталации за интегрирано възстановяване на благородни метали, мед и други
цветни метали.

Възстановяване на
метали от ИУЕЕО
Пирометалургичната обработка
се състои в претопяването на отпадъчното електрическо и електронно оборудване във високотемпературни пещи. Процесът се използва
за възстановяване на мед и други
благородни метали, които при топене се разтварят в медта, като сребро, злато, платина и паладий. Желязото и алуминият не могат да бъдат
регенерирани, а се окисляват до
шлака.
Електронните отпадъци могат да
бъдат третирани и в малки пещи. Почесто срещана е обработката им до
концентрат на меден сулфид в големи топилни пещи. Световните компании лидери във възстановяването
на метали от ИУЕЕО чрез топене и
рафиниране са няколко – три от тях
са в Европа (Белгия, Германия и
Швеция), а една е в Канада.
Технологията има няколко етапа.
Първият включва сепарирането на
опасните компоненти като батерии,
електроннолъчеви тръби, живачни
крушки и др. Електроннолъчевите
тръби могат да бъдат рециклирани
напълно – пластмасовата тръба се
претопява, стъклото се използва
повторно, а оловото се регенерира.
След като се отстранят опасните
елементи, отпадъците се шредират,
като шредираният материал се сепарира с помощта на вибрационни
конвейери и маси, магнити и вихрови токове. Отделеният при процеса
прах, който може да е с висока концентрация на благородни метали, но
съдържа и горими примеси като пластмаса, хартия и дървесина, се улавя в ръкавни филтри. Прахът може
също да бъде добавен в топилния
процес за възстановяване на благородните метали.
Обикновено отпадъците от висоЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

кокачествена електроника не преминават през етап на шредиране, а се
изпращат директно към топилната
пещ. Това се прави, за да се избегнат получаването на прах, съдържащ
благородни метали, и съществените загуби на метали и компоненти
в странични материални потоци, които не могат да бъдат възстановени.
След това от шредираните отпадъци се взема проба, за да се оцени съдържанието на мед и благородни метали. Сепарираните материали се подават към топилната пещ.
Полученият разтвор от меден и
железен сулфид, в който се съдържат
благородните метали, се подава към
конвертор, където се получава черна мед. За повишаване на чистотата й, черната мед се рафинира в
анодни пещи. При електрорафинирането освен чистата мед се отделят
и ценни елементи като сребро, злато, селен, телур и др.
Пластмасовите компоненти на
ИУЕЕО не могат да бъдат рециклирани лесно, поради факта че
съдържат смес от забавители на
горенето, пигменти и др. Те обаче
могат да бъдат използвани като
гориво за топилния процес.
Въпреки че пирометалургичното
третиране е най-разпространеният
метод за възстановяване на ценни
метали от отпадъчно електрическо
и електронно оборудване, технологията има и някои недостатъци.
Сред тях са невъзможността за
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регенериране на алуминий и желязо
и формирането на емисии от диоксини при топенето на халогенираните забавители на горенето и поливинил хлорида в отпадъците.
През последните две десетилетия
хидрометалургичната обработка на
ИУЕЕО добива все по-голяма популярност заради по-високата й прецизност, предвидимост и по-лесното
управление на процесите в сравнение с пирометалургичните методи.
Преди химичното третиране обикновено е необходимо отпадъците да
преминат механична обработка.
Следват поредица от извличания с
киселини или основи. Сред най-широко използваните агенти за извличане на металите са цианиди, халиди,
тиокарбамид и тиосулфати. Получените разтвори се пречистват с цел
концентриране на благородните
метали и отделяне на примесите.
След това ценните компоненти се
възстановяват от разтвора чрез
електрорафиниране, редукция или
кристализация.
Един от недостатъците на хидрометалургичните процеси е, че
използваните химикали обикновено
са корозивни и токсични и изискват
специфично обезвреждане. Ефективността на метода се определя от
редица фактори, включително процент на магнитната фракция, гранулометричен състав, скорост на извличане, температура, съотношение
на твърдите към течните компоненти и скорост на разбъркване.
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