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БАВ проведе Национален семинар Качество и контрол на питейните води
На 9 и 10 юни т. г. в Габрово се състоя Национален семинар Качество и

контрол на питейните води, организиран от Българска асоциация по водите

(БАВ) съвместно с партньорите от СЖС България и Акционерно дружество

за строителство и услуги КОПАСА, клон България. Целта на семинара бе да

запознае мениджъри и специалисти от водния сектор с актуалните въпроси,

свързани с качеството на питейните води, последните технологични реше-

ния и добрите практики в областта на мониторинга и пречистването на

водите за питейно-битови нужди, и оборудването на пречиствателните

съоръжения.

Събитието започна с приветствия от председателя на БАВ инж. Иван

Иванов и кмета на Габрово Таня Христова. По време на първия панел бяха

разгледани реформите в отрасъл ВиК, възможностите за предоставяне на

финансиране във водния сектор по ОПОС 2014 – 2020 г., критериите за

оценка качеството на питейните води в България. В рамките на втория

панел бяха обсъдени последните законодателни промени в областта, инова-

тивна технология за изваждане на задържаните утаими и флотируеми веще-

ства в разпределителните канали пред филтрите на ПСПВ Бистрица и

прилаганата в ПСПВ Габрово технология на пречистване. Третият панел бе

посветен на представяне на технологии за пречистване на питейните води.

В семинара участваха 100 експерта от цялата страна - представители

на ВиК дружества, регионални здравни инспекции, лабораторно-изпитвател-

ни комплекси, общини, министерства, научните среди, бизнеса, БАВ и др.

Лабтех стана представител на Тесто
От началото на май т. г. Лабтех вече е официален представител на

Тесто в България, като компанията предлага доставка, продажба и сервизно

обслужване на цялата гама измервателни уреди на германския производител,

съобщиха за сп. Екология & Инфраструктура от офиса на компанията.

„Целта на новото партньорство е разширяване на продуктовата ни гама.

Тесто е утвърден световен лидер в производството на измервателни уреди

и съвместната работа с такава фирма е голяма чест и отговорност“,

коментират от Лабтех.

Според специалистите от компанията, най-атрактивни за българския пазар

са уредите за енергийна ефективност, газанализаторите за димни газове,

термовизионните камери, логерите за температура и влага, уредите за

вентилационни, климатични и хладилни системи и др. Повишен интерес се

забелязва към новите продукти на Тесто – WiFi-логери за влага и темпера-

тура SAVERIS 2, т.нар. смарт-сонди, уред за измерване качеството на маз-

нини.

„Всеки клиент е важен за нас. Продуктовата гама на Тесто е толкова

широка и разнообразна, че на практика покрива почти всички сфери на про-

мишлеността, научни, изследователски, калибровъчни и измервателни лабо-

ратории, органи за контрол, обследване на сгради и промишлени системи за

енергийна ефективност“, допълват от Лабтех.

За популяризиране на продуктите на Тесто от Лабтех ще разчитат на

интернет страницата си, рекламиране в специализирани списания, семинари,

изложения, e-mail кампании и др.

Община Видин получи финансиране за довършване на водния цикъл
17,9 млн. лв. бяха предоставени на община Видин от Министерството на

околната среда и водите чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“ за изпълнение на втора фаза от проекта за воден цикъл на града.

С полученото финансиране ще бъде довършена пречиствателната стан-

ция, която ще обслужва 48 000 жители и ще осигури екологосъобразно пре-

чистване на градските отпадъчни води. Договорът за безвъзмездна финан-

сова помощ бе подписан от кмета на Видин Огнян Ценков и министър Иве-

лина Василева.

„Ако не бяхме успели да фазираме проекта и да отпуснем безвъзмездно

17,9 млн. лв., община Видин или трябваше да ги осигури от бюджета си, за

да довърши строителството, или трябваше да върне вече изхарчените 50

млн. лв. в първата фаза. Поради финансовото състояние на общината това

би било немислимо“, сподели министър Василева.

Цялостната инвестиция за водния цикъл на Видин е 72,3 млн. лв., като по

първата фаза на проекта е извършена рехабилитация и разширение на 26,5

км канализация и водопроводи. С новата пречиствателна станция ще се

ограничи рискът от попадане на замърсители в подземните водоизточници.
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Приеха изменения в наредбата за оползотворяване на утайки от ПСОВ
Министерски съвет прие измененията в Наредбата за реда и начина на

оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез упот-

ребата им в земеделието. Обновената наредба предвижда използването на

утайките от земеделските стопани, само след предварителното им трети-

ране. С проекта на Наредбата се запазват редът и начинът за издаване на

разрешителни за дейности по оползотворяване на утайки чрез употребата

им в земеделието от БАБХ, съгласно Закона за опазване на земеделските

земи и РИОСВ, съгласно ЗУО.

Изменени са стойностите на максимално допустими концентрации (МДК)

на тежки метали в почвата, които са съобразени с нивата, заложени в

действащата европейска директива (86/278/ЕИО).

Наредбата не разрешава внасянето на утайки от ПСОВ в ливади и паси-

ща, ако в тях ще пашуват животни в срок по-кратък от 45 дни от торе-

нето, както и използването им в площи, върху които се отглеждат плодни

храсти, зеленчукови култури и лозя. Забранено е и оползотворяването на

утайки с по-висока концентрация на тежки метали от разрешеното.

Софийска вода се сертифицира по ISO 9001:2015
Софийска вода успешно се сертифицира по изискванията на стандарта за

управление на качеството ISO 9001:2015 и така стана една от първите

компании за комунални услуги, внедрили новата версия на стандарта, съоб-

щиха от дружеството.

Новата версия на ISO 9001:2015 обхваща процесите, свързани с обслуж-

ване на клиенти, включително нови присъединявания към ВиК мрежи, монтаж,

подмяна и проверка на водомери, отчитане на водомери, управление на кли-

ентски заявки, събиране на вземания, оплаквания и комуникация с клиенти и

др.

„Сертифицирането на Софийска вода АД съгласно ISO 9001:2015 е още

една крачка напред към спазването на ангажимента ни към всички потреби-

тели в концесионната област - да осигуряваме висококачествени ВиК услу-

ги“, заяви изпълнителният директор на Софийска вода Арно Валто.

18 общини са подали проекти за изграждане на компостиращи инсталации
Броят на общините, кандидатствали за финансиране за изграждане на

компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и биоразградими

отпадъци, е 18, съобщиха от МОСВ. Процедурата се провежда в рамките на

ОПОС 2014-2020 г. и е с бюджет около 98 млн. лв.

Подготовката на проектите продължи една година, по време на която

общините трябваше да извършат анализ на морфологичния състав на бито-

вите отпадъци, който да се използва при определянето на капацитета на

необходимите съоръжения. Предстои оценяването на проектните предложе-

ния, срокът за което е три месеца. Финансиране ще получат само общини-

те, чиито проекти съответстват на предварително обявените критерии.

Размерът на безвъзмездно предоставените средства ще зависи от капа-

цитета на съоръженията (между 2000 и 20 000 т годишно), като минимумът

е 3,4 млн. лв., а максимумът - 7,4 млн. лв. Предвижда се и финансова помощ

за закупуване на необходимото оборудване и техника за разделно събиране,

както и изграждане на съпътстваща инфраструктура.

Нов задържателен резервоар заработи в ПСОВ Лозенец
Нов задържателен резервоар заработи в пречиствателната станция на

курортното селище Лозенец от началото на август т. г. Министърът на

околната среда и водите Ивелина Василева инспектира работата на съоръ-

жението, изградено със средства, осигурени от МОСВ чрез Предприятието

за управление на дейностите по опазване на околната среда. На инспекци-

ята присъства министърът на околната среда и водите в периода 2009-2013

г. Нона Караджова.

Инвестицията на стойност 746 хил. лв. поема отпадъчните води, които

се формират в пиковите часове на натоварване, и ги пречиства по-късно

през нощта. С това бе решен проблемът с изливането им в морето. По

време на посещението си министър Василева поздрави кмета на Лозенец

Георги Лапчев за реализирането на проекта в срок.

„Радвам се, че съоръжението работи добре и че осигурихме чисто море

и спокоен летен туристически сезон за гражданите“, допълни Ивелина Ва-

силева.
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Международно изложение за опазване на околната среда и природните ресурси Ecofair
Между 12 и 14 октомври т. г. в Белград за 13-и път ще се състои

международното изложение за решения за опазване на околната среда

и природните ресурси Ecofair. Организатор на събитието е Belgrade

Fair.

Основните теми на изложението са опазване на водите, атмосферния

въздух и земите, рециклиране на отпадъци и др. Изложителите на Ecofair

2016 ще представят: иновативни технологии за анализ, мониторинг и уп-

равление на повърхностни и подземни води; оборудване за водоснабдяване

и поддръжка на водопроводни мрежи; измервателни системи за определяне

качеството на въздуха; съоръжения за ограничаване на емисиите от елек-

троцентрали и индустриални предприятия; решения за оползотворяване и

обезвреждане на производствени, битови, болнични и биоразградими от-

падъци и др.

В рамките на събитието експерти от сектора ще обсъдят и методи

за следене на климатичните промени, за оценка на промишленото замъ-

рсяване и за въздействието на аварии с химични вещества върху околна-

та среда.

Паралелно с Ecofair ще се проведе и международното изложение за енер-

гийна ефективност, възобновяема енергия, нефт, газ и въглища Energetika.

Емисиите на парникови газове в ЕС с най-ниско ниво от 1990 г. насам
Емисиите на парникови газове в ЕС са продължили да намаляват през

2014 г., с отбелязано понижение от 4,1%, с което нивото им е спаднало

с 24,4% под това от 1990 г. Това става ясно от годишния доклад за

инвентаризация, публикуван от Европейската агенция по околна среда

(ЕАОС).

„Обнадеждаващо е, че Европа успява значително да редуцира емисиите на

парникови газове от 1990 г. насам. Това е важна стъпка към достигане на

поставените за 2030 и 2050 г. цели за ограничаване на климатичните про-

мени. За да ускорим прехода към нисковъглеродно общество, трябва да

продължим с инвестициите в технологии и иновации, целящи намаляване на

зависимостта от изкопаеми горива“, заяви изпълнителният директор на ЕАОС

Ханс Бруйнинкс.

Като абсолютна стойност, от 1990 г. емисиите на парникови газове в ЕС

са се понижили с 1383 млн. тона (Mt), достигайки 4282 Mt еквивалент на CO2

през 2014 г.

Според доклада, намаляването на емисиите е резултат от много факто-

ри, включително увеличаване приложението на ВЕИ, употребата на горива

с по-ниско въглеродно съдържание, подобрения в енергийната ефективност,

както и структурните промени в икономиката. Потреблението на енергия

за отопление на домакинствата също е спаднало, тъй като от 1990 г. насам

зимите в Европа стават все по-меки.

Проект предвижда екологосъобразно събиране на опасни битови отпадъци в 22 общини
Проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудниче-

ство, предвижда изграждане на станции за събиране и временно съхране-

ние на опасни битови отпадъци в 5 общини в България и обслужването на

още 17.

По проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъоб-

разно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от домакин-

ства“ в общините Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол ще бъдат

създадени площадки за обезвреждането на тези отпадъци. Проектът е на

стойност почти 9 млн. швейцарски франка. Центровете ще са оборудвани

с разнообразни съдове за съхранение на отпадъци, а модернизирани микробу-

си за разделно събиране ще обслужват не само петте основни общини,

включени в проекта, но и 17 съседни.

Във включените общини се предвижда и провеждането на информационни

и обучителни кампании с цел подобряване на гражданското съзнание спрямо

правилното изхвърляне на опасните битови отпадъци. Графиците за събира-

не на стари лекарства, бои, лакове и други опасни продукти от бита ще

бъдат обявявани на видно място в кметствата, магазините за хранителни

стоки, сайтовете на общините и местните вестници.
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Откриха новото регионално депо край Велико Търново
Новата регионална система за управление на отпадъците в регион Велико

Търново, изградена по европейски проект, ще обслужва шест общини – Ве-

лико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Стражица и Златарица.

Депото бе официално открито в началото на август т. г. от премиера

Бойко Борисов, кмета на община Велико Търново Даниел Панов и министъра

на околната среда и водите Ивелина Василева.

Стойността на проекта е общо 33,2 млн. лв., като голяма част от фи-

нансирането е осигурено от оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.

Системата заема площ от 165 декара и разполага с модерни съоръжения и

инсталации за приемане, сепариране, преработване и депониране на отпадъ-

ците от 170 000 жители на общините.

„Това е една огромна помощ от държавата и Европейския съюз, която

дава възможност за по-голяма чистота на реките, въздуха и най-вече за по-

доброто здраве на хората в този прекрасен регион, в който се разраства

и туризмът. Новото депо разполага с инсталации за неопасни отпадъци,

компостиране и сепариране“, заяви премиерът Бойко Борисов.

Всички бензиностанции в страната ще бъдат оборудвани със система за улавяне на
бензинови пари До края на годината на всички нови и съществуващи бензиностанции в

страната трябва да бъде инсталирано оборудване за улавяне на бензинови

пари (УБП), обявиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

То включва системи, които ще прехвърлят отделените пари от резервоара

за гориво на моторните превозни средства по време на зареждане или в

резервоар на бензиностанцията, или в съответната колонка, след което ще

се използват за нова продажба.

Улавянето на бензиновите пари е необходимо, тъй като те оказват зна-

чително вредно въздействие върху здравето и околната среда. Те, заедно с

тютюнопушенето и отпадъчните газове от колите, са основен източник на

бензен - опасно вещество, класифицирано като канцерогенно от СЗО.

Цялостното оборудване на бензиностанциите в страната със система за

УБП трябва да се реализира до 31 декември т. г. За неизпълнения, установени

от Регионалните инспекции по околната среда и водите, се предвиждат

имуществени и административни санкции, съгласно Закона за чистота на

атмосферния въздух.

ВиК Добрич получи финансиране за възстановяване на щети от наводнения
Водоснабдяване и канализация – Добрич получи безвъзмездна финансова помощ

от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за възстановяване на щети,

причинени от наводнения през 2014 г. С изплатените 470 хил. лв. ще се фи-

нансират ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализа-

ционни съоръжения на територията, обслужвана от ВиК дружеството.

Заповедта за получаване на безвъзмездна финансова помощ беше подпи-

сана на 5 ноември 2015 г., като стойността на целия проект за възстано-

вяване на щетите е 1,13 млн. лв. Документът е създаден в рамките на

проект за ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канали-

зационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19 юни 2014 г. и обхва-

ща и териториите, обслужвани от ВиК Йовковци – Велико Търново. Про-

ектът трябва да бъде изпълнен в рамките на 12 месеца.

IBM разработи интелигентно решение за обработка на отпадъчни води
Испанската компания Aqualia Spain си сътрудничи с учените от IBM Research

за създаването на интелигентно съоръжение за обработка на отпадъчни

води и намаляване на енергийния му разход. Пилотният проект ще се реали-

зира в Лерида, Каталунска област, в компанията за отпадъчни води Aqualia

Spain, която обработва по 96 000 куб.м. на ден.

Учените от IBM Research в Хайфа, Израел, са разработили сензорно реше-

ние, с което да се следят показателите на инсталацията за преработка на

отпадъчни води в реално време. Модулът предвижда влияния от фактори

като промяна на времето, дефекти в системата, валежи, поддръжка на

съоръженията. Заедно с прогнозата се предлагат и необходимите промени

в настройките или оперирането с цел по-ефективна работа на завода.

С използването на решението на IBM Research в Aqualia Spain вече са

установени 13,5% общ спад на енергийния разход, 14% спад на използваните

химикали за отстраняване на фосфор от водата и 17% спад на количеството

утайката. Данните за резултатите са изготвени в сравнение с работата

на Aqualia Spain преди инсталирането на новото интелигентно съоръжение.
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   ървото издание на конкурса

„Екообщина“ привлича сериозен ин-

терес от страна на местната

власт, отчитат организаторите от

Посолството на Франция в България.

Инициативата се организира съвме-

стно с: Министерството на регио-

налното развитие и благоустрой-

ството; Министерството на окол-

ната среда и водите; Националното

сдружение на общините в Републи-

ка България; Асоциацията на еколо-

Засилен интерес към
първото издание на
конкурса "Екообщина"

зите от общините в България;

Центърът за енергийна ефектив-

ност Енефект; Фонда за енергийна

ефективност и възобновяеми източ-

ници; Сдружението Еконергия;

Българската асоциация по водите.

Общо над 30 общини са подали

документи за проекти в четирите

категории на конкурса – „Устойчиво

управление на водите“, „Устойчиво

управление на отпадъците“, „Енер-

гийна ефективност на сградите“ и

„Устойчива мобилност“. Водеща по

брой изпратени документи е катего-

рията „Устойчиво управление на

отпадъците“, следвана от тази,

посветена на енергийната ефектив-

ност. Сред кандидатите има общи-

ни, които са подали документи и в че-

тирите категории, което свидетел-

ства за активната работа и уста-

новени добри практики във всички

измерения на устойчивото развитие.

В рамките на конкурса бяха про-

ведени четири семинара, по един за

всяка една от категориите, чиято

основна цел бе обменът на опит

между Франция и България. Гост-

лектори на тези събития бяха спе-

циалисти от Париж, Лориан, Нант,

Анже Лоара, Рюел-Малмезон и Мец,

които представиха предложени от

тях решения за проблемни въпроси,

но същевременно и получиха идеи от

българските общини.

Жури от специалисти в различни-

те области оценява подадените до-

кументи и ще избере победителите

в конкурса до края на септември т.

г. Общините лауреати ще бъдат обя-

вени на официална церемония през ок-

томври, на която се очаква да

присъстват представители на пра-

вителството и местната власт.

Специалната награда е четириднев-

но учебно пътуване във Франция за

двама представители на общината

с цел обмен на успешни практики и

установяване на добри двустранни

отношения. Награди ще бъдат пре-

доставени и от корпоративните

партньори на проекта: Рено Нисан,

Schneider Electric, Веолия, Saint-Gobain

Weber.

П

Засилен интерес към
първото издание на
конкурса "Екообщина"
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ърговското изложение за еколо-

гични технологии и устойчиво раз-

витие Ecomondo ще се проведе за 20-

и път от 8 до 11 ноември т. г. в

Римини, Италия. Във фокуса на съби-

тието, организирано от Rimini Fiera,

ще бъдат кръговата икономика и

климатичните промени.

Ecomondo е най-голямото изложе-

ние за Европа и Средиземноморието,

посветено на устойчиви технологии

за третиране и рециклиране на вся-

какви видове отпадъци, пречиства-

не и рециклиране на води, възстано-

вяване на замърсени морски зони,

ефективна употреба и преработка

на суровини и отпадъци, както и

насърчаване на употребата на

възобновяеми ресурси. На предходно-

то издание на Ecomondo през 2015 г.

на обща площ от 100 000 кв. м сво-

ите продукти са представили 1200

изложители, а форумът е посетен от

103 514 души от цял свят.

Ecomondo 2016 ще се проведе
от 8 до 11 ноември в Римини

През т. г. акцент на изложението

ще са иновативни технологии за:

сметосъбиране, сметоизвозване,

третиране и обезвреждане на от-

падъци; анаеробно разлагане на био-

разградими отпадъци и производство

на биогаз и биогорива; пречистване

на битови и производствени води;

пречистване на въздух; рекултивация

на нарушени терени; оценка и мони-

торинг на замърсени територии.

Новото в програмата на тазго-

дишното издание ще са секторите,

посветени на решения за товарене

и логистика на материали, и на

технологии за мониторинг и конт-

рол. В първия сектор посетителите

ще могат да видят машини и оборуд-

ване за товарене и повдигане на

материали, на органични и неорга-

нични отпадъци и стоки. На минало-

годишното изложение тази зона бе

обединена със сектора, посветен на

рециклирането в строителството,

като по този начин бе обхваната

цялата индустриална верига – от

машини за товарене на отпадъци до

съоръжения за рецклиране на стро-

ителни отпадъци. Във втория нов

изложбен сектор ще бъде предста-

вена апаратура за мониторинг на

замърсители в атмосферния въздух

и водите. Във фокуса на изложбена-

та зона ще бъде мониторингът на

миризми, а сред дискутираните теми

ще бъдат ролята на регулаторните

агенции, акредитацията на лабора-

тории, както и новите технически

стандарти в областта.

Т

Ecomondo 2016 ще се проведе
от 8 до 11 ноември в Римини
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Представете накратко функциите

и отговорностите на ИАОС.

Изпълнителна агенция по околна

среда (ИАОС) е администрация към

министъра на околната среда и во-

дите с мисия и стратегическа цел да

работи за опазването на околната

среда на Република България чрез при-

лагане на националното законодател-

ство и международния опит. Агенци-

ята управлява Националната систе-

ма за мониторинг на околната среда

(НСМОС), чиято цел е осигуряване на

подходяща инфраструктура за мони-

торинг и информация за околната

среда за национални, международни

институции и обществеността.

В ИАОС поддържаме 15 акредити-

рани лаборатории, от които 1 цен-

трална и 14 регионални, за извършва-

не на лабораторно-аналитична дей-

ност, свързана с набиране и анализ

на проби от околната среда.

Друга важна роля е провеждането

на процедури по издаване, преразг-

леждане, актуализиране и отмяна на

комплексни разрешителни, и на раз-

решителни за търговия с емисии на

парникови газове на операторите на

инсталации, участващи в Европейс-

ката схема за търговия с квоти на

емисии на парникови газове (ЕСТЕ).

Агенцията одобрява и доклади за

безопасност на предприятия и съоръ-

жения с висок рисков потенциал.

Какви тенденции се наблюдават в

измерените концентрации на фини

прахови частици през последната

една година?

По отношение на фините прахови

частици нивото на замърсяване

представлява проблем за цялата

страна. Трябва да се отбележи, че в

Важно е да осигурим достъп
до достоверна и навременна
информация за околната среда

Валери Серафимов, директор на дирекция
„Мониторинг и оценка на околната среда“

в ИАОС, пред сп. Екология & Инфраструктура

последните години се наблюдава

подобрение по отношение на този

замърсител. В 29 от общо 37 пунк-

та за мониторинг се наблюдава на-

маление на средногодишната концен-

трация (40µg/m), а в 28 - намаление

на броя превишения на среднодено-

нощната норма. Такива са населени-

те места Добрич, Девня, Перник,

Пловдив (АИС „Каменица“), Благоев-

град, София (пункт „Гара Яна“), Ве-

лико Търново и Кърджали. Трябва

също да се отбележи, че България е

една от 28-те страни членки на Ев-

ропейския съюз, която е нарушила

средноденонощната норма. В около

15 страни членки се наблюдават

проблеми с надвишаване на предел-

ните норми на този замърсител.

В началото на май т. г. стартира

Националната информационна сис-

тема за отпадъци. Какви възмож-

ности дава тя за момента и какви

са ползите от функционирането й?

Към момента Националната ин-

формационна система за отпадъци

(НИСО) дава възможност за достъп

до 9 броя публични регистри. С въвеж-

дането на пълната функционалност

на НИСО ще се постигне намаляване

на административната тежест чрез

автоматизиране на процесите по

водене на отчетност и предоставя-

не на информация за отпадъци на

всички фирми, имащи отношение към

процесите по управление на отпадъ-

ци. Ще се оптимизират процесите по

издаване на документи за извършва-

не на дейностите с отпадъци и ще

се осигури достоверна и навременна

информация за отпадъците. Така ще

се предостави достъп до актуална

публична информация за дейностите

по управление на отпадъците. Изклю-

чително ще се съкратят сроковете

за обработка на информация, необхо-

дима за взимане на управленски реше-

ния в областта на управление на

отпадъците.

Кои са приоритетните цели за

агенцията до края на годината?

Основните цели на ИАОС до края

на годината са цялостно въвеждане

в експлоатация и поддръжка на

НИСО, успешно приключване на пла-

новия надзор за поддържане на акре-

дитацията на лабораториите към

ИАОС, поддържане на Националната

система за извършване на национал-

ните инвентаризации на емисиите

на вредни вещества и парникови

газове съгласно изискванията на ЕК

и международни споразумения.

За нас е важно да осигурим достъп

на обществеността до достоверна

и навременна информация за околна-

та среда, прилагайки съвременни

информационни средства, а по този

начин и формиране на съзнателно

отношение и грижа към околната

среда и провокиране на позитивно

екологосъобразно поведение на обще-

ствеността. Важен приоритет за

нас е и поетапното публикуване в

интернет на информационните маси-

ви и ресурси в отворен формат.

Важно е да осигурим достъп
до достоверна и навременна
информация за околната среда
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Как оценявате развитието на БАВ

през 20-те години от създаването

й досега?

Всъщност, като правоприемник на

Българската асоциация по водоснаб-

дяване и канализация (БАВК) съще-

ствуваме от повече време. Първона-

чалната идея на БАВ е била да бъде

изразител на мнението на експерти-

те и специалистите в сектора и по-

конкретно в областта на пречиства-

нето на питейни води. Но постепен-

но с годините, смятам, че тази орга-

низация се превръща в изразител на

мнението на широк кръг от хора, не

само на тесни специалисти. Най-

важното е, че се утвърдихме и като

добър партньор на всички правител-

ства през изминалия период. Уча-

стваме във взимането на страте-

гически решения и ставаме неизме-

нен фактор в този отрасъл. Стре-

межът ни е занапред да се включва-

ме още по-активно в този процес. За

целта трябва така да развием орга-

низацията, че тя да има достатъч-

но ресурс, за да привлича най-добри-

те експерти по различни въпроси.

Измени ли се по някакъв начин

мисията на асоциацията в рамки-

те на този период?

Основното изменение настъпи с

обединяването на двете предхожда-

щи организации. Но дори след това

асоциацията непрекъснато търпи

промяна с идеята, че се опитваме да

получим по-голяма финансова незави-

симост от нашите членове чрез раз-

виване на странични дейности, кои-

то да носят доходи на асоциацията.

С повече средства винаги има пове-

че свобода на действие. По този

начин развихме инициативата „Знак

за качество“, която има за цел да

контролира, или по-скоро поощрява,

използването на качествени мате-

риали. Включваме се и в различни

проекти по европейски програми.

Имаме шанса да бъдем деен участ-

ник и да получаваме идеи за разви-

тие от Дунавската водна програма,

чиято цел е да подпомага всички по-

добни асоциации на Балканите, а и

въобще в Източна Европа. Това, ко-

ето е важно за тази година е, че сме

пред изготвянето на бизнес план,

който да даде посоката на развити-

ето ни за следващите пет години.

Кои моменти от историята на БАВ

бихте посочили като определящи?

На първо място е създаването на

БАВК, след това обединяването на

БАВК с Българската национална асо-

циация по качество на водите

(БНАКВ). След окрупняването воде-

ща роля в Управителния съвет полу-

чават ВиК операторите. Те обаче не

доминират самоцелно, а винаги

съществува паритет между пред-

ставителите на ВиК операторите,

между хората от академичните сре-

ди и от бизнеса. Така се получават

балансирани решения, които удов-

летворяват всички страни. Освен

тези чисто организационни момен-

ти, от определящо значение бе взи-

мането на решение за стартиране-

то на инициативата „Знак за каче-

ство“, която общо казано удостове-

рява качеството на продаваните

ВиК продукти на пазара в България.

Тя все още е в процес на развитие,

но се усеща, че с всеки изминал ме-

сец все повече участници на пазара

разбират, че тя е абсолютно необ-

ходима, защото се вижда как някои

проекти страдат от това, че са

били изпълнени с некачествени ма-

Утвърдихме се като
фактор при взимането
на стратегически решения

териали.

Естествено, трябва да спомена и

издаването на нашето списание

Булаква, което според мен е търсе-

но и ценено. Опитваме се да го раз-

виваме, като целта му е да инфор-

мира гилдията по различни въпроси

чрез интервюта и даване на трибу-

на на ключови фигури в сектора.

За съжаление, има какво още да се

желае за развитието на Центъра за

професионално обучение. Все пак, не

сме се отказали от тази цел, защо-

то обучението на персонала на ВиК

операторите и въобще на хората,

които са в сектора, си остава една

важна част от целия пъзел, който

трябва да бъде сглобен, за да имаме

качествени услуги.

Друго направление, към което

трябва да увеличим усилията си, е

привличането в асоциацията на уча-

стници от други отрасли. За целта

обаче трябва вътрешноорганизацион-

но да сформираме групи по интере-

си, които да работят на оперативно

ниво, така че да сме винаги готови

да даваме експертни становища.

С какви трудности се сблъсквате

най-често?

Като всяка неправителствена

организация, основната трудност е

Утвърдихме се като
фактор при взимането
на стратегически решения

инж. Иван Иванов, председател на Българската

асоциация по водите (БАВ),

пред сп. Екология & Инфраструктура
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финансирането, макар че към момен-

та се чувстваме стабилни. Необхо-

димо е все пак да имаме някаква

сигурност, че сме обезпечени в

дългосрочен план. Друго основно

предизвикателство е наличието на

много интереси, което от една

страна е полезно, но понякога е пред-

поставка за възникване на спорове.

Много е трудно да се балансира

между интересите на всички члено-

ве в БАВ, след което да излезем с

единно становище, удовлетворява-

що всички страни. Винаги внимава-

ме много да не нарушим нечии инте-

реси. Друга трудност е това, че не

успяваме да сме активни в междуна-

родните асоциации, в които члену-

ваме, а през тях определено бихме

могли да влияем на европейското за-

конодателство.

По какъв начин дейността на сдру-

жението е повлияла на развитие-

то на водния сектор у нас за изми-

налите години?

Както споменах, се утвърждава-

ме като партньор на правителство-

то, независимо кой е на власт. Не-

избежно сме търсени, когато се

подготвят стратегически докумен-

ти и се планират законодателни

промени. Бих казал, че доказано на-

шето мнение се слуша и по този

начин сме повлияли със сигурност

при изготвянето на Стратегията за

управление и развитие на ВиК сек-

тора и други такива документи.

Конкретен пример са последните

изменения в Закона за водите, за

които излязохме със становище,

което беше взето предвид.

Каква е формулата за това да бъде-

те толкова активни и да работи-

те добре с всички?

Това наистина е най-голямото

предизвикателство. Да успееш да

работиш с всички означава да мо-

жеш да приемеш чуждото мнение.

Формулата е изготвянето на екс-

пертно, безпристрастно станови-

ще. На вътрешно ниво, разбира се,

имаме дебати - едни са за подкре-

пяне на определено решение, други

са категорично против, но след

като аргументите надделеят, изли-

заме със становище. Тогава аз съм

спокоен да изляза и да кажа как

според асоциацията и гилдията

трябва да изглеждат нещата и как

трябва да бъде направено нещо. За

съжаление, не успяхме да прокара-

ме предложението за отделен закон

за ВиК, както и това за отделяне на

водния регулатор от енергийния.

Този въпрос обаче не е затворен. По-

скоро смятам, че решението беше

отложено и сме убедили отговорни-

те фактори за наложителния харак-

тер на тази промяна, но обстоятел-

ствата не позволиха тя да случи на

този етап.

Какви са краткосрочните и по-

дългосрочни планове за асоциация-

та за следващите години?

Те ще бъдат формулирани в спо-

менатия петгодишен бизнес план.

Първата стъпка е да се организира-

ме на вътрешно ниво, да имаме ак-

тивни работни групи по различни

горещи въпроси. Стъпка две е да

наложим идеята за „Знак за каче-

ство“. Тя е доказано необходима,

защото всички материали, които се

използват в скъпите инфраструк-

турни проекти трябва да се те-

стват, за да е сигурно, че не са

подменени с фалшиви такива. Оста-

ва и вече споменатата цел за въвеж-

дането на закон за отделен ВиК

регулатор.



16 брой 3/2016  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

проекти

  иВ Изоматик изпълнява система-

та за управление на съоръженията за

обезводняване на утайките в ПСОВ

Равда, съобщиха за сп. Екология & Ин-

фраструктура от офиса на компани-

ята. Технологичните съоръжения в

инсталацията включват две винто-

ви преси тип C-press на Andritz Sepa-

ration и две системи за подготвяне на

полимер тип Easypure на Lutz-Jesco.

Инсталацията за обезводняване

е последната в цикъла за пречиства-

не на отпадъчните води. Утайките

постъпват в нея, след като са пре-

стояли определено време в метан-

танкове и са претърпели процес на

анаеробно разлагане, при който от

тях се извлича газ метан, за да се

използва като гориво. Постъпващи-

те утайки са в течно състояние, с

примеси от твърди неразтворени

частици. В инсталацията за обез-

водняване утайките се смесват с

определена доза полимер, подготвен

от системите Easypure. Полимерът

спомага за свързването на малките

твърди частици от утайките в по-

големи агломерати. За улесняване

на контакта между полимера и

утайката и за ускоряване на химич-

ната реакция между тях, двете ве-

щества се смесват в динамичен

ВиВ Изоматик внедрява
система за управление
на инсталация
за обезводняване на
утайките в ПСОВ Равда

ВиВ Изоматик внедрява
система за управление
на инсталация
за обезводняване на
утайките в ПСОВ Равда
В
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флокулатор, където дозираната

смес се разбърква механично. Така

заготвената смес, вече в доста по-

твърд вид, постъпва в C-пресата,

където се притиска към перифери-

ята на ситно перфориран метален

цилиндър посредством централно

разположен в него винт. Натискът

се увеличава в посока от входа към

изхода на пресата, така че водата

от сместа се отцежда през дупки-

те на цилиндъра. На изхода на пре-

сата се отделя твърд отпадък,

който се отвежда до площадка за

съхранение чрез винтов транспор-

тьор. Твърдият отпадък може да

бъде оползотворен като почвен

подобрител, а отделената при про-

цеса вода, която вече не съдържа

твърди частици, се връща за по-

вторно третиране.

„Изпълняваните от ВиВ Изоматик

дейности в рамките на проекта

включват: електротехническо про-

ектиране на системата за управле-

ние; производство на шкафовете за

автоматично и ръчно управление;

програмиране на контролера за уп-

равление на системата в ръчен и

автоматичен режим – по предвари-

телно зададени програми за управ-

ление; конфигуриране на оператор-

ския интерфейс за системата, как-

то и въвеждането й в експлоатация.

За изпълнение на задачата са из-

ползвани управляваща апаратура

Phoenix contact – контролер ILC 171

от серията Inline със съответната

периферия, пускова и защитна апа-

ратура на GE Industrial Solutions и

Lovato Electric, монтирани в стоящи

шкафове TS8 и стенни табла AE,

произведени от Rittal.

Контролерът има зададени авто-

матични програми за управление на

съоръженията, като операторът

избира програмата, по която да ра-

ботят те. Наличен е и базов конт-

ролен панел, с помощта на който

операторът задава необходимите

параметри за работа и получава

оперативни сигнали и статистичес-

ка информация за системата. За

операторския интерфейс се използ-

ва вграденият в контролера уеб

сървър. Конфигурирането на визуа-

лизацията се прави със свободно

достъпна версия на софтуера

WebVisit на Phoenix contact. Конфигу-

рираната визуализация може свобод-

но да се отвори и от компютър с

Internet Explorer или друго подобно

приложение в рамките на обекта.

Управляващият контролер комуни-

кира със SCADA на обекта, за да

предостави детайлна информация за

съоръженията на горното ниво за

управление и мониторинг и да полу-

чи необходима за работата на сис-

темата информация. Контролерът

поддържа дистанционен инженерен

достъп за оnline мониторинг на ра-

ботата и сигналите му, и за корек-

ция в параметрите му с помощта на

софтуера PCWorx на Phoenix contact“,

разказват от ВиВ Изоматик.

„Компанията разработва и внедря-

ва подобни системи за ВиК сектора,

използвайки управляващата апара-

тура Phoenix contact, пускова и за-

щитна апаратура на GE Industrial

Solutions и Lovato Electric - водещи

фирми в областта на електротехни-

ката и автоматизацията“, допълват

те.



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 3/2016 19



20 брой 3/2016  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

проекти

    вропейската схема за търго-

вия с емисии (ЕСТЕ) е механизъм за

ограничаване обема на емисии пар-

никови газове от горивните инста-

лации и операторите на въздухоп-

лавателни средства, от които су-

марно се генерират близо 50% от

парниковите газове в ЕС. Система-

та позволява търговия с квоти за

емисии, което гарантира, че общи-

те емисии се поддържат под огра-

ничаващата стойност и че за ре-

дуцирането им могат да бъдат

предприети икономически най-из-

годните мерки. ЕСТЕ е основен ин-

струмент на ЕС в усилията за по-

стигане на целите за намаляване

емисиите на парникови газове в

настоящия момент и за в бъдеще.

графски, така и по отношение на сек-

торите и видовете парникови газо-

ве. От стартирането на трета

фаза ЕСТЕ покрива приблизително

половината от общото количество

емисии на парникови газове в ЕС.

Държавите членки имат възможност

да прибавят още сектори и типове

емисии към схемата след одобрение

от Европейската комисия.

В първа фаза на ЕСТЕ са включе-

ни 25 държави членки. България и

Румъния се присъединяват с влиза-

нето си в ЕС през 2007 г. От нача-

лото на втора фаза схемата вече

обхваща цялото Европейско икономи-

ческо пространство (ЕИП), като се

включват Норвегия, Исландия и Лих-

тенщайн. По време на третата си

фаза ЕСТЕ се разраства още с до-

бавянето на най-големите стацио-

нарни източници в Хърватия през

януари 2013 г., шест месеца преди

официалното влизане на страната в

ЕС. От 2014 г. ЕСТЕ покрива и целия

хърватски авиационен сектор.

От стартирането си схемата

обхваща секторите, генериращи

най-големи количества емисии пар-

никови газове – ТЕЦ и производстве-

ните предприятия. През 2012 г. об-

хватът й е разширен, като се включ-

ват и емисиите CO2 от авиацията.

По време на третата фаза към ЕСТЕ

са причислени и производството на

алуминий, нефтохимическата и хими-

ческата промишленост и улавянето

на въглерод. Към момента схемата

покрива повече от 11 000 инстала-

ции, включително ТЕЦ и други горив-

ни инсталации с номинална входяща

топлинна мощност над 20 MW (с

изключение на съоръжения за изгаря-

Европейска схема
за търговия с
емисии

Европейска схема
за търговия с
емисии

Търговският подход спомага за бор-

бата с климатичните промени по

рентабилен и икономически ефекти-

вен начин. Като първата и най-го-

ляма схема за търговия с емисии

парникови газове, ЕСТЕ покрива над

11 000 електроцентрали и промиш-

лени инсталации в 31 държави, и

полетите между летища в участва-

щите страни. Схемата е въведена

през 2005 г. и оттогава е претърпя-

ла няколко промени. Изпълнението й

е разделено на търговски периоди,

наричани фази. Настоящата трета

фаза на ЕСТЕ започна през 2013 г. и

ще продължи до 2020 г.

Обхват
Обхватът на ЕСТЕ се разширява

непрекъснато от самото начало на

първа фаза през 2005 г. както гео-

Е
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не на битови отпадъци), рафинерии,

коксови пещи, производството на

желязо и стомана, циментов клинкер,

стъкло, вар, тухли, керамични изде-

лия, целулоза, хартия и картон, алу-

миний, нефтопродукти, амоняк, азот-

на, адипинова и глиоксилова кисели-

на, улавяне, транспорт по тръбопро-

води и геоложко съхранение на CO2.

До края на 2016 г. ЕСТЕ ще покрива

само полетите в границите на ЕИП.

По време на първия етап на схе-

мата за търговия с емисии са вклю-

чени единствено емисиите на въгле-

роден диоксид. През втория период

вече е разрешено и доброволното

включване на емисии на N2O по пре-

ценка на държавите членки. От 2013

г. ЕСТЕ покрива определени емисии

N2O (от производството на азотна,

адипинова и глиоксилова киселина) и

емисии перфлуоровъглероди (PFC) от

производството на алуминий.

Инсталации, чиито емисии са в

толкова малки количества, че адми-

нистративните разходи за единица

емисии са несъразмерно високи,

имат възможност да не участват в

схемата, при условие че прилагат

еквивалентни мерки. Една инстала-

ция се смята за малък източник, ако

отделя по-малко от 25 ktCO2e годиш-

но и е горивна инсталация с номинал-

на входяща топлинна мощност под

35 MW. От схемата могат да бъдат

изключени и болници, когато те са

обект на еквивалентни мерки.

Механизъм
ЕСТЕ работи на принципа на огра-

ничаване и търговия. Общият обем

парникови газове, които могат да

бъдат емитирани всяка година от

електроцентрали, заводи и други

инсталации в обхвата на схемата, са

обект на ограничение на ниво ЕС. В

рамките на това ограничение компа-

ниите получават или закупуват кво-

ти за емисии, с които те могат да

търгуват, ако пожелаят. От 2013 г.

насам ограничението на емисиите от

електроцентрали и други неподвиж-

ни източници се редуцира с 1,74%

всяка година. Това означава, че до

2020 г. емисиите парникови газове от
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тези сектори би трябвало да са с 21%

по-малко от тези през 2005 г. За

авиационния сектор се прилага от-

делно ограничение – за търговския

период 2013-2020 г. то е 5% под сред-

ногодишното ниво на емисии през

годините от 2004 до 2006 г.

Квотите за емисии са „валутата“

на ЕСТЕ, а лимитът на общия брой

квоти им придава стойност. Всяка

квота дава на притежателя й пра-

вото да емитира един тон CO2 или

еквивалентно количество от двата

по-мощни парникови газа – N2O и PFC.

Квотите могат да бъдат използ-

вани еднократно. Предприятията

следва да предават квоти за всеки

емитиран през изминалата година

тон CO2 или еквивалентно количе-

ство други парникови газове. В слу-

чай че не бъдат предадени достатъ-

чно на брой квоти, отговарящи на

отделените емисии, се налагат

тежки глоби. Операторите могат да

получат безплатно определен брой

квоти от правителствата. За да

покрият останалата част от еми-

сиите си, те трябва да закупят

допълнителни квоти или да използ-

ват спестени от предходни години

квоти. В рамките на ограничението,

операторите могат също да закупят

кредити от даден вид одобрени све-

товни енергоспестяващи проекти.

Необходимостта от закупуване или

използване на резерва от квоти и

кредити създава постоянен стимул

за компаниите да намаляват своите

емисии. Те могат също и да прода-

ват квоти и кредити, ако например

преценят, че притежават повече от

нужното. Тази гъвкавост на систе-

мата позволява на операторите да

изберат най-рентабилния вариант за

справяне с емисиите парникови га-

зове. Трите основни подхода за това

са: инвестиране в по-ефективни

технологии и/или преминаване към

по-малко въглерод интензивни енер-

гийни източници с цел намаляване на

емисиите; закупуване на допълнител-

ни квоти или кредити; комбинация от

предходните две алтернативи.

Разпределяне на
квотите

Докато в началото на схемата

квотите са предимно раздавани без-

платно от правителствата, от 2013

г. основният метод за разпределяне-

то им е търговията. Това означава,

че предприятията трябва да закупу-

ват все повече квоти на търг. Ев-

ропейското законодателство по-

ставя цел за пълно преустановява-

не на безплатното отпускане на

квоти до 2027 г. Търговията, осно-

ваваща се на принципа „замърсите-

лят плаща“, е най-прозрачният ме-

тод за разпределение на квотите за

емисии.

От началото на трета фаза на

ЕСТЕ производителите на енергия са

длъжни да закупуват всичките си

квоти. Опитът показва, че те успеш-

но предават условната стойност на

квотите на клиентите, дори и кога-

то квотите са получени безплатно.

България, заедно с Кипър, Чехия, Ес-

тония, Унгария, Литва, Полша и Румъ-

ния, се възползва от клауза, която

позволява безплатното отпускане на

определен брой квоти на оператори-

те на ТЕЦ да продължи до 2019 г. В

замяна на това, тези страни тряб-

ва да инвестират средства най-

малко на стойността на тези кво-

ти в модернизирането на енергийния

сектор.

Около 88% от предвидените за

търговия квоти се разпределят на

държавите членки на база техния дял

верифицирани емисии от инсталации

в обхвата на ЕСТЕ през 2005 г. Най-

бедните държави в ЕС получават

10% като допълнителен източник на

приходи, които да се оползотворят

за ограничаване на въглерод интен-

зивните икономики и адаптиране към

климатичните промени. Останалите

2% се раздават като „Киото бонус“

на 9 държави членки, включително и

България, които до 2005 г. са реду-

цирали емисиите парникови газове

до поне 20% от нивата през базова-

та им година, от която са страна

по Протокола от Киото.

Търговете се провеждат от ком-

пании, които се определят от наци-

оналните правителства, но са отво-

рени за купувачи от всички държави,

участващи в схемата. Повечето пра-

вителства използват обща платфор-

ма за търговете, като само Герма-

ния, Полша и Обединеното кралство

имат свои собствени платформи.

Съгласно съответното европей-

ско законодателство, поне полови-

ната от приходите от търговете и

всички приходи от търговете в авиа-

ционния сектор следва да се изпол-

зват за ограничаване на климатич-

ните промени в Европа и други стра-

ни. Държавите членки са задължени

да информират Комисията за това

проекти



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 3/2016 23

по какъв начин оползотворяват тези

приходи. Германия например използ-

ва голяма част от тях за осъществя-

ване на проекти, свързани с намаля-

ване парниковия ефект в развиващи-

те се страни и нововъзникващите

икономики.

В другите сектори преминаване-

то към търговия става постепенно.

До 2020 г. се предвижда производ-

ствената промишленост да получа-

ва безплатно 30% от квотите, а

останалата част да се закупуват.

В авиационния сектор обаче, за це-

лия период 2013-2020 г. се очаква

едва 15% от квотите да бъдат

търгувани. Безплатно отпусканите

квоти за производствените предпри-

ятия се разпределят въз основа на

хармонизирани правила. Това гаран-

тира, че инсталациите от опреде-

лен тип се третират еднакво в гра-

ниците на ЕС. Опора на тези прави-

ла са амбициозни референтни стой-

ности за емисиите, изведени чрез

консултации с индустрията. Награж-

даването на най-ефективните ин-

сталации засилва стимула за бизне-

са да редуцира емисиите парникови

газове.

Терминът „изтичане на въглерод“

се използва за описание на ситуаци-

ята, в която, поради високите раз-

ходи, свързани с климатичните про-

мени, операторите преместват

производството си в други държави

с не толкова строги ограничения

върху емисиите парникови газове.

Това може да доведе до увеличение

на техните общи емисии. Инстала-

циите в секторите и подсекторите,

считани за уязвими към изтичане на

въглерод, се регулират по специален

начин, подкрепящ конкурентоспособ-

ността им. Тези, които постигат

референтната стойност, получават

безплатно всичките им необходими

квоти за цялата трета фаза на

ЕСТЕ. Инсталациите, които не по-

стигат референтната стойност,

получават пропорционално по-малко

безплатни квоти и следователно

трябва да редуцират емисиите си и/

или да закупят още квоти.

Осигуряване на
съответствие

Операторите следва да осъще-

ствяват мониторинг и да доклад-

ват емисиите в обхвата на ЕСТЕ за

всяка календарна година, като док-

ладите трябва да са проверени от

акредитиран верификатор. До 30

април на следващата година тряб-

ва да бъдат предадени достатъч-

но на брой квоти, които да покрият

общите емисии. В резултат на

това, тези квоти се елиминират и

не могат да бъдат използвани по-

вторно. В случай че предадените

квоти не са достатъчно, се налагат

глоби. Предприятието следва да

закупи квоти, за да компенсира лип-

сата, и да заплати глоба за всеки

излишен тон емитиран CO2. Наказа-

нието нараства всяка година в

съответствие с годишното ниво на

инфлация в еврозоната. Точното

отчитане на всички квоти се оси-

гурява чрез поддържане на единен за

ЕС регистър, чрез който може да се

проследи собствеността на квоти-

те, съхранявани в електронни смет-

ки.

Ползи
Чрез ограничаването на общото

количество емисии на парникови

газове от основните икономичес-

ки сектори, ЕСТЕ създава стимул

за компаниите да инвестират в зе-

лени технологии. Колкото по-висо-

ка е пазарната цена на квотите,

толкова по-голям е стимулът за ин-

дустрията. В допълнение, приходи-

те от продажбата на 300 млн. кво-

ти – 5% от общия брой за трета

фаза на схемата, се оползотворя-

ват за съфинансиране на строи-

телството и експлоатацията на

демонстрационни проекти в две

области: улавяне и съхранение на

въглероден диоксид и иновативни

технологии за получаване на възоб-

новяема енергия.

ЕК вижда ЕСТЕ като важен гра-

дивен елемент за изграждането на

международна мрежа от системи за

търговия с емисии. Очаква се меж-

дународният въглероден пазар да се

развие чрез свързването на съвме-

стими национални системи, какви-

то вече се прилагат в Австралия,

Япония, Нова Зеландия, Швейцария и

САЩ. Такива схеми са планирани и

в Канада, Китай и Южна Корея.

Свързването на ЕСТЕ с други устой-

чиви схеми за търговия с емисии ще

предостави няколко ползи, сред ко-

ито намаляване на цените за реду-

циране на емисиите, повишаване

ликвидността на пазара, стабили-

зиране цената на въглерода и гло-

бално обединяване в борбата с кли-

матичните промени.

проекти
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Предварително изработените
помпени станции Grundfos са
гъвкаво и надеждно решение
за отвеждане на отпадъчни
води

Като вносител и партньор на све-

товния помпен концерн Grundfos, Ада-

ра Инженеринг предлага предварител-

но изработени напълно окомплекто-

вани помпени станции на производи-

теля. При отвеждането на отпадъч-

ни и дренажни води предварително

изработените помпени станции са

икономически изгодна, гъвкава и на-

деждна алтернатива на традицион-

ните бетонни решения. Те са с дек-

ларация за съответствие на цялос-

тния продукт CE, която спестява

време при въвеждане в експлоатация.

За да отговорят на изискванията

на всички клиенти, Grundfos съчета-

ват модулен подход с най-съвремен-

ните продукти за проектиране. Пом-

Помпи и помпени системи
за битови и индустриални
отпадъчни води
Списание Екология & Инфраструктура представя технологичен преглед, посветен на помпи и помпени

системи за битови и производствени отпадъчни води. За целта поканихме водещи доставчици на ре-

шения в областта, които да разкажат за своите най-актуални и иновативни предложения. Публикуваме

коментарите им, подредени по азбучен ред.

пените станции се състоят от че-

тири елемента: помпи, резервоар,

тръбопровод и системи за управле-

ние. Те са с отлят масивен полиети-

ленов корпус, който е с висока устой-

чивост на агресивни течности и по-

дълъг живот от бетонния вариант.

Помпените станции на Grundfos са

лесни за обслужване, тъй като бла-

годарение на дизайна на дъното,

автокуплунгът не е прикрепен към

него, а се придържа на място. Това

означава, че всички компоненти мо-

гат да бъдат обслужвани от повърх-

ността без да се навлиза в малки по

диаметър помпени станции. Горни-

ят капак от полиетилен е с уника-

лен затварящ механизъм, като нео-

торизираният достъп се предотвра-

тява, благодарение на специален

болт. В пакета са включени и висо-

кокачествени възвратни клапи и

спирателни кранове. За постигане на

висока надеждност и лесно обслуж-

ване, тръбите са изработени от

висококачествена неръждаема сто-

мана или полиетилен. Патентовани-

те от Grundfos опорни елементи

осигуряват по-голям работен обем,

а уникалният дизайн на корпуса га-

рантира, че помпената станция ще

остане на място, без да се използва

допълнителна бетонна основа, дори

при високи нива на подземните води.

Помпените станции са проектира-

ни за бързо инсталиране, доставени

с високо ефективни помпи, системи

за управление, тръбопроводи, крано-

ве, обратни клапи, сензори за отчи-

тане на нивото и пълен набор от ко-

муникационни възможности в един

напълно оформен продукт.

Големите предварително израбо-

тени помпени станции Grundfos са с

изключително устойчив резервоар

от фибростъкло с несравнима здра-

Помпи и помпени системи
за битови и индустриални
отпадъчни води
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вина. Арматурата включва високока-

чествени възвратни клапи и спира-

телни кранове. Помпените станции

са оборудвани със заключващ се ка-

пак с вградени системи за безопас-

ност, а рамката на люка е повдигна-

та с цел предотвратяване на пада-

ния. Висококачественият некорози-

ращ тръбопровод е изработен от

стомана за тръби до DN250 и поли-

етиленови тръби до D160, като е

изпитан под налягане. Станцията е

снабдена с оптимални фитинги за

ниски хидравлични загуби. Уникална-

та окачена система улеснява об-

служването и репозиционирането.

Стъпаловидният дизайн на дъното

ограничава проблемите с утайката

и миризмата. Самопочистващите се

свойства на дъното свеждат до

минимум риска от получаване на

водороден сулфид, проблеми с мириз-

мата, задръстване, а оттук и нама-

ляват разходите за поддръжка. Сфе-

ричният дизайн осигурява здравина

и насочва утайката към входните

отвори на помпата.

Предварително изработените

помпени станции са предназначени

за отвеждането на отпадъчни и дре-

нажни води от жилищни, търговски

и индустриални сгради, както и

повърхностни води от магистрали и

пътища. Използват се в напорни и

гравитационни канализационни сис-

теми.

инж. Милен Петков, мениджър
продажби - Североизточна България

в Адара Инженеринг

Буталните помпи URACA са се
доказали като отлично
решение за широк кръг
приложения

Фирма Аква Джет 2011 предлага на

българския пазар продукти на немска-

та компания URACA, която е свето-

вен лидер в производството на висо-

конапорни помпи за монтаж върху

машини за комунално и индустриално

почистване. Хиляди машини по целия

свят ежедневно трябва да се спра-

вят с тежки предизвикателства и да

почистват големи профили канали,

тръбопроводи, шахти и кладенци или

да отстраняват ефективно отложе-

ния, образувания, обраствания и др.

Повишаващите се изисквания на фир-

мите, които работят с такава тех-

ника, налагат все по-висока произво-

дителност, възможност за пречи-

стване на използвана вода, както и

ниско тегло на оборудването върху

шасито. URACA покрива диапазона на

мощност за помпите от 30 до 180 kW,

както и всички изисквания към кана-

лизационната техника. В този бранш

компанията е безусловно водеща в

Европа. Високонапорните помпи съче-

тават в себе си дългогодишния опит

на компанията в разработването и

конструирането, иновативна техно-

логия и не на последно място високо-

качествено производство. Бутални-

те помпи се характеризират с ком-

пактен дизайн, мощност и гъвкавост

и през годините са се доказали като

отлично решение за широк кръг от

клиенти. Помпите се отличават със

своята ефективност, здрава конст-

рукция, дълъг живот и надеждност,

оптимално съотношение между кон-

струкция и тегло/капацитет, както

и с интелигентна техника, лесно

техническо обслужване и екологосъ-

образност. Освен стандартните

трибутални помпи, се предлагат и

четирибутални, помпи за рециклира-

не на използваната вода, както и

преобразуватели на налягане. Фирма-

та предлага също така и пистолети

за измиване, които са леки и при ко-

ито може да се регулира дебитът на

подаваната вода.

Моделите P3-08 и P3-10 са пред-

назначени за работа с вода и се

използват при хидродинамичното по-

чистване. Намират приложение ос-

новно в индустрията и обслужващия

сектор. Характеризират се с мини-

мална консумация на енергия и устой-

чива на износване експлоатация,

дължащи се на високата механична

ефективност, основаваща се на усъ-

вършенствана помпена концепция.

Надеждните помпи KD708 и KD716 се

предлагат в различни варианти на

задвижване и изпълнение на транс-

мисията. KD718 се използва за флу-

иди с лека консистенция, като глав-

ното й приложение е при почиства-

не на канализация. Масивната пом-

па P3-45 и моделите P4-45 и KD724
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се използват освен при почистване

на канализация, и при индустриално

почистване и специални приложения.

Като алтернатива на високонапор-

ните помпи Аква Джет 2011 предла-

га преобразувател за налягане с

маслено-хидравлично задвижване

UD200, който се монтира в канало-

чистачни машини.

URACA може да достави резерв-

ни части за помпи независимо от

годината на производство, както и

да замени старата помпа на вашия

камион с модел, който да отговаря

на съвременните технически изиск-

вания.

Марияна Добрева, управител на
Аква Джет 2011

Предлагаме първата в света
система за изпомпване на
отпадъчни води с вградена
интелигентност Flygt
Concertor

Съществува нарастваща необхо-

димост от технология, която опти-

мизира производителността и уп-

равлението на помпени системи. На

изложението IFAT т. г. Xylem пред-

стави първата в света интелиген-

тна помпена система Flygt Concertor,

която значително повишава устой-

чивостта на водния сектор чрез

гъвкавостта си, редуцираните раз-

ходи за притежание, по-ниската кон-

сумация на енергия и възможност за

изпомпване без запушвания, съобща-

ват от Алмекс-БГ, официалният ди-

стрибутор на Xylem Water Solutions

AB за България. Системата отчита

работните характеристики на сре-

дата и автоматично адаптира усло-

вията на изпомпване към тях.

Остаряващата инфраструктура,

повишената световна урбанизация и

увеличаващите се енергийни разхо-

ди правят устойчивите помпени

системи за отпадъчни води приори-

тетни. Полеви тестове потвържда-

ват съществените ползи от прила-

гането на Flygt Concertor - енергий-

ни спестявания до 70% в сравнение

с конвенционалните помпени систе-

ми; намаляване на инвентара до 80%,

тъй като системата се саморегули-

ра или може да бъде адаптирана към

различни условия без да се налага

смяна на работното колело или про-

мяна на размера на двигателя. Сис-

темата е с внедрена функция за са-

мопочистване, която осигурява из-

помпване без запушвания и спестя-

ва до 80% от разходите за вакуумно

почистване. Flygt Concertor е с ком-

пактна конструкция, която позволя-

ва намаляване размера на таблото

за управление до 50% в сравнение с

конвенционалните конструкции.

До 2050 г. 70% от населението ще

живее в градовете, което ще

превърне пречистването на отпадъ-

чни води в невиждано досега предиз-

викателство. Според пазарно проуч-

ване, продължителното фокусиране

върху енергийната ефективност и

редуцирането на общите разходи за

притежание на помпи би могло да

доведе до ръст в търсенето на ин-

телигентни помпени системи. Flygt

Concertor е още едно доказателство

за усилията на Xylem в разработва-

нето на иновативни и интегрирани

решения, които да се изправят сре-

щу предизвикателствата на индуст-

рията сега и в бъдеще. Това револю-

ционно ново решение е стъпка по

пътя на промяната в устойчивите

управляващи системи за пречиства-

не на отпадъчни води. Технологията

действително разрешава проблеми и

е разработена в тясно сътрудниче-

ство с клиентите. Проучване на Xylem

показва, че внедряването на енергий-

но ефективни технологии за управле-

ние при пречистването на отпадъч-

ни води може драстично да намали

емисиите, свързани с производство-

то на електроенергия, почти наполо-

вина. Xylem е отдадена на разработ-

ването на усъвършенствани техно-

логии, увеличаващи устойчивостта

на управляващите системи за пречи-

стване на отпадъчни води. Наскоро

компанията представи миксера Flygt

4320 с интегрирано регулиране на

скоростта, което оптимизира конт-

рола на оператора върху тягата на

миксера. Това позволява получаване-

то на устойчиви резултати от про-

цеса и намаляване на енергопотреб-

лението. Flygt 4320 е високоефекти-

вен, нискоскоростен, потопяем мик-

сер за отпадъчни води, който може

да допринесе за понижаване на енер-

гийните разходи с до 50%.

Flygt Concertor и миксерът Flygt

4320 споделят богатото наследство

от иновации на Flygt. Марката е по-

зната като пазарен лидер в проек-

тирането на усъвършенствани ре-

шения за води и отпадъчни води. Ком-

панията е със 100-годишен опит в

новаторските помпени технологии,

от разработването на първата по-

топяема помпа до проектирането на

N-работно колело, елиминиращо

запушванията.

Григор Йорданов, управител на
Алмекс-БГ

Уникалната модулна
технология FSIP на NETZSCH
Pumpen und Systeme редуцира
времето и разходите за
поддръжка

Евротех работи успешно вече

почти 20 години съвместно с герман-

ския производител NETZSCH Pumpen

und Systeme, известен с производ-

ството на ексцентър-шнекови пом-

пи. NEMO ексцентър-шнековите пом-

пи са разработени в различни вари-

анти и намират приложение във

всички сфери на индустрията. Изпол-

зват се навсякъде, където се изис-

ква постоянен, безпулсационен по-

ток и стабилно налягане. Помпите

са проектирани специално за транс-

портиране на продукти с високо

съдържание на твърди частици, чув-

ствителни на смачкване, абразивни

и лепкави, като отпадъчни води и ак-

тивна утайка от процесите на пре-

чистването им например.

Новата модулна технология FSIP,

разработена от NETZSCH Pumpen

und Systeme, ще замести конвенци-

оналните NEMO помпи с цел по-лес-

на поддръжка и обслужване, като

осигурява свободен достъп до всич-

ки износващи се части. Сред предим-

ствата на обновените помпи NEMO

са възможността за по-лесен достъп

на място до всички ротиращи час-

ти, намалено време за поддръжка,

благодарение на куплиращ възел и

челно уплътнение тип CARTRIDGE, и

намалено време за ремонт и свърза-

ните с това разходи. Премахната е

и нуждата от допълнителен дистан-

ционен тръбен елемент за разглобя-

ване на статора и разкачане на

помпата от тръбопровода.

Статорът е изграден от рецик-
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лируем корпус и сменяема еластомерна част. Ползите

от новата технология включват понижена начална тяга,

по-висока степен на ефективност, удължен експлоата-

ционен живот, по-лесна и бърза смяна на износващата

се част и екологосъобразно обезвреждане. Роторът се

предлага в устойчиви на корозия и износване варианти,

изработени от материали по поръчка.

Разработени са три модула - FSIP.ready, FSIP.advanced

и FSIP.Pro. FSIP.ready е базовият модел BY/SY, но включ-

ва променен корпус с ревизионен отвор за удобен достъп

до всички въртящи се части. Всички останали части в

помпата са стандартно изпълнение. FSIP.advanced включ-

ва предимствата на базовия модел при този модул, но

е с променена куплираща щанга, която се разделя на две

за директно изваждане наведнъж на статора и ротора.

FSIP.Pro е най-високият клас, който комбинира предиш-

ните два варианта и се допълва с механично уплътне-

ние и шарнир в ротора тип CARTRIDGE за пълната под-

мяна на всички въртящи се части на място, без да се

демонтира помпата от тръбните връзки.

Новата технология е насочена към по-големите типо-

размери помпи, при които монтажът и демонтажът са

по-трудоемки. Предлагат се за дебити от 2 до 200 m3/h

и за диференциални налягания до 12 bar. Могат да бъдат

изработени от различни материали – от стомана до хром-

никел-стомана, както и от материали по поръчка. Елас-

томерите за статора могат да бъдат изработени от

високоустойчив на абразия естествен каучук, устойчи-

ви на масла, киселини и основи еластомери или Aflas и Viton.

Към момента технологията FSIP е разработена за едно-

и двустъпални помпи за размери NM045 и NM053. Вече са

пуснати и размери NM063 и NM076, очаква се скоро и за

други размери например NM105.

Евротех

Помпите за отпадъчни води Faggiolati Pumps са
с надеждна и издръжлива конструкция

Електра Помп е официален представител и вносител

за България на италианската компания Faggiolati Pumps,

която е специализирана в дизайна и производството на

потопяеми и наземни електрически помпи за отпадъчни

води. Помпите са изработени от чугун, бронз и неръжда-

ема стомана AISI 316, и се предлагат с мощност от 0,5

kW до 300 kW. Произвеждат се в съответствие с нор-

мите на международния стандарт за управление на

качеството ISO 9001:2000, а двигателите с мощност

до 18 kW отговарят на нормите на сертификата за

взривозащита ATEX.

Електра Помп предлага следните продукти от ката-

лога на Faggiolati Pumps: потопяеми дренажни помпи;

потопяеми и наземни помпи с Vortex работно колело;

потопяеми помпи с едноканално работно колело; пото-

пяеми помпи със затворено мултиканално работно ко-

лело; потопяеми помпи с режещо работно колело.

Потопяемите дренажни помпи се използват предим-

но за изпомпване на чисти или слабо замърсени води,

дъждовни води, кални и със съдържание на пясък води.

Вариантите от бронз или неръждаема стомана са ус-

тойчиви на химически агресивни и корозивни течности.

Предназначени са за дебит до 40 л/сек, напор до 45 m и

са с мощност от 0,8 kW до 10 kW.

Потопяемите помпи с Vortex работно колело са под-

ходящи предимно за отпадъчни води, съдържащи части-

ци с диаметър до 100 мм и/или влакнести материали.

Намират приложение за изпомпване на септични ями, в

пречиствателни станции, обществени и индустриални

обекти. Изработените от бронз или неръждаема сто-

мана помпи са подходящи също за работа с агресивни и

корозивни течности, отпадъчни води в химическата

промишленост. Проектирани са за дебит до 110 л/сек и

напор до 80 м, като мощността им е до 52 kW.

Приложението на предлаганите от фирмата потопя-

еми помпи с едноканално работно колело е идентично с

това на потопяемите помпи с Vortex работно колело. Те
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са с работни характеристики за дебит до 120 л/сек,

напор до 68 м и мощност до 20 kW, като се използват

и в селскостопански обекти.

Потопяемите помпи със затворено мултиканално

работно колело служат предимно за изпомпване на замъ-

рсени води, подземни и дъждовни води със съдържание

на механични частици с диаметър до 60 мм. Те са с

мощност до 275 kW и са предназначени за дебит до 1550

л/сек и напор до 60 м.

Потопяемите помпи с режещо работно колело са под-

ходящи за изпомпване на вода с наличие на влакнести

материали, хартиени и текстилни тъкани. Прилагат се

в помпени станции за отпадъчни води към жилищни сгра-

ди, обществени и промишлени обекти, и са за дебит до

17 л/сек и напор до 72 м. Мощността им е до 25 kW.

Димитър Киров, мениджър продажби в Електра Помп

Помпените системи за отпадъчни води на DAB
гарантират високо качество и надеждност

В сектора на помпите и помпените системи Профил

е единствен официален представител за България на

италианската фирма DAB PUMPS, един от водещите

производители на водни помпи, работещ в сектора

повече от 40 години и признат както в Италия, така и

по цял свят.

DAB предлага широка гама специализирани продукти:

дренажни помпи, помпи за канализация, дренажни стан-

ции, богата гама аксесоари, механизми и електрически

панели за управление и защита на помпите.

При новата версия на помпите DIG са представени

нови решения за дрениране на отпадъчни води при стро-

ителни обекти, открити мини и кариери. Подобренията

в серията включват нов охлаждащ кожух от неръждае-

ма стомана AISI 304, нов мотор с високоефективна

производителност, нов дифузьор от чугун със специал-

но гумено покритие, чугунено работно колело със спе-

циално хромово покритие, двойно механично уплътнение

от силициев карбид, регулируем отвор за изпразване. Има

възможност за доставка по заявка на допълнително

оборудване: специална съединителна връзка и специален

износоустойчив кабел с вградено въже от неръждаема

стомана (патентована система).

Професионалната гама потопяеми помпи за битови и

производствени отпадъчни води FKV с работно колело

тип Vortex е предназначена както за градския сектор за

прехвърляне на отпадъчни води от търговски сгради, за

дренаж на пътища, подлези и паркинги, така и за инду-

стриалния сектор с приложение в много промишлени

системи. Гамата се фокусира върху три аспекта: надеж-

дност и безопасност на работа, лесна поддръжка и

енергийна ефективност. Използвани са нови IE3 техно-

логични двигатели и високоефективни хидравлики. Пом-

пите са сертифицирани в съответствие с европейския

стандарт за отпадъчни води EN 12050-1. В допълнение

към тях са и новите аксесоари, опорно-спускателни

механизми, адаптори, основи за вертикален монтаж,

както и нови електронни панели за управление.

За битовия сектор предлагаме новата гама помпени

станции за отпадъчни води FEKABOX и FEKAFOS. Стан-

циите са предназначени за събиране и отвеждане на води,

намиращи се под нивото на главната канализационна

мрежа като гаражи или мазета, откъдето те не могат

да бъдат отведени по пътя на гравитацията. Гамата

се отличава с професионални технически решения и

характерен DAB дизайн. Станциите са произведени в

съответствие с европейския стандарт EN 12050-1 от

здрав и устойчив 100% полиетиленов рециклируем ма-

териал, гарантиращ изолация от миризми, течове и

висока химическа устойчивост в агресивна среда в

дългосрочен план. Има възможност за доставка без

вградени помпи за максимална гъвкавост при избора на

помпа в съответствие с инсталацията.

Днес DAB PUMPS като мултинационална производ-

ствена компания и Профил, като неин представител на

българския пазар, предлагат пълна гама от продукти,

гарантиращи високо качество, надеждност, като по

този начин отговарят на най-специфичните изисквания

на своите клиенти.

инж. Димитър Семков, експерт продажби, Профил
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Не може да се отрече, че Бълга-

рия разполага с един изключително

ценен ресурс - чиста вода, при това

в изобилие. Той бързо би могъл да

бъде загубен поради замърсяване от

човешка дейност, немарливо отно-

шение и некачествено пречистване.

Това налага извършването на посто-

янен висококачествен мониторинг на

съдържанието на органични и неор-

ганични замърсители.

Предизвикателство представлява

бързо и евтино да се определят го-

лемия брой елементи попадащи в мо-

ниторинговите списъци. Agilent

Technologies разполагат с най-правил-

ното решение. За замърсители в

отпадъчните води това е Agilent 4200

MP-AES - иновативна система с мик-

ровълнова плазма, работеща без

пламък и без нужда от скъпи газове

или постоянно наблюдение. Ако нива-

та на определяне са по-ниски, както

в наредбите към Директива 2013/39/

ЕС, то Agilent 7800 ICP-MS предлага

готово аналитично решение. Систе-

мата едновременно определя всички

елементи в широк количествен диа-

пазон - от следови количества (нис-

ки ppt) до процентно съдържание.

Мониторингътнаорганичните

замърсители е изключително интерес-

на и динамична тема търпяща посто-

янно развитие. Докато при отпадъч-

ните води се следят общо два вида

съединения, то при Директива 2013/

39/ЕС е заложено да се следи количе-

ството на десетки различни съедине-

ния и то в следови количества. Неза-

висимо от анализа, с партньорите ни

от Agilent и LCTech винаги ще намери-

те правилното решение. Чрез систе-

мите на LCTech трудоемката и вре-

меемка пробоподготовка се превръща

в детска игра - бърза, лесна и напълно

автоматизирана.Последващият

анализ е гарантирано с успешен резул-

тат, благодарение на газ- и течнох-

роматографските системи на Agilent

Technologies. Анализаторите за проби

от околната среда определят голям

набор от органични замърсители по

фабрично разработен аналитичен

метод с ненадминати чувствител-

ност и възпроизводимост.

Независимо дали за тежки метали

или органични съединения Agilent

Technologies винаги разполагат с пра-

вилния анализатор за мониторинг на

най-ценния ни ресурс - чистата вода.

Фирма Т.Е.А.М и Agilent Technologies винаги
разполагат с правилния анализатор за монито-
ринг на най-ценния ни ресурс - чистата вода

Фирма Т.Е.А.М и Agilent Technologies винаги
разполагат с правилния анализатор за монито-
ринг на най-ценния ни ресурс - чистата вода
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   вропейското и националното

законодателство включват насоки

за избора на подходяща методология

и честота на мониторинга на води

в пречиствателни станции. За каче-

ството на третираните води се

следи за съответствието с рефе-

рентни стойности на параметри

като биохимична потребност от

кислород (БПК), химична потребност

от кислород (ХПК), общо съдържание

на суспендирани частици, концент-

рация на азот, фосфор и др.

Биохимична потребност
от кислород

Определянето на БПК е важно

емпирично изследване, което включ-

Мониторинг
на води в
пречиствателни
станции

ва стандартизирани лабораторни

процедури. Съгласно дефиницията,

БПК е потенциалът на аеробните хе-

теротрофни организми да усвоят

разтворения във водата кислород.

Стойността на БПК всъщност е

индикатор за количеството биораз-

градим органичен материал и кисло-

род, използван за окислението на

неорганични вещества като сулфи-

ди и желязо. Чрез определянето на

БПК може да се измери и количество-

то кислород за окисление на редуци-

рани форми на азот в случаите, ко-

гато това не се предотвратява от

някакъв инхибитор.

Тестът за БПК намира широко

приложение при оценяване ефектив-

ността на пречиствателните

съоръжения. Изследването включва

взимане на проба, която се аерира,

оставя се в затворена бутилка на

тъмно за определен период от вре-

ме при 20 °C, след което накрая се

отчита консумацията на кислород

във водата. Обикновено времето на

престой на пробата е 5 дни. Ме-

тодът е универсален и не изисква

използването на скъпа апаратура.

Резултатите от определянето на

БПК5 са показател за биологичната

активност и разграждането на орга-

ничните замърсители. Затова пара-

метърът се използва за оценка ефек-

тивността на биологични процеси на

пречистване. Сред недостатъците

на конвенционалния тест за БПК са

това, че той е времеемък и не е

приложим при автоматизирани сис-

теми за управление. За по-бързо

определяне на показателя се прила-

гат биосензори, респирометрични

технологии, флуоресценция и UV

абсорбция.

Химична потребност от
кислород

Измерването на ХПК е широко

прилаган метод за мониторинг на

качеството на води в пречиствател-

ни станции. Тестът се основава на

факта, че повечето органични съе-

динения могат да бъдат окислени от

силни окислители в киселинна среда.

Пробите от пречистените води се

загряват в затворени епруветки до

150 °C в присъствието на дихромат.

След 2 часа епруветките се охлаж-

дат и посредством спектрофото-

Е

Мониторинг
на води в
пречиствателни
станции
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метър при дължина на вълната 600

нм се определя ХПК. Методът е при-

ложим за води с концентрация на

разтворен органичен въглерод над 30

мг/л и съдържание на хлоридни йони

под 200 мг/л. Предимство на измер-

ването на ХПК е бързото получава-

не на резултатите в сравнение с

теста за БПК. Когато с времето не

се наблюдава промяна в качеството

на водата, може да се изведе зави-

симост между стойностите на ХПК

и БПК. Изчисляването на съотноше-

нието БПК/ХПК предоставя информа-

ция за биоразградимостта и токсич-

ността на отпадъчните води. Ос-

новно ограничение на теста за ХПК

е невъзможността за диференцира-

не между биоразградима и биологич-

но инертна органична материя.

Разтворен кислород
Мониторинг на съдържанието на

разтворен кислород може да се осъ-

ществява на две места в пречиства-

телните станции – в биореактори-

те и на изход от станцията към

приемните водни обекти. Методите

за автоматично измерване на раз-

творен кислород със сензори са три

– с отворен електрод, електрохимич-

но или оптично. При технологията с

отворен електрод водата около

сензора се използва като носител на

електричен поток за йонно измерва-

не на разтворения кислород. Този

метод не е широко използван, тъй

като във водата се съдържат мно-

го други газове, които реагират по

същия начин с електродите на сен-

зора като кислорода, поради което

показанията са много неточни. Ос-

вен това технологията изисква и

високи разходи за инсталация и под-

дръжка. Електрохимичните сензори

измерват единствено разтворения

кислород, защото електролитът,

анодът и катодът са специално

предназначени за измерването на

този газ. Този вид сензори са два

вида – полярографски и галванични.

Оптичните сензори първоначално са

разработени за клинични лаборато-

рии за измерване нивото на разтво-

рен кислород в кръвта. Единствено-

то предимство на оптичното измер-

ване е, че за получаване на достовер-

ни резултати не се изисква движе-

ние на водата.

Общ органичен въглерод
В отпадъчните води се съдържат

различни форми въглерод – минера-

лен или органичен, летлив или не.

Основният параметър за определя-

не на органичната замърсеност на

водите е общият органичен въгле-

род. За определянето му се използ-

ват два основни метода. Първият,

мокро химично окисление, се провеж-

да при ниска температура с UV свет-

лина и персулфатен реагент, след

отстраняване на неорганичния

въглерод чрез подкисляване и аера-

ция. При втория метод, известен

като високотемпературно катали-

тично оксиление, се използва ката-

лизатор при висока температура

(600-900 °C). Между двата метода

има съществени различия и често се

получават противоречиви резулта-

ти. Използването на показателя общ

органичен въглерод в пречиствател-

ни станции е затруднено, тъй като

липсва корелация с БПК. Измерване-

то му отчита само съдържанието на

органични съединения, а не на всич-

ки съединения, допринасящи за БПК.

Общо съдържание на
суспендирани частици

Този параметър се измерва чрез

претегляне на пробата след филт-

рация/центрофугиране и сушене при

105 °C. Методът с центрофугиране

се използва, когато филтрацията не

е приложима, поради висок риск от

запушване на филтрите. Отделени-

те твърди частици са еквивалент-

ни на количеството суспендирани

частици за определен период от

време, обикновено 2 часа. Количе-

ството декантирани частици се

измерва чрез директно отчитане на

обема, който заемат на дъното на

делителната фуния. Колоидните

частици са разликата между общо-

то съдържание на суспендирани ча-

стици и декантираните частици.

Големината им варира от 10-8 мм до

10-2 мм. Суспендираните частици

могат да бъдат минерални, органич-

ни или летливи. Органичните части-

ци могат да бъдат определени чрез

калцинация до 180 °C, но този под-

ход не е с висока точност, поради

частичното или пълното разлагане

на някои соли (бикарбонати, хлориди,

нитрати и др.).
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Феноли
Фенолите могат да бъдат с ос-

новен, неутрален или киселинен ха-

рактер. За мониторинга им в пречи-

ствателни станции се прилагат два

метода – екстракция, съчетана с

газова хроматография, или екстрак-

ция в комбинация с колориметрия.

Първият метод е подходящ за опре-

деляне на подлежащи на екстракция

органични вещества в битови и про-

изводствени отпадъчни води. Едно-

литровата проба се привежда към

pH>11 и се подлага на екстракция с

делителна фуния с три 60 мл дози

метилен хлорид или с 200-250 мл

метилен хлорид в апарат за непрекъ-

сната екстракция. След това pH се

понижава до по-малко от 2 и про-

цесът на екстракция се повтаря.

Екстрактите се концентрират и

крайният им обем е 1 мл. Основните

органични замърсители в екстрак-

тите се определят чрез газов хро-

матограф с масспектрометър с

капилярна колона или колона с пълнеж.

Смущенията в измерването се

дължат на замърсители по стъкла-

рията или съвместно екстрахирани

съединения с пробата.

Вторият метод служи за опреде-

ляне на фенолни съединения в питей-

ни, повърхностни, морски, битови или

производствени отпадъчни води.

Съдържащите феноли води реагират

с 4-аминоантипирин в присъствието

на калиев ферицианид при високо pH

до получаването на стабилен черве-

никаво-кафяв антипиринов пигмент.

Степента на оцветяване е пропор-

ционална на концентрацията на

феноли в пробата. Цветната реак-

ция на фенолните съединения е раз-

лична и резултатите отразяват

само минималната концентрация във

водите.

Смущенията от серни съединения

се елиминират чрез подкисляване на

пробата до pH<4 с фосфорна кисели-

на, аерация посредством разбърква-

не и добавяне на меден сулфат. Ня-

кои вещества могат да окислят

фенолите и това да доведе до зани-

жаване на резултатите. Окислител-

ните агенти се отстраняват от

пробата чрез добавянето на железен

амониев фосфат в излишък.

Общ азот и общ фосфор
Мониторингът на общ азот в

пречиствателни станции дава ин-

формация за концентрацията на

нитратни и нитритни съединения

във водите. Те се анализират по

колориметричен метод с автомати-

зирана редукция с хидразин. Тази

методология е приложима и за ана-

лиз на питейни и повърхностни води.

Обхватът на метода е от 0,01 до 10

мг/л нитратен/нитритен азот. Нит-

ратите се редуцират до нитрити с

хидразин сулфат, след което те се

определят чрез диазотиране със

сулфаниламид и N-(нафтил)-етилен-

диамин дихидрохлорид до получаване-

то на силно оцветен азо пигмент,

който се изследва колориметрично.

Съдържанието на фосфор също се

анализира чрез колориметрия. Ме-

тодът се базира на протичането на

специфични за ортофосфатните

йони реакции. Анализът включва вза-

имодействие на амониев молибдат

и калиев антимоно-тартарат в ки-

селинна среда с разреден разтвор на

фосфор до получаването на антимон-

фосфомолибдатен комплекс. Това

съединение се подлага на редукция с

аскорбинова киселина до получаване-

то на наситено син комплекс. Кон-

центрацията на фосфор се опреде-

ля пропорционално от степента на

оцветяване. Обхватът на метода е

0,01-1 мг/л. Единствено ортофосфа-

тите водят до получаване на син

цвят. Полифосфатите и някои други

органични фосфорни съединения мо-

гат да бъдат приведени в ортофос-

фатна форма чрез хидролиза със

сярна киселина или персулфатно

разлагане. Ниските концентрации на

мед, желязо или силикати не причи-

няват смущения при измерването.

Високите концентрации на желязо

могат да доведат до утаяване и

съответно загуба на фосфор. Опре-

делянето на арсенатни йони се про-

вежда по аналогичен начин и зато-

ва, ако те са с по-високо съдържа-

ние от фосфорните съединения,

трябва да се имат предвид при ана-

лиза.

Други параметри
От съществено значение за по-

стигане висока ефективност на

пречиствателните съоръжения е

мониторингът на някои физични па-

раметри на водата, например pH и

проводимост. Стойността на pH е

важен индикатор за биологичните

процеси на пречистване, най-вече за

анаеробното разлагане и нитрифи-

кацията. При тях се отделят значи-

телни количества протони, които

водят до подкисляване и нарушава-

не хода на процеса. При отпадъчни

води с висок буферен капацитет

определянето на pH не е достатъч-

но за отчитане на промените в про-

цесите и затова този показател не

е подходящ за контролен параметър.

В такива случаи е по-добре да се

измерва концентрацията на бикар-

бонати. Сензорите, измерващи про-

водимостта, се използват за мони-

торинг състава на постъпващите в

пречиствателните станции води. На

база техните показания се контро-

лират процесите за отстраняване

на фосфор.
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      практиката терминът азот-

ни оксиди (NOX) се използва за сумар-

ните емисии на азотен оксид (NO) и

азотен диоксид (NO2). Около 40% от

емисиите на азотни оксиди от ста-

ционарни източници се генерират

от котли в топлоелектрически цен-

трали. Значими количества се отде-

лят и от други антропогенни източ-

ници, например промишлени котли,

инсинератори, нефтени рафинерии,

газови турбини, двигатели с вът-

решно горене, металургични пред-

приятия, производства на цимент,

стъкло и азотна киселина.

Емисиите на азотни оксиди доп-

ринасят за: образуването на киселин-

ни дъждове чрез формиране на азо-

тиста и азотна киселина; появата

на еутрофикация; формирането на

тропосферен озон (най-вече NO2).

Въздействието на NOX върху човеш-

Методи за
пречистване на
отпадъчни газове
от азотни оксиди

кото здраве се изразява в дразнене

на органите на дихателната систе-

ма. Освен това, NOX могат да реа-

гират с амоняк до получаването на

вторични фини прахови частици,

които също имат негативни здрав-

ни ефекти.

От процеса на горене се отделят

три вида азотни оксиди – термич-

ни, горивни и моментални. Термич-

ните се формират чрез реакция

между молекули азот и кислород от

въздуха, дисоциирани под действи-

ето на висока температура. Реак-

цията е необратима и протича при

температура над и около 1300 °C.

При горивните NOX източникът на

азот е самото гориво. Те се обра-

зуват при температури над 800 °C.

Моменталните азотни оксиди се

образуват чрез реакция между го-

ривни радикали и молекулен азот от

въздуха. В сравнение с другите два

вида оксиди, моменталните не са от

съществено значение за индустри-

ята.

С цел предотвратяване формира-

нето на NOX и ограничаване на еми-

сиите им се прилагат различни ви-

дове мерки, като подобряване на

енергийната ефективност, смяна на

горивото, както и първични и вто-

рични мерки. Сред първичните мер-

ки са намаляване температурата на

горене, редуциране времето на пре-

стой при висока температура и

намаляване съдържанието на азот

по време на горивния процес. Вто-

ричните мерки включват третира-

не на вече формираните емисии NOX.

Основните методи за пречистване

на потоци отпадъчни газове от NOX

са селективна и неселективна редук-

ция. Селективната редукция на азот-

ни оксиди включва инжектирането в

потока отпадъчен газ на NH2-X съе-

динения, където Х е CN или CONH2,

при което те се редуцират до азот

В

Методи за
пречистване на
отпадъчни газове
от азотни оксиди
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и вода. Най-широко прилаганият ре-

дуктор е 25% воден разтвор на амо-

няк или чист амоняк. Други използ-

вани реагенти са водни разтвори на

уреа и калциев цианамид. Селектив-

ната редукция може да бъде нека-

талитична (СНКР) или каталитич-

на (СКР).

Селективна
некаталитична редукция

Когато се прилага СНКР с амоняк,

редукторът се впръсква в зоната,

в която отпадъчните газове дости-

гат температура между 930 и 980

°C, докато при използването на уреа

това става, когато температура-

та на газа е между 950 и 1050 °C.

Инжектирането се осъществява

след процеса на горене и преди пос-

ледващото третиране на газовете.

Основните параметри, от които за-

виси постигането на оптимална ре-

дукционна ефективност, са темпе-

ратура, моларно съотношение NH3/

NOX и време на престой. Темпера-

тури под споменатите вече нива

могат да доведат до емитирането

на амоняк, а при значително по-ви-

соки температури се стига до окис-

ление на амоняка до NOX. СНКР се

провежда с моларно съотношение

NH3/NOX от порядъка 0,5-0,9. При по-

високи стойности (>1,2) също се

изпуска амоняк, който образува

аерозоли амониев хлорид и сулфат.

Времето на престой и качеството

на смесване са от решаващо значе-

ние за ефективното протичане на

реакциите. Твърде краткото време

на престой отново води до изпуска-

не на амоняк. Оптималното време

на престой е около 0,2-0,5 с. Необ-

ходимото количество амоняк за

впръскване се изчислява на база

стойността на NO в суровия газ,

желаната стойност на NOX в пре-

чистения газ и масовия дебит на

отпадъчния поток. Специално вни-

мание следва да се обърне на раз-

пределението (разположението на

дюзите за впръскване) и смесване-

то (вихровите потоци в реакцион-

ната камера) на амоняка, които са

важни за постигането на ниски еми-

сии на NOX и амоняк. Друг съще-

ствен параметър е размерът на

капките на реагента. Малките кап-

ки се изпаряват прекалено бързо и

реагират при твърде високи тем-

ператури, което понижава степен-

та на пречистване от NOX. Когато

капките са много големи, те се

изпаряват бавно и взаимодействат

при ниски температури, което води

до изпускане на амоняк.

Изборът на реагент влияе върху

формирането на N2O. При използва-

не на амоняк се отделят незначител-

ни количества N2O, докато при

впръскването на уреа се формират

сравнително големи количества.

Освен това, в сравнение с амоняка,

употребата на уреа като реагент за

СНКР е съпроводена и с по-висок риск

от корозия.

Селективна
каталитична редукция

Селективната каталитична ре-

дукция включва пропускането на

отпадъчния газ и редуциращия

агент над катализатор при темпе-

ратури между 200 и 500 °C в зави-

симост от катализатора. По-ниски

температури инактивират катали-

затора, а по-високи го увреждат.

СКР системите обикновено имат

топлообменник и директен нагрева-

тел за достигане на подходящата

за катализатора работна темпера-

тура. Тя зависи от концентрация-

та на серни оксиди – комбинацията

от висока концентрация на SOx и

прекалено ниска температура води

до формиране на амониев бисулфат,

който също може да увреди ката-

литичната повърхност. Долната

допустима температурна граница

в потоци със съдържание на SO2 над

300 мг/Нм3 е около 315 °C. Оптимал-

ното смесване, съответно молар-

ното съотношение NH3/NOX, също е

от критично значение. В повечето

случаи то се поддържа със стой-

ност под 1,1, за да се ограничи рис-

ка от изпускането на амоняк. Чес-

то се налага предварителното на-

гряване на отпадъчния газов поток

преди контакта му с каталитичния

слой.

Доста по-ниските температури,

характерни за СКР, позволяват ин-

сталирането на такава система

след други пречиствателни съоръже-

ния за прахоулавяне (напр. ръкавни

филтри) и десулфуризация. При таки-

ва конфигурации смес от въздух и

амоняк се добавят след процеса на

сероочистка. Пречистеният от сер-

ни оксиди газов поток трябва да бъде

повторно нагрят до необходимата

реакционна температура. Предим-

ството на тази процедура е, че няма

риск от изпускане на амоняк поради

липсата на адсорбция на прах.

Когато като редуциращ агент се

използва амоняк, той обикновено се

съхранява като воден разтвор при

налягане 1,7 x 106 Pa и 20 °C. В някои

по-малки инсталации уреата може да

се приложи под формата на бели

кристални гранули, които се разтва-

рят във вода преди впръскване. Бро-

ят инсталации, използващи амоняк

надвишава броя инсталации, използ-

ващи други агенти, тъй като цена-

та за кг амоняк е по-ниска, което

занижава експлоатационните разхо-

ди. Въпреки това, свойствата му

правят съхранението и употребата

му по-сложни.

Катализаторите са с различна

геометрична форма – те могат да

бъдат с пластинчата структура

или с такава на пчелна пита. Чети-

рите вида материали, използвани

като катализатори за СКР, са ос-

новни метални оксиди, зеолити,

железни оксиди и активен въглен.

Катализаторите от метални окси-

ди се състоят от носител от TiO2

и активни компоненти ванадий, вол-

фрам и молибден. В повечето случаи

се използва V2O5 с малки количества

WO3, който се добавя с цел разши-

ряване на тесния температурен ин-

тервал, SiO2 за стабилизиране на

структурата и MoO3 за увеличава-

не устойчивостта към отравяне на

катализатора. Този вид катализа-

тори се прилагат при температу-

ра 300-450 °C. Зеолитите са крис-

тални, силно порьозни природни или

синтетични алумосиликати. Изпол-

зват се между 350 и 600 °C. Ката-

лизаторите от железен оксид са

покрити с тънък кристален слой от

железен фосфат. За изработването

на катализатор от активен въглен,

той се пулверизира, смесва се с

инертни компоненти и сместа се

оформя като синтеровани пелети.

Поради термичната нестабилност

на активния въглен при по-високи

температури, се изисква работна

температура от 100-220 °C.
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Катализаторите се произвеждат

с различни диаметри на каналите.

Изборът на диаметър се прави след

изследване на прахосъдържанието в

газовия поток, характеристиките на

праховите частици и допустимия пад

на налягането в реактора за СКР.

Отлагането на прах следва да бъде

сведено до минимум, а падът на на-

лягането над каталитичната

повърхност да се поддържа нисък.

Необходимият обем катализатор

зависи от активните му свойства и

експлоатационните условия, като

обем на потока отпадъчен газ, изис-

квани нива на NOX след пречиства-

не, състав на газа, температурата

му и наличие на каталитични отро-

ви.

Оборудване за
селективна редукция и
ефективност

Оборудването за СНКР и СКР се

състои от резервоар за редуциращия

агент, изпарител, газ носител (пара

или компресиран въздух), инжектор-

ни дюзи и каталитичен слой (при

СКР). Следните вещества могат да

доведат до загуба на ефективност

на катализатора:

n халогени, които реагират химич-

но с активния компонент до фор-

мирането на изпаряващи се про-

дукти, които причиняват малфун-

кция на катализатора;

n алкални метали (Na, K);

n алкалоземни метали (най-вече Ca),

които стават токсични, ако в

газовия поток има SO3 (формира-

нето на CaSO3 блокира катали-

тичната повърхност);

n фосфати;

n арсен и други тежки метали;

n сяра, чието съдържание следва да

бъде ограничено при контакт с

катализатора. Ако отпадъчният

поток съдържа SO3, се стига до

образуване на амониев бисулфат,

който запушва порите на катали-

затора.

Ефективността на каталитична-

та редукция в повечето случаи е по-

висока от тази на некаталитична-

та. Например ефективността на

пречистване на отпадъчни газове от

газови котли и инсталации на теч-

но гориво за СНКР е 40-80%, а за СКР

– 90-94%. Ефективността и на два-

та метода за ограничаване емисии-

те на NOX зависи от специфичната

конфигурация на горивните системи

и експлоатационните им условия.

Сравнението на необходимите

суровини показва, че за СКР са необ-

ходими 370-450 кг амоняк на тон

пречистени азотни оксиди, а при

СНКР – около 570 кг. Консумацията

на енергия е сравнително ниска и при

двете алтернативи – при СНКР енер-

гия е нужна единствено за впръсква-

нето на редуциращия агент, а при

СКР – за нагряване на димните газо-

ве. Катализаторите при нормални

условия са със живот 5-10 години, а

когато се пречистват газове от

производството на азотна кисели-

на – дори повече от 10 години. От-

работените катализатори не могат

да бъдат регенерирани, но обикнове-

но се рециклират от производителя

им.

Селективната редукция се прила-

га за пречистване на отпадъчни

газове от NOX, генерирани от хими-

ческата индустрия (производство на

амоняк и азотна киселина), инстала-

ции за изгаряне на отпадъци, цимен-

тови заводи, металургични процеси

и др.

Неселективна
каталитична редукция

Неселективната каталитична

редукция (НСКР) превръща CO, NOX

и летливите органични съединения

(ЛОС) в CO2, N2 и/или H2O. Освен

емисиите на NOX, НСКР редуцира

значително и тези на N2O. Тъй като

неизгорелите ЛОС се използват

като реагент, технологията не изис-

ква впръскването на допълнителни

вещества. Основно изискване за

прилагането на този метод е газо-

вият поток да не съдържа повече от

0,5% кислород. Катализаторът обик-

новено е изработен от платина и

трябва да се подменя периодично.

Експлоатационният му период в по-

вечето случаи е 2-3 години. Ефектив-

ността на метода за пречистване

от NOX е 90-98%, а от N2O – над 95%.

Когато се използват въглеводо-

родни горива при прилагането на

НСКР се отделят емисии на въгле-

роден оксид, въглероден диоксид и

въглеводороди. Емисиите на CO са

под 1250 мг/м3, но емисиите на въгле-

водороди могат да стигнат до 5000

мг/м3. Ако нивата на CO са прекале-

но високи, може да се използва окис-

ляващ катализатор, който да го

превърне в CO2. Други недостатъци

на метода са ограничената приложи-

мост и евентуалната необходимост

от предварително подгряване на

газа. НСКР се прилага в химическа-

та индустрия (производство на

азотна киселина), производството

на електроенергия и на инертни

газове.
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Регулиране на емисиите
от превозни средства в
Европейския съюз

ЕС се ангажира да редуцира раз-

хода на гориво на пътните превозни

средства в рамките на усилията за

намаляване на емисиите на парнико-

ви газове от транспорта и подобря-

ване на енергийната сигурност. За

тази цел през последните години

бяха въведени две важни разпоредби

за новите леки автомобили и микро-

буси, продавани в Европа. През 2009

г. беше одобрен Регламент (ЕО) №

443/2009, с който се въведоха задъ-

лжителни годишни цели за средните

емисии на CO2 от новите леки авто-

мобили, продавани на територията

на ЕС. От 2015 г. новите автомоби-

ли, регистрирани в ЕС-28 следва да

постигат целта за средни емисии от

130 г CO2/км. С Регламента се уста-

новява и средносрочна цел за посте-

пенно постигане на средните емисии

95 г CO2/км до 2021 г. Две години по-

късно в сила влезе отделен регла-

мент, който определя целеви сред-

ни емисии за нови микробуси от 175

г CO2/км до 2017 г. За 2020 г. целта

е 147 г CO2/км.

От 1970 г. ключовият механизъм

за регулиране на емисиите от транс-

порт е определянето на емисионни

норми за отработените газове. Как-

то и при CO2, съответствието на

превозните средства с изискваните

граници се проверява чрез стандар-

тизирани лабораторни измервания.

Първата директива на ЕС, която

Емисии от транспорт -
измерване и прогрес в
ограничаването им -
част II

определя мерки срещу замърсяване-

то на въздуха от моторните превоз-

ни средства, е от 1970 г. Около 20

години по-късно, през 1992 г., започ-

ва въвеждането на Евро стандарти-

те за емисии. В момента в ЕС мо-

гат да бъдат продавани само превоз-

ни средства, отговарящи на стан-

дарта Евро 6.

Измерване на емисиите
от пътен транспорт

Измерването на емисиите от

автомобили изисква прилагането на

стандартизирани лабораторни те-

стове, чрез които се установява

дали превозното средство отгова-

ря на поставените изисквания. Из-

ползваните в момента методи оба-

че не отразяват реалните условия на

шофиране. Този проблем води до раз-

работването на нови методи за

измерване и преносими измервател-

ни системи, чрез които да се получи

по-достоверна информация за емиси-

ите в реални условия.

Съгласно европейското законода-

телство преди пускане за продажба

превозните средства трябва да

бъдат проверени за съответствие

с изискванията на стандарти по

отношение на околната среда, кли-

мата и безопасността. Всички леко-

товарни превозни средства се из-

питват на динамометричен стенд.

При този тест автомобилът се

поставя върху валяци, като се след-

ва предварително зададен модел на

шофиране. С динамометъра се симу-

лира инерцията на превозното сред-

ство, както и съпротивлението на

въздуха и триенето на превозното

Емисии от транспорт -
измерване и прогрес в
ограничаването им -
част II
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средство (т.нар. „пътно натоварва-

не“). За всеки отделен автомобил се

настройват два параметъра на ди-

намометъра – аеродинамично съпро-

тивление и съпротивление на гуми-

те при търкаляне. С цел задаване на

подходящото пътно натоварване,

което да отрази реалните характе-

ристики на превозното средство, се

провежда предварителен тест на

инерцията. Процедурата се състои

от пускане на автомобила по инер-

ция от определена скорост и запис-

ване на скоростта и изминатото

състояние до спирането му. Тестът

позволява оценяване и възпроизвеж-

дане на съпротивителните сили на

средството и пътните условия при

изпитването на динамометричния

стенд. Измерването на емисиите и

консумацията на гориво на превоз-

ното средство се извършва по вре-

ме на предварително зададени цик-

ли на шофиране. Те се състоят от

последователност от ускоряване,

смяна на скоростите, поддържане на

постоянна скорост, намаляване на

скоростта и работа на празен ход.

По време на теста всички емисии от

ауспуха на превозното средство се

събират в запечатани торби и впос-

ледствие се анализират в лаборато-

рии. Накрая се изчисляват резулта-

тите за емисиите, измерени в грам

замърсител на километър изминато

разстояние.

Нивата на емисиите зависят пре-

димно от характеристиките на пре-

возното средство – модел, размер,

вид гориво и тип двигател. Освен

тези фактори, върху количеството

и състава на димните газове влияе

и динамиката на шофиране, т.е. ско-

рост, ускорение, време на работа на

празен ход и избор на скорост. По-

ради тази причина използването на

стандартизиран цикъл на шофиране

при изпитването на динамометри-

чен стенд е от изключително значе-

ние.

За измерване на емисиите от

изпарение превозните средства се

поставят в напълно запечатана ка-

мера, оборудвана с отоплителна/

охладителна система за контрол на

температурата. Чрез специализиран

софтуер и аналитична апаратура се

определят отделилите се емисии на

въглеводороди.

Емисиите от пътния транспорт

могат да бъдат измерени и директ-

но, докато автомобилът е в движе-

ние на пътя. Преносимите системи

за измерване на емисии се състоят

от няколко устройства, посред-

ством които могат да бъдат следе-

ни емисиите на определени замърси-

тели в реално време. Тъй като пре-

носимите системи се проектират

специално за измерване на емисии-

те по време на ежедневната упот-

реба на автомобила, то те следва

да са достатъчно малки, леки, ком-

пактни и лесни за инсталиране. Тези

устройства са сравнително нова

технология, която е доста по-опро-

стена и не изисква толкова разходи

по поддръжка както динамометрич-

ния стенд. Сред основните ограни-

чения на преносимите системи са

способността им да измерват кон-

центрациите на по-малък брой замъ-

рсители, както и теглото им (30-150

кг), което оказва влияние върху кон-

сумацията на гориво и оттам и върху

измерванията на емисиите. Освен

това, с тях е трудно да се осигури

висока повторяемост на резултати-

те поради неконтролируеми факто-

ри, определящи реалните условия.

Резултати от тестване с преноси-

ми системи на емисиите азотни

оксиди от автомобили на дизел по-

казват, че измерените стойности

надвишават емисионните норми,

поставени от стандарта Евро 5, с

коефициент 4-7. За сравнение, еми-

сиите на азотни оксиди от автомо-

били на бензин и емисиите на CO и

въглеводороди са в определените

граници. Установено е, че отделяне-

то на азотни оксиди е най-засилено

при изкачвания и спускания в из-

вънградски условия и при високи ско-

рости на магистрали, т. е. при по-

големи натоварвания на двигателя.

Това е индикация, че устройствата,

контролиращи емисиите от ауспуха

не работят ефективно в тези слу-

чаи. Измерените с преносими систе-

ми емисии на CO2 също са по-високи
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(средно с около 21%) от определени-

те чрез лабораторни тестове. Сте-

пента на несъответствие между

двата метода на измерване на еми-

сиите от транспорт варира в зави-

симост от вида на автомобила, на-

чина на работа, характеристиките

на маршрута и условията на околна-

та среда.

За определени замърсители съще-

ствуват значителни разлики между

официалните емисионни измервания

и показанията в реални условия, като

през последните години тези

несъответствия са с тенденция за

увеличаване. Отговарящите на пос-

ледния Евро 6 стандарт превозни

средства могат да емитират до 7

пъти повече азотни оксиди и 40%

повече CO2 в реални условия, откол-

кото при официалните тестове.

Сред причините за тези несъответ-

ствия са остарялата процедура за

измерване, разрешената гъвкавост

при тестване от страна на произ-

водителите, както и разликите в

поведението на шофьорите в реал-

ни условия.

Ограничаване на
емисиите от пътен
транспорт

Необходимостта от подобряване

ефективността на горивата и уста-

новяването на все по-строги евро-

пейски емисионни стандарти през

последните десетилетия доприна-

сят съществено за технологичното

развитие в автомобилостроенето.

Сред новостите в сектора са хиб-

ридните и електрическите автомо-

били, екологичните иновации и усъ-

вършенстваните конвенционални

двигатели и ауспуси.

С цел стимулиране на прогреса в

технологиите, в европейското зако-

нодателство е въведена схемата за

екологични иновации. Тя позволява

производител или доставчик да по-

даде заявление за официално одобре-

ние от Европейската комисия на

иновативна технология, водеща до

редуциране на емисиите CO2. Към

настоящия момент са одобрени

общо 16 екологични иновации. Сред

тях са енталпиен резервоар, ефек-

тивни външни светлини с използва-

не на светодиоди, ефективен алтер-

натор, зареждащ акумулатори сола-

рен покрив, система за основаваща

се на навигация подготовка на сте-

пента на зареждане на акумулатор-

ните батерии на хибридни автомо-

били, система за изолиране на отде-

лението на двигателя и др.

Всъщност само 18-25% от енер-

гията, съдържаща се в горивото, се

използва за задвижване на превоз-

ните средства. От това произлиза

значителен технически потенциал

за повишаване на тяхната ефектив-

ност и ограничаване на емисиите.

Степента, до която това може да

бъде постигнато зависи от някол-

ко фактора, като например коефи-

циента на компресия на двигателя

или времето за смесване. Ефектив-

ността на двигателите непрекъс-

нато се подобрява като резултат

от усъвършенстване на дизайна им

и регулиране на запалването. Основ-

ните технологии, разработени през

последните 20 години, включват ди-

ректно впръскване на горивото,

променливо повдигане и синхронизи-

ране на клапите, деактивиране на

цилиндрите, използването на тур-

бокомпресори и старт-стоп систе-

ми.

Иновациите в двигателните тех-

нологии безспорно водят до понижа-

ване на емисиите на отработени

газове, но сами по себе си те не са

достатъчни за постигане на емиси-

онните норми. Това е предпостав-

ка за разработването на техноло-

гии, контролиращи емисиите на

изход от ауспуха на превозните

средства. Главните методи за от-

страняване на вредните за околна-

та среда газове и частици са ката-

литичните конвертори, уловители-

те и филтрите. С влизането в сила

на стандарта Евро 1 използването

на трипътни каталитични конвер-

тори става практически задължи-

телно. Трипътните катализатори

използват система със затворен

цикъл с датчик за кислород за регу-

лиране на съотношението въздух/

гориво в бензиновите двигатели.

Това позволява на двигателя да се

самокалибрира по време на работа

и съответно да се контролират

трите основни замърсителя (CO,

въглеводороди и азотни оксиди). При

превозните средства с дизелови

двигатели се използват окислител-

ни катализатори или се прилага

селективна каталитична редукция

с уреа. Уловителите и абсорберите

служат за контрол на емисиите на

специфични замърсители, обикнове-

но азотни оксиди и въглеводороди,

когато работните параметри на

двигателя не са подходящи за дос-

тигане на пълния потенциал на кон-

венционалните катализатори. Те

съхраняват замърсителя за опреде-

лен период от време и го изпускат,

когато условията го позволяват, за

да протече реакция с каталитични-

те устройства.
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В навечерието преди Международния

технически панаир в Пловдив специа-

листът в шредирането WEIMA предста-

вя напълно обновените си едновалови

шредери за отпадъци. Проектираните за

универсална употреба WEIMA PowerLine

3000 с мощно хидравлично задвижване ще

бъдат показани на изложението. WEIMA

гарантира ефективно раздробяване на

всякакви видове отпадъци, като в резул-

тат се получават ценни вторични суро-

вини. Напълно обновените й серии

PowerLine и FineCut са не само лесни за

управление и здрави, но и се "грижат" за

плавното протичане на процеса.

Технически иновации
В камерата за рязане е внедрена нова

бутална технология, която осигурява

много по-бърза работа и по-ниска консу-

мация на енергия. Буталото се направ-

лява от валяци. То може да бъде оборуд-

вано и с бутална плоча за материали с

малка насипна плътност. Благодарение

на оптимизираната си конструкция,

буталото може да се мести и така се

постига по-лесен достъп до системата.

Захранването на шредера също ста-

ва лесно. Материалът може да се поста-

ви в машината директно с колесен то-

варач. Всяка машина има ниска точка за

пълнене, адаптивна подрамка и разнооб-

разие от приставки.

WEIMA оптимизира и технологията на

рязане с подобряване на ножовете, кои-

то са инсталирани под ъгъл. Също така

позициите и на долния, и на горния нож

могат да се регулират чрез винтове.

Нови шредери за отпадъци
WEIMA PowerLine и FineCut

AUWA Рисайклинг България ЕООД

1000 София, ул. Цар Освободител 8, ет. 3

www.auwa.at

Нови шредери за отпадъци
WEIMA PowerLine и FineCut

WEIMA предлага и ново многокомпо-

нентно сито, чийто части могат лес-

но да се сменят.

Освен подобренията в системата на

работа, новите шредери за отпадъци на

WEIMA имат и нов външен дизайн и фун-

кционалност. Капаците отстрани пред-

пазват от прах, влага и частици, и на-

маляват емисиите на шум.

Три вида задвижване
WEIMA предлага шредери за отпадъ-

ци с три вида задвижване - с хидравлич-

но, директно и ремъчно задвижване.

Системите за обработка на отпадъ-

ци с хидравлично задвижване предлагат

възможност за прекъсване на процеса по

всяко време, при пълно натоварване на

машината и при всякакви условия. Имат

сигурна и бърза защита от претоварва-

не, която работи с клапан за огранича-

ване на налягането, и позволява лесна

смяна на посоката на въртене. Върте-

нето и скоростта на въртене могат

лесно да бъдат регулирани, като про-

цесът на регулиране е гъвкав, бърз, ця-

лостен и постепенен, без да създава

токови пикове и без да се използва че-

стотен конвертор.

Хидравличното задвижване също

така има изключително силен въртящ

момент по всяко време на процеса и

ниски нива на електроконсумация. Като

цяло се наблюдава значителен спад на ек-

сплоатационните разходи при използва-

нето на такъв тип машини.

Системите с директно задвижване на

WEIMA имат синхронни мотори с водно

охлаждане. Те се характеризират с висо-

ки степени на въртене при зададени средна

и ниска скорост и с висококачествена

предавателна кутия, която е инсталира-

на в ротора. Тези отличителни характе-

ристики на системите с директно задвиж-

ване правят задвижващото устройство

изключително компактно. Заедно с висо-

кия капацитет на товар и технологията

за гладко протичане на процеса, те пра-

вят системата за директно задвижване

подходяща за всякакви приложения. Интег-

рираната охладителна система от

неръждаема стомана гарантира пълно раз-

рушаване на отпадъците и висока защи-

та на машината. За този вид система не

трябва въздушен охладител, което нама-

лява в значителна степен нивото на шума.

Моторите са здрави и компактни и много

рядко се нуждаят от поддръжка.

Системите със стандарнто ремъчно

задвижване WEIMA са с висококачестве-

на предавателна кутия и честотен кон-

вертор, инсталирани в ротора (последно-

то се отнася за системите PowerLine).

Обработените отпадъци се придвижват

чрез стандартен двигател и ремък. При

този вид системи сложните хидравлич-

ни части не са необходими. Съедините-

лят за безопасност инсталиран в скри-

пеца, допълнително защитава машината

от проблематични материали и големи

повреди. Този вид системи се поправят

лесно, а цените за ремонта са ниски.

С всичките компоненти за първич-

но и второстепенно раздробяване,

WEIMA предоставя пълна гама от

шредери за едно- и многофазна обра-

ботка на отпадъци от различен тип.

Посетете специалиста в раздробя-

ването WEIMA, представен от AUWA

Recycling Ltd, в зала 11, австрийски па-

вильон, щанд L13.



42 брой 3/2016  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

отпадъци

       ифровизацията на техноло-

гиите прави батериите неразделна

част от нашето всекидневие. Пове-

чето от тях съдържат тежки ме-

тали като живак, кадмий, олово,

цинк и никел, които не оказват вред-

но въздействие върху човешкото

здраве или околната среда при упот-

реба или съхранение в домакинства-

та, но стават потенциално опасни

в момента, когато попаднат в об-

щия поток битови отпадъци. Под-

ходящото управление на негодните

за употреба портативни батерии

(НУПБА) осигурява постигането на

две основни цели – опазване компо-

нентите на околната среда и здра-

вето на хората чрез предотвратя-

ване изхвърлянето на вредни и опас-

ни вещества и оползотворяване на

материалите, използвани за произ-

водството на батериите. В ЕС

основен нормативен акт, уреждащ

управлението на батерии, е Дирек-

тива 2006/66/ЕО на Европейския

парламент и на Съвета на Европа

от 6 септември 2006 г. относно ба-

терии и акумулатори и отпадъци от

батерии и акумулатори, която е

транспонирана в българското зако-

нодателство чрез Наредба за бате-

рии и акумулатори и за негодни за

употреба батерии и акумулатори.

На европейския пазар се предла-

гат много различни видове батерии,

които могат да бъдат класифицира-

ни в три основни групи – портатив-

ни, автомобилни и промишлени. Тази

Рециклиране на
портативни
батерии

класификация понякога затруднява

идентифицирането на източника на

генериране на отпадъчните бате-

рии. Промишлените батерии се из-

ползват единствено в индустрията,

докато портативните батерии се

използват в битовия, търговския и

индустриалния сектор. Автомобил-

ните батерии също обхващат тези

три сектора. Съгласно дефиницията

в Директивата портативни бате-

рии са всички батерии, батерии тип

„копче“, пакет батерии или акумула-

тори, които са запечатани, прено-

сими и не са промишлени или авто-

мобилни батерии. Те могат да бъдат

първични (за еднократна употреба)

или вторични (зареждащи се бате-

рии).

Нормативни изисквания
Правейки задължително събира-

нето и рециклирането на батерии,

Директива 2006/66/ЕО има за цел да

предотврати изгарянето или депо-

нирането на тези отпадъци. Освен

това, тя налага и ограничения за

използването на живак във всички

видове батерии и на кадмий в пор-

тативни батерии (с изключение на

такива, предназначени за използва-

не в аварийни и алармени системи,

включително аварийно осветление,

медицинско оборудване и безжични

електрически инструменти). С нея

се въвеждат още: изисквания и цели

за събирането на преносими бате-

рии; изискване за екологосъобразно

третиране и рециклиране на всич-

ки събрани батерии и акумулатори

(с някои изключения за преносимите

опасни батерии); изискване проце-

сите за рециклиране на батерии да

отговарят на минималните условия

за ефективност. Например, при ре-

циклиране на никел-кадмиеви (NiCd)

батерии възстановяването на кад-

мия следва да е в най-високата тех-

нически постижима степен, като се

рециклират минимум 75% от пусна-

тите на пазара батерии, определе-

ни на базата на средно тегло.

Създаването на ефективни наци-

онални системи за събиране дава

възможност на потребителите да

връщат безплатно изразходваните

портативни батерии в разположени

наблизо пунктове, като дистрибуто-

рите са задължени да приемат об-

ратно преносимите батерии. Това

спомага за постигането на поста-

вената цел за събираемост на пор-

тативни батерии от 25% (която

следва да нарасне до 45% от 26 сеп-

тември т. г.).

Рециклирането на батерии доп-

ринася за спестяването на ресурси

чрез възможността за възстановя-

ване на ценни метали, като никел,

кобалт и сребро. Използването на

рециклирани метали при производ-

ството на нови батерии води до

значително намаляване разхода на

енергия. При използване на рецикли-

ран кадмий и никел се изразходват

съответно 46% и 75% по-малко

първична енергия в сравнение с до-

биването и пречистването на

първични метали. При цинка съот-

ношението между енергията, необ-

Ц

Рециклиране на
портативни
батерии
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ходима за рециклиране, и енергията,

необходима за добиване на първич-

ни материали, е около 2,2 до 8.

Съгласно Директивата всички

събрани батерии трябва да бъдат

рециклирани. Въпреки това, държа-

вите членки могат да депонират

отпадъци от преносими батерии,

съдържащи живак, кадмий или оло-

во, в депа за отпадъци или в подзем-

ни хранилища в два случая – когато

това е част от национална стра-

тегия за изолиране на тежки мета-

ли и оценката на въздействията

върху околната среда показва, че

вариантът с депонирането в депа

за отпадъци/подземни хранилища е

за предпочитане пред рециклиране-

то; или когато не е налице реален

краен пазар.

Събиране на отпадъчни
батерии

Събирането на батерии трябва да

се осъществява на удобни и достъ-

пни места като училища, супермар-

кети, търговски обекти за електри-

ческо и електронно оборудване на

дребно, частни фирми и бизнес сгра-

ди, общини и обществени институ-

ции. Необходимо е увеличаване броя

на точките за събиране. Контейне-

рите за събиране на отпадъчни пор-

тативни батерии, използвани от

различните организации по оползот-

воряване, следва да имат сходна

форма за по-добро разпознаване от

гражданите. Те трябва да са с оп-

тимален капацитет, да се предоста-

вят безплатно от организацията по

оползотворяване и да се разполагат

без заплащане от нейна страна.

Оптималният капацитет на един

контейнер е този, който увеличава

до най-голяма степен икономическа-

та ефективност, т. е. колкото по-

голям е капацитетът, толкова по-

ниски са разходите.

За постигане максимално висока

степен на събираемост на негодни-

те за употреба батерии с всяка

изминала година в България се раз-

ширява системата за разделно съби-

ране, като съответно се увеличава

броят на разположените контейне-

ри. Системите за разделно събира-

не на НУПБА обхващат все по-голям

брой общини, като контейнерите се

разполагат най-често в търговски-

те обекти, административни сгра-

ди и училища. Съгласно данните на

организациите по оползотворяване

в 244 общини има изградена систе-

ма за разделно събиране на порта-

тивни батерии, т. е. в 92% от общи-

ните на територията на страната.

Събраните количества НУПБА се

изнасят за рециклиране извън стра-

ната поради факта, че в България не

са налични съоръжения за тази цел.

За да бъде изградена такава инста-

лация, трябва да се гарантира, че

системата за разделно събиране е

достатъчно ефективна и ще бъде

осигурено постоянно натоварване на

рециклиращите мощности.

Други методи за
обезвреждане

Корпусите на портативните ба-

терии обикновено са изградени от

картон, пластмаса или метал. В

случаите, когато те се депонират,

скоростта на разграждането им

зависи от условията в депото. Раз-

градимостта се определя от свой-

ствата на използвания за обвивка-

та материал, количеството останал

заряд в батерията, степента на

експозиция на сметищен инфилтрат

и съдържанието на кислород в депо-

то. Мобилността на металите в

депото и потенциалът им за замър-

сяване на подземни води също зави-

сят от няколко фактора – начина на

проектиране, строителство, експ-

лоатация и поддръжка на депото (на-

пример от облицовката, свойства-

та на почвата, системите за дре-

наж на инфилтрат, дневните и край-

ните закривки). Отделянето на ме-

тали от отпадъчните батерии в

депото само по себе си може да не

е проблем. Основният риск, произ-

хождащ от това, е възможността за

замърсяване на подземни води. Този

риск е функция от конструкцията на

депото, характеристиките на ог-

раждащата го почва и близостта му

до подземно водно тяло.

Инсинерацията на батерии съвме-

стно с други отпадъци също оказва

негативно влияние върху околната

среда по два начина – в атмосфер-

ния въздух се изпускат метали и

вследствие на изгарянето се полу-

чава пепел с висока концентрация на

метали. Металите, които представ-

ляват най-голям риск за околната

среда, са живак, кадмий и олово.

Обикновено живакът се изпуска с

димните газове, а кадмият и олово-

то се натрупват в летливата пепел.

Отделянето на метали при изгаря-

не на батерии зависи от темпера-

турата на горене, температурата,

при която металите стават летли-

ви, и наличието на други неметални

съединения.
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Степента на въздействие на

металите в отпадъчните порта-

тивни батерии върху компонентите

на околната среда продължава да е

обект на проучвания, тъй като изис-

кванията за контрол на замърсява-

нето и обезвреждането в инсинера-

тор стават все по-строги.

Рециклиране
Повечето съоръжения за рецикли-

ране на батерии в Европа изискват

предварително сортиране на от-

падъците. Степента на точност при

процеса на сортиране зависи от

изискванията за чистота на рецик-

лиращите съоръжения. Един тон

смесено събрани батерии може да

съдържа до 40 000 броя батерии,

които да имат над 10 различни хи-

мични състава. Те могат да се раз-

личават по големина – от батерии

тип „копче“ до пакети батерии,

тежащи повече от един килограм.

Веднъж сортирани, батериите

могат да бъдат рециклирани посред-

ством следните процеси:

n Сух механичен процес – включва

етапи на сортиране, магнитна

сепарация и смилане. Отделят се

компонентите цинк, манган и

въглерод (т. нар. черна маса) от

стоманените обвивки, хартията

и пластмасовите елементи. Сто-

маната се връща в индустрията

за производство и обработка на

метали. Пластмасовите и харти-

ени елементи не могат да бъдат

рециклирани, тъй като са замър-

сени от черната маса. Недо-

статък е, че процесът на смила-

не изисква голямо количество

енергия, което оскъпява този ме-

тод на рециклиране.

n Хидрометалургичен процес – чер-

ната маса се разлага и след допъ-

лнително химично третиране и

електролиза се получават елемен-

тни метали. Този процес има ви-

сока ефективност на рециклиране,

но прилагането му изисква значи-

телни разходи, тъй като е необхо-

димо предварително третиране на

отпадъчните батерии и се изпол-

зват множество химикали.

n Пирометалургичен процес – тер-

мично третиране на батериите

в пещ при около 900 °C, при което

се получават метална сплав и

шлака. Методът включва селек-

тивно изпарение на металите,

последвано от кондензация. При

тази технология не се изисква

предварително смилане на бате-

риите. Недостатък на метода са

високите експлоатационни разхо-

ди и необходимостта от пречи-

ствателни съоръжения за отпадъ-

чните газове.

Видът на прилагания метод на

рециклиране зависи от вида на бате-

риите. Хидрометалургично могат да

бъдат рециклирани AlMn, ZnC и ZnO

портативни батерии. Първоначално

батериите се сортират по големи-

на и се смилат. От смлените бате-

рии се отделя металът, хартията и

пластмасата. Остатъкът се тре-

тира химично с киселина, като се

получава Zn/Mn разтвор. Чрез елек-

тролиза цинкът се разделя от ман-

гана. Процесът на рециклиране на

литиево-йонни батерии включва

етап на смилане и етап на трети-

ране на батериите с инертен газ.

Като продукти могат да се получат

кобалт, литий, алуминий, други ме-

тали и въглерод.

Алтернатива за рециклиране на

AlMn, ZnC и батерии тип „копче“ е

тяхното пирометалургично трети-

ране. Технологията се основава на

процес на пиролиза. Батериите се

сортират ръчно, преди да постъпят

в реактора, където температурата

достига 700 °C. Газовете от реак-

тора се пречистват, при което след

дестилация се получава живак. Ме-

талните остатъци от пиролизата

преминават в индукционна пещ, къде-

то се стапят при температура от

1500 °C. Желязото и манганът оста-

ват като стопилка от фероманган.

Цинковите пари от индукционната

пещ постъпват в кондензатор и

като продукт се получава цинк.

Технологиите за третиране на

никел-кадмиеви и никел-металхид-

ридни отпадъчни портативни бате-

рии се базират на един и същи про-

цес. Единствената разлика е, че при

рециклирането на NiCd батерии се

включва допълнителен етап, с цел

получаване на кадмий. Процесът за-

почва със смилане на батериите,

като се отделя пластмасата. След

това батериите постъпват в пиро-

литичен реактор с температура 500

°C. Следите от живак, налични по-

ради неефективно сортиране, се

изпаряват. За отстраняването им се

използва активен въглен. Третира-

нето на NiMH батерии приключва на

този етап. При NiCd батерии ос-

татъците от пиролизата по-

стъпват в дестилационна пещ с

температура 900 °C. При тази тем-

пература протича комбинация от

дестилация на метален кадмий и

сублимация на кадмиеви оксиди и

хидроксиди. Кадмият кондензира от

газовата фаза и се пречиства чрез

дестилация.
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     онцепцията за зелените по-

криви, макар и на пръв поглед срав-

нително нова, съществува от някол-

ко века, предимно в северноевропей-

ските държави. Зелените покриви с

торфена основа са често срещан

елемент в традиционни сгради за

северната част на Шотландия, Ис-

ландия и Скандинавските страни.

Увеличаването на градските площи

и свързаните с това въздействия

върху околната среда повишиха ин-

тереса към предимствата на зеле-

ните покривни системи в последни-

те няколко години. В много европей-

ски държави ползите от зелените

покриви са признати. Благодарение

на законодателството в областта

и финансови стимули от страна на

правителството в Германия са из-

градени над 80 милиона м2 зелени

покриви. От 2015 г. във Франция е

задължително покривите на сгради-

те в търговските зони да са частич-

но покрити с растителност или с фо-

товолтаични панели. Очаква се в

близкото бъдеще да се одобрят за-

кони за задължително въвеждане на

зелените покриви и в други държави.

Видове зелени покриви
Има няколко различни вида зелени

покриви – интензивни, полуинтензив-

ни и екстензивни. Основната разли-

ка между тях е дълбочината на суб-

страта и използваната растител-

ност (по-дълбок слой субстрат по-

зволява засаждането на по-голямо

разнообразие от растения).

Интензивните зелени покриви се

състоят от плътен слой почва, изис-

кват напояване, задържат по-голе-

ми количества вода и осигуряват по-

плодородни условия за развитие на

Зелени покриви

растенията. Дълбочината на суб-

страта е между 150 мм и 1500 мм.

Растителността варира от треви-

сти растения и храсти до по-голе-

ми растения и дори дървета. Може

да се каже, че интензивните зелени

покриви са сравними с отворените

пространства на приземно ниво. В

резултат на дълбочината на суб-

страта, по-добрата възможност за

задържане на вода и използваните

растения, теглото на един интензи-

вен зелен покрив е значително по-

голямо от това на един конвенцио-

нален покрив. Затова преди озеленя-

ването на съществуващи покривни

конструкции, те трябва да бъдат

допълнително укрепени. Интензивни-

те зелени покриви изискват доста

поддръжка, редовно поливане и при-

лагане на торове.

Полуинтензивните зелени покри-

ви се конструират с различна дълбо-

чина на субстрата (150 мм до 500

мм) и по този начин комбинират еле-

менти на екстензивните и на ин-

тензивните системи. Растително-

стта обикновено включва треви,

храсти и нискостеблени дървесни

видове. В сравнение с интензивни-

те зелени покриви, потенциалът за

използване на полуинтензивните

покриви като място за отдих е ог-

раничен. Теглото на полуинтензив-

ните покриви е по-малко и те изис-

кват напояване и торене в по-мал-

ка степен.

Екстензивните зелени покриви

имат тънък слой субстрат (20 мм

до 200 мм), изискват малко или ни-

какво поливане и осигуряват задър-

жане на малки количества вода и

бедни на хранителни вещества ус-

ловия за растенията. Слоят растеж-

на среда може да бъде изграден от

рециклирани материали. Екстензив-

ните зелени покриви са по-евтини за

конструиране и поддръжка. Обикно-

К

Зелени покриви



46 брой 3/2016  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

инфраструктура

вено те се засаждат с мъхове, суку-

ленти, диви цветя и треви, които

могат да оцелеят в условията на

плитък субстрат и ниско съдържа-

ние на хранителни елементи. Най-

често се използват растения от род

Седум, които са нискорастящи суку-

ленти, устойчиви на суша и вятър.

Те формират плътна покривка и са

приятни от естетическа гледна

точка. Съществуват три разновид-

ности на екстензивните зелени по-

криви – с подложка за седум, със

субстрат и зелени/кафяви покриви,

изградени с цел опазване на биораз-

нообразието. Подложката за седум

е основен слой, изграден от полиес-

тер, коноп или порьозен полиетилен,

върху който се полагат 20 мм рас-

тежна среда. При екстензивните

зелени покриви със субстрат върху

покривната конструкция се полагат

70-80 мм натрошени рециклирани

тухли. Последният вид екстензивни

зелени покриви се изграждат, за да

се постигне конкретна цел в опаз-

ването на биоразнообразието. Обик-

новено те се проектират с харак-

терни за местността субстрати и

растения. При тях също могат да се

използват рециклирани строителни

материали, които да бъдат колони-

зирани по естествен начин или за-

садени с диви цветя.

Конструкция и
компоненти на зелените
покриви

Конструирането на зелени покри-

ви е вече добре установен процес.

Обикновено слоевете, от които се

изграждат зелените покривни сис-

теми са 7 – растителна покривка,

субстрат, филтър от геотекстил,

отводнителен слой, бариерен слой за

коренова система, водонепропусклив

слой и самата покривна повърхност.

По избор може да бъде включен и

изолационен слой, като обикновено

той се разполага под водонепропус-

кливия слой.

При проектирането на зелен по-

крив на нова или съществуваща сгра-

да следва да се отчете неговото

тегло. При изчислението на товари-

те трябва да бъде взето предвид

теглото на напоения с вода суб-

страт. Степента на укрепване на

покривната конструкция зависи пре-

димно от вида на зеления покрив.

Естеството на интензивните по-

криви може да наложи необходимос-

тта от използване на конструкция

от подсилен бетон или стомана.

Поради това интензивните зелени

покриви се прилагат върху големи

многоетажни сгради, при които

структурната опора е вече налице.

Основните компоненти на една

зелена покривна система са бариер-

ният слой за коренова система,

отводнителният слой, субстратът

и растителната покривка. Бариер-

ният слой предотвратява прониква-

нето на корени през водонепропус-

кливия слой. Видът му зависи от си-

стемата и типа на използваните

растения. Отводнителният слой,

съвместно със субстрата, опреде-

ля способността на зеления покрив

да задържа вода. Основните му

предимства са: намалява събиране-

то на вода на покрива, което води

до структурна умора; осигурява

подходящите дренажни условия за

растенията; контролира количе-

ството и времето на оттичане на

дъждовните води. Отводнителният

слой може да бъде изграден от

пясък, чакъл, натрошени тухли и

керемиди или от профилирани плас-

тмасови листове. Субстратният

слой осигурява механична упора,

порьозна структура, хранителни

вещества и дренаж, необходими за

отглежданите растения. Расти-

телната покривка може да бъде

положена по четири начина – чрез

растителна подложка, чрез дирек-

тно засаждане на развити расте-

ния, чрез засяване на семена или

естествена колонизация. Изборът

на растения зависи от вида на зе-

ления покрив, цената, характерис-

тиките на оттока, както и от еко-

логични и естетически фактори.

Предимства на зелените
покриви

Зелените покриви имат няколко

социални, икономически и екологич-

ни преимущества, които допринасят

положително за ограничаване на

климатичните промени, предотвра-

тяване на наводнения, увеличаване

на зелените пространства в градс-

ката среда и опазване на биоразно-

образието.

В градски условия до 75% от ва-

лежите се превръщат в отток, тъй

като не могат да проникнат в почва-

та. За да се намали този отток е

важно да се имитират до максимал-

на степен природните отводнител-

ни процеси. Като част от устойчи-

вите отводнителни системи, зеле-

ните покриви могат значително да

редуцират пиковите дебити и общия

отток дъждовни води. Зелените

покривни системи съхраняват

дъждовните води в растенията и

субстрата и ги изпускат обратно в

атмосферата чрез евапотранспира-

ция. Количеството на съхранената

вода и на изпуснатата в атмосфе-

рата вода зависи от дълбочината и

типа на растежната среда, вида на

отводнителния слой, използваната

растителност и местните метео-

рологични условия. През лятото зе-

лените покриви могат да задържат

70-80% от валежите, а през зимата

10-35%. По-малките проценти през

зимата са вследствие на това, че

тогава валежите са повече и ева-

потранспирацията протича в по-

малка степен. Интензивните зеле-

ни покриви с по-дълбоки слоеве суб-

страт могат да задържат до 20% от

абсорбираните дъждовни води за

около 2 месеца.

Данните показват, че сградите са

отговорни за 45% от емисиите CO2

на територията на Столична общи-

на. Голяма част от тези емисии се

дължат на отопление и климатиза-

ция на вътрешната среда. Редуцира-

нето на енергийното потребление в

сградите в страната ще доведе до

понижаване на приноса им към кли-

матичните промени. Според Между-

правителствения комитет по изме-

нение на климата сградите предос-



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 3/2016 47

инфраструктура

тавят най-големите възможности

за икономически ефективно и бързо

ограничаване на климатичните про-

мени. Зелените покриви спомагат за

значително намаление на нужното за

охлаждане на сградите енергопот-

ребление и свързаните с него еми-

сии на CO2. Растителността на

зелените покриви може да поема

редица атмосферни замърсители –

фини прахови частици, NOx, SO2 и O3.

Това е от особено значение за гра-

дове, в които често се формира смог.

Охлаждащият ефект на растител-

ността ограничава формирането на

смог чрез забавяне на реакцията

между азотните оксиди и летливи-

те органични съединения. Зелените

покривни системи намаляват и днев-

ните температурни флуктуации на

конвенционалните покриви. За ек-

стензивни покриви диапазонът на

изменение на температурата е под

10 °C през лятото. Редуцирането на

този температурен диапазон удъл-

жава и живота на водонепропускли-

вия слой.

Ефектът на топлинния градски

остров описва феномена, при който

се наблюдават по-високи средни

температури в урбанизираните час-

ти, отколкото в околните селски

райони. Той може да доведе до зави-

шено замърсяване на атмосферния

въздух и увеличаване потреблението

на енергия за климатични инсталации.

Едно решение за намаляване на този

ефект е включването на повече зе-

лени площи в градската среда, които

да осигуряват охлаждане чрез ева-

потранспирация. Друга алтернатива

е да се увеличи отражателната спо-

собност (албедото) на покривите и

други открити повърхности. Зелени-

те покриви съчетават тези две ре-

шения. Те имат високо албедо от 0,7

до 0,85, в зависимост от наличието

на вода за евапотранспирация.

Разбирането, че сградите могат

да имат или зелен покрив или фото-

волтаични покривни инсталации, но

не и комбинация от двете, е погреш-

но. Доказано е, че фотоволтаични-

те панели работят по-ефективно,

когато са инсталирани върху зелен

покрив, отколкото ако са монтира-

ни върху конвенционален покрив.

Растителната покривка повишава

ефективността на панелите чрез

поддържане на подходящ микрокли-

мат около тях и понижаване на тем-

пературните флуктуации. При тем-

ператури над 25 °C силициевите

панели губят 0,5% ефективност на

°C. Зеленият покрив служи като ес-

тествен охлаждащ механизъм, под-

държащ ефективността на панели-

те. Соларни панели могат да бъдат

инсталирани върху екстензивни зе-

лени покриви.

Друго предимство на зелените

покриви е, че осигуряват защитен

слой за строителните материали на

покривната конструкция. Високите

експозиции на UV светлина могат да

доведат до загуба на якост на ма-

териалите. Големите флуктуации в

годишните и дневните температу-

ри водят до свиване и разширяване

на покривните материали, което

също е причина за повреди. Расти-

телният слой служи като буферна

система между покрива и физичес-

кото въздействие на UV светлина-

та и температурните изменения.

Комбинацията от почва, растения

и въздушни слоеве в зелените покри-

ви действа и като звукоизолираща

бариера. Субстратът обикновено

блокира нискочестотни звуци, а рас-

тенията – високочестотни. Степен-

та на звукова изолация зависи основ-

но от дълбочината на субстрата.

Проучвания показват, че растеж-

на среда с дебелина 20-100 мм може

да понижи нивото на звуковото на-

лягане с 10-40 dB в зависимост от

честотата. Зелените покриви мо-

гат да осигурят понижаване на зву-

ка в сградата с 8 dB или повече.

Цена на зелените
покриви

Разходите за изграждане на зе-

лен покрив варират в широки грани-

ци в зависимост от вида на покри-

ва и цените на използваните мате-

риали. Допълнителни финансови

средства са необходими, ако има

нужда от предварително структур-

но укрепване на покривната конст-

рукция. Разходите по поддръжка

зависят от вида на растителност-

та и местните метеорологични

условия. Те са приблизително 2-3%

от първоначалната инвестиция на

година. Въпреки сравнително висо-

ките инвестиции, необходими за

изграждането на зелен покрив, нет-

ната му настояща стойност е с до

40% по-висока от тази на конвенци-

онален покрив. Това се постига бла-

годарение на намалени разходи за

управление на оттока на дъждовни

води, по-ниско енергопотребление

(15-45%) и подобрено качество на

атмосферния въздух.
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