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накратко
ОПОС финансира проекти за компостиращи инсталации на общини
Оперативна програма „Околна среда“ ще финансира изграждането на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Бенефициенти по процедурата, която стартира на 31 юли
т. г., могат да са само общини. Финансирането се извършва в рамките
приоритетната ос „Отпадъци“ и е на обща стойност 97,7 млн. лв. Процедурата се осъществява с цел изграждане на допълнителен капацитет за
рециклиране на отпадъци и намаляване на количеството на депонираните
битови отпадъци. 72% от битовите отпадъци в България се депонират, а
50 на сто от тях са зелени и биоразградими отпадъци. За компостиращите
инсталации с годишен капацитет от 2000 до 4000 т финансовата помощ е
до 3,4 млн. лв. За тези с капацитет от 4000 до 6000 т финансирането е до
3,9 млн. лв. от 6000 до 10 000 тона помощта е до 5,4 млн. лв., а за найголемите съоръжения с капацитет от 10 000 до 20 000 тона – 7,4 млн. лв.
Общините ще могат да подават проектите си до 1 август 2016 г.,
обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Забранява се продажбата на батерии с кадмий и живак
Правителството прие изменения и допълнения в Наредбата за батерии
и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори. С промените, които транспонират европейска директива, се въвежда забрана за
продажба на батерии, съдържащи кадмий и живак. Европейската директива
забранява предлагането на батерии или акумулатори, които съдържат
повече от 0,0005% живак и повече от 0,002% кадмий. Министерството на
околната среда и водите подчертава, че на пазара има подходящи заместители като никел-металхидридните и литиево-йонните батерии.
Новата наредба добавя и уточняващи текстове, свързани с регистрацията на лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, с цел въвеждане на единни изисквания за всички държави членки на Европейския съюз.

Изграждат регионално депо за над 29 млн. лева в община Благоевград
Предстои изграждането на регионалното депо в село Бучино, община
Благоевград, съобщиха от общинската администрация. Съоръжението ще
бъде реализирано със средства в размер на над 29 млн. лв. в рамките на
проекта за регионална система за управление на отпадъците.
Предвидено е депото да се построи на площ от 106 декара на площадката на съществуващото сметище в с. Бучино и с. Българчево и да обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.
Първият етап от реализацията на проекта включва изграждане на 1-ва
клетка на депото, инсталация за предварително сепариране на отпадъците, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура. Вторият етап обхваща строежа на 2-ата клетка и рекултивация на съществуващото сметище.

Глобални компании инвестират в програма за намаляване на въглеродните
емисии
Тринадесет големи американски корпорации, сред които Apple, Google

и
Microsoft, ще инвестират общо 140 млрд. щатски долара в програма за намаляване на въглеродния си отпечатък. Средствата ще бъдат използвани за
намаляване на въглеродните емисии на компаниите, финансиране на проекти
и организации в сферата на опазването на околната среда, намаляване на
потреблението на вода. Част от финансирането ще бъде вложено в изграждането на 1600 мегавата възобновяеми мощности, достатъчни за захранване на 1,3 милиона домакинства. Програмата е част от инициативата на
Белия дом за засилване на частните инвестиции в борбата с климатичните
промени. Сред останалите корпорации, които участват в зелената кампания, са Bank of America, General Motors, Cargill, Alcoa, Wal-Mart Stores, United
Parcel Service, Coca-Cola и PepsiCо. Инициаторите очакват още глобални
фирми да се включат в програмата до края на годината.
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накратко
Монтана с модернизирана ВиК инфраструктура
Нови обекти по проекта за воден цикъл на Монтана, изпълняван по линия
на ОП „Околна среда“, бяха открити от министъра на околната среда и
водите Ивелина Василева на 14 август т. г. Реализациите са част от
инвестиция на обща стойност 53,5 млн. лв.
Модернизираната ВиК инфраструктура на града обхваща 44,40 км канализационна мрежа със съпътстващи сградни канализационни отклонения, 4
км от които е изцяло новоизградена канализация. От обновяването ще се
възползват 39 841 души.
В рамките на проекта е рехабилитирана и 15,32 км водопреносна мрежа
за питейна вода в Монтана, която ще обслужва общо 14 000 жители. С
реализацията доставянето на питейна вода, отвеждането и пречистването на отпадъчните води в града вече ще се извършват по съвременен
и екологосъобразен начин, подчерта министър Василева по време на официалната церемония по откриването. „С настоящия проект изцяло приключва модернизацията и оборудването на пречиствателната станция
на Монтана, към която е изградена вече комплексна инсталация за пречистване на фосфор, а с това напълно се покриват екологичните изисквания“, допълват от Министерството на околната среда и водите.

Save the Planet 2016 ще се проведе от 5 до 7 април
Седмото издание на международните специализирани изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа, организирани от Виа Експо, ще се проведе от 5 до 7 април 2016 г. в
София. Кръговата икономика отново ще бъде във фокуса на събитието,
в рамките на което по традиция ще бъдат представени най-актуалните
решения в областта на управлението на отпадъците. Сред изложителите ще бъдат водещи български и чуждестранни фирми, ангажирани в
сфери като: третиране, събиране, транспорт, оползотворяване, рециклиране и депониране на отпадъци. За седма поредна година Австрия ще
бъде партньор на форума и ще се представи с колективен австрийски
павилион.
От Виа Експо очакват предстоящото издание на международното изложение Save the Planet и паралелната конференция да привлекат множество посетители от страната и чужбина – инвеститори, еколози, браншови асоциации, представители на общините и държавна администрация, оператори на депа, ръководители на фирми от секторите: управление на отпадъци, рециклиране, екология, строителство, селско стопанство, опаковъчна, хранително-вкусова промишленост и др.

Приключи строежът на завода за преработка на отпадъци в с. Яна
В края на месец август т. г. приключи изпълнението на строителномонтажните работи и доставката и монтажа на оборудването на завода
за механично-биологично третиране на отпадъците на площадка „Садината“ в с. Яна, обявиха от Столичната община. Строителството на завода
е прието и обектът получи акт 15 съгласно Закона за устройство на
територията. Завършени са всичките 5 сгради, проведени са единични
изпитания на съоръженията, изградена е площадковата инженерна инфраструктура. Доставена е и техника за вътрешен транспорт, почистване
и поддръжка на завода: 2 колесни товарача; 5 камиона, оборудвани със
система за товарене и разтоварване на 30-кубикови контейнери; 3 почистващи машини за сградите и пространствата около тях и 3 мобилни
подемника.
Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF гориво на площадка „Садината“ се изпълнява по проект
„Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на
битовите отпадъци на Столична община“, финансиран по ОП Околна среда
2007-2013 г.
6
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Вибрационни
сепаратори на
фирма SWECO от
АUWA Рисайклинг
България
С над 70 години опит в технологиите по сепариране
фирма SWECO обслужва фармацевтичния, химичния,
хранително-вкусовия, минералния, хартиения и много
други отрасли с пълна гама оборудване за сепариране,
оразмеряване и смилане. Сред акцентите в портфолиото на компанията са вибрационните сепаратори с
широка гама от приложения LOW PROFILE, които фирма
АUWA Рисайклинг България предлага на пазара у нас.

Рециклиране на суровина при
производството на шоколад
Наскоро SWECO пусна в експлоатация вибрационните сепаратори с нисък профил в заводите на Warrell
Corporation, производител на захарни и шоколадови изделия. Новият сепаратор на SWECO спомага за премахването от шоколадовите бонбони на нежеланите нешоколадови наслоявания, натрупали се след рециркулирането на шоколада. Сепараторът с нисък профил постига десеткратно повишение на чистотата на шоколада.
Ползите от това са намаляване времето на престой за
почистване, повишена производителност и износоустойчивост на помпите и дюзите в технологичните линии.
Тъй като сепараторът е вграден в самата производствена линия, няма необходимост от монтиране на
резервоари и тръби, като това намалява себестойността на монтажа с 25%. В допълнение, компактният му
дизайн позволява на Warrell да вгради установката в зона
с ограничения във височината.

Ресурсна ефективност в
млекопреработващата промишлeност
Суроватката е остатъчен продукт от производството на сирене. Производителите обикновено губят част
от продукта при процеса на отделяне на остатъчните
фини остатъци извара от суроватката. Едрите парчета суроватка (извара)могат да се използват повторно
за производство на сирене.
Тестовете с кръглия вибрационен сепаратор на Sweco
показват, че отделянето на изварата може да се получи отлично с мрежа на сито с размер на отвора 34
микрона. При производствения процес суроватката се
взема от буферните силози и се пресява над сепаратора Sweco. Триизмерното вибрационно движение на сепаратора позволява на фините парченца извара да се
струпват и да бъдат използвани повторно.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

l

брой 2/2015

7

във фокус

Новости
в газовата
хроматография
Х

роматографията е техника за
разделяне на смеси, съставени от
различни химически вещества. Тя
използва разликата в поведението на
частиците на т. нар. флуидна (мобилна) фаза и стационарна (неподвижна) фаза, благодарение на което
е възможно разделяне на компонентите.
При газовата хроматография пробата от сместа се пренася от движещ се газов поток, протичащ по
тръба. Поради нейната простота,
чувствителност и ефективност при
разделянето на смеси на съставните им компоненти, газовата хроматография е една от най-важните
технологии, използвани в химията.
Сред основните й предимства е
възможността да се използват много малки проби, за които е необходима и минимална подготовка. Газовата хроматография е подходяща за
разделяне и на сложни смеси на
съставните им компоненти, а резултатите от нея се получават бързо
(от няколко минути до час-два) и са
с много висока точност. За извършването на този вид анализ е
нужен единствено уред със съответната чувствителност за детекция
на силно летливи компоненти на
органични смеси с ниски концентрации. Не на последно място, предимство е фактът, че оборудването не
е твърде сложно.
Поради тези свои качества газовата хроматография се използва
широко за качествен и количествен
анализ на смеси, за тяхното пречистване, както и за определяне на
8

топлината на разтваряне и изпарение, на коефициентите на налягане и
на активност на парата. Газовата
хроматография се използва и за автоматичен мониторинг на промишлени процеси: газовите потоци се
анализират периодично, в резултат
на което се инициират (ръчно или
автоматизирано) мерки за противодействие на нежелателни промени.

Оборудване за газова
хроматография
Газовият хроматограф се състои
от флуидна фаза, отвор за инжектиране, разделителна колона, съдържащата стационарната фаза, детектор и система за запис на данните.
Разделянето на органичните смеси се извършва на базата на разликата в поведението на частиците
на мобилната фаза и на стационарната фаза в колоната. Мобилните
фази обикновено са инертни газове
като хелий, аргон или азот. Инжекционният отвор се състои от гумена мембрана, през която се вкарва
иглата на спринцовката, с която се
инжектира пробата. Температурата
на инжекционния отвор се поддържа
по-висока от температурата на
завиране на най-малко летливия компонент на сместа в пробата.
Тъй като поведението на частиците зависи от температурата,
сепарационната колона обикновено се
поставя в пещ, в която температурата се контролира с термостат.
Разделянето на компоненти с различни температури на завиране се
извършва по следния начин: започва се
при ниска температура на пещта, с
течение на времето температурата
брой 2/2015
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се повишава. Много колони съдържат
течна стационарна фаза върху
твърда основа. Разделянето на газове с ниско молекулно тегло се извършва чрез твърди абсорбенти.

Особености на метода
Газовете са от критична важност
за ефективното функциониране на
газовия хроматограф. Разделянето се
извършва в газовата фаза чрез
впръскване на проба, която се транспортира чрез газ-носител, след което се разделя в статичната среда на
колоната. Като газове-носители за
разнообразни цели най-често се използват хелий (обикновено доставян
в газови бутилки); азот (доставян в
газови бутилки в течно състояние или
получаван чрез газ-генератор); аргон
за специализирани приложения на
газова хроматография (също доставян в газови бутилки) или водород
(доставян в газови бутилки или получаван чрез газ-генератори). Изборът
на газ-носител зависи от вида на
детектора, колоната, обекта на приложение и изискванията за безопасност. Този избор зависи и от изискванията за ефективност и бързина на
разделянето. Водородът навлиза все
повече в практиката като ефективен заместител на хелия. В допълнение, водородът има някои предимства
пред хелия, които го правят предпочитан в определени случаи. Той има
най-нисък вискозитет от всички газове, което осигурява най-висока
скорост на мобилната фаза и най-късо
време за анализ. От друга страна,
хелият гарантира най-добра обща
ефективност и най-високи разделителни способности за много приложеЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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ния, което го прави оптимален избор
на газ-носител в някои специфични
случаи.

Приложения и принцип на
метода
С помощта на газовата хроматография се извършват бързо много рутинни анализи в областта на опазването на околната среда и в други
области. В много страни са създадени постоянни звена за мониторинг и
непрекъснато измерване на нивата на
емисиите на азотния диоксид, въглеродния диоксид и въглеродния окис в
атмосферата, където се използва
този метод. Газовата хроматография
е много полезна и при анализа на
фармацевтични продукти, при проверка на съдържанието на алкохол в
кръвта, както и при анализа на ароматни масла и хранителни продукти.
Методът се състои, първо, във
въвеждане на тестовата смес или
проба в поток от инертен газ (обикновено хелий или аргон), който служи
като газ-носител. Течните проби се
изпаряват, преди да бъдат инжектирани в потока на газа-носител. След
това газът преминава през колона с
пълнеж. През нея компонентите на
пробата се движат със скорости,
повлияни от степента на реакция на
всяка съставка със стационарната
нелетлива фаза. Субстанциите, които реагират повече със стационарната фаза, се задържат в по-голяма
степен и следователно се отделят
от тези, при които протича по-малка реакция. След като компонентите
се отделят от колоната, може да им
бъде направен количествен анализ
чрез детектор или да бъдат събрани
за допълнителен анализ.
Прилагат се два основни вида
газова хроматография: газ-твърдофазна и газ-течна хроматография.
При газ-твърдофазната хроматография се използва твърда стационарна фаза, върху която, в резултат на
физическа абсорбция, се отлагат
компонентите на сместа. Газ-течната хроматография се използва за
разделяне на йони или молекули, разтворени в разтворител. Ако пробата-разтвор е в контакт с друга
твърда или течна фаза, различните
разтворени вещества реагират с
другата фаза в различна степен.
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Тези разлики дават възможност за
разделяне на компонентите на сместа. На базата на тези разлики се
определя времето за преход на разтворените вещества през колоната.

Газова хроматография
чрез пиролиза
Принципът на този вид газова
хроматография е следният: устройството, в което се извършва пиролизата, се свързва с аналитичната
колона за газова хроматография чрез
инжекционно устройство. Поток от
инертен газ (азот или хелий) се пропуска през пиролизния пламък в колоната, където се сепарират компонентите. Методът на детекция,
който се използва, най-често е масспектрометрия, но се използват и
други газови хроматографи в зависимост от целите на анализа. Конфигурацията на уреда често пъти е
различна. Оборудването с термичен
анализ, което е сравнително нова
технология и е проектирано с цел
повишаване на ефективността,
може да замести съществуващите
устройства или да бъде внедрено за
постигане на специфични цели. Наймодерните технологии включват
употреба на лазери като източник
на фрагментация. През последните
десетилетия уредите и параметрите стават все по-точни, което води
до все по-широко приложение на пиролизната газова хроматография при
идентифициране на полимери.

Газова хроматография
при ниско налягане
През последните години газовата
хроматография при ниско налягане се
използва все по-широко за бърз анализ на различни замърсители. В една
типична конфигурация на оборудване за газова хроматография при ниско налягане откъм страната на инжекционното устройство се използва къса колона с тесен отвор,
свързана чрез съединител с нулев
обем с къса колона с голям отвор, в
която са налице по-високи скорости
на газа. В тази конфигурация се извършва инжектиране при атмосферни условия, докато аналитичната
колона работи в условия на ниско
налягане, съвместими с масспектрометрите. Въпреки че при използваl
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нето на газова хроматография при
ниско налягане се губи ефективност,
тя гарантира от три- до петкратно съкращаване на времето при анализ на органични смеси. В резултат
на това се увеличава количеството
на преминаващия материал от пробата за единица време и се подобрява отношението сигнал-шум, което
води до по-прецизна детекция.

Тенденции в развитието
на газовата
хроматография
Тенденциите в развитието на газовата хроматография непрекъснато се променят. Днес една от найзабележителните сред тях е, че
лабораторното оборудване става
все по-достъпно и по-ефективно.
Според специалисти, когато става
дума за измервания, свързани с управление и оптимизация на процесите
в химически завод, например, става
все по-очевидно, че не само основният поток на обработваната суровина влияе върху процесите, но върху
окончателния резултат оказват
определено влияние и замърсителите. Ето защо нова тенденция в развитието на газовата хроматография е използването на средства с повисока чувствителност при по-ниски граници на детекция. Това е
свързано с разпознаване на повече
химически компоненти в пробата,
които трябва да бъдат откривани,
дори когато са в много ниски количества.
В допълнение, газовата хроматография бързо намира все по-широко
приложение извън лабораторната
среда. Уредите вече са достатъчно
малки, което позволява те да се използват в полеви условия – например
в рафинерия или в химически завод.
Тези миниатюрни системи за газова хроматография се разполагат
директно на мястото, където се
взима пробата, и правят възможно
извършването на анализ, без да е
необходимо пробата да се транспортира до лабораторията. Микрогазхроматографията също оказва положително влияние върху експлоатационните разходи, защото при нея се
изисква много малко количество газносител, което намалява общата
консумация на газ в завода.
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Продукти за газова хроматография
За да поставим конкретика в информацията за технологията, предлагаме на вниманието ви представени
от изявени специалисти в бранша технически новости и актуални продукти за извършването на газхроматографски изследвания:

Shimadzu е водещ доставчик на
газхроматографски системи в редица
области на индустрията
Фирма Кем Аналитикал Сървисис ЕООД е изключителен представител за България на японската компания
Shimadzu в областта на аналитичното и измервателно оборудване. Портфолиото на Shimadzu обхваща течна и газова хроматография и масспектрометрия, атомна и молекулна спектроскопия, анализатори за определяне големината на частици, анализатори за определяне на общо
съдържание на въглерод, инструменти за изпитване на материали, инструменти за Life Science и прилежащите им
консумативи. Фирма Shimadzu е световен лидер в доставката на газхроматографски системи във всички водещи
браншове – хранително-вкусова промишленост и хранителен контрол, фармация, химия и петрохимия, токсикология,
здравеопазване. Производството се осъществява в Япония и САЩ, което обуславя отличното качество на апаратурата. Shimadzu отделя специално внимание на опазването на околната среда, затова фирмата внедрява модел газов хроматограф GC Tracera с нов вид йонизационен
детектор с диелектрично бариерно разреждане (BID). Това
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е универсален детектор с възможност за
определяне на почти
всички съединения,
включително органични и неорганични газове (с изключение на
неон и хелий), обединяващ в себе си два независими детектора пламъчно-йонизационен (FID) и термопроводим (TCD) при много подобра чувствителност (2-4х спрямо FID и
до 100х спрямо TCD).
Този детектор заема своето място между конвенционалните детектори за газова хроматография и масспектрометричните детектори. Анализът на амоняк, метиламин
и триметиламин във води е значително подобрен чрез използването на Shimadzu Tracera като границите на откриване са съответно 1.2 ppm за амоняк, 2.5 ppm за метила-
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мин и 0.06 ppm за триметиламин. Моделът напълно оправдава наименованието си и ни въвежда в ерата на определяне на следови количества на достъпна цена чрез газов
хроматограф Shimadzu Tracera.

Бранимир Мечев, мениджър продажби,
Кем Аналитикал Сървисис ЕООД

Agilent Technologies въвежда редица
иновативни решения при системите за
газова хроматография
Опазването на околната среда е все по-актуална
тема, а Европейският съюз налага строг контрол върху
полулетливите, летливите органични съединения и пестицидите, които представляват сериозна опасност.
Количествата и разпространението на тези вещества,
особено във водите, се следят много внимателно от
регулаторните органи. Повечето полулетливи органични съединения не се разпадат по естествен път и могат да се натрупат в опасно високи количества в почвите, седиментите или биотата. Ето защо наличието на точни и надеждни методи за анализ на органичните замърсители е от изключителна важност.
Анализите на почви, седименти и биота изискват трудна и времеемка пробоподготовка, а дори и след това
пробите съдържат високи количества замърсители, които могат да влошат значително получените резултати. За целта Agilent Technologies въвеждат редица иновативни решения при системите за газова хроматография и масселективна детекция. За да се избегнат замъ-
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рсяванията, системите могат
да се изработят
от ултраинертни материали,
включително колоните, ферулите, йонния източник и инлета. Чистотата
на масселективните детектори се гарантира
от уникалните
нагреваеми позлатени монолитни кварцови хиперболични квадруполи,
които не позволяват на замърсителите да полепват по
тях. Всичко това гарантира също така, че чувствителните вещества няма да се разпаднат и да доведат до
грешни резултати. В допълнение, системите позволяват
изхвърляне на тежките аналити или замърсители, които
не са от интерес чрез обръщане на потока на газа носител, т. нар. Backflush. А дори и да се наложи смяна на
колоната, аналитикът не трябва да се притеснява за
резултатите си, тъй като чрез технологията Retention
Time Locking на Agilent Technologies гарантирано ще получи същите времена на задържане както преди.
Дори и най-висококачествените газови хроматографи, като Agilent 7890B, не могат да се справят достатъ-
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чно добре с разделянето на аналитите от мръсната
матрица, затова се разчита на масселективен детектор. Когато търсите замърсители от директивите на
Европейския съюз, тройно квадруполен масселективен
детектор, като Agilent 7010, е идеалният апарат за
целта. Със своята изключителна чувствителност и
възпроизводимост – инструментална граница на детекция от <0,5 fg OFN – той ще открие и най-малките
следови количества от търсените аналити, независимо от матрицата. Agilent Technologies отиват една
крачка по-напред, като към най-добрия апарат на пазара добавят разработен и доказан аналитичен метод, за
да предоставят на клиентите си цялостно аналитично
решение. Но не винаги аналитикът знае какво точно
търси в пробата си. За тези случаи Agilent предлага
уникалния апарат 7200B GC/Q-TOF, който комбинира
възможностите на тройно-квадруполните системи да
разделят аналитите от матрицата с високата масова
резолюция (>13 500 FWHM) и точност (<2 ppm) на детекторите тип Time-Of-Flight. Това позволява структурното потвърждаване на целеви, нецелеви и непознати
аналити с висока чувствителност и селективност.
Каквито и да са целите на анализа и матрицата,
Agilent Technologies имат точното решение. Защото ако
не можете надеждно да измерите всички аналити във
Вашата проба, в най-ниските граници с нужната прецизност – то нищо друго не е от значение.

Красимир Ставрев, управител, Т.Е.А.М. ООД

Специализирани
услуги в бранша
Браншът, в който намира приложение газовата
хроматография, използва професионални услуги, които са от важно значение за развитието му. Предоставяме на вашето внимание офертата на Сдружение „Клуб 9000“:

Предлагаме широк спектър от обучения в
сферата на системите за управление на
околната среда и качеството
Сдружение „Клуб 9000“ е национален представител
на Република България в Европейската организация за
качество (European Organization for Quality – EOQ). Сдружението е един от лидерите в страната по предоставяне на обучения и информация по различните системи
за управление.
През третото и четвъртото тримесечие на 2015 г.
предлагаме един от традиционните си семинари за
обучение по стандартите БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и
БДС EN ISO 19011:2011, предназначен за отговорници по
качество, лица, управляващи програми за одит и вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и калибриране.
Продължителността на обучението е три дни. Участниците попълват заявка за обучение, полагат тест за
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оценка на придобитите знания и умения и получават
сертификат за призната компетентност.
Освен това през третото и четвъртото тримесечие на 2015 г. сдружението предлага още един от традиционните си семинари за обучение по Интегрирани
системи за управление (ИСУ) в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN
ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO
19011:2011. Семинарът е предназначен за мениджъри на
системи за управление и вътрешни одитори на ИСУ.
Продължителността на обучението отново е три дни.
Участниците полагат тест за оценка на придобитите
знания и умения и също получават сертификат за призната компетентност.
Във връзка с предстоящото ново издание на стандартите БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 9001:2015
(окончателните проекти на тези стандарти вече са
налични), в които Международната организация за стандартизация (ISO) въвежда нова „Структура от високо
ниво“, сдружението ни предлага еднодневни обучения по
основните промени в изискванията на тези стандарти
към системите за управление на околната среда и на
качеството. Обучението е предназначено за мениджъри
и специалисти от всички организации, които са внедрили и поддържат системи за управление по тези стандарти. За своите членове (или при повече от двама участници от една организация в едно обучение) Сдружение
„Клуб 9000“ предоставя 10% отстъпка от цената.
Семинарите се провеждат от лектори, които са
изявени и доказали се професионалисти в разработване, внедряване и поддържане на системи за управление
в съответствие с изискванията на цитираните по-горе
стандарти.
Предимството на издаваните от Сдружение „Клуб
9000“ сертификати е, че те са с логото на Европейската организация за качество. Чрез обученията, които
предлагаме, помагаме на желаещите да отговорят своевременно на предизвикателствата на промените в
изискванията на новите стандарти БДС EN ISO
14001:2015 и БДС EN ISO 9001:2015 към системите за
управление на околната среда и на качеството.

Катерин Катеринов,
управител на Сдружение „Клуб 9000“.
брой 2/2015
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EPSITRON® ECO Power захранвания (серия 787) от WAGO
При много приложения е необходимо само постоянно напрежение от
24 V, без никакви допълнителни функции. Именно тук захранванията ECO
представляват икономически изгодна алтернатива.

Предимства
В плоския и солиден метален корпус се предоставят изходни токове
от 2,5 A, 5 A или 10 A. Ясното сигнализиране на експлоатационния статус чрез светодиоди, възможността за извършване на настройки на
изходното напрежение от фронталната страна на захранването, коефициентът на полезно действие от
обичайните 82%, както и технологията за бързо свързване без необходимост от поддръжка CAGE CLAMP
са само някои от предимствата, които правят тези устройства не само финансово изгодни, но и лесни за
монтаж и експлоатация.

дикира свръхток. Това улеснява пускането в експлоатация и дава на
персонала по поддръжката възможност за по-бързо получаване на информация за статуса на машините
или системите.

Сигурно и надеждно
свързване

Устойчивост на високи
натоварвания

Технологията за свързване CAGE
CLAMP позволява осъществяването на безопасна и устойчива на вибрации връзка без необходимост от
поддръжка на едножилни, многожилни или клипс-кабели.

Много товари имат повишена консумация на електрически ток в момента на включването им. Захранващите блокове ECO с константна
крива на характеристиките на тока доставят 1,1 пъти номиналния
ток на изхода при понижено изходно
напрежение, което е идеално, например, за стартиране на товари с капацитивна съставяща. При нискоомни къси съединения изходното напрежение се редуцира до нула и отново
се включва автоматично, веднага
след като късото съединение бъде
отстранено.

Фиксиран монтаж
Захранващите блокове от фамилията ECO са плоски, но също така
и много солидни благодарение на използваните при тях метални корпуси. Монтажът върху шина DIN 35 се
осъществява бързо и надеждно чрез
предвидената за целта в устройството съединителна планка.

Ясна сигнализация
Всички захранващи блокове от
фамилията ECO разполагат с индикатор на експлоатационния статус, който сигнализира чрез зелен
светодиод наличието на изходно
напрежение. Червен светодиод инЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Голям толеранс при
подаването на
захранване
Широкодиапазонният вход на захранващите блокове ECO позволява
захранване с променлив ток с напрежение от 90 до 264 V, така че дадена серийна машина да може да бъде
l
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използвана без извършване на допълнителни модификации или настройки в различни захранващи мрежи в Европа, Америка или Азия. В допълнение,
това повишава устойчивостта на
колебания на напрежението в захранващата мрежа, което от своя страна повишава експлоатационната надеждност.

Характеристики на
продукта:
•Номинално изходно напрежение:
24 V DC
•Солиден метален корпус
•Технология за свързване CAGE
CLAMP
•Устойчив на работа без натоварване и къси съединения
•Лесен монтаж върху монтажна
шина DIN
•Регулируемо изходно напрежение:
24 V
•Светодиоден индикатор на статуса
•Широкодиапазонен вход

www.wago.com/bg
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Текат възстановителни дейности
в Национален парк "Рила"
Дирекция Национален парк "Рила" работи по проект "Устойчиво
управление на Национален парк Рила I-ва фаза", чието изпълнение
ще приключи до 31 декември 2015 г. Основните дейности по проекта са свързани с поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, посетителска инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми, планиране и оптимизация на управлението. Общата стойност на проекта е 17 609 845,96 лв. Финансиран е по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/
11/3/3.2/05/26 по Приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Основна цел на приоритетна ос 3 е намаляване и
спиране загубата на биологичното разнообразие.
В рамките на проекта са извършени дейности по възстановяване на естествени и полуестествени тревни формации по туристически пътеки в циркуса на Седемте рилски езера и извън него,
опазване и поддържане популациите на врабчовата и пернатоногата кукумявка, опазване, поддържане и, където е необходимо - възстановяване на местообитания в езерния комплекс на Седемте рилски езера, опазване на животински видове и техните местообитания. С цел запазване на природни местообитания и видове и превенция от пожари се изградиха противопожарни просеки и прегради. Предстои закупуване на специализирано противопожарно оборудване и екипировка.
Предстои изграждане и пускане в експлоатация на три посетителски информационни центъра (ПИЦ) в близост до територията на парка в Благоевград, Самоков и Курортен комплекс "Семково". Основната функция на центровете е да информират посетителите за природните ценности на Национален парк "Рила" (флора,
фауна, гори, природните местообитания и забележителности), да
дават полезна информация за маршрутите, местата за отдих и правилата за поведение в защитената територия. Дейностите в ПИЦ
ще се извършват от експерти по интерпретация и екологично образование. Центровете ще съдържат зали за провеждане на презентации и обучение на организирани групи посетители, както и
обособени места за експозиции и интерактивни образователни модули с разнообразна тематична насоченост, свързани с уникалната природа на НП "Рила" и даващи всеобхватна и достатъчна информация за флората, фауната и природните красоти в защитената територия с цел да се разнообрази и подсили преживяването на
посетителите.
Извършва се обезопасяване на туристическа пътека от заслон
"Ледено езеро" до връх Мусала, обновяват се и се ремонтират съществуващи специализирани маршрути, както и обозначаване на туристическите маршрути през резерватите "Парангалица", "Скакавица", "Централен рилски резерват", "Ибър" и "Риломанастирска гора". С цел намаляване на антропогенния натиск при опазване на мес-
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тообитания и видове, намаляване на ерозията, пренасочване на туристопотока в места с по-ниска натовареност през активния туристически сезон, е предвидено и се проектират и изграждат нови
специализирани маршрути, погледни места и атракцион.
Новите специализирани маршрути са в Парков участък Дупница
- "Двете Ели" в близост до планинското селище Паничище и в Парков
участък Благоевград - "Запазена Парангалица" в местността "Карталска поляна". Погледните места са в Парков участък Костенец "Пътя на орела" и в Парков участък Якоруда - "Цветовете на Ириса".
Атракционът ще даде възможност за любителите на вело- и конен
туризъм да практикуват своето хоби в изграждащия се етап на маршрута от местността Карталска поляна до Курортен комплекс"Семково". По него ще бъдат изградени места за отдих с маси, пейки, дървени навеси, места за паркиране на велосипеди, места за почивка на
коне (коневръзи), WC, индивидуално пречиствателно съоръжение, табла с указания и информация за маршрута, парка и правилата за поведение на посетителите в защитената територия.

брой 2/2015
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Разработва се актуализиран план за
управление на Национален парк "Рила"
Дирекция "Национален парк Рила" изпълнява проект, по който се изработва актуализиран План за управление на Национален парк "Рила", съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите задание. Паралелно се разработва и План
за управление на резерват "Риломанастирска гора" и ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в Национален парк "Рила". Описаните стратегически документи ще дадат възможност за дългосрочно опазване на компонентите на природната среда, възможност на
посетителите да се запознаят с тях, провеждане на научни
изследвания и мониторинг, както и на дейности по природозащитно образование и практикуване на устойчиви форми на
туризъм.
Дейностите се извършват в рамките на проект "Устойчиво управление на Национален парк Рила I-ва фаза", чиято реализация е планирано да бъде завършена до 31 декември 2015
г. По проекта на обща стойност 17 609 845,96 лв. се извършват поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи
и водни площи, посетителска инфраструктура и капитално
строителство, интерпретация и образователни програми, планиране и оптимизация на управлението. Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 по Приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".
Основна цел на приоритетна ос 3 е намаляване и спиране загубата на биологичното разнообразие. В този смисъл опазването на растителните, животинските и гъбните видове от
дивата флора, фауна и микота на Рeпублика България в естествената им среда чрез съхраняване на техните местообитания се осъществява в рамките на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и защитени територии.
В сферата на природозащитното образование и интерпретация по линия на проекта са проведени екологични образователни програми, предстои издаване на пакет от информационни, образователни и рекламни материали за парка и резерват "Риломанастирска гора", 3-D модел-презентация за парка, постоянни експозиции и интерпретативни модули и табла
в посетителските информационни центрове.
Национален парк "Рила" е сред най-големите в Европа. На
територията му от 81 046 ха в Рила планина има над 100 върха над 2000 м, като сред тях е и най-високият на Балканския
полуостров - Мусала (2925 м). Тук са се образували значителен брой ледникови езера - над 120 постоянни и 30 временни.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Оттук извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров - Искър, Марица и Места. Водните запаси, които се формират в "Рила", са най-важния ресурс на чиста питейна вода за околните общини, за столицата и за част
от населението в Гърция и Турция.
Територията на НП "Рила" включва най-защитените от
въздействието на човешката дейност горски екосистеми.
Най-представителните са от смърч и ела, в съчетание с
ендемичната бяла мура, както и на клека. Около 95% са естествени, със средна възраст над 90 години. Биологичното разнообразие на парка е изключително богато. Срещат
се около 1400 висши растения, някои от тях са включени в
Закона за биологичното разнообразие, в Червената книга
на България с различна степен на уязвимост, в червения списък на IUCN, в Списъка на редките, застрашени и ендемични растения в Европа. Високата консервационна значимост
на парка се определя от богатството на реликтните и ендемични видове растения.
Паркът е сред най-значимите и най-сигурни убежища за
планинската фауна в Европа. Най-богата е безгръбначната фауна. Гръбначни животни са представени от риби, земноводни,
влечуги, птици и бозайници, като най-голяма е групата на птиците. В Национален парк "Рила" се съхраняват около 38% от
растенията в България, 80% от безгръбначните животни, 80%
от глациалната езерна флора и фауна и 20% от сухоземните
гръбначни животни. Голямото биоразнообразие на парка го определя като важен световен формообразуващ център.

15

стандарти

Нова версия на системата
за управление на околната
среда ISO 14001
С

тандартите от серията ISO
14000 са сред подходите към опазването и съхраняването на околната
среда. Те осигуряват на фирмите
ефективна система за управление на
ресурсите и средства за контрол на
влиянието и рисковете от тяхната
дейност върху околната среда. Прилагането им има за цел да минимизира риска от екологични инциденти и
да даде сигурност на организацията,
че знае и спазва законовите изисквания, свързани с околната среда.
Серията се разработва в подкомитетите на Международната организация по стандартизация, в
сътрудничество с Европейския комитет по стандартизация. Някои от
международните стандарти от серията 14000 са идентично въведени
и като европейски стандарти. Те са
независими един от друг, което позволява на фирмите да изберат кои
от тях да въведат и в какъв ред.
Приложими са за организации с всякакъв вид производствени дейности
и извършване на услуги.
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ISO 14001 е най-широко прилаганият международен стандарт от серията. В него се определят изискванията към системата за управление по
околна среда, позволяващи на организациите да разработят и внедрят
политика и общи цели, вземайки предвид законовите и други изисквания,
които са приели да изпълняват, както и информацията за значимите
аспекти на околната среда.
Стандартът ISO 14001 има повече
от 300 000 сертификации в световен
мащаб. Популярността му е резултат
от непрекъснатите усилия на Международната организация по стандартизация за преработка и актуализиране
на стандарта в съответствие с действащите екологични, политически и
социални събития. Последната версия
се очаква да бъде публикувана през
месец септември т. г.

Новата версия на
стандарта
Новият ISO 14001:2015 ще отговаря на най-новите тенденции в
сертификационния сектор и ще га-
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рантира, че е съвместим с други
стандарти за системи за управление като ISO 9001. Новата версия ще
включва и едно от новите изисквания за всички ISO стандарти - определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни с
цел по-добро управление на риска, с
по-голям акцент към ръководителите на организациите за насърчаване на управлението на околната
среда. В допълнение, в ISO 14001:2015
ще има промяна в посока подобряване на резултатността спрямо околната среда, а не толкова към подобряване на системата за управление.
Първата решаваща промяна касае
структурата на ISO стандарта.
Стандартът е написан по подобие
на т. нар. високо структурно ниво на
системите (High Level Structure),
което постепенно ще се въведе като
основна структура за всички ISO
стандарти. Целта е при интеграцията на множество стандарти тази
единна структура да улесни значително процеса на изпълнение. Структурата съдържа следните елемен-

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

стандарти
ти: Обхват; Нормативни референции; Термини и определения; Контекст на организацията; Ръководство; Планиране; Подкрепа; Операция; Оценка на характеристиките; Подобрение. Общата насока на промените става
видима и в актуализирания списък на термини и определения. Добавени са три нови понятия: „верига на стойността“, „верига на доставките“ и „жизнен цикъл на продукта“. Взети заедно, тези три термина са показателни
за разширените перспективи пред отговорностите на
дружествата, които вече се простират отвъд физическите и юридическите граници на една компания. По този
начин се включват всички аспекти на околната среда в
сферата на влияние на едно дружество, като се започне
от добива на ресурси и се стигне до жизнения цикъл на
продукта. ISO 14001:2015 очаква от организациите да
използват перспективата за жизнен цикъл, за да „идентифицират аспектите на околната среда и свързаните
с тях въздействия върху околната среда на своите дейности, продукти и услуги, които те могат да контролират и тези, на които могат да повлияят“ (раздел 6.1.2).
В новия стандарт терминът „продукти“ е заменен със
„стоки и услуги“, за да се премахнат съществуващите
пристрастия към организации, занимаващи се с физически продукти. В резултат на това новият стандарт ще
се прилага за организации от всякакъв вид. Въвеждат се
две нови клаузи, свързани с контекста на организацията,
които изискват организацията да определи проблемите
и изискванията, които могат да окажат влияние върху
планирането на системата за управление на качеството и могат да бъдат използвани като принос в развитието на системата за управление на качеството. Тези
клаузи могат да бъдат намерени в раздели 4.1 и 4.2.
Друга нова област поставя фокус върху планирането
на риска. За разлика от стария стандарт, новият ISO
14001 очаква организациите да определят „рискове и
възможности“. Те трябва да създадат процес на планиране на риска, който след това да се използва за идентифициране на рискове и възможности, свързани с уникалния контекст на организацията, нейните заинтересовани страни, спазването на задълженията й, както и нейните екологични аспекти. След това тя трябва да може
да определи действия за справяне с всички тези рискове
и възможности, и да приложи контрол, оценка и преглед
на ефективността на тези действия и процеси.
Също така новата версия не съдържа клауза със
специфични изисквания за превантивни действия. Международната организация по стандартизация мотивира това решение с аргумента, че превенцията е задача
на системата за управление на качеството в своята
цялост, а не специфичен подраздел от нея. Що се отнася до политиката за околната среда, организациите
трябва не само да се ангажират с намаляване на негативното влияние върху околната среда, но също така
да се стремят да имат положително въздействие.
Както и при предишната версия на ISO 14001, стандартът е базиран на т. нар. PDCA цикъл (Plan - Do - Check
- Act). По време на фазата на планиране (Plan) организациите развиват систематично разбиране за тяхното
въздействие върху околната среда, както и очакванияЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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та на различните заинтересовани страни в това отношение. В този етап се установят целите и процесите,
необходими за постигане на резултати в съответствие
с политиката на организацията върху околната среда.
Do-фазата е тази, в която организациите изпълняват
тези процеси. По време на Check-фазата организациите наблюдават, измерват и докладват резултатите, и
проверяват дали планираните цели са постигнати. От
тази оценка могат да бъдат извлечени допълнителни
мерки за подобряване на резултатите, които могат да
се приложат в т. нар. Act-фаза.
Старата версия на ISO 14001 изискваше от организациите да установят широка гама от процедури. Те включваха процедура за аспектите на околната среда, правна
процедура за управление на изисквания, процедура за
повишаване на осведомеността, процедура на комуникациите и документите, оперативна процедура, процедура
за аварийна готовност, за мониторинг и измерване, за
оценка на съответствието, управление на несъответствията, за водене на отчетност, както и процедура за
одит. Сега от тях е останала само една - процедурата
за аварийна готовност и реакция в раздел 8.2. Вместо
описването на тези процедури, новият стандарт очаква
от организациите да поддържат и контролират широк
спектър от документи („документирана информация“).
След публикацията на новия стандарт на всички сертифицирани организации се предоставя тригодишен
преходен период да адаптират тяхната система за
управление на околната среда към новото издание.
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Нови изисквания относно
ограничаването на
употребата на опасни
вещества в ЕЕО
Е

вропейската комисия публикува
изменение на приложение II към Директива 2011/65/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на списъка на ограничените вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).
С директивата от 8 юни 2011 г.
бяха установени правила за

ограничаването на
употребата на опасни
вещества в ЕЕО
с цел опазването на здравето на
околната среда и човека, както и
екологосъобразното оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното
ЕЕО. В частност директивата забранява употребата на олово, живак,
кадмий, шествалентен хром, полибромирани бифенили (PBB) и полибромирани дифенилови етери (PBDE) в
електрическото и електронното
оборудване на пазара в ЕС.
Всички ограничени вещества са
посочени в приложение II, което бе
преразгледано с оглед рисковете за
човешкото здраве и околната среда,
произтичащи от употребата на
хексабромоциклододекан (HBCDD),
бис(2-етилхексил)фталат (DEHP),
бутилбензилфталат (BBP), дибутилфталат (DBP) и диизобутилфталат
(DIBP). След консултация със заинтересовани страни, включително икономически оператори, собственици
на заводи за рециклиране и за третиране, екологични организации и
сдружения на служители и потребители, Комисията отчита, че употребата на DEHP, BBP, DBP и DIBP в
EEO може да окаже
18

отрицателно
въздействие върху
рециклирането и върху
здравето на човека и
околната среда

контрол и управление. Затова ограничението за употребата на DEHP,
BBP, DBP и DIBP по отношение на

по време на операции, свързани с
управлението на отпадъчни ЕЕО.
Тъй като за DEHP, BBP, DBP и
DIBP съществуват заместители с
по-малко отрицателни въздействия,
изменението на приложение II към
директивата се въвежда с цел да ограничи използването на DIBP в EEO
и съдържанието на DEHP, BBP и DBP
във всички EEO без играчките, което вече се регулира от Регламент
(ЕО) № 1907/2006. Съгласно вписване 51 от приложение XVII към Регламент играчките със съдържание
на DEHP, BBP и DBP в концентрация
над 0,1 % от теглото на пластифицирания материал, изчислена за
трите фталата кумулативно, не се
допускат до пазара на ЕС. Ограничените вещества, посочени в директивата, както и максимално допустимите стойности на тегловната концентрация в еднородните
материали, са: за олово, живак,
шествалентен хром, полибромирани бифенили, полибромирани дифенилови етери (PBDE), диизобутилфталат (DIBP), бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), бутилбензилфталат
(BBP), дибутилфталат (DBP) – 0,1%;
за кадмий: 0,01%.
Възможните социално-икономически последствия от изменението
на директивата ще бъдат ограничени с достатъчно дълъг преходен
период, който ще вземе предвид и
по-дългите иновационни цикли за медицинските изделия и приборите за
брой 2/2015
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медицинските изделия и
приборите за контрол и
управление
(включително промишлените прибори за контрол и управление) влиза в
сила от 22 юли 2021 г. Преходният
период ще позволи на икономическите оператори да подадат заявления
за освобождаване от ограничения за
определени вещества, като в директивата се посочва, че такива освобождавания могат да обхващат
целия жизнен цикъл на ЕЕО, включително производствената фаза.
Законовите, подзаконовите и административните разпоредби на
държавите членки на ЕС относно
директивата ще бъдат въведени не
по-късно от 31 декември 2016 г. и ще
влязат в сила от 22 юли 2019 г. за
всички други ЕЕО. Ограничаването
на DEHP, BBP, DBP и DIBP се прилага
единствено по отношение на кабелите или резервните части за ремонт, повторна употреба, модернизация на функционалните характеристики или повишаване на капацитета на

ЕЕО, пуснати на пазара
след 22 юли 2019 г.
и на медицинските изделия, включително ин витро диагностичните медицински изделия, и приборите за
контрол и управление, вкл. промишлените прибори, пуснати на пазара
след 22 юли 2021 г. Детските играчки няма да се регулират от директивата.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

фирмена публикация

Качественото оборудване - основно
изискване при изграждането на депа
за битови отпадъци
Според информация на МОСВ към 19 август 2015 г. общият
размер на договорените средства по приоритетната ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" възлиза на над 836 млн. лв. Изпълняват се 25 договора.
Съоръженията свързани с екологията, в частност депата
за отпадъци, са изключително отговорни обекти, при изграждането им трябва да се спазват стриктно нормативните предписания. Германската фирма ХЕРЦ повече от 50 години произвежда и предлага оборудване и технологии за заваряване и термична обработка на пластмаси. За да бъде в крак с изискванията към оборудването, методите на полагане на хидроизолационните платна и необходимата квалификация на операторите,
фирма ХЕРЦ ГмбХ работи в тясно сътрудничество с институцията за Обучение и експериментално проучване в заваряването на пластмаси SLV гр. Кобленц.
Единственият действащ в България норматив, третиращ
полагането на хидроизолационни платна в ниското строителство, в частност сметища, депа и хидросъоръжения, е Германският правилник DVS част 2225-1 до 2225-4.
ХЕРЦ-България ООД вече 10-та юбилейна година предава натрупания в европейските клонове на фирмата опит. Подходът
при консултиране на клиента е комплексен - нормативна база,
заваряване, тестване на готовите шевове, обучение.
Една необходима окомплектовка за фирма-полагаща HDPE хидроизолационни мембрани на депо за отпадъци, включва препоръчително:
-Новият модел автомат „Комон 2" с топъл клин от специална сплав за заваряване с двоен шев и пробен канал, с изцяло
усилена конструкция;
-Ръчен екструдер с горещ въздух Тип ExOn2 или ExOn3 за
завряване на аншлуси, кръпки при взимане на разрушителни проби
и др. с т.нар. „похлупващ шев". Препоръчва се като добавъчен
материал да се използва специалният по-пластичен PEHD Dowlex;
-Уред за тестване плътността на двойните шевовете с
въздух под налягане с игла и манометър, права или кръгла вакуумкамбана и вакуумпомпа за тестване на екструзионните
шевове, микрометър за прецизно контролиране дебелината на
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материала и за визуална оценка на заваръчния шев съгласно DVS
2225-2, евентуално уред Хенди за визуален тест на обелване на
строителната площадка, даващ бърза представа за правилната настройка на заваръчните параметри на автомата. Изключително удобство осигуряват специалните щанци за изрязване
на пробни образци по определените от DVS размери.
-Принадлежности: клещи за изтеляне на изолационните платна, нож за рязане и разкрояване с резци кука, нож за скосяване
ръба на фолиото, необходим при наслагване на 3 и повече слоя
хидроизолация при случай на Т-заварка.
Оборудването на ХЕРЦ е изцяло съобразено с изискванията
на Германския Съюз по Заваряване DVS и е придружено със
сертификати за качество. Заваръчният автомат Комон отдавна
се е доказал в екстремни натоварвания, а обмислените технически подобрения в Комон 2 го правят перфектния избор при
заваряване на PE-HD с дебелина 3мм.Не е за пренебрегване и
фактът, че в ХЕРЦ-България ООД ще получите грижовно и
професионално обслужване на машините, подложени на тежки
експлоатационни условия.
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Енергийна
ефективност на
водоснабдителни
помпи
С

поред различни анализи близо
20% от потреблението на електрическа енергия в световен мащаб се
дължи на консумацията на помпени
системи. Именно по тази причина и
поради нарастващото значение на
повишаването на енергийната
ефективност в областта на водоснабдяването се обсъждат и внедряват различни възможности, имащи за цел редуциране консумацията
на електрическа енергия от помпените системи. Съществуващите
помпени системи предоставят
отлична възможност за подобряване на ефективността, тъй като
конструктивно понякога е трудно
те да бъдат оптимизирани преди
монтажа. В допълнение, усилията
при проектирането често са фокусирани върху намаляване на капиталовите разходи или върху възможността за повреда в системата. В
резултат на това разходите за
енергия и поддръжка не могат да
бъдат изцяло предвидени.
По думи на специалисти разходите за енергия и поддръжка могат да
достигнат половината от първоначалната сума, инвестирана в закупуване на цялата помпа, и дори да я
надхвърлят, като в крайна сметка
20

първоначалните разходи ще са около 15% от разходите за целия живот
на помпата.
Възможни начини за намаляване на
енергийните разходи могат да
бъдат: намаляване на мощността на
помпената система и работа в режим, близък до оптималния, замяна на
помпи, работещи неефективно, избор на по-ефективни двигатели и
използването на честотно управление. Голямо предимство е фактът, че
подобряването на енергийната ефективност на помпените системи
може да се постигне посредством
стандартни мерки, поради което не
се изисква въвеждането на сложни
технологични иновации.
Именно по тази причина и с оглед
на световната тенденция за повишаване на енергийната ефективност се препоръчва внимателен
анализ на всички възможности за
намаляване на консумацията на електрическа енергия от помпени системи.

Загуба на ефективност
Възникването на турбулентност,
триенето и рециркулацията в помпата са сред основните причини за
загубата на ефективност. Загуби се
реализират и когато помпата не
работи в оптималния си режим на
брой 2/2015
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работа. Различните методи за контрол на дебита също оказват негативно влияние върху ефективността на дадена помпена система.
Обикновено регулирането на дебита
се случва посредством приложението на дроселираща арматура, байпасен тръбопровод, паралелна работа
на различен брой машини или промяна на честотата на въртене.
Друга причина за липсата на ефективност в работата на дадена помпа са: несъответствието между
избраното и внедрено конкретно
решение и изискванията на системата, промените в условията на работа или пък очакването помпата да
работи при различни нови, променени условия. Сред признаците, които
служат за индикатор на специалистите, че системата е недобре реализирана и експлоатирана, са: честото спиране и пускане, наличието на
кавитационен шум в помпата или
някъде в системата, загряване на
двигателя, помпена система, която
е необорудвана със средства за измерване на потока, налягането, консумацията на енергия, или пък
невъзможност да се достигне максимален дебит.
Като водещ фактор за ефективната работа на една помпена система се смята подходящото оразмеряЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

l

брой 2/2015

21

екология
ване на помпите. Често помпените системи се оразмеряват за максимално предвиждания дебит, който обаче
може никога да не се използва или е нужен само за много
кратки периоди от производствения цикъл. Преоразмеряването е често срещано и може да доведе до значителни загуби на енергия и повреди на елементи от инсталацията.
Енергийните разходи, свързани с работата на електродвигателите, представляват значителна част от
общите енергийни разходи при експлоатацията на помпените системи. Използването на неефективни двигатели, работа извън условията на оптимално натоварване, както и възникването на механични или електрически проблеми със самия двигател също могат
да доведат до загуба на енергия. Това са и проблемите, чието решаване се счита за базово в стремежа
за повишаване на ефективността като цяло. Затова
и подмяната на използваните до момента електродвигатели с такива, използващи честотни преобразуватели за регулиране на оборотите, е добър подход
за повишаване на ефективността. Повечето двигатели са конструирани така, че да работят между 50
и 100% от номиналното натоварване с постигане на
максимална ефективност при 75% от максималното
натоварване. Естествено трябва да се има предвид,
че двигателите, които работят извън оптималното
си натоварване, са с по-ниска ефективност. Други
фактори, които също влияят отрицателно на ефек-
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тивността, са качеството на подаваната електроенергия и температурата.

Приложение на честотни
преобразуватели
Повечето съществуващи помпени системи (близо
70%) са преоразмерени при проектирането с поне 20%.
Това създава нужда от възможно най-точно изравняване на дебита на помпите с действителните нужди на
системата. Най-масово това се осъществява чрез регулиране честотата на въртене на електродвигателя,
който задвижва помпите – по механичен път с ремъчна
предавка, редуктор, скоростна кутия, различни видове
вентилатори и др., хидравлично с хидростатични и хидродинамични предаватели или електромагнити, но найчесто с помощта на изцяло електрически задвижвания
с променлива честота.
Промяната на честотата на въртене по електрически
път основно включва промяна на честотата на захранващото променливо напрежение чрез т.нар. честотни
преобразуватели (инвертори). Чрез тяхното задвижване се регулира скоростта, въртящият момент, посоката, пускът и спирането на стандартните асинхронни
или синхронни променливотокови двигатели. Неговите
предимства пред останалите методи за регулиране
включват: значителни възможности за енергоспестяване; удължен живот на механичното оборудване; намаляване на пусковия ток; по-висок пусков момент; възможност за регулиране скоростта на двигателя под и над
синхронната стойност. Честотният преобразувател е
предпочитан, тъй като променя не само честотата, но
и приложеното към мотора напрежение, като така осигурява необходимия момент на вала на двигателя без
прегряване, което вследствие разкрива допълнителна
възможност за икономии на енергия.
При т. нар. модернизация на помпените системи с
честотни инвертори от изключително значение е съгласуването на електрическите характеристики на двигателя и инвертора. Счита се, че най-евтиният и благоприятен вариант за това включва използването на
честотен инвертор, пригоден за директен монтаж върху
брой 2/2015

l

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

екология
стандартен двигател без никаква
допълнителна преработка на корпуса. По-старите инвертори се избягват, тъй като създават значителни хармонични изкривявания, водещи
до допълнително загряване на намотките на електродвигателя. Двигателят и инверторът са съгласувани в
оптимална степен, когато двигателят и помпените агрегати са с интегриран честотен преобразувател
с мощности до около 25 kW, като
това е най-сериозно предлаганият
вариант. Другите предимства в
този случай включват: намалени
разходи за инсталация; няма допълнителни кабели; инверторът използва охладителната система на двигателя; по-добра съвместимост
между компонентите намалява шума
и вибрациите и много други.
Стандартно, честотните преобразуватели се използват за регулиране работата на помпи с големи вариации на потока в рамките на денонощието или се използват в канализационните помпени станции. Изборът и конкретното приложение на
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честотните преобразуватели е от
изключително значение за тяхната
ефективност – некоректно подбраните инвертори обикновено работят под 75% от пълното натоварване. Добре е да се вземе предвид,
че честотните преобразуватели не
са оптималното решение за всички
системи, например в случаите, когато е необходимо преодоляването на
голям статичен напор или при малки вариации на дебита. Някои двигатели също не са особено съвместими с честотни преобразуватели.
Честотните преобразуватели
могат да се окажат добро, но скъпо
решение. Затова преди да се вземе
решение за въвеждането им, специалистите препоръчват да се отчетат дебитът, броят на помпите и
часовете работа. Добре е да се има
предвид, че дори оборудването на
всички помпи с честотни преобразуватели да може да осигури много
добра гъвкавост на системата, то
не винаги е изпълнимо. Често достатъчно ползи могат да бъдат получени от оборудването само на
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част от помпите с честотни преобразуватели.

Енергийното обследване
на помпените системи
Обследването на енергийната
ефективност на помпите е особено
важно именно във ВиК сектора, където са инсталирани и се експлоатират множество съоръжения. Съществуват два основни подхода за извършването на подобно обследване.
Първият включва замерването и последващият анализ да се извърши от
специализирана компания в конкретната дейност. Вторият подход, който се препоръчва от специалисти,
е самото ВиК дружество да се снабди с необходимата апаратура и да
извърши измерванията. Основната
причина да се счита, че обследването за енергийна ефективност на
помпи е по-рационално да се направи от самото дружество, е, че анализът би бил достатъчно точен, ако
работата на помпата се мониторира за определен период от време, а
не еднократно.
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Инсталации
за обезсоляване
О

безсоляването е процес на премахване на соли от морска или полусолена вода чрез различни процеси и
съоръжения с цел получаване на вода
за питейни или технологични нужди.
Съоръженията за обезсоляване са
важна част от водоснабдителната
инфраструктура. От отпадъчните
продукти в процесите на обезсоляване могат да се произвеждат различни полезни продукти като готварска сол (натриев хлорид) например.
Най-широко използваната технология за обезсоляване е обратната
осмоза. Алтернативни техники за
обезсоляване са дестилацията, електродиализата и йонният обмен.

Схема на примерна
инсталация за обратна
осмоза
Инсталациите за обезсоляване
обикновено се състоят от система
за предварително третиране, система за последващо третиране и модул
за обезсоляване (обезсоляващ блок).
Високонапорни помпи увеличават
налягането на подаваната към инсталацията вода до необходимите нива.
Тези нива са в пъти по-високи от
осмотичното налягане с цел да създадат достатъчен поток на водата
през специална мембрана. Колкото повисоко е налягането, толкова повече
вода бива екструдирана през мембраната. Регулатор на високо налягане
контролира налягането в мембраните. Инсталацията включва още дебитомери и измерватели на налягане за
регулиране на процеса. В системата
са интегрирани и различни решения
за сигурност като регулатори на
ниско налягане и кондуктометри с
праг за сигурност.

Модули за обезсоляване
Модулите за обезсоляване в инсталациите се състоят от даден
24

брой мембрани за обратна осмоза,
разположени в няколко резервоара
под налягане, които са подредени в
определен ред. Подаваната вода,
която се изпомпва в модула, се разделя на вода с ниско и вода с високо
съдържание на соли. Водата с ниска
концентрация на соли се нарича пермеат, а другата – концентрат. Потокът на концентрата се регулира
от резервоар за високо налягане,
който се намира в него. Резервоарът
контролира какво количество от
изходния разтвор да напуска модула
с потока на концентрата. В т. нар.
спирални модули, които се състоят
от няколко мембрани, разположени в
резервоар под налягане, изходният
разтвор преминава през съда по
спираловидни канали. Във вътрешността на резервоара спиралните
мембрани са свързани помежду си,
като постепенно повишават концентрацията на подаваната вода. Когато концентратът премине през
последната мембрана, той достига
до специален клапан, който освобождава налягането. Пермеатът от
всеки мембранен елемент се събира
в тръба, разположена централно в
спиралната мембрана. Извън резервоара под налягане пермеатът се
улавя от дренажна система и се
извежда от съоръжението.

Предимства на
спиралните мембранни
модули
Специфично предимство на спиралните мембранни модули е фактът, че
могат да бъдат разположени последователно в рамките на всеки съд под
налягане. Това означава, че изходният
разтвор преминава през мембраната
по една тръбна система множество
пъти. Кухите нишкови модули за обезсоляване нямат такава възможност,
следователно се нуждаят от отделни дренажни системи за изходния разброй 2/2015
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твор, пермеата и концентрата. Кухите нишкови инсталации, който се конструират в промишлени мащаби, се
характеризират с високи системни
разходи, основно за изграждане и обезпечаване на дренажните системи.

Дизайн на системата
Инсталациите за обезсоляване са
цялостни системи, в които изходният разтвор се подава, третира и
извежда през различни отходни
тръби за пермеата и концентрата.
Данните от входните и отходните
тръби трябва винаги да се сверяват
с цел адекватен анализ на продукта,
налягането на подаваната вода и
задържаните/премахнати соли.
Проектантите на системи за
обратна осмоза целят минимално
налягане в мембраните и минимални
разходи за инсталация за максимално задържане на соли и възстановяване на полезния продукт.
Извличането на питейна вода от
инсталации за обезсоляване на полусолена вода е около 85%. Този процент зависи от разтворимостта на
суспендираните твърди вещества в
изходния разтвор. При обезсоляване
на морска вода се цели извличане на
40 до 50%. Извличането на прясна
вода зависи от осмотичното налягане на изходния разтвор и типовете мембрани, използвани в процеса.
Системите за мембранна филтрация обикновено се проектират за
поддържане на непрекъснати процеси. Това е възможно при постоянно
подаване на изходен разтвор и постоянен поток на пермеата, както
и стабилен процент на извличане.
Същото важи и за инсталациите за
обратна осмоза. Вариациите в температурата на водата през денонощието и степента на соленост на
изходния разтвор се компенсират
чрез регулиране на подаваното налягане в системата.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Многостепенни системи
Системите за обезсоляване, при които процесът се
извършва на повече от един етап (цикъл), се наричат
многостепенни. Те могат да постигнат по-високи проценти на извличане на прясна вода и отпаден продукт,
без да бъдат възпрепятствани от лимита на извличане
на отделните елементи в системата. За да се постигне извличане до 70%, обикновено третирането на изходния разтвор се извършва на два етапа. За още по-добри
резултати се прилагат три или повече цикли. При системи с по-висок капацитет е необходимо последователното разполагане на повече елементи (модули с мембрани). Броят на мембраните зависи от проектирания
поток. При обезсоляване на морска вода лимитът е
максимално подавано налягане от 69 бара.

Особености на технологията
В зависимост от специфичния дизайн на инсталацията се изисква определено налягане. Потокът, загубите
на енергия в системата и осмотичното налягане определят изходното налягане, необходимо за обезсоляване.
То нараства с постепенното замърсяване и запушване
на мембраните през годините. На теория, за да се поддържа постоянно налягане с течение на времето, е необходима помпа, позволяваща генериране на по-голям
поток от първоначалния. На практика помпа, увеличаваща изходното налягане с около 25%, би била достатъчна.
Когато системата се стартира, изходните параметри се измерват, записват и съхраняват. Всички релевантни променливи трябва да бъдат отчетени и регистрирани. Благодарение на тази информация ефективността на системата може да бъде измервана и проследявана с времето. Съвременните решения за обезсоляване разполагат с автоматизирани системи за мониторинг на параметрите.

на и води до корозия на дадени компоненти от системата. Ето защо е необходимо да се използват материали,
устойчиви на химични и механични въздействия. Въпреки че използваните за изработката на компоненти за
обезсоляващи инсталации материали обикновено са
устойчиви на корозия, е необходимо те да бъдат и устойчиви на високо налягане, вибрации и високи температурни амплитуди.

Потенциал за енергоспестяване
В системите за обезсоляване концентратът се извежда под налягане, ето защо е важно да се осигурят решения, които да уловят енергията от това налягане и да я
върнат обратно в системата или да я оползотворят за
други цели. В много приложения за тази цел се използва
обменник на налягане. Потокът на концентрата от мембраните се насочва към обменника, който директно пренасочва енергията към подавания изходен разтвор. Потокът на подаваната вода сега е със същата големина
като потока на концентрата. Той ще бъде насочен към
малка бустерна помпа, която коригира хидравличните
загуби в потока. Накрая усиленият поток на изходния
разтвор се присъединява към потока от високонапорната помпа. В инсталации с интегриран обменник на налягане високонапорните помпи обикновено осигуряват 41%
от необходимата енергия, бустерните помпи – около 2%,
а обменникът – останалите 57%. Обменниците на налягане не използват външни енергоизточници, следователно общите икономии на енергия са в размер на 57%.

Мониторинг
При мониторинг на инсталациите за обезсоляване се
извършват измервания на потока, налягането и проводимостта на водата. Отчитат се изходното налягане
и потокът на пермеата за всеки етап на пречистване.
Изходното налягане зависи от температурата на изходния разтвор. При по-ниска температура на подаваната вода се изисква по-високо налягане, за да се постигне същата степен на извличане. Когато има колебания в температурата на водата, потокът на пермеата трябва да бъде нормализиран, за да е възможно
отчитане и сравняване на параметрите спрямо изходната ситуация. Ако инсталациите функционират нормално, проводимостта на пермеата е ниска, тъй като
едновалентните и бивалентните йони се отстраняват.
При теч в някоя от мембраните, проводимостта нараства. Ето защо системите за мониторинг извършват
стриктни измервания на тази променлива. Адекватен
мониторинг на инсталацията би показал на оператора
и кога съоръжението се нуждае от почистване.

Допустими материали
В инсталациите за обезсоляване средата е агресивЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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БАВ организира национален
семинар „Водомерно
стопанство в отрасъл ВиК“
Н

а 1 и 2 октомври т. г. в град
Старосел ще се състои Национален
семинар „Водомерно стопанство в
отрасъл ВиК“. Събитието се провежда в рамките на традиционната
Международна конференция "Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи", организирана
от Българската асоциация по водите (БАВ).
Целта на семинара е да запознае
представителите на ВиК дружествата, главни инженери и експерти, чиято дейност е свързана с водомерното стопанство, с най-новите и модерни решения за измерване
на водните количества, с подбора и
оразмеряването на най-подходящите
уреди за конкретни условия, както и
с възможностите и добрите практики за дистанционно отчитане.

Сред основните
проблеми пред сектора
са големите загуби на
вода
За съжаление, този проблем съществува от десетилетия и резултатите от всички усилия, свързани с
неговото преодоляване, не са толкова очевидни“, коментира инж. Иван
Иванов, председател на БАВ. „За да
бъде постигнат напредък, трябва да
се работи системно по въпроса,
като се прилагат различни мерки.
Именно заради това ние ежегодно
организирахме конференция по темата, на която български и международни експерти споделят своя опит.
Тази година нашите румънски колеги направиха подобна конференция в
Букурещ, участие в която взеха представители от страната. Във връзка
с това преценихме, че е подходящо,
вече в балкански контекст, да помислим за нова концепция за провеждане на събитието, с цел то да стане
26

още по-полезно за нашите членове. Според нас е по-добре
Международната конференция
"Намаляване загубите на вода
във водоснабдителните системи" да се организира през година, като през всяка междинна да
се провеждат специализиран форуми в отделни направления,
свързани с темата. През настоящата година решихме да направим Национален семинар „Водомерно стопанство в отрасъл
ВиК“, тъй като това всъщност
са уредите, с помощта на които се измерват потребените
водни количества. И е известно, че именно те могат да
бъдат в основата на търговските загуби на вода. Във връзка с
това съм убеден, че темата на семинара е изключително важна за
всички, които се борят с проблема
за намаляването на загубите. Правим семинара в близост до град
Пловдив, като го съчетаваме с Международния технически панаир. Така
участниците в събитието ще могат
да посетят пловдивското изложение
преди или след нашия форум“, разказва за промените в концепцията на
събитието инж. Иванов.
Председателят на Асоциацията
коментира, че

акцентът в семинара е
поставен на
водомерното
стопанство
тъй като е известно, че съществуват разнородни проблеми, свързани
с водомерите и тяхното управление.
„Някои се отнасят до подбора на
съоръженията - не е маловажно какъв
точно тип и размер уред трябва да
се постави, за измерване на водните количества в конкретни условия.
И според правилния подбор може да
брой 2/2015
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има по-точни и по-неточни резултати. Качеството на самите водомери също води до дискусии - какви
продукти се внасят на пазара, какви се ползват, доколко те влияят на
търговските загуби. Обсъждането
на поддръжката и отчетността на
тези уреди също е предвидено в
програмата“, коментира той.
Организаторите са отправили
покана за участие към представители на централната власт в лицето
на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
(МРРБ), Министерство на околната
среда и водите (МОСВ), Комисията
за енергийно и водно регулиране
(КЕВР), Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
(ДАМТН), Българския институт по
метрология (БИМ), представители
на научните среди и бизнеса.
Дискутирането на тематиката в
рамките на форума от широк кръг
професионалисти ще насърчи намирането на ефективни решения за развитие и модернизиране на водомерното стопанство у нас, уверени са от
Българската асоциация по водите.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

l

брой 2/2015

27

интервю

Разработваме екоиновативна
система за устойчиви
решения в управлението
на отпадъци в България
д-р Ралица Ангелова,
заместник-изпълнителен
директор на БалБок Инженеринг,
пред сп. Екология &
Инфраструктура

Уважаема г-жо Ангелова, представете накратко историята, мисията и акцентите в дейността на БалБок
Инженеринг днес. Какви решения и за кои сфери на индустрията предлагате?

БалБок Инженеринг е водеща българска компания с
вече 25-годишна история в управлението на отпадъци
(в т. ч. радиоактивни и опасни) и развитие на технологии за тяхното третиране. Дейността на дружеството включва както самите дейности по третиране на
отпадъци, така и научни изследвания и управление на
проекти в областта на опазването на околната среда.
Важно място в нашата дейност заема консултантската работа – разработването на планове и програми,
различни видове проучвания, в които прилагаме значителния практически и научен опит, с който разполагаме.
БалБок притежава и е оператор на две площадки за
третиране на отпадъци и заедно с мрежата си от
европейски партньори гарантира спазване на съвременните принципи за защита на околната среда.
Работим с производствени предприятия, търговски
фирми, общински и областни администрации в цялата
страна, с наши товарни превозни средства. Разполагаме със специализиран екип, който извършва подготовка
на отпадъците за транспортиране на място – например преопаковане и саниране на замърсени терени и
складови помещения, източване и почистване на резервоари с химикали и други, когато е необходимо.
Наскоро започнахте изпълнението на проект „Екоиновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“. Разкажете повече
за инициативата.

Екоиновативната система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България ще обхване въвеждане на място на технологии и процеси за уп28

равление на замърсяването от исторически складирани, лошо управлявани, изоставени или незаконно изхвърлени отпадъци, които също така могат да бъдат и опасни.
Очакваният резултат е разработване и предоставяне на нова услуга по управление на отпадъците с неизвестен състав и произход в страната, с което ще засилим нашата пазарна позиция и конкурентоспособност.
Представеното от нас проектно предложение в рамките на Програмна област „Иновации в зелената индустрия“ в България беше одобрено на 16 юни т. г.
Проект „Екоиновативна система за управление на
отпадъци с неизвестен състав и произход в България“
се осъществява с финансовата подкрепа на правителството на Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм
2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 „Иновации в зелената индустрия“. Програмен оператор е
държавната агенция Иновация Норвегия към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и
рибарството. Мотото на програмата е „Добре за бизнеса – добре за околната среда“. Финансовата подкрепа е в размер до 350 000 евро.
Какви елементи включва реализацията и с кого си партнирате? На какви технологии е базирана „екоиновативната“ система и кой би могъл да се възползва от прилагането й?

Проектът ще бъде реализиран за 10 месеца и в резулброй 2/2015
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тат ще бъдат създадени: централна химична лаборатория в Стара Загора, оборудвана за качествени и количествени анализи на проби от отпадъци; мобилна лаборатория, оборудвана за вземане на проби и анализи на
място; наръчник за идентифициране на отпадъци.
Нашият норвежки партньор е Mepex Consult AS – фирма
с над 20-годишен опит в областта на опазването на
околната среда и управлението на отпадъци.
Проектът предвижда използване на оборудване, приложимо в момента предимно в обществената сигурност
и криминологията. Правилното идентифициране на отпадъците ще осигури повторна употреба, рециклиране
или друг вид оползотворяване на материали, когато е
възможно, от една страна, и ще гарантира безопасност
въз основа на точно установените опасни свойства на
отпадъците, от друга.
Системата ще обслужва всички притежатели на
отпадъци в България и ще бъде неразделна част от
услугата по третиране на отпадъци, предлагана от нас.
Какви са очакваните ползи от изпълнението на проекта в екологичен, икономически и социален аспект? Каква
е цялостната ви визия за „зелена индустрия“ в България?

В момента се прилага следният принцип – в случай че
няма информация за отпадъците, те се смятат за опасни, за да се избегнат инциденти. Проектът ще улесни
дейностите по управление на отпадъците и ще предотврати замърсяването от отпадъци с неизвестен състав
и произход.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Той представлява иновативността в сектор опазване на околната среда и управление на отпадъците в
България, а свързаните с него дейности пряко и косвено
ще допринасят за превръщане на услугите в „зелени“,
както и за общото „позеленяване“ на бизнеса в България.
Разработването и прилагането на тази екоиновативна система осигурява съвършено нов подход към управлението на отпадъците в България и довежда до поустойчиви решения – ще спести време и пари на притежателите на отпадъци за анализите и ще позволи да се
проучи възможният ресурсен потенциал на отпадъците.
БалБок Инженеринг стана „Иновативно предприятие на
годината“ за 2014 г. Как поддържате ролята си на
новатор в бранша и какво е значението на иновациите
за успешното управление на отпадъците?

БалБок Инженеринг е утвърдена компания в областта на управлението на опасни отпадъци и има дългогодишен опит в иновациите. Дружеството ни бе отличено като „Иновативно предприятие на годината 2014“ в
област „Зелена иновация“ на Десетия иновационен форум, проведен през декември 2014 г. в София.
Насърчаването на иновативно мислене е част от
нашата политика. Наскоро имахме възможността да
направим одит на мениджмънта на устойчиви иновации
на дружеството (CASI), заедно с експерти на Enterprise
Europe Network и вече получихме подробен доклад. Резултатите са много интересни. Предстои ни анализ и още
много работа.
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Управление на
негодни
пестициди
П

естицидите са разнородни по
химичен състав и токсикологични
свойства вещества, които се използват за унищожаване, отблъскване или контрол на растителни и животински форми на живот,
считани за вредители. Употребата
им има за цел повишаване на добивите и ликвидиране на някои паразитни болести, но наред с това
непрекъснато се увеличава информацията за отрицателните ефекти
на тези съединения върху екосистемите и хората, които могат да
бъдат в резултат на нарушаване на
препоръките при тяхното използване – норми на разход, срок на приложение и др. Често не се отчитат
показанията за осигуряване на ефективност и намаляване на отрицателното влияние върху биосферата
и в частност върху водните екосистеми. По пътя на хранителната
верига чрез продуктите на хранене,
които са основни носители на остатъчните количества от пестицидите, те попадат в организма на
човека. В резултат на това е наложена забрана за използването на
някои от тях и включването им в
списъка на устойчивите химически
замърсители. Според Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, девет от 12-те
най-опасни и устойчиви органични
химикали са пестициди. Като такива са посочени: алдрин, диелдрин,
ендрин, мирекс, токсафен, хексахлорбензен(ХХБ), хептахлор, хлордан
и ДДТ.
Наличието на пестициди и други
30

химикали за растителна защита с
изтекъл срок на годност, които се
съхраняват на изоставени или необезопасени места, също представлява риск за околната среда и човешкото здраве. Това налага предприемането на мерки, подходящи за
тяхното окончателно обезвреждане. „Проблемът с пестицидите с изтекъл срок на годност възникна в
страната след 1990 г. поради занижен контрол на съхраняване в складовете на бивши ТКЗС, АПК и др.,
създаващи предпоставки за безстопанственост, неправомерни действия, нарастване на риска за здравето на хората и замърсяване на
околната среда. Ежегодно регионалните инспекции по околната среда
и водите съвместно с общинските
администрации по места и специалисти от службите по растителна
защита и гражданска защита извършват проверки на място за
състоянието на складовете и пестицидите, съхранявани в тях“,
твърдят от МОСВ.
брой 2/2015
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Проект за обезвреждане
на негодни за употреба
пестициди
За успешната реализация на цялостното решение на проблема с негодните пестициди е одобрен проект на Министерството на околната среда и водите за „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за
употреба пестициди и други препарати за растителна защита“ за
изпълнение по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Проектното споразумение бе подписано на 21 април т. г. от заместник
министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и посланика на
Конфедерация Швейцария в България
- Н. П. Денис Кнобел. Проектът е с
общ бюджет 23 445 998 швейцарски
франка, от които 19 929 098 швейцарски принос и 15% национално
съфинансиране. Целта на проекта е
да осигури екологосъобразно обезвЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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реждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, чрез преопаковане и при
необходимост междинно транспортиране, както и окончателното им обезвреждане. Проектът ще се изпълнява до 31 май 2019 г. „ Горд съм, че с швейцарските партньори и екипа на министерство на околната среда и
водите успяхме да намерим решение за сложната и проблемна сфера на пестицидите, за която няма друго финансиране и която стои като нерешен проблем от десетилетия“, коментира вицепремиерът Дончев.

гичните, здравните и други регулаторни изисквания.
Получените резултати от проведеното проучване наложиха предприемането на спешни мерки, подходящи за
окончателно обезвреждане на инвентаризираните количества негодни за употреба пестициди. Тъй като в
нашата страна няма подходящи съоръжения, единствената възможност за крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди е в лицензирани инсталации
в държави основно от Европейския съюз“, поясняват от
Министерството.

Проучване на съхраняваните у нас
негодни пестициди

Дейности по проекта

Подготовката на проекта включва мащабно проучване
на съхраняваните на територията на България негодни
за употреба пестициди. Извършената инвентаризация
установява, че у нас съществуват множество складове, в които се съхраняват голямо количество пестициди с изтекъл срок на годност. Залежалите пестициди в
страната (около 14 083 тона) се съхраняват в 381 централизирани държавни и общински складове, както и в
1920 затворени стоманобетонни контейнери (т. нар. ББ кубове). Те представляват опасни отпадъци по смисъла
на закона. Съхраняват се основно в общински складове,
а в ограничен брой случаи и в складове кооперативна и
частна собственост. „Намаляването на броя на складовете, където се съхраняват негодните за употреба
пестициди, ще намали опасността от замърсяване на
околната среда и ще гарантира спазването на еколо-
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Дейностите по проекта включват преопаковане на
пестицидите с изтекъл срок на годност, което има за
цел да осигури защита на хората и околната среда по
време на съхраняването на материалите в съответните складове и да създаде подходящи условия за последващо транспортиране и обезвреждане; транспортиране на пестицидите с изтекъл срок на годност; крайно
обезвреждане на негодните за употреба пестициди;
почистване и саниране на складовете.
В съответствие с изискванията на действащото
законодателство по управление на отпадъците негодните за употреба пестициди трябва да бъдат преопаковани по надлежния ред и транспортирани от лицензирани
фирми до площадки и инсталации за крайното им обезвреждане като опасни отпадъци. Опаковките трябва да
съответстват на изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АБК).
За целта препаратите ще се преопаковат в съдове или
опаковки с най-подходящия за случая вид и размер, като
същите следва да са съобразени с изискванията на АБК.
Преопакованите количества излезли от употреба пестициди от негодните складове без добро покритие или
подова настилка, без охрана и заключване, с течове и др.,
следва да се пренесат в т. нар. хъбове, които в случая ще
бъдат съществуващи складове, отговарящи на минималните изисквания за складиране на опасни отпадъци, където
ще бъдат групирани и подготвени за последващ превоз
до инсталация за крайно унищожаване.
Крайното обезвреждане на негодните за употреба
пестициди с изтекъл срок на годност ще се осъществи
чрез термична деструкция в инсталации за изгаряне
(инсинератори и циментови заводи), което би представлявало крайно и пълно разрешаване на проблема.
Последният етап от проекта включва почистване и
саниране на складовете, при което ще се събират в
максимална степен ръчно или полумеханизирано разпиляни прахообразни препарати, мазилки и замазки. Всички повърхности като стени и подове ще бъдат измити
под налягане и впоследствие третирани с натриев хипохлорид. Почистването ще включва и обработване с
естествени сорбенти като активен въглен, зеолит и
дървени стърготини. Изпълнението на тези дейности
за саниране на складовете, освободени от негодни за
употреба препарати за растителна защита, дава практическа възможност за почистването им до степен,
която не позволява в бъдеще да бъдат заплаха за околната среда и населението.
брой 2/2015
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Екома ЕООД разработва и прилага ефективни
решения за управление на пестициди
Пестицидите представляват
разнородни по химичен състав и
токсикологични свойства вещества. Общото название идва от
получаването и употребата им
при растителна защита срещу
вредители на човека и стопанството му.

Класификация на
пестицидите
По химичен състав пестицидите
биват: неорганични съединения; от
растителен, бактериален и гъбен
произход; органични съединения. По
начин на прилагане те се разделят
на няколко групи: нематоциди - за
борба фитохелмитите; акарициди за борба с паякообразни вредители;
зооциди - за борба с гризачи; фунгициди - за борба с гъбични и бактериални болести; хербициди - за борба с плевели; алгициди - за борба с
водорасли.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Методи за обезвреждане
Съществуват няколко метода за
обезвреждане на пестициди. Химичните методи включват: изгаряне; реакционна деструкция; каталитично окисление; каталитична редукция и др.
Физични методи са: механодеструкция; абсорбционна деструкция;
електродеструкция и др.
Сред прилаганите биологични методи са: ензимно разлагане; микробиологично разлагане.

Скринингов метод с
апарат HazMat Elit
По отношение на токсичността
към хората, някой от пестицидите могат да се натрупат в организма на
растения и животни и да попаднат в
организма на човека. Съхраняваните
пестициди с изтекъл срок на годност
в дадени случаи се явяват и опасен отпадък, тъй като твърде често са с неясен качествен състав.
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В тази връзка могат да се приложи
скринингов метод с апарат HazMat Elit,
притежание на фирма Екома ЕООД.
Той се базира на инфрачервената спектроскопия, като му е заложена библиотека от предварително замерени
пестициди и на база сравняване по пикове на графика апаратът дава резултат за състава на пестицида.

Предимства в
управлението на
пестициди от Екома
ЕООД
Прилагането на разработени от
фирма Екома ЕООД методи за оценка
на риска при съхранение, както и прилагането на технологии на територията на страната, може да намали риска от замърсяване на околната среда
и увреждане на човека и да ускори дейностите по третиране и пълно елиминиране на съхраняваните пестициди в цялата страна.
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ЕС преразглежда директивата
относно националните
тавани за емисии
З

амърсяването на въздуха има значителни последици за околната среда и здравето. По данни на Европейската комисия през 2010 г. то е било
причина за близо 400 000 смъртни
случая в рамките на Европейския
съюз, а 62% от водните екосистеми
на територията на Общността са
били изложени на еутрофикация,
включително 71% от екосистемите,
попадащи в Натура 2000. Общите
разходи за здравеопазване и други
разноски, свързани с атмосферното
замърсяване, са в диапазона на 330940 млрд. евро на година, като това
включва преките икономически щети
от загубени работни дни в размер на
15 млрд. евро, 4 млрд. евро за здравни грижи, 3 млрд. евро от загуба на
добиви и 1 млрд. от щети по сградите, сочат данните на ЕК.

Основни цели по
отношение
замърсяването на
въздуха
С оглед на гореизложените данни на заседание през юли т. г. членовете на Европейския парламент
са призовали да се вземат по-строги мерки относно атмосферното
замърсяване и да се въведат по-амбициозни национални тавани за
емисиите на шестте основни замърсители на въздуха, съобщават от
ЕП. Сред тези замърсители са серният диоксид, праховите частици
и азотните оксиди, а целта е да се
намалят емисиите им в ЕС с 70% и
да се спестят 40 млрд. евро до 2030
г. Членовете на ЕП апелират още
за въвеждането на по-строги мерки за намаляване на емисиите на
живак, както и на средна стойност
за повечето тавани за емисии до
2025 г.
Докладът на комитета по околната среда на ЕП, изложен на заседа34

нието, ще бъде гласуван на пленарно заседание в Страсбург през октомври.

Преразглеждане на
директивата относно
националните тавани за
емисии
Директивата относно националните тавани за емисии (National
Emission Ceilings, NEC) на някои атмосферни замърсители (2001/81/
ЕО) понастоящем се преразглежда
в рамките на Пакета от мерки за
чистотата на атмосферния въздух
на ЕК. С предложението за преразглеждане се отменя и заменя сегашният режим на Съюза относно
годишните тавани на емисии на
замърсители на въздуха, определени в Директива 2001/81/ЕО. Така
Комисията гарантира, че националните тавани за емисии, приети
чрез Директивата през 2010 г., ще
останат непроменени до 2020 г., но
и очертава новите изисквания за
емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи
органични съединения, амоняк, фини
прахови частици и метан, които се
предвижда да влязат в сила след
това.

По-амбициозни цели
относно таваните за
емисии
Целта на новата директива относно националните тавани за емисии е да въведе тавани за емисиите
на живак (HG) до 2020 г., а новите
тавани за емисиите на серен диоксид (SO2), азотни окисиди (NOx), неметанови летливи органични съединения (NMVOC), метан (CH4), амоняк
(NH 3) и прахови частици (PM2,5),
предложени от Комисията, да бъдат
приети във всички държави членки до
2020 г. и 2030 г. На заседанието на
ЕП през юли е изложена тезата, че
брой 2/2015
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трябва да бъдат изготвени по-амбициозни мерки, за да се постигнат
целите за 2030 г.
За да се гарантира напредъкът
към постигане на тези цели, комитетът по околната среда на ЕП
предлага към законодателството да
бъде приложена средна стойност за
таваните на емисии до 2025 г. Средната стойност ще е задължителна
за всички видове замърсители освен
метан.

Без компенсации при
международен морски
превоз
Членовете на ЕП са гласували и за
отмяна на предложението на Комисията, което позволява на държавите членки да компенсират намаляването на емисиите на азотни оксиди, серни диоксиди и прахови частици от международен морски превоз.
Според комитетът такъв механизъм
за офсет (компенсация) би бил изключително труден за прилагане и би
ощетил държавите, които нямат
излаз на море.

Необходимост от
синхронизиране на
нормативната рамка
Значителното несъответствие
между действащите локални стандарти за качество на въздуха и новите международни задължения на
ЕС по Протокола от Гьотеборг пречи на ефективната защита на гражданите и на околната среда от
атмосферното замърсяване, отчитат от ЕП. Зоните в рамките на ЕС,
които не са в съответствие със
стандартите за фини прахови частици (PM10) и азотен диоксид (NO2),
са съответно 32% и 24% от общата територия, а 40 милиона граждани все още са изложени на нива на
PM10 над допустимите за ЕС, сочат
данните на ЕП.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

фирмена публикация

Да Транс ООД - цялостен подход при
управлението на опасни отпадъци
Фирма Да Транс ООД е утвърден специалист в областта на
управлението на опасни отпадъци от производствена дейност
в България. Компанията предоставя цялостни решения в тази
сфера, които обхващат транспортиране, временно съхранение,
предварително третиране и последващо обезвреждане.

Традиции и качество
Да Транс развива дейността си на българския пазар вече повече от осем години. За този период компанията е реализирала
множество проекти в областта на управлението на опасни отпадъци и е завоювала доверието на частни компании и организации от всички сфери на индустрията и икономиката в страната.
Дружеството разполага с отлично подготвен и професионално обучен персонал, който притежава богат опит в разрешаването на казуси, свързани с обезвреждането на специфични
видове отпадъци. От 2010 г. Да Транс работи със система за
управление на качеството по стандарта ISO 2001:2008.

Цялостни решения в сферата на
опасните отпадъци
Да Транс предоставя цялостна и напълно комплексна услуга
на своите клиенти, свързана с подсигуряване на цялата необхо-
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дима актуална информация и всички необходими материални средства, асоциирани с изпълнението на конкретната услуга в областта на управлението на опасни производствени отпадъци.
Поради строгата специфика на различните видове опасни отпадъци, начините за тяхното събиране и съхранение и методите за обезвреждането или унищожаването им, професионалният екип на фирмата изготвя конкретни оферти и предложения
за всеки клиент.

Широка гама услуги в съответствие с
актуалните европейски изисквания
Да Транс предлага разнообразни и специфични услуги като:
сортиране и опаковане на опасни отпадъци на мястото на тяхното генериране, предварително третиране на площадката на
дружеството, транспортиране и последващо унищожаване.
Фирмата осигурява и компетентни консултации относно
процесите на събиране и временно съхранение на опасните
отпадъци на място при техните генератори, което е гаранция за изцяло екологосъобразен и напълно законосъобразен модел за управление на опасни и производствени отпадъци в съответствие с актуалните европейски изисквания в тази специфична област.

35

екология

Оборудване
за рециклиране на
ел. кабели
Е

лектрическите кабели типично представляват метални електрически проводници, обвити в изолация
от токонепроводим материал. Те намират широко приложение за електрозахранването, в битовото и индустриално електрическо и електронно оборудване, в телекомуникационния, автомобилния сектор и др.
Най-често използваният материал за електрически проводници е
медта, като в зависимост от приложението на пазара са достъпни
кабели и с алуминиеви, сребърни проводници и др. Кабелната изолация
обикновено е направена от пластмаса, каучук, поливинилхлорид (PVC),
различни технологични полимери или
друг токонепроводим материал.
Излезлите от употреба ел. кабели са многокомпонентни отпадъци,
които оказват негативен ефект
върху околната среда при депониране. Най-общо можем да поделим компонентите им на метал и изолация.
В по-големи количества и сепарирани тези материали имат добър финансов еквивалент и са подходящи за
повторно използване в индустрията.
Всичко това превръща ел. кабелите
в подходяща за рециклиране суровина.

Технология на
рециклиране
В България всяка година излизат
от употреба десетки хиляди тоно36

ве електрическо и електронно оборудване, като тази цифра нараства
до десетки и дори стотици милиони тонове годишно в световен мащаб. Следователно, огромни са и
обемите излезли от употреба ел.
кабели, които се озовават на сметищата. Рециклирането на ел. кабелите и превръщането им от вреден за околната среда отпадък в
ресурс е дейност, която носи големи екологични и икономически ползи.
Технологията и оборудването,
необходими за рециклирането на ел.
кабели, варират значително в зависимост от приложението. На пазара е достъпна богата гама от реброй 2/2015
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шения – от ръчни или настолни хидравлични и пневматични инструменти (ножове, ножици, клещи и машини за рязане и сваляне на изолацията от проводника и др.), до големи
индустриални съоръжения за цялостна обработка и рециклиране на
кабелите с капацитет десетки
тонове на час до получаване на
готова за повторна употреба суровина (метал, пластмасови гранули
и др.). Цените на тези решения също
варират в изключително широки
граници, като най-практичната
стратегия при избор на оборудване е съобразяване на размера на
инвестицията и капацитета на
уреда/машината с обема и изискваЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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нията на приложението. Търси се
конфигурация, която е с възможно
най-висока екологична и техникоикономическа ефективност за съответната организация.
Самата технология на рециклиране се изразява в отделяне на метала от изолацията, обикновено чрез
обелване на кабела, дезинтегриране (смилане, раздробяване, наситняване, шредиране на металния скрап
или изолацията и др.), гранулиране,
сепариране на двата компонента,
стопяване, отливане и др.
Широко разпространен метод в
индустриалните линии за рециклиране на ел. кабели, използвани от
фирмите, които предлагат услуги
по събиране и рециклиране на отпадъци от бита, търговията и
предприятията, е директното нарязване или шредиране на кабела в
машини с дискови, ножови или валцови механизми без предварително
обелване на изолацията. Получените парченца в последствие се подлагат на обработка в т. нар. гранулатори, от които излизат под
формата на гранули с много малки
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размери. След гранулиране частиците се подават към магнитни,
вихровотокови или друг вид сепаратори, чрез които изолацията се
отделя от метала.

Рециклиране на
ел. кабели с медни
проводници
Медта е най-масово използваният
материал за изработката на проводници поради отличната електропроводимост на този метал. Ел. кабели
с медни проводници с различни сечения (и съответно – различно количество мед на единица дължина) се
използват в широк набор от приложения, включително за всякакви видове електрическо и електронно
оборудване, електрозахранване на
домакинства, търговски и промишлени обекти, телекомуникационни
мрежи, в автомобило- и приборостроенето и др.
Рециклирането на медта е с добра икономическа ефективност, тъй
като осигурява големи количества
преработена суровина, подходяща за
повторно използване в производ-
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ството на електрически уреди, електрониката и други производствени
сектори. Тази дейност се явява много по-ефективен екологичен и икономически аспект аналог на добива и
производството на нов материал
чрез извличането му от руда. Поради постоянното търсене на този
метал цената му в пунктовете за
изкупуване на скрап остава сравнително постоянна. Подобна е ситуацията и с алуминия, също широко
прилаган в производството на проводници.
В зависимост от чистотата и
качествата си, медта, използвана за
проводници на ел. кабели, се поделя
основно на два класа. Висококачествената мед не съдържа други
метални примеси и е най-ценна при
рециклиране. Медта от второ качество съдържа примеси, получени от
галваничната обшивка, спойката,
месинговите конектори на проводниците и изолацията. Тези примеси
намаляват цената на рециклирания
метал и е добре да бъдат предварително премахнати от кабелите, ако
това е възможно.
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налични решения обхваща както помалки инсталации с капацитет от
няколкостотин килограма на час,
така и мащабни индустриални
съоръжения, които могат да преработват и рециклират десетки тонове кабели на час. Някои производители предлагат и модулни решения, които позволяват изграждане
на персонализирани линии и преконфигуриране на функциите на линията чрез подмяна на някои от модулите за различни партиди кабели.

Линии за рециклиране
на ел. кабели и
проводници
Цялостните линии за рециклиране са подходящи за преработка на
всякакви видове стандартни кабели
и проводници, включително автомобилни, силови, комуникационни, кабели от електрическо и електронно
оборудване, както и на некласифицирани кабели, които не могат да
бъдат обработени в машини за предварително сваляне (обелване) на
изолацията.
В тези линии обикновено се извършва дезинтегриране, пулверизация и електростатична сепарация
под високо налягане, при което металът (медта, алуминият и др.) и
изолацията (пластмаса, каучук и т.
н.) биват напълно отделени помежду си. В някои линии се прилагат
вибрационно пресяване и вибрационна сепарация. Цели се максимално
пълноценно последващо оползотворяване на двата компонента и постигане на оптимална икономическа и екологична ефективност без
отделяне на прахово и вторично
замърсяване.
Конфигурациите от машини (мелници, трошачки, пулверизатори, гранулатори, сита, сепаратори, конвейерни ленти за транспортиране
и др.) варират в широки граници в
зависимост от вида на рециклираните кабели, капацитета и изискванията на приложението. Достъпни са линии за обработка на кабели с различни сечения и диаметри
(от 0,1 мм до няколко сантиметра),
различни материали на проводника
и изолацията, различни дължини и
вид на изходната суровина. Гамата
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Иновации в
технологичните линии
за рециклиране
Методът, използван в линиите за
рециклиране, остава сравнително
непроменен с времето и се използва
от години, но все повече и повече
иновации се внасят в технологиите
за реализация на отделните етапи
на процеса и в използваното в тези
фази оборудване. Съвременните
технологични линии за рециклиране
на кабели и проводници включват
мелници, трошачки, пулверизатори,
гранулатори, сепаратори и други
машини с микропроцесорно управление, ЦПУ, високо ниво на автоматизация, включително логически контрол, човеко-машинен интерфейс и др.,
както и огромни работни капацитети.
Най-модерните линии за рециклиране обхващат всички етапи на процеса и при тях подаването на изходна суровина става само веднъж – в
началото на линията. Отделните
етапи на технологичната линия се
управляват и наблюдават от сложни компютърни системи с необходимия специализиран софтуер и хардуер. Най-често системите разполагат с иновативни технологии за
охлаждане, шумоизолация, гасене на
вибрациите, улавяне на праховото
замърсяване и др. С всяка изминала
година на пазара се появяват все поефективни, икономични и екологосъобразни решения, които улесняват
и оптимизират процеса на рециклиране на ел. кабели, позволяват осъществяването му във все по-големи мащаби и спомагат за реализиране на глобалните и национални
стратегии за намаляване на въглеродния отпечатък на индустрията,
брой 2/2015
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кръгова икономика и ресурсна ефективност.

Основни етапи и
компоненти на линиите
за рециклиране на
ел. кабели
Линиите за рециклиране на ел.
кабели биват условно два типа – с
предварително отделяне (обелване)
на кабелната изолация и за обработка на необелени кабели. Първият тип
линии започват с етап на оголване
на кабела и разделяне на метала от
пластмасата или каучука чрез машина за белене, като двата компонента се подават поотделно към две
разклонения на технологичната линия – едно за обработка и рециклиране на метала и второ – за пластмасата или каучука. Вторият тип
линии обработват кабелите директно, като отделянето на двата
компонента се извършва на последващ етап от рециклирането.
Тези линии обикновено започват
с мелници или шредери за нарязване или смилане на кабелите и намаляване на размера на отделните
парчета. Прилагат се различни
технологии като сухо и мокро смилане, като при сухото смилане се използва триенето между отделните
частици. Следва етап на гранулиране, по време на който в специално
проектираните за целта гранулатори парченцата допълнително се
надребняват до получаване на частици с размер от няколко милиметра. На следващата фаза на процеса
се осъществява сепариране на двата основни компонента на кабелите в различни видове сепаратори
според целите на приложението
(линейни, барабанни, с вибрационни
сита, магнитни, вихровотокови,
гравитачни и др.). Различните технологии са базирани на различни характеристики и свойства на металния и неметалния компонент на
гранулите при рециклиране на ел.
кабели – размери, специфично тегло, магнитни свойства, електростатично привличане и т. н.
Важен елемент от линиите за
рециклиране на ел. кабели е системата за обезпрашаване, която намалява вредното влияние на праха
върху околната среда, рисковете за
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здравето на персонала и замърсяването на атмосферата (системи с
водна мъгла, електростатични или
циклонни филтърни инсталации,
мокри ръкавни филтри за обезпрашаване и др.).

Машини за сваляне на
изолацията на излезли
от употреба ел. кабели
За редица приложения с по-малък
мащаб в областта на рециклирането на кабели машините за сваляне
на изолацията се явяват по-ефективно решение в разходен аспект
от цялостните линии за рециклиране, като на пазара са достъпни
машини за обелване на кабели с
външен диаметър от един до няколкостотин милиметра. Като алтернатива на шредирането на кабели
без предварително сваляне на изолацията, обелването типично подобрява чистотата на получените
след рециклиране суровини – метал
и изолация. Ако е извършено прецизно предварително сортиране на
кабелите, след сваляне на изолационния материал суровините могат
да се групират по вид на метала
(мед, алуминий и др.) и на изолацията (пластмаса, каучук, различни
технологични полимери и др.).
По-достъпната цена е друго предимство на тези машини. Тя позволява на по-малки фирми и организации с разумна инвестиция предварително да разделят компонентите на
излезлите от употреба ел. кабели и
впоследствие да ги рециклират поотделно в собствени линии или да
ги предават на фирмите за рециклиране срещу по-високо заплащане в
сравнение с целите необработени
кабели.

Гранулатори с мокро и
сухо гранулиране
След краткото описание на различните видове гранулатори за кабели и техните функции тук ще разгледаме предимствата и принципните разлики между двете основни
технологии за гранулиране – мокро
и сухо.
Основна разлика между двата
метода е средата, в която се извършва процесът. При мокрото гранулиране обработката се осъщеЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

ствява във флуидна среда, най-често вода. След приключване на този
етап от рециклирането на кабелите готовият материал се изсушава,
обикновено с помощта на вентилатори, преди да се подаде към следващия етап на технологичната линия. При сухото гранулиране се получава известно количество остатъчна прах, която при мокрите
гранулатори се извежда от системата чрез флуида. Тук тя обикновено бива извеждана от бункера на
гранулатора чрез специална смукателна система.
Гранулаторите със сухо гранулиране типично са подходящи за поголеми обеми изходна суровина, но
основен техен недостатък е наличието на примеси в гранулата (например медни остатъци в пластмасата или полимерни примеси в метала) и сравнително по-ниското качество на готовия материал. Мокрите гранулатори извършват попрецизно сепариране на двата компонента, но със значително понисък капацитет. Необходимостта
от използването на големи количества вода и допълнителна енергия
за транспортиране на флуида и последващо изсушаване в такива машини е причина за внимателна преценка на съотношението между ползите, които предлагат, ефективността им и екологичните им показатели.
За сравнително по-икономични и
екологосъобразни се считат машините за сухо гранулиране. Производителността на модерните решения
на пазара е значително подобрена
посредством интегриране на системи за управление с програмиеруем
логически контрол, двойно натрошаване (раздробяване) на материала и
други иновативни технологии, чрез
които се постига ефективност на
процеса до 100%.

Електростатични
сепаратори със сух
процес
Едни от широко използваните
сепаратори за излезли от употреба ел. кабели са моделите, които
разделят двата основни компонента на суровината чрез сух процес.
Преди прилагането на електростаl
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тична сепарация традиционно кабелите се обработват в мелници до
отделянето на проводника от изолацията. Следва фино гранулиране
на металните проводници, за да се
наруши механичната връзка между
метала и останалите парченца изолация. Двата материала се разделят един от друг посредством сепарация, като се цели сепарираният метал да е с максимална чистота.
Електростатичните сепаратори
позволяват икономична и прецизна
сепарация дори на най-фините частици метал от общото количество
скрап. Те са базирани на разликата
в електропроводимостта на метала и изолацията в изходната суровина. След електростатично зареждане на фракциите под високо напрежение те се подлагат на разряд
върху специални валяци. Металните
частици се разреждат мигновено и
падат от валяците в специални контейнери, монтирани под линията,
докато пластмасовите частици,
които се разреждат много по-бавно,
остават полепнали по валяците. Те
ги отвеждат в друга секция на линията отделно от метала, като за
постигане на оптимална чистота на
сепарираните фракции се използват
т. нар. сплитери.
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Екологични
практики и
технологии
в производството
на перилни
и почистващи
препарати
П

роизводството на перилни и
почистващи препарати в България е
динамично развиващ се бранш, в
който намират място както дългогодишни български производители с
утвърдени позиции на пазара, така
и множество международни компании, които са изградили производствени мощности на територията
на страната.
Категорията „перилни и почистващи препарати“ попада в сферата на битовата химия и обхваща
прахообразните и течни детергенти за ръчно и автоматично изпиране на дрехи и текстил, както и различните препарати за измиване на
съдове, почистване на дома и др.
Според актуално проучване на Евростат на пазара в България течните
перилни препарати и таблетките/
капсулите се търсят все повече в
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сравнение с традиционните прахове за пране.
Освен върху технологии, свързани с формата, в която се предлагат
перилните и почистващи препарати,
производителите все повече се фокусират върху екологичните показатели на дейността си, подобно на
компаниите в останалите индустриални сектори. Усилията са насочени
към намаляване на консумацията на
вода и енергия, вредните емисии
(включително на летливи органични
съединения - ЛОС, въглеродни окиси
и др.), намаляване на обема генерирани от производството отпадъци,
използване на биоразградими материали при опаковките и т. н. Компаниите в бранша все по-масово внедряват системи за управление по
отношение на околната среда и сертифицират дейността си по действащия в тази сфера стандарт ISO
14001.
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Екологични аспекти от
жизнения цикъл на
перилните и почистващи
препарати
Предвид масовата им употреба
във всяко домакинство, перилните и
почистващи препарати в категорията „битова химия“ оказват сериозно влияние върху околната среда по
време на целия си жизнен цикъл. Този
цикъл включва следните етапи: добив и производство на суровини,
производство на опаковки, производство на самия продукт, дистрибуция
на готовите продукти, употреба,
край на жизнения цикъл (отпадъци от
опаковките и отпадъчни води,
свързани с прането и почистването
в домакинствата).
Най-голямо значение за подобряване на екологичните показатели на
перилните и почистващи препарати
и намаляването на негативните им
въздействия върху околната среда е
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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производствената фаза, в която е
необходимо да бъдат внедрени екологични практики, програми и стандарти за намаляване на използването на вода, енергия, редуциране на
замърсяването в атмосферата и
обема генерирани отпадъци.
Браншът все повече се завръща към
традиционните методи за производство на перилни и почистващи препарати, базирани на органични
съставки, поради нарастващите
изисквания към екологосъобразност
на продуктите на химическата промишленост. Производството на детергенти е сред кандидатите за
въвеждане на мерки и програми за повишаване на енергийната ефективност и „зелено“ производство.
Повишаване на ефективността на
производствените операции много
компании постигат чрез обновяване
на технологичния парк с модерно
енергийно ефективно оборудване,
системи за контрол, мониторинг и
автоматизация на процесите и др.

Устойчива употреба
По данни на Международната асоциация на производителите на сапуни, детергенти и продукти за поддръжка (AISE) 70% от общото количество енергия, свързано с жизнения
цикъл на един перилен или почистващ
препарат, се изразходва по време на
фазата му на употреба. С тази фаза
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се асоциират и 90% от общите вредни емисии, както и 60% от генерираните отпадъци. Употребата на перилни и почистващи препарати се
извършва от потребителите, но те
нямат възможност да повлияят върху
екологичните им показатели. Ето
защо, за да се постигне максимално
устойчиво и екологосъобразно използване на детергенти, е нужно предпоставките за това да бъдат създадени във фазата на производство.
Производителите са единствените
агенти в рамките на жизнения цикъл
на тези продукти, които могат да
повлияят пряко върху екологичния им
отпечатък. Компаниите постигат
това чрез внедряване на добри практики в подбора на суровини (от поекологични източници и по възможност – по-малко токсични материали), продуктовите формули (подходът
е към по-компактни продукти с повисока концентрация, по-малко количество на единична доза и по-висока
ефективност) и опаковките (използване на по-малко материали в опаковките, по-тънки и леки опаковки, биоразградими материали, рециклиране
и др.). Цялостното повишаване на
ефективността и екологосъобразността на детергентите може да се
обобщи в следните направления:
създаване на нови продуктови формули, ефективни и при изпиране със
студена вода, с цел намаляване на
общото количество енергия, изразходвана по време на жизнения цикъл;
по-компактни опаковки и по-концентрирани препарати; по-малък обем на
отпадъците, свързани с опаковките;
влагане на по-малко пенливи съставl
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ки с цел намаляване на общото количество вода, изразходвана по време
на жизнения цикъл; използване на биоразградими и нетоксични суровини в
производството на детергентите и
опаковките и др.

Екологични практики в
подбора на суровини
Суровините, използвани за производството на перилни и почистващи препарати, включват повърхностно активни вещества, избелващи
агенти, флуоресцентни оптически
избелители, различни ензими, агенти, предотвратяващи повторно
отлагане, ароматизатори, агенти за
контрол на разпенването и др. Изследванията върху жизнения цикъл на
детергентите показват, че на практика колкото повече съставки има
в един препарат, с потреблението
на толкова повече енергия е свързано производството му. Използването на токсични вещества в състава на перилните и почистващи препарати превръща частично използваните опаковки в опасен отпадък,
а изливането на препарати или отпадъчни води от производството или
употребата им в природата – в сериозен източник на химическо замърсяване. Ето защо производителите
на детергенти се ориентират към
опростени формули с по-малко на
брой и по-безвредни съставки.

Опаковки
Актуалните проучвания в областта показват, че намаляването на
опаковъчните материали (тяхната
дебелина, плътност, площ, маса и др.)
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и стремежът към все по-компактни
формули и по-малки единични дози (с
до 50%) със същата ефективност
значително намалява негативното
въздействие, което перилните и почистващи препарати оказват върху
околната среда по време на жизнения
си цикъл. Изключително важно в тази
посока е използването на рециклируеми опаковъчни материали (например
картон, полиетилен с висока
плътност – HDPE и др.). В резултат
на усилията на производствените
компании, насочени към все по-екологична дейност, компактните и рециклируеми опаковки постепенно изместват конвенционалните на пазара,
като предлагат решение за същия
брой пранета в по-лека и удобна форма. Праховете отстъпват място на
течните препарати, таблетките и
капсулите. Така екологичните ползи
се съчетават с удобството за потребителите, което усилва маркетинговия ефект на тези мерки.

Производство и
дистрибуция
Производствените операции и
дистрибуцията на готовите перилни и почистващи препарати са
свързани с изразходването на дадени ресурси (вода, енергия, суровини,
гориво, човешка сила, време и др.).
Колкото по-концентрирани и компактни са дадени детергенти, с толкова по-малко изчерпани ресурси е
свързано производството и дистрибуцията им. Видно е, че по този начин
значително се намалява и въздействието върху околната среда.
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В самите производствени съоръжения се внедряват системи за контрол и мониторинг на енергопотреблението, рекуперация на отпадната
топлина от технологичните агрегати, както и инсталации за рециклиране на водата, използвана за технологични цели, като транспортиране на материали, почистване и охлаждане на оборудването и др. Стремежът е към постигане на нискоенергийно производство с минимална
консумация на вода.
С оглед намаляване на вредните
газове и ЛОС, изхвърлени в атмосферата вследствие на производствената дейност, компаниите внедряват комплексни решения за емисионен мониторинг, газсигнализаторни системи, апаратура за анализ
на емисиите от горивните процеси,
за контролни измервания на околния
въздух и др.

Мерки за намаляване на
екологичния отпечатък
в края на жизнения цикъл
Въздействието на перилните и
почистващи препарати върху околната среда в края на жизнения им
цикъл е свързано с две основни направления – опаковките и отпадъчните води от домакинствата. Намаляването на екологичния отпечатък
на опаковките, в допълнение към
добрите производствени практики,
изисква и устойчива политика по
управление на отпадъците на местно, регионално и глобално ниво.
Вторият аспект на това въздействие е свързан с отпадъчните
брой 2/2015
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води, изхвърляни в канализацията
вследствие на дейностите по пране и почистване. Тези води типично преминават първично (механично утаяване), вторично (химично
пречистване, филтриране и др.) и
понякога - третично третиране
(пясъчно филтриране, отстраняване на хранителни вещества и др.) в
пречиствателни станции или биват
изхвърляни директно в околната
среда. Във втория случай химическите вещества в състава на перилните и почистващи препарати могат да доведат до различни негативни ефекти върху околната среда като отравяне на водни обитатели, кислороден дефицит във водоемите, еутрофикация и др. Найотрицателно въздействие върху
водните ресурси имат повърхностно активните вещества, фосфатите, ароматизаторите, моноетаноламинът и адипиновата киселина. В
допълнение, живакът и фенолът,
които се освобождават по време на
производството на натриев карбонат и натриев сулфат (използвани
в прахообразните препарати), са
сред основните замърсители на
околната среда. Ето защо екологичното въздействие на детергентите в края на жизнения им цикъл
отново зависи пряко от производствения етап и може да бъде повлияно в положителна посока от внедряването на добри практики в химико-лабораторната и развойна
дейност на предприятията.

Основни екологични
предизвикателства пред
индустрията
През последните години сред основните екологични предизвикателства пред производителите на перилни и почистващи препарати е
ограничаването на фосфатите в
състава на праховете за пране и
таблетките за съдомиялни машини.
Те се използват за омекотяване на
водата с цел по-ефективно почистване. Попаднали в езерата и реките обаче, тези вещества подпомагат развитието и разпространението на дадени видове водорасли,
които нарушават баланса на екосистемите и влияят пагубно върху
популациите на риба и други водни
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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обитатели, като им отнемат необходимия кислород.
През 2004 г. Европейският съюз
въведе Регламент 648 по отношение на употребата на фосфати и
други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и
потребителските детергенти за
автоматични съдомиялни машини,
който разширява изискванията за
първична биоразградимост на компонентите на перилните и почистващи препарати и предлага

забрана на фосфатите
в състава им. В Регламент (ЕС) No
259/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 14 март 2012 г., се
посочва, че е налице необходимост
от ограничаване на употребата на
фосфати в потребителските перилни детергенти и потребителските
детергенти за автоматични съдомиялни машини. В посочения регламент се определя ограничение от 0,3
грама общо съдържание на фосфор в
стандартна доза от потребителските детергенти за автоматични
съдомиялни машини, считано от 1
януари 2017 г. За перилните детергенти се предвижда ограничение от
най-много 0,5 грама общо съдържание на фосфор, като то вече се прилага от юни 2013 г.

Проектът PREP-P3
Въз основа на Регламент 648/2004
Международната асоциация на производителите на сапуни, детергенти и продукти за поддръжка (AISE)
инициира мащабен проект за ресурсна ефективност в производството
на перилни почистващи препарати,
който стартира през 2012 г. и приключи през юни тази година. Инициативата „Product Resource Efficiency
Project“ (PREP-P3) обхваща страните членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и
Швейцария. Международните компании с операции в повече от една
държава уточняват за кои от тях
изявяват желание да се включат в
проекта.
Основните цели на PREP-P3 са:
постигане на устойчиво производство на перилни и почистващи препарати и намаляване на екологичното въздействие на тази индустрия
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Владимир Станков, управител на Булеко 2000:
В производството на Булеко 2000 се прилагат найсъвременните технологии и стандарти за
опазване на околната среда
Фирма Булеко 2000 е основана през 2000 г. и е един от водещите български производители на перилни и почистващи препарати за бита и професионална употреба. Търговските
марки, които предлагаме, са BENE, ELVI и DOMINO. Булеко 2000 е основен производител на
собствените марки на голяма част от търговските вериги в България, в стоковите категории „почистващи препарати“, „препарати за съдове и мазнини“ и „течни сапуни“.
Фабриката ни се намира в с. Ракитово, област Пазарджик. На площ от 4 декара са разположени производствените помещения и складове за суровини, материали и готова продукция, изградени съгласно международните стандарти за осигуряване на високо качество.
Производството ни е изцяло безотпадъчно. Компанията работи с модерни и автоматизирани производствени линии, използва алтернативни източници на енергия. Водата, използвана за промишлени нужди, минава през система за ултрафилтрация.
Булеко 2000 е сертифицирана от TUV Thuringer, Германия, по Система за управление на
качеството ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 е международен стандарт, гарантиращ качество
на изходните суровини, които се влагат, и непрекъснат контрол на производствения процес
във всеки един етап по съхранение, транспорт и доставка на продукта.
Булеко 2000 е сертифицирана от SGS България, по система за Добра производствена
практика ISO 22716:2007/GMP/. GMP е система от правила за производството, която следи
за правилното реализиране на производствения процес, така че крайният резултат да е на
необходимото високо ниво. Наличието на неговия знак върху продуктите гарантира, че са
спазени всички елементи и изисквания към производствения процес.
Фирмата е сертифицирана и по стандарт ISO 14001:2004 - Система за управление на
околната среда. Чрез сертификацията по ISO 14001:2004 всяка организация доказва и демонстрира своята отговорност за опазване на околната среда. Същността на системата е
да се идентифицират аспектите на околната среда, както и законодателните и други изисквания, които се прилагат към тези аспекти и подходящото управление на тези аспекти.
Основната задача на стандарта е подкрепа на опазването на околната среда, предотвратяване на замърсяването и минимизиране риска от екологични инциденти.
Булеко 2000 е покрила изискванията на GFSI Global Market Basic Level и до края на 2015 г.
предстои пълно покриване и сертификация по стандарт GFSI. Стандартът е задължителен
за всички производители и доставчици на Private Label и гарантира спазването на най-високи
стандарти по безопасност при производството и дистрибуцията на продуктите на компанията.

в Европа; насърчаване използването
на безвредни химикали; ограничаване използването на токсични вещества, фосфати, вода, енергия и количеството материали в опаковките; намаляване на въглеродния отпечатък на сектора. Сред целите на
проекта са и: постигане на устойчиво потребление и насърчаване у
потребителите на

отговорно отношение
към управлението на
отпадъците
използването на ресурси (вода, енергия) при осъществяването на дейности по пране и почистване и др.
Компаниите, присъединили се към
проекта, се ангажират да разработват оптимизирани формули, които
l
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позволяват по-компактни опаковки и
по-малки, но еднакво ефективни единични дози (до 75 г прахообразно
вещество и 115 мл течен препарат
за пране) за стандартно изпиране в
пералня със средномека вода.
Сред ангажиментите, които прилагащите PREP-P3 производители
поемат, е и оптимизация на използването на опаковъчни материали.
Заедно със стремежа към по-малък
обем на дозата за едно изпиране/
измиване компаниите предприемат
мерки и към намаляване на обема и
теглото на опаковките (включително на картонените кутии, найлоновите пликове и др.), спазвайки традиционните изисквания за обем на
запълване – не по-малко от 70% от
общия обем на опаковката.
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Обновеният археологически парк
в Сандански привлича ценителите
на културен туризъм
Няма българин, у когото споменаването на името Сандански да не извика
спомен или усещане за докосване до
блаженството на Рая. Немалко съседи
от Балканите или гости от други части на света биха го подкрепили. Достатъчно е да се върнат мислено в градския парк "Свети Врач", чието изграждане започва още в началото на миналия век. Там слънцето, лековитият въздух, водопадите, езерата, скалите и
отбраните сортове зеленина са гостоприемно "опитомени" в очарователни кътове красота, за да радват и деца, и възрастни.
Санданчани обаче не са само грижовни стопани на природни дарове. Със самочувствието и отговорността на
наследници на прастара историческа
традиция те полагат необходимите
усилия за разкриване, запазване и подходящо експониране и на богатото културно-историческо наследство на региона. Още в далечната 1928 година
например, по инициатива на местното
гражданство, е започнало възстановяването на манастира "Свети Врач",
разположен в непосредствена близост
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до града. За него се знае, че наследява
раннохристиянска обител от V век, а
легендата го свързва с чудотворството на самите Свети Врачове, братята Безсребреници Козма и Дамян, чието име градът е носил дълго време в
миналото.
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Пак поклон пред паметта на предците е оригиналното експониране на
старата възрожденска чешма в центъра. Изображенията, издялани върху нея,
и днес продължават да предизвикват
различни тълкувания, но никой местен
жител не се съмнява, че направата й
е вдъхновена от родолюбие. Потвърждава го и столетният чинар, който вече повече от шест века изправя снага
на същото място и сякаш подсилва бистрите струи на чучурите. Уважение
към разноликото наследство показват
също усилията на днешната община да
запази сградите на стария османски хамам, известен като Поленишки бани.
Той е обслужвал населението на околността чак до 1919 година, когато е
построена новата баня.
Не без основание жителите на Сандански се възприемат като наследници
на прочутия днес по цял свят античен
герой Спартак. Известно е, че в земите по поречието на Средна Струма са
живеели тракийските племена меди и
синти. Знае се също, че бъдещият римски гладиатор произхожда от медите и
най-вероятно е от благороднически род.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

платена публикация

В същото време археологическите проучвания в града потвърждават съществуването на селище там още от времето на Троянската война (ХIII в. пр. Хр.).
А споменът за най-голямото робско въстание, разтърсило могъществото на
древния Рим през I в. пр. Хр., не престава и до днес да вдъхновява творци от
различни изкуства, като смелостта на
Спартак е неостаряващ пример. Ето защо на входа на Сандански на тракийския вожд е построен мемориал, разположен в малък парк - място, удобно за
почивка и размисъл.
Изкушените да се впуснат в исторически реконструкции ще установят,
че най-голям разцвет античният град
под Сандански, с вероятно име Партикополис, преживява на два пъти. Найнапред при управлението на император
Траян и наследниците му (I-II век), а след
това в периода IV-Vт век, когато в държавата на римляните се утвърждава
християнството. В потвърждение на
това ще имат възможност да открият доказателства в богатата колекция на археологическия музей, разположен в ахреологическия парк.
В експозицията му, започнала оформянето си през 1970 г., гостите ще видят
оброчни плочи в чест на Тракийския херос, на Зевс, Хера, Тюхе, Херакъл, Асклепий и още ред древни божества. Ще разгледат накити, монети, предмети на бита, каменни надписи, архитектурни детайли, дело и притежание на античните граждани. Ще имат уникалната възможност да влязат в раннохристиянската базилика на епископ Йоан, която е разположена "ин ситу" в музея.
Разходката в раннохристиянският
комплекс на парка е сред най-вълнува-
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щите в опознаване богатото наследство на Санданския край. Величествените сгради, чието име (базилики) означава царска постройка, демонстрират икономическата мощ и политическите амбиции на императорите в Константинопол да наложат новата, обединяваща с духовната си сила, религия.
Включеният в архитектурния ансамбъл мартириум свидетелства за богатството на Партикополис като епископски център - известно е, че наличието
на свети мощи дарява мястото с Божа
благодат. Също така единственият за
територията на България, открит досега, баптистерий (кръщелня) родее тукашните паметници със световноизвестните подобни на изток и запад. А найранното, познато до момента, действащо аязмо в българските земи е сигурно доказателство, че легендата за Светите безсребреници Козма и Дамян не
се явява напразно в този край.
Великолепните мраморни и каменни
украси, вплели елементи и от по-старите езически градежи, са истинска
наслада дори за най-претенциозния естетически вкус. А многоцветните мозайки, разлели се в пищни килими по по-
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дове и стени, са талантливо внушение
в багри, форми и образи на идеи и символи. Вярващите ще разпознаят евангелски и библейски персонажи, кодирани в изображения на растения, птици,
риби и животни. Ценителите на живописта ще се радват на хармония от
цветове и форми. Търсачите на изненади ще открият за пореден път, че
късните (модерни) символи са всъщност заемки от много стари образци.
Например свастиката (пречупеният
кръст) е древен слънчев знак за благоденствие и щастие и е щедро вплетен
в подовата украса.
Децата, посетители на археологическия комплекс, имат особената привилегия да се запознаят отблизо с историята и техниките за изработка на мозайки. В специално оборудвания посетителски център, под ръководството на специалисти, те могат също да изработят
като сувенир своя лична мозайка-уникат.
Всички гости на Сандански, възрастни и деца, разполагат с варианти за
запознаване с културното наследство
и на околността. Съществуват маршрути за посещение на Мелник, Роженския манастир, Рупите. Навсякъде по
тези места се преплитат традициите на траки, римляни, християни и мюсюлмани от множеството балкански
народи, преживели античната и средновековна епохи, и продължаващи днес
да обитават общо тамошната земя.
Жителите на Сандански са горди с
обновения археологически парк Сандански и очакват ценителите на културен
туризъм от България и света.
"Сандански - зората на ранното
християнство", Договор BG161PO001/
3.1-03/2010/014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие"
2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие
www.archaeosand.com
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Съвременни
решения за контрол
на киселинните
дъждове
С

развитието на индустриалния
сектор и всички отрасли на промишлеността – енергетика, металургия,
химия, нефтохимия и т. н., се увеличава и консумацията на различни
горива, при преработването на които се отделят вредни вещества.
Негативното влияние върху околната среда от тези вредни вещества
се изразява в появата на киселинни
дъждове, смог и глобално затопляне.
Основни причинители на киселинните дъждове са серният диоксид и
азотните оксиди, резултат от изгаряне на горива с високо съдържание на сяра като въглища, нефт и др.
Това е и причината топлоелектрическите централи, изгарящи фосилни горива, да се считат за един от
най-сериозните замърсители на
околната среда.

Серният диоксид се
среща под две форми в
атмосферата
- течен и газообразен, като и в двете допринася за увреждането на растителността, разлагането на почвите, разрушаването на строителните материали и речните потоци.
Счита се, че замърсяването със серен диоксид има предимно локален
характер. По-голямата част от него
произлиза от газовата фракция – в
радиус от приблизително 300 км около източника се натрупват газове и
частици, които се връщат към земята. Течната фракция обаче се прена46

ся на по-големи разстояния в зависимост от височината на комина и
атмосферните условия. Тя е и основна причина за трансграничното замърсяване. Въпреки че използването на
високи комини в индустриални производства, за които е характерно отделянето на серни окиси, води до
намаляване на локалното замърсяване на въздуха, то спомага за транспортирането на тези замърсявания
на големи разстояния и замърсяване
на отдалечени от източника райони.
Всички региони, които се намират
по посока на вятъра на големите
източници на серен диоксид, т.е.
областите с тежка промишленост,
като Европа, Източните САЩ и
Канада, са съответно най-силно засегнати от киселинните дъждове.

Превантивни методи за
контрол на
замърсяването
Съществуват различни технологии, които целят да предотвратят
или намалят образуването на серен
диоксид в атмосферата и така да
намалят количеството киселинни
дъждове. Енергийните и технологични мерки за намаляване на изхвърляните в атмосферата серни емисии
се определят от анекс IV от приетия
от МОСВ протокол към Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния.
Енергийният мениджмънт е една
от най-често използваните енергийни мерки, а една от по-популярните
брой 2/2015
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технологични мерки е смяната на
горивото или неговото пречистване
чрез различни технологии. Изключително ефективни са съвременните
горивни технологии с одобрена топлинна ефективност и намалени серни емисии като изгарянето в кипящ
слой (от барбутажен тип, рециркулационен тип) и изгаряне под налягане
в кипящ слой. За подходящо средство
се смята и интегрираната газификация с комбиниран цикъл и газовите
турбини с комбиниран цикъл.

Увеличаването на
усилията за намаляване
на серните емисии
от неподвижни източници обаче води
до нарастване на количествата
вторични продукти. Това създава
нуждата от избиране на процеси и
технологии, които да правят образуваните вторични продукти използваеми. В най-добрия случай те водят до
повишена топлинна ефективност,
както и свеждат до минимум проблема с депонирането на отпадъците.
Повечето вторични продукти - гипс,
амониеви соли, сярна киселина или
сяра, могат да се използват или рециклират, но трябва да са съобразени с дадени фактори като пазарните
условия и стандартите за качество.
Процесите на десулфуризация на
димните газове (FGD) се използват
в много електроцентрали, в които се
изгарят въглища, за да се премахне
серният диоксид от отработените
димни газове. Те могат да елиминиЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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рат 95% или повече от съдържанието на SO2 в димните газове. С процесите за десулфуризация на димни
газове се отстраняват вече образуваните серни оксиди и затова се
наричат още вторични мерки. Повечето FGD системи работят на два
етапа: първо отстраняване на летлива пепел, а след това и на SO2. За
тези процеси най-често се използват
съответно електрофилтри и скрубери. Електростатичните филтри са
предназначени за премахване на видими сажди от серните емисии. В
резултат въздухът изглежда чист, но
истинските замърсители, които отговарят и за образуването на киселинни дъждове, остават в него.

Скруберите се считат
за изключително
ефективни
в отстраняването на серния диоксид
от емисиите на промишления източник и тяхната употреба е задължителна в много държави. Те широко се
използват в индустриалните предприятия и производствени съоръжения, където по време на производството се използват и отделят
вредни химикали или опасни газове.
Има два основни вида скруберни системи – мокри и сухи. Мокрото очистване се прави най-често с вар/
варовик, като към димните газове се
впръсква каша, получена от смесването на натрошен варовик/вар с
вода. Сорбентът реагира със серния
диоксид, образувайки водна суспензия на калциев сулфит. Излишната
вода се премахва, след което полученият продукт се депонира.
При абсорбцията със сухо
впръскване каша от алкален сорбент, обикновено гасена вар, се
впръсква в димните газове под формата на фин спрей. От топлината
на димните газове водата се изпарява, което води до охлаждане на
газовете. Съдържащият се SO2 реагира със сорбента, образувайки
твърд продукт без отпадъчни води.

е каша от алкален сорбент, който се
впръсква под формата на спрей в
димните газове. От тяхната топлина съдържаната вода в разтвора се
изпарява, а газовете се охлаждат,
затова за тях няма специфични изисквания за боравене и обезвреждане
на отпадъчни води. Те най-често се
използват за отстраняване на вредните емисии на серен диоксид от
процесите на горене.
Някои технологии за намаляване
на вредните емисии на серен диоксид и азотен диоксид и предотвратяване на киселинните дъждове се
прилагат в самия производствен
процес на предприятията или централите. Такова е, например, изгарянето в кипящ слой - технология,
която се прилага предимно при изгарянето на антрацитни и кафяви
въглища, но се счита за подходяща
и за изгаряне на други твърди горива като нефтен кокс и нискокачествени горива - горими отпадъци,
торф и дърва. В процеса на изгаряне
в кипящ слой горивната температура е 750-900 °C, което е много под
температурата на образуване на
азотни оксиди (1400 °C).
Друга такава технология е

В процеса на
обработване със сухи
скрубери

процесът на
интегрирана
газификация с
комбиниран цикъл

се добавя течен материал само ако
неговото количество може да се
изпари без кондензация – често това

Той превръща въглища или други
въглеродни горива в синтетичен газ,
който след това се пречиства пре-
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ди горене. Този процес намалява количеството серен диоксид, прахови
частици и живак, а с допълнително
технологично оборудване въглеродът в произведения газ може да
бъде превърнат във водород. В процеса може да се интегрира и система за очистване на газовете, като
така емисиите могат да бъдат
ефективно намалени с повече от
99%. Получените отпадни продукти
са в малки количества, а получената отпадна топлина от газовата
турбина се насочва към парна турбина за производство на енергия.

Съвременни решения в
автомобилната
индустрия
В различните сектори се използват различни процеси за обработка
на димните газове. В автомобилната индустрия т. нар. чисти превозни
средства използват технология, която рециркулира автомобилните газове обратно в двигателя, за да изгори излишните азотни оксиди. Този
процес често се причислява на каталитичните преобразуватели, но те
всъщност просто отстраняват
въглеводородите (например бензол).
Електрическите автомобили като
цяло допринасят за намаляване на общото количество емисии на азотни
оксиди, произлизащи от автомобилните газове. В щата Калифорния вече
съществува закон, който изисква 12%
от всички нови автомобили на пазара да са такива с нулеви емисии.
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